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1. Wstęp 
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic 

Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk, sporządzonego z myślą 

regulacji terenowo - prawnej i określenia oddziaływania proponowanego przeznaczenia terenów i zasad ich 

obsługi komunikacyjnej oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną, a także zapewnienia warunków prawno - 

przestrzennych dla rozwoju gospodarczo – społecznego oraz inwestycyjnego tego obszaru, w szczególności w 

zakresie budownictwa usługowego i gospodarczego. Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu planu, 

opracowania ekofizjograficznego, podstawowych założeń ochrony środowiska, informacji o projektowanych 

inwestycjach, materiałów archiwalnych dotyczących stanu środowiska przyrodniczego w aspekcie istniejących 

przepisów prawnych, a zwłaszcza przepisów z zakresu ochrony środowiska. Rozpoznanie aktualnego stanu 

środowiska i jego zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń planu uzupełniono na podstawie wizji terenowej. 

1.1 Podstawowe akty prawne 

Organ opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zobowiązany do 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 i art. 51 Ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.). Do 

najważniejszych aktów prawnych wykorzystanych podczas sporządzania prognozy należą:  

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227 z 2008r., z poźn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 

U. z 2012r., poz. 647 z poźn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z 

późn. zm.). 

1.2 Cel, zakres  i metoda sporządzania prognozy 

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie 

Bełk obejmuje tereny oznaczone na załączniku do uchwały nr XXXIX/518/14  Rady Miejskiej w Czerwionce 

Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014 r.  

Prognoza niniejsza opracowana została w celu dokonania oceny skutków ewentualnych oddziaływań na 

środowisko, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Uwzględnia ona wszystkie najważniejsze komponenty środowiska naturalnego i ich wzajemne 

powiązania. Wykonanie prognozy poprzedziła wizja terenowa, która pozwoliła ocenić obecny stan środowiska i 

jego najważniejsze zagrożenia w związku z realizacją ustaleń planu. 

Ocena oddziaływania skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmierzała 

do rozpoznania wpływu na środowisko przyrodnicze, zapisów planu, dla poszczególnych jednostek 

urbanistycznych i wydzieleniu tych jednostek, na których mogą wystąpić istotne oddziaływania. Ustalono 

charakter tych oddziaływań na poszczególne składniki środowiska uwzględniając intensywność powodowanych 

przez nie przekształceń, czas ich trwania i ich zasięg przestrzenny. Na podstawie tej oceny dokonano prognozy 

prawdopodobnych skutków wpływu projektu planu na środowisko przyrodnicze. Część prognozy wykonano w 

ujęciu tabelarycznym, co pozwala przedstawić oddziaływanie przewidywanego sposobu zagospodarowania 

wybranych jednostek na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. 

Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko został 

uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.) z właściwymi organami o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy. 

1.3 Powiązania projektu z innymi dokumentami 

Omawiany projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego i respektuje zapisy takie jak takie jak uwzględnienie ograniczeń związanych z 
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położeniem na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. 

Projekt planu jest też zgodny z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi dla Gminy Czerwionka - Leszczyny. 

Niniejsze opracowanie planu w żaden sposób nie narusza zasad rozwoju Czerwionki - Leszczyn wyznaczonych 

w wyżej wymienionych dokumentach. 

1.4 Podstawowe materiały źródłowe 

Do opracowania niniejszej prognozy zostały wykorzystane następujące materiały: 

 opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Czerwionka - Leszczyny (2008 r). 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka - Leszczyny na lata 2012-2015 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2019; 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Gminy Czerwionka - 

Leszczyny; 

 Klimat Polski, A. Woś, PWN 1999; 

 Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2000; 

 Materiały geodezyjne obejmujące obszar opracowania; 

 Dane Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach; 

 Wizje lokalne na terenie objętym opracowaniem. 

2. Analiza stanu środowiska  

2.1 Środowisko przyrodnicze 

2.1.1 Położenie i charakterystyka 

Obszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej 

w obrębie Bełk ma powierzchnię ok. 114 ha. 

Teren opracowania  ograniczony jest od południa ul. Wolności, od zachodu autostradą A1, od północy linią 

kolejową, a od wschodu ul. Karola Miarki. Obszar jest niezagospodarowany. Jedynym budynkiem w jego 

obrębie jest była budka dróżnika przy torach kolejowych, spełniająca obecnie funkcję mieszkaniową. Poza tym 

większość obszaru stanowią pola uprawne, łąki i pastwiska oraz niewielkie tereny leśne i zadrzewienia. 

Kategoria gruntów w przeważającej części stanowi klasę IVa i IVb i tylko w niewielkich fragmentach jest to 

klasa IIIb i IIIa.  

Obszar ten posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Gminy 

Czerwionka – Leszczyny, uchwalony przez Radę Miejską w Czerwionce – Leszczynach uchwałą nr IX/78/2002 

z dnia 26 września 2002 r., zgodnie z którym obszar  objęty opracowaniem znajduje się w granicach terenów 

przewietrzania i zieleni. 
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Rysunek 1. Położenie sołectwa Bełk 

 
Źródło: Opracowanie Ekofijjograficzne, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. 2008 r 

 

Rysunek 2. Teren opracowania planu 

 
Źródło: https://www.google.pl/maps/search/Bełk 
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2.1.2 Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Geograficznie obszar gminy i miasta położony jest w obrębie makroregionu Wyżyny Śląskiej, we wschodniej 

części mezoregionu Płaskowyż Rybnicki. Pod względem geomorfologicznym obszar gminy i miasta w 

przeważającej części należy do Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej. Wysokości bezwzględne obszaru gminy i 

miasta wynoszą od 227 m n.p.m. w dolinie Bierawki do najwyższego naturalnego wzniesienia gminy i całego 

Płaskowyżu Rybnickiego, którym jest Góra Ramża o wysokości 324,5 m n.p.m. 

