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Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko dotycz¹ca „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru po³o¿onego w rejonie ulic Wolnoœci, Palowickiej, granicy so³ectwa

Be³k oraz autostrady A1”.

40-020 Katowice

tel./fax (32) 785  91 85
tel.       (32) 785  91 84

Pracownia:

ul. Przemys³owa 10

Hydrografia terenu

Tereny leœne

Istniej¹ce formy ochrony przyrody

Pomnik przyrody

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich

Zasiêg osiadañ terenu

Zasiêg z³o¿a

Karboñskie UPWP C Miko³ów - SosnowiecII

Mu³ki i piaski rzeczne - holocen

Eluwia glin zwa³owych

Glina zwa³owa

Piaski i ¿wiry wodnolodowcowe (górne i dolne)

Mu³ki, piaski i ¿wiry rzeczne, miejscami z flor¹, gytie i torfy -
mezoplejstocen

I³y i piaski z syderytami, miejscami z wêglem
brunatnym warstw kêdzierzyñskich (Miocen)

Budowa geologiczna

Skala 1:10000 Za³¹cznik nr 2

Zbiorniki i cieki powierzchniowe

Dzia³ wód powierzchniowych II rzêdu

Zbiorniki wód podziemnych

Czwartorzêdowy UPWP QI - Rejonu Górnej Odry

Czwartorzêd:

Trzeciorzêd:

Wartoœci kulturowe terenu

Uwarunkowania œrodowiskowe terenu opracowania

Neoplejstocen

II

Przeznaczenia terenu wg mpzp

Tereny zabudowy us³ugowej

Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzeda¿y powy¿ej 2000 m2

Tereny sportu i rekreacji

Tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej

Tereny obiektów produkcyjnych, sk³adów i magazynów

Tereny cmentarza

Tereny zieleni urz¹dzonej

Tereny lasów

Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

Tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych

Tereny rolnicze z dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny rolnicze z dopuszczenie zabudowy zagrodowej i
agroturystycznej w gospodarstwach rolnych

Tereny rolnicze

Tereny ³¹k i pastwisk

Granica terenu objêtego prognoz¹

Tereny infrastruktury technicznej

Hydroizobaty
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A2

E

K

Granice strefy “A1” ochrony konserwatorskiej

Granice strefy “A2” ochrony konserwatorskiej

Granice strefy “E” ekspozycji zabytkowego za³o¿enia

Granice strefy “K” ochrony krajobrazu

Obiekty objête ochron¹ konserwatorsk¹ poprzez
wpis do rejestru zabytków

Obiekty objête ochron¹, wchodz¹ce w sk³ad za³o¿eñ urbanistycznych
po³o¿onych w strefach ochrony konserwatorskiej “A1” i “A2”

1

Studnie g³êbinowe ujêcia KWK “Knurów”

Obiekty wartoœciowe wymagaj¹ce zachowania i ochrony