Krajobraz gminy Czerwionka-Leszczyny ukształtowany został głownie przez płynące tu rzeki i duży udział 

terenów leśnych. Położenie w Kotlinie Raciborsko – Oświęcimskiej sprawia, że teren miejscami jest 

pagórkowaty, urozmaicony, poprzecinany lokalnymi wzniesieniami i obniżeniami. 

Rzeźba terenu w obszarze objętym opracowaniem została zmieniona antropogenicznie, jedynie tereny leśne i 

łąki we wschodniej części terenu są obszarem naturalnie ukształtowanym.  Na omawianym terenie występuje 

także ciek wodny, którego koryto jest uregulowane i niewielkie zbiorniki wodne. Rzeźba terenu uległa znacznym 

przekształceniom również w  związku z budową nasypów pod drogi. 

 

Rysunek 3. Uwarunkowania geologiczne 

 
Źródło: Opracowanie Ekofijjograficzne, Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o. 2008 r 

 

Teren gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny charakteryzuje się średniej jakości glebami, w niewielkim stopniu 

zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Dominują tu gleby piaszczyste, wykształcone z piasków 

słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby bielicowe. Głównymi elementami 

drenażowymi wyższych warstw tego poziomu są cieki powierzchniowe zlewni rzek Bierawki i Rudy. Aktualnie 

w części tego piętra, ciśnienie wody w obrębie poziomu dolnego jest obniżone wskutek działalności drenażowej 

zlikwidowanej, lecz w dalszym ciągu odwadnianej kopalni „Dębieńsko” oraz ujęcia wód podziemnych w rejonie 

Bełku. 

Zasoby naturalne i wydobycie 

Geologicznie obszar gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny jest położony w zachodniej części Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego. Występują tu utwory karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Pośród nich 

dominujące znaczenie i największą miąższość mają utwory karbonu. Zalegają one na znacznych, sięgających 

kilku tysięcy metrów, głębokościach. Ich wyższą część (od głębokości ok. 4500 m) stanowią utwory węglonośne 

karbonu górnego - namuru i westfalu, które występują do powierzchni terenu lub są przykryte utworami 

trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). Obszar objęty opracowaniem pokrywają utwory czwartorzędowe. 

Występują tam plejstoceńskie piaski i Żwiry wodnolodowcowe dolne i górne. Wiekowo są to głownie utwory 

zlodowacenia środkowopolskiego. 

W dolinach cieków występują osady rzeczne - najmłodsze utwory - holoceńskie. Są to przeważnie piaski 

rożnoziarniste ze Żwirami i namuły z domieszkami części organicznych. 

Na terenie Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny występują kopaliny podstawowe takie jak węgiel kamienny 

oraz kruszywo naturalne (piasek, iły), sol kamienna oraz surowce skalne (piasek budowlany). Na terenie objętym 

opracowaniem występuje wyłącznie złoże węgla kamiennego Dębieńsko. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza granicami obszarów i terenów górniczych. 
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2.1.3 Gleby 

Teren gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny charakteryzuje się średniej jakości glebami, w niewielkim stopniu 

zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Dominują tu gleby piaszczyste, wykształcone z piasków 

słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby bielicowe. 

W rejonie dolin rzecznych pojawiają się osady rzeczne, mady. Gleby bielicowe rozwijają się z bezwęglanowych, 

ubogich w glinokrzemiany piasków luźnych lub słabogliniastych. Należą do gleb kwaśnych, gdzie poziom 

próchniczy osiąga miąższość 3 – 10 cm i zawiera około 1% substancji organicznej. Gleby bielicowe 

współwystępują z glebami rdzawymi, których skałami macierzystymi są bezwęglanowe piaski 

rzecznolodowcowe, wydmowe i inne. Na terenach miejsko – przemysłowych gminy występują grunty 

antropogeniczne, a gleby wskutek deformacji powierzchni, zmiany stosunków wodnych i zanieczyszczeń 

atmosferycznych zostały przekształcone (zawodnione, zakwaszone, osuszone). Gleby te zostały wytworzone z 

występujących tu utworów wodnolodowcowych glin i piasków, zaliczone są do gleb klasy V i zajęte są przez 

tereny zieleni nieurządzonej – łąki i pastwiska. 

W związku z emisją pyłów i gazów, głownie z Elektrowni Rybnik, na omawianym terenie stwierdzono lokalne 

zakwaszenie gleb. 

Gleby występujące na omawianym terenie tylko na części obszaru są zajęte przez budynki i utwardzone place. 

Większa cześć terenu opracowania to tereny rolnicze oraz tereny zadrzewione. Występują tu przede wszystkim 

łąki IV i V klasy. 

2.1.4 Warunki wodne 

Wody powierzchniowe 

Cały omawiany teren znajduje się w zlewni rzeki Bierawki, stanowiącej prawobrzeżny dopływ rzeki Odry. W 

punkcie regionalnego monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowanym na rzece Bierawce poniżej 

Dębieńska (km 40,8), zgodnie z opracowaną przez WIOŚ oceną wstępną stanu/potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego wód w punktach pomiarowych badanych w 2009 roku w ocenie klasy elementów 

fizykochemicznych rzeka Bierawka została sklasyfikowana poniżej stanu dobrego. Największy wpływ na 

zanieczyszczenie Bierawki mają ścieki bytowo-gospodarcze oraz wprowadzane wody dołowe z odwadniania 

kopalń węgla kamiennego. W granicach omawianego terenu występuje stały ciek wodny bez nazwy prowadzący 

wody do Bierawki. 

Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne 

Przeważająca część terenu opracowania znajduje się w obrębie przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego, 

podregionu przedkarpacko – śląskiego. W podregionie tym główny poziom użytkowy wody występuje w 

utworach czwartorzędowych, w piaskach i żwirach, na głębokości do 30 metrów. Przeciętne wydajności studni 

wynoszą 2 – 30 m
3
/h, lokalnie, między innymi w rejonie Bełku, mogą sięgać do 120 m

3
/h. Północno-wschodni 

fragment gminy należy do górnośląskiego regionu hydrogeologicznego, z głównym poziomem wodonośnym w 

utworach karbonu górnego, na głębokości 10 – 40 metrów. Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z 

piaszczysto -Żwirowymi osadami polodowcowymi o miąższości rzędu 10 – 80 m. W obrębie piętra 

czwartorzędowego występują dwa poziomy wodonośne. Poziom czwartorzędowy charakteryzuje się swobodnym 

zwierciadłem wód występujących na głębokości 1 – 2 metrów w obrębie dolin rzecznych oraz na obszarach 

podmokłych, natomiast na terenach wysoczyznowych głębokość jego występowania wzrasta nawet do 10 

metrów. Miejscami poziom wodonośny charakteryzuje się występowaniem napiętego zwierciadła wód 

podziemnych. Piętro wodonośne czwartorzędu charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami 

hydrogeologicznymi, a w szczególności wodonośnością zależną od miąższości i wykształcenia litologicznego 

osadów. Wodonośność utworów czwartorzędowych związana jest z piaszczystymi osadami rzecznymi, rzeczno 

lodowcowymi oraz piaskami morenowymi. Głównymi elementami drenażowymi wyższych warstw tego 

poziomu są cieki powierzchniowe zlewni rzek Bierawki i Rudy. Aktualnie w części tego piętra, ciśnienie wody 

w obrębie poziomu dolnego jest obniżone wskutek działalności drenażowej zlikwidowanej, lecz w dalszym 

ciągu odwadnianej kopalni „Dębieńsko” oraz ujęcia wód podziemnych w rejonie Bełku. Na znacznej przestrzeni 

rozpatrywanego obszaru, szczególnie w południowej i centralnej części gminy, utwory czwartorzędowe tworzą 

główny poziom wód użytkowych, w postaci UPWP QI Rejonu Górnej Odry. Pod wschodnią częścią gminy, w 

obrębie piaszczysto -Żwirowych osadów fluwioglacjalnych, w rejonie Bełku, znajduje się zbiornik wód 

podziemnych Bełk. Jest to zbiornik czwartorzędowy, w przeszłości posiadał rangę Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych GZWP nr 350, jednak obecnie nie jest uwzględniany. Zbiornik ten występuje w zasięgu 

wodnolodowcowego i fluwialnego utworu doliny rzeki Bierawki. Piętra wodonośne trzeciorzędu i triasu mają 

jedynie lokalny zasięg i charakteryzują się niewielkimi zasobami. 
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W rejonie obszaru objętego opracowaniem nie występują główne zbiorniki wód podziemnych. W tym rejonie 

występuje wydzielenie jednolitych części wód podziemnych nr 140. W roku 2010 badania wód podziemnych w 

województwie śląskim prowadzone były w oparciu o krajową sieć pomiarową modyfikowaną pod kątem 

dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz sieć regionalną uzupełniającą badania pod kątem 

ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych wykorzystywanych do celów pitnych. Badaniami objęto 81 

punktów w sieci krajowej i 63 punkty w sieci regionalnej. Na terenie gminy znajduje się punkt krajowego 

monitoringu wód podziemnych nr 1705. Na podstawie badań jakości wody przeprowadzonych w tym punkcie w 

2010 r. zaliczono je do klasy III. Wskaźnikiem w granicach stężeń III klasy jakości było żelazo (Fe). 

2.1.5 Zagrożenie powodziowe 

Na analizowanym terenie nie występuje zagrożenie powodziowe.  

2.1.6 Klimat 

Według rejonizacji klimatycznej Polski E. Romera rozpatrywany obszar znajduje się w zasięgu klimatu wyżyn 

środkowych - Kraina Śląsko-Krakowska. Największy wpływ na kształtowanie się pogody na tym terenie 

wywierają masy powietrza znad Atlantyku, co znajduje wyraz w przewadze wiatrów  zachodnich. 

Wpływ na warunki klimatyczne w gminie Czerwionka-Leszczyny ma bliskość Bramy Morawskiej, kompleksu 

leśnego Beskidu Śląskiego i pobliskich lasów rybnicko-pszczyńskich, a w szczególności kompleks leśny Parku 

Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

 
Obszar miasta i gminy jest położony w południowo-zachodniej części najcieplejszej strefy Polski. Klimat jest 

kształtowany przez ścierające się masy powietrza podzwrotnikowego (dochodzące z południa przez Bramę 

Morawską), arktycznego i podbiegunowego (napływające z północy), morskiego znad Atlantyku i 

kontynentalnego z Europy Wschodniej. Zasadniczą cechą klimatu jest duża zmienność i aktywność 

atmosferyczna. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych osiąga 701 mm - najmniej opadów występuje w 

lutym, a najwięcej w lipcu. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 50 do 70 dni, przy czym na 

terenie gminy i miasta śnieg pojawia się w okresie od 19 do 29 listopada i utrzymuje się do 15-25 marca. W 

ciągu roku zdecydowanie więcej jest dni upalnych niż mroźnych. W rozkładzie miesięcznym średnie 

temperatury kształtują się od około -2°C w styczniu do około +16°C w lipcu. Pierwsze jesienne przymrozki 

pojawiają się od 11 do 18 października, natomiast ostatnie przymrozki wiosenne przypadają na okres od 25 

kwietnia do 5 maja. Okres wegetacji wynosi 235 dni. W rozkładzie rocznym wiatrów przeważają wiatry 

południowo-zachodnie i zachodnie, raczej słabe, o średniej prędkości od 2 do 3 m/s, chociaż zdarzają się też 

wiatry nieco silniejsze o prędkości 4-9 m/s. 

2.1.7 Flora 

Analizowany teren, w znacznym stopniu pozbawiony naturalnej szaty roślinnej, jest przykładem daleko idącego 

przekształcenia naturalnej biocenozy w wyniku gospodarczej działalności człowieka. Aktualne elementy okrywy 

roślinnej są w większości pochodzenia antropogenicznego, tj. pochodzenie swoje zawdzięczają zabiegom 

urządzeniowym. Roślinność jest poddawana stałej antropopresji, głównie przez wydeptywanie, co powoduje 

ubożenie jej składu gatunkowego, a także ustępowanie wyższych form roślin naczyniowych, na rzecz form 

darniowych. Wśród nich wymienić można stokrotkę (Bellis perennis), babkę szerokolistną (Plantago major). 

Część terenu pokryta jest zbiorowiskami leśnymi pastwiskami i łąkami i roślinnością nadwodną, którą porośnięte 

są brzegi sztucznie powstałych stawów. 

Obszar pomimo położenia pomiędzy ruchliwymi szlakami komunikacyjnymi, stanowi przykład stosunkowo 

dobrze zachowanej enklawy przyrodniczej, której przyszłość zależy od sposobu Użytkowania terenów 

przyległych. W nisko zagłębionej w stosunku do otoczenia niecce znajduje się wprawdzie uregulowany, ale z 

zachowaną obudową biologiczną ciek. W jego sąsiedztwie prawdopodobnie znajdowały się kiedyś stawy 

hodowlane, dziś zarośnięte roślinnością szuwarową. 
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Na terenach zadrzewionych zachował się zubożały fragment grądu (Tilio- Carpinetum) z zachowanymi 

wiekowymi okazami dębu (Quercus robur) i lipy (Tilia cordata) oraz zachowaną w runie gwiazdnicą 

wielkokwiatową (Stellaria holostea). 

Obszary przyległe do dróg, ich nasypy porośnięte są roślinnością łąkową z dużym udziałem gatunków 

synantropijnych takich jak wrotycz (Tanacetum vulgare), nawłoć późna (Solidago serotina) czy bylica 

(Artemisia vulgaris). Powierzchniowo najliczniej reprezentowaną roślinnością jest roślinność bagienna, 

zajmująca centralną część omawianego obszaru, w skład której wchodzą zarówno gatunki wilgotnych łąk 

ziołoroślowych takie jak wiązówka błotna (Filipendula ulmaria), ostroŜeń łąkowy (Cirsium rivulare) czy 

bodziszek błotny (Geranium palustre), jak i gatunki szuwarów takie jak: pałka wąskolistna (Typha angustifolia), 

sitowie leśne (Scirpus sylvaticus), mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea), turzyca brzegowa (Carex riparia) 

czy manna (Glyceria maxima). 

Obszar znajduje się w dużej izolacji z powodu otoczenia szlakami komunikacyjnymi, w tym autostradą A1. 

Jedynym korytarzem ekologicznym łączącym go z podobną enklawą oraz stawami jest ciek płynący przez 

zachodnią część omawianego obszaru. Ciek po drugiej stronie drogi jest również jedynym szlakiem 

umożliwiającym migracje niektórym gatunkom związanym ze środowiskiem wodnym, aż w kierunku dużego 

kompleksu lasów rybnickich. Duże zróżnicowanie siedlisk, niewielka penetracja przez człowieka związana z 

podmokłością terenu i jego niewielką dostępnością, pozwoliła na zachowanie wielu cennych elementów 

środowiska przyrodniczego: wiekowych okazów rodzimych gatunków drzew, fragmentów cennych przyrodniczo 

zbiorowisk roślinnych – łęgu, wilgotnych łąk i szuwarów. 

2.1.8 Fauna 

Bogactwo i różnorodność faunistyczna gminy wynika z mozaiki siedliskowej oraz bezpośredniej działalności 

człowieka, która wbrew powszechnemu mniemaniu powoduje często wzrost różnorodności gatunkowej na 

danym terenie. Jej efektem jest nie tylko wprowadzenie gatunków użytkowych, pożytecznych czy hodowlanych, 

lecz także powstanie na obszarach przekształconych różnorodnych mikrosiedlisk, zapewniających miejsca 

bytowania wielu gatunkom zwierząt. Na terenie gminy wyróżnić można trzy typy siedliskowe: lasy, tereny 

otwarte (uprawy rolnicze, nieużytki, łąki) oraz siedliska wodne.  Na terenie opracowania znajduje się ciek, 

wzdłuż którego  można spotkać roślinność łąkową wraz z typowymi dla tych zbiorowisk gatunkami roślin, 

którym mogą towarzyszyć typowe dla tych siedlisk gatunki zwierząt jak rzekotki, żaby jeziorowe, moczarowe i 

trawne, jaszczurki zwinki, zaskrońce, skowronek, przepiórka, kuropatwa, czajka, derkacz, pokląskwa, błotniak 

łąkowy, trzmiele, pająk, mysz polna, łasica, jeż , kret. Pola uprawne są żerowiskiem między innymi dla saren i 

dzików. 

2.2 Obszary chronione 

Na terenie opracowania nie występują  obszary chronione prawnie. Najbliżej położone tereny chronione to Park 

Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich w niedalekiej okolicy terenu opracowania. 

 

Około 74% powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich”. Dla terenu parku CKKRW obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu nr 181/93 Wojewody 

Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, zmienionym rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 37/00 z 

dnia 28 września 2000 roku oraz przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska (w tym ustawy: 

Prawo ochrony środowiska, o ochronie przyrody). 
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Rysunek 4. Tereny chronione 

 
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

2.3 Środowisko antropogeniczne 

2.3.1 Środowisko kulturowe 

Na terenie opracowania nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Znajdują się tu natomiast dwa krzyże 

przydrożne objęte ochroną z mocy planu. 

Plan ustala: 

1) ochronę krzyża przydrożnego (kolumna z figurą Matki Boskiej Królowej Nieba) w obrębie terenu 1R (adres: 

ul. Wolności/Bełkowska), zgodnie z rysunkiem planu;  

2)ustala się ochronę krzyża przydrożnego (krzyż drewniany) w obrębie tereny 2R (adres: ul. Wolności 9), 

zgodnie z rysunkiem planu. 
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Rysunek 5. Krzyże objęte ochroną z mocy planu 

 

              

2.3.2 Komunikacja 

Teren opracowania znajduje się w zachodniej części Gminy po zachodniej stronie autostrady   A1, pomiędzy ul. 

Wolności, a koleją. Posiada dostęp do dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu KDZ oraz KDD. Zjazd 

jest zlokalizowany od strony drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 1KDD. 

2.3.3 Infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie w wodę 

W Bełku znajduje się ujęcie wody obsługujące częściowo sołectwo Bełk i Dębieńsko oraz kopalnię. Część Bełku 

obsługiwana jest przez magistrale wodociągowe. 

Teren opracowania nie jest zwodociągowany. Rozwój terenów aktywności gospodarczej będzie wymagał 

budowy nowych przyłączy wodociągowych.  

Gospodarka ściekowa 

Na terenie dzielnicy Czerwionka znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Bełk nie jest 

jeszcze w całości skanalizowany, ale sporządzono dla tej miejscowości projekt kanalizacji sanitarnej. 

Teren opracowania nie został jeszcze skanalizowany, Rozwój terenów usługowych i produkcyjnych będzie 

wymagał rozbudowy sieci kanalizacyjnej lub budowę szczelnych, bezodpływowych zbiorników na nieczystości 

płynne i indywidualnych systemów oczyszczania ścieków bytowych. 

 

Gospodarka odpadami 

Gmina objęta jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych. Jest tu też Zakład Gospodarki 

Komunalnej na terenie którego znajduje się baza surowców wtórnych, w której odpady zbierane selektywnie są 

doczyszczane. Odpady zmieszane lokowane są głównie na składowisku w Knurowie.  

Gospodarka cieplna 

Na terenie miasta istnieją dwa duże źródła energii cieplnej: ciepłownia w dzielnicy Leszczyny i 

energociepłownia w dzielnicy Czerwionka. Teren opracowania nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej.  
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Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy brak jest gazociągów wysokiego ciśnienia. Przebiegają tędy jedynie gazociągi podwyższonego 

ciśnienia. teren opracowania nie jest zgazyfikowany. 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Przez teren opracowania nie przebiegają sieci wysokiego napięcia, a jedynie sieci elektroenergetyczne średniego 

i wysokiego napięcia. Część sieci elektroenergetycznych na tym terenie jest skablowana.  

2.3.4 Hałas 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności 

poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie jak i na 

zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Wskaźnikiem oceny 

hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku 

A określa się w decybelach (dB).  

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska prowadzą ewidencję obiektów, będących źródłami hałasów 

środowiskowych (Baza danych OPH – Ochrona przed Hałasem). Monitorują także obiekty będące źródłem 

hałasu przemysłowego (w aktualnych przepisach zwanym hałasem instalacyjnym), który powoduje lub 

powodował uciążliwości akustyczne dla ludzi w środowisku.  

Hałas dotyczący terenu opracowania to hałas przemysłowy oraz hałas komunikacyjny.  

Prognozuje się, że hałas przemysłowy będzie obejmował tez teren przeznaczony w planie pod obiekty 

produkcyjne, usługowe i obsługi rolnictwa. Teren ten znajduje się w strefie, w której może nastąpić też 

przekroczenie hałasu związanego z komunikacją (autostrada A1). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa, jest poza 

zasięgiem obszarów, w który może nastąpić przekroczenie norm hałasu.  

 

Rysunek 6. Imisja LDWN w ciągu całej doby 

 
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ 

 

Autostrada A1 posiada opracowaną mapę akustyczną. Na podstawie ustalonych w tym opracowaniu średnich 

wartości klimatu akustycznego można stwierdzić, że na analizowanym terenie występują podwyższone wartości 

klimatu akustycznego ze strony autostrady A1. 

Na analizowanym terenie jakość klimatu akustycznego można uznać za pogorszoną, jednak miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tu lokalizacji terenów które należałoby chronić przed hałasem. 

2.3.5 Promieniowanie niejonizujące 

Źródłami pola elektromagnetycznego powodującego przekroczenie wartości dopuszczalnych mogą być linie 

przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napięć 110 kV i wyższych. W Polsce, w systemach 

elektroenergetycznych wykorzystuje się napięcie przemienne o częstotliwości 50 herców (Hz). Sieci przesyłowe 

wysokiego napięcia wykorzystuję napięcie znamionowe 110 kV (kilowoltów), 220 kV i 400 kV. W otoczeniu 

tych linii występuje pole elektryczne i magnetyczne. Rozkład pól elektrycznych i magnetycznych w otoczeniu 

linii zależny jest od napięcia znamionowego linii oraz prądu jaki przez nie płynie, a także konstrukcji linii 
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(budowa słupa).  Natężenie pól elektrycznych szybko maleje wraz z oddalaniem się od linii: do 1 kV/m w 

odległości od 10 do 30 m, licząc od rzutu skrajnego przewodu na powierzchni terenu. Pole magnetyczne o 

napięciu wyższym od dopuszczalnego (60 A/m) w miejscach dostępnych dla ludzi w praktyce nie występuje. 

Na terenie opracowania znajdują się trzy linie wysokiego napięcia 110 kV, które mogą być źródłem takiego 

promieniowania, dlatego w ich zasięgu sugeruje się rezygnację z lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi. 

2.3.6 Stan czystości powietrza atmosferycznego 

Stan zanieczyszczenia powietrza jest określany przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach.  

Emisja niezorganizowana (powierzchniowa) 

Do emisji niezorganizowanej zaliczyć należy emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z obiektów 

powierzchniowych takich jak hałdy komunalne i przemysłowe składowiska odpadów oraz oczyszczalnie 

ścieków, jak również emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do 

tego celu środków technicznych np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy 

spalanie na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, palenie liści itp.  

Obszar opracowania zaliczany jest do strefy PL2405– strefa śląska oceny jakości powietrza. 

 

Rysunek 7 . Podział na strefy rocznej oceny jakości powietrza 

 
 

Źródło: http://spjp.katowice.pios.gov.pl/ocena_jako%C5%9Bci_powietrza.aspx 

 

http://spjp.katowice.pios.gov.pl/ocena_jako%C5%9Bci_powietrza.aspx
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Warunki klimatyczne tej strefy charakteryzują się dużą zmiennością, wynikającą z nakładania się wpływu 

klimatu oceanicznego z zachodniej Europy oraz wpływu klimatu kontynentalnego Eurazji. Ponadto zachodnia 

część tego obszaru w obrębie Kotliny Raciborskiej wykazuje dość wyraźną odrębność klimatyczną związaną z 

sąsiedztwem Bramy Morawskiej. Obszar podlegający wpływowi Bramy Morawskiej (powiaty: raciborski, 

wodzisławski i rybnicki) jest fragmentem podsudeckiej dzielnicy klimatycznej. Powiat pszczyński w obrębie 

Kotliny Oświęcimskiej zalicza się do dzielnicy tarnowskiej, która pod względem rolniczym wyróżnia się bardzo 

korzystnymi warunkami klimatycznymi. 

Jakość powietrza atmosferycznego na omawianym terenie kształtowana jest też przez emisję zanieczyszczeń 

pochodzących z palenisk domowych, zakładów produkcyjno – usługowych oraz przez komunikację drogową i 

kolejową. Najwięcej zanieczyszczeń pochodzi z lokalnych emitorów przemysłowych i komunalnych oraz ze 

źródeł emisji niskiej (paleniska domowe, lokalne kotłownie). Potęguje to fakt istnienia na terenie gminy dużej 

ilości lokalnych kotłowni nadal opalanych głównie węglem i jego pochodnymi. Ich oddziaływanie nasila się 

szczególnie w okresie sezonu grzewczego, kiedy do atmosfery przedostają się związki pochodzące z palenisk 

domowych i lokalnych kotłowni. 

2.3.7 Pomiary automatyczne 

Tabela 1. Stacja monitoringu: Rybnik, ul. Borki 37a, Raport roczny: 2014 

Norma dla tlenków azotu (NOx) dotyczy wyłącznie ochrony roślin dla stacji tła regionalnego 

Parametr Jednostka Norma
* 

Miesiąc 
Rok 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Dwutlenek siarki (SO2) μg/m
3 

 
33 37 21 13 8 5 - - - - - - - 

Tlenek azotu (NO) μg/m
3 

 
11 18 10 5 4 4 - - - - - - - 

Dwutlenek azotu (NO2) μg/m
3 40 28 34 28 21 17 16 - - - - - - - 

Tlenek węgla (CO) (średnie 

ośmiogodz.) 
mg/m

3 10 2.78 4.19 3.88 1.41 1.78 1.03 - - - - - - - 

Ozon (O3) μg/m
3 

 
24 34 50 59 61 60 - - - - - - - 

Ozon (O3) (średnie ośmiogodz.) μg/m
3 120 65 67 117 116 126 143 - - - - - - - 

Tlenki azotu (NOx) μg/m
3 

 
45 62 44 28 22 22 - - - - - - - 

Pył zawieszony (PM10) μg/m
3 40 59 84 61 38 27 25 - - - - - - - 

Benzen (C6H6) μg/m
3 5 4.53 5.60 3.76 2.35 1.50 1.17 - - - - - - - 

Prędkość wiatru (WS) m/s 
 

2.0 1.4 1.7 1.4 1.6 1.1 - - - - - - - 

Kierunek wiatru (WD) o
 (stopnie) 

 
148 184 180 192 234 232 - - - - - - - 

Ciśnienie atmosferyczne (PA) hPa 
 

980 980 980 980 981 983 - - - - - - - 

Temperatura (TP) o
C 

 
-0.9 3.1 6.5 10.2 12.9 15.9 - - - - - - - 

Wilgotność % 
 

85 78 69 72 73 72 - - - - - - - 

Promieniowanie słoneczne 

całkowite 
W/m

2 
 

- - - - - - - - - - - - - 

*
 Norma podana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu 

Legenda 

Nie przekracza 50% normy lub brak normy  

Przekracza 50% normy  

Przekracza 75% normy  

Przekracza 100% normy 

http://stacje.katowice.pios.gov.pl/monitoring/rozp20120824.pdf
http://stacje.katowice.pios.gov.pl/monitoring/rozp20120824.pdf
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3. USTALENIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Rysunek 8. Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 

Teren objęty opracowaniem planu w studium  przeznacza tereny pod tereny sportowo - rekreacyjne (E1U3), 

tereny nowych działalności gospodarczych (E1DG), teren rolniczy bez zabudowy (E3R2), obszar rozwoju bez 

możliwości wprowadzania zabudowy (E10R) oraz obszary leśne i zadrzewione (E2Z2). Przez teren ten 

przeprowadzona jest też oś jednego z głównych ponadlokalnych korytarzy ekologicznych.  

Na terenie E1DG studium ustala między innymi maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 i 

minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15% oraz maksymalną wysokość obiektów 16 m, przy 

dopuszczeniu obiektów wyższych jeżeli wymaga tego technologia prowadzonej działalności gospodarczej.  

Projekt planu przewiduje wykorzystanie potencjału terenu i wprowadzenie na tym obszarze nowych funkcji 

produkcyjno usługowych na terenie E1DG oraz wprowadzenie usług sportu i rekreacji na terenie E1U3 na 

terenach rolniczych, które nie będą wymagały uzyskania zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze i 

nieleśne, czyli na gruntach o kategorii IVa i IVb wykluczając z pod zainwestowania grunty kategorii IIIa i IIIb. 

Bez zmiany planuje się pozostawić tereny leśne, tereny zadrzewione i tereny łąk wzdłuż cieków wodnych. 

Takie przeznaczenie obszaru nie naruszy ustaleń studium i pozwoli wykorzystać nieużytki pozostawiając bez 

zmian obszary najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. 

4. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu, zasady rozwoju i funkcjonowania układu komunikacyjnego, rozwoju infrastruktury 

technicznej oraz szczególne zasady zagospodarowania, wynikające z potrzeby ochrony środowiska 

przyrodniczego i jego zasobów oraz ochrony kulturowej. 

 

Na obszarze proponowanym do objęcia zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, 

autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Gminy Czerwionka – Leszczyny, uchwalony przez Radę Miejską w Czerwionce – 

Leszczynach uchwałą nr IX/78/2002 z dnia 26 września 2002 r. Ustalenia tego planu nie wykorzystują w pełni 

możliwości rozwoju tego obszaru i przeznaczenia tych terenów które ustalone zostały w studium. Obowiązujący 

plan w całości przeznacza te tereny pod rolnictwo i tereny leśne, natomiast studium dopuszcza przeznaczenie 

części terenu położonego w okolicy autostrady A1 na tereny aktywności gospodarczej, a część terenów  

przeznacza pod usługi sportu i rekreacji (zaprojektowane na gruntach klasy IV).  

Sporządzenie nowego planu pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tego terenu spełniając tym samym 

oczekiwaniom inwestorów i właścicieli terenu.  
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Tabela 2. Charakterystyka funkcji jednostek urbanistycznych i elementów obsługi komunikacyjnej 

wydzielonych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Symbol wg rysunku planu 

 
Przeznaczenie terenu 

P/U tereny zabudowy produkcyjno - usługowej 

US tereny usług sportu i rekreacji 

R Tereny rolnicze 

ZN Tereny zieleni nieurządzonej 

ZL Tereny lasów i zadrzewień 

A1, KDZ, KDL, KDD,  Tereny dróg 

4.1 Ochrona środowiska przyrodniczego 

Przepisy odrębne wymuszają przed podjęciem działalności inwestycyjnych, obowiązek zdjęcia warstwy 

próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie 

odpowiednie jej zagospodarowanie. Masy ziemne mogą być usuwane albo przemieszczane w związku z 

realizacją inwestycji, na tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę wartości użytkowej gruntów rolnych w 

sposób, który nie spowoduje przekroczeń wymaganych standardów jakości gleby i ziemi. 

Na terenie opracowania nie wyznacza się terenów, na których poziom dźwięku przenikającego do środowiska 

nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych.  

5. Zgodność z innymi dokumentami planistycznymi. 
Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii 

kolejowej w obrębie Bełk jest zgodny ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, oraz "Planem 

gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego - 2014" , nie naruszając zapisów tych dokumentów oraz 

umożliwiając realizację zaleceń i ustaleń wymienionych dokumentów. Zarówno zasady ochrony środowiska 

przyrodniczego oraz ustalenia planu dotyczące gospodarki odpadami uwzględniają zapisy uchwał, regulujących 

sposoby zagospodarowania odpadów oraz sposoby ochrony środowiska na tym terenie.  

6. Wpływ dotychczasowego sposobu zagospodarowania na stan 
środowiska. 

Środowisko przyrodnicze na omawianym terenie uległo przeobrażeniom w długotrwałym procesie rozwoju. Jest 

ono obecnie przekształcone, lecz zachowały się znaczne fragmenty terenów zielonych wartościowych 

przyrodniczo, terenów, które w większości są polami uprawnymi, ale też łąkami z roślinnością występującą 

wzdłuż cieków wodnych. 

Duża rozpiętość zróżnicowania siedlisk, niewielka penetracja przez człowieka związana z podmokłością terenu i 

jego niewielką dostępnością, pozwoliła na zachowanie wielu cennych elementów środowiska przyrodniczego: 

wiekowych okazów rodzimych gatunków drzew, fragmentów cennych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych – 

łęgu, wilgotnych łąk i szuwarów. Mimo dopływu diaspor gatunków obcych i gatunków o szerszej skali 

ekologicznej, typowych dla siedlisk synantropijnych, w tym również ruderalnych, na analizowanym terenie 

utrzymuje się znacząca liczba gatunków o wąskiej skali ekologicznej, głownie gatunków hydrofilnych. 

Tereny zabudowy oraz sieci dróg wewnętrznych nie stanowią w dużym stopniu istotnej bariery dla procesów 

ekologicznych między innymi związanych z bioróżnorodnością. Drogi graniczące z opracowaniem - autostrada i 

droga zbiorcza, są barierą przede wszystkim, jeżeli chodzi o migrację zwierząt.  

Powstanie zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Bełk zwiększyło antropopresję na środowisko i 

doprowadziło do likwidacji niektórych naturalnych zbiorowisk, ale nie spowodowało większego przekształcenia 

procesów ekologicznych i zubożenia flory i fauny na terenach otaczających. Rozwój przestrzenny doprowadził 

do degradacji powierzchni ziemi, likwidacji uległy istniejące ekosystemy, zlikwidowana została biologiczna 

warstwa gleb pod budynkami, przekształceniu uległy warunki wodne oraz krajobraz. W dalszym ciągu jednak 

zachowane zostały tereny leśne, łąki i pastwiska wzdłuż cieków wodnych i stanowią one korytarze ekologiczne 
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wskazane między innymi do zachowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

7. Analiza i ocena potencjalnych zmian  istniejącego stanu środowiska w 
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu.  

Sporządzane obecnie opracowanie pozostawia większą cześć terenu bez zmian w stosunku do obowiązującego 

planu. Teren, na którym nowy projekt planu dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych i 

obsługi rolnictwa, to obszar znajdujący się pod liniami średniego napięcia przy autostradzie A1 w strefie 

narażonej na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu na glebach oznaczonych jako nieużytki. W przypadku 

braku realizacji zapisów projektu planu, w zasadzie nie będzie miało to wpływu na środowisko przyrodnicze 

ponieważ inwentaryzacja nie wykazała na tej działce wartości przyrodniczych, które należałoby chronić. Główne 

bariery przyrodnicze czyli autostrada i droga zbiorcza są elementami już istniejącymi, a pozostawienie terenu, 

leżącego pomiędzy tymi drogami jasko nieużytek nie będzie miało pozytywnego wpływu na otaczające tereny. 

W przypadku pozostawienia bez zmian terenów, które w projekcie planu przeznaczone są pod usługi sportu, 

tereny będą w dalszym ciągu polami uprawnymi. Uprawa tych terenów nie będzie różnic się znacząco od 

zabiegów pielęgnacyjnych, które trzeba będzie wykonywać w przypadku przeznaczenia tych obszarów na 

przykład, boiska, pola golfowe, ścieżki zdrowia itp. 

8. Prognozowany wpływ ustaleń planu na stan środowiska kulturowego 
Istnieje możliwość odkrycia stanowisk archeologicznych – ich ewidencja i rejestr podlega sukcesywnej 

weryfikacji i uzupełnieniom. Na terenie opracowania znajduje się  zabytkowy krzyż przydrożny. Zapisy planu 

ustalają ochronę dwóch krzyży przydrożnych oznaczonych na rysunku planu.  

9. Prognoza oddziaływania na środowisko 

9.1 Zachowanie istniejących oddziaływań.  

W związku z realizacją projektu planu zostaną zachowane główne oddziaływania terenu  autostrady A1. Nie 

zmieni się również znacznie klimat akustyczny terenu ze względu na projektowane tereny produkcyjno - 

usługowe, ponieważ są one wyznaczone w strefie na której już obecnie następuje przekroczenie norm hałasu. 

Przez teren opracowania przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia, wzdłuż których ze względu na 

oddziaływanie elektromagnetyczne nie będzie możliwa lokalizacja zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 

ludzi, chyba, że linie te zostaną skablowane, albo przełożone. Najważniejsze z oddziaływań terenów 

zainwestowanych to problem zanieczyszczenia środowiska, w tym głównie zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych oraz powietrza w zakresie powstawania i przedostawania się do środowiska spalin, ścieków, 

odpadów i hałasu oraz innych presji i zanieczyszczeń. Są to oddziaływania stałe, o znaczącej intensywności, 

niepowodujące jednak znaczących szkód dla ludzi. Oddziaływania ze strony terenów zielonych oraz od cieku 

przepływającego przez teren opracowania to przede wszystkim specyficzny mikroklimat, przewietrzalność 

terenów itp. tworząc korytarz ekologiczny. 

Na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i warunki życia ludzi zamieszkujących pobliskie osiedla w 

dalszym ciągu będzie wpływał hałas komunikacyjny.   

Powierzchnia zabudowy budynków jaką zakłada mpzp to maksimum  50% powierzchni działki. Ustala się też 

minimalny 15% udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej. Obszary terenów zieleni nieurządzonej występujące na omawianym obszarze wpływają korzystnie 

na stan czystości środowiska i warunki życia ludzi zamieszkujących okolice oraz podnoszą walory krajobrazowe 

terenu. Dają możliwość rozwoju funkcji rekreacyjnej i sportowej. Na terenach tych zachowana jest biologicznie 

czynna warstwa gleby i utrzymane dogodne warunki do migracji drobnej fauny. 

9.2 Prognozowane nowe oddziaływania na środowisko 

Omawiany projekt miejscowego planu zagospodarowania dopuszcza przekształcenie terenów 

niezainwestowanych w tereny z przeznaczeniem na zabudowę pod obiekty handlowe produkcyjne, usługowe i 

obiekty i urządzenia obsługi rolnictwa. Zabudowa będzie miała niewielką intensywność. Dotychczasowe, 

oddziaływania na środowisko zostaną utrzymane lub ulegną niewielkiemu wzrostowi.  

Nowopowstałe obiekty spowodują nieznaczny wzrost negatywnych oddziaływań na środowisko. Negatywne 

oddziaływania na środowisko: atmosferę, wody podziemne i powierzchniowe będą miały charakter lokalny i 

będą dotyczyły w zasadzie jedynie terenu opracowania. Ze względu na mały zasięg nie wpłynie to znacząco na 

jakość środowiska przyrodniczego w okolicy terenu na którym sporządzany jest plan. 
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Ze względu na elastyczność zapisów planu trudno jest w sposób ścisły przewidzieć wielkość i charakter 

oddziaływań, jakie powstaną w związku z realizacją omawianego projektu.  Prowadzona działalność 

produkcyjna i usługowa, nie powinna w żaden sposób niekorzystnie oddziaływać na tereny położone poza 

działką, na której się ona odbywa, a ponieważ teren położony jest w strefie w której w chwili obecnej następuje 

przekroczenie norm hałasu od autostrady A1, nowo wprowadzona działalność nie zmieni w znaczący sposób 

klimatu akustycznego tej części terenu. 

9.2.1 Analiza wpływu na środowisko poszczególnych form zagospodarowania wyznaczonych w 

planie 

Na podstawie wykonanej identyfikacji typów oddziaływań na środowisko przyrodnicze dokonano waloryzacji 

jednostek urbanistycznych w zależności od elementów środowiska, na które będzie oddziaływać ich 

zagospodarowanie. W ten sposób wydzielono grupy jednostek, w których na skutek realizacji ustaleń planu 

nastąpią istotne oddziaływania pozytywne lub negatywne. Uwzględniono również te jednostki, na których 

obecnie występują istotne oddziaływania, a realizacja planu nie będzie prowadzić do zmiany tego stanu. Przy 

określaniu wpływu realizacji ustaleń planu na elementy środowiska posłużono się kryteriami dotyczącymi: 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 

 czasowości trwania oddziaływania (stałe, okresowe, epizodyczne),  

 zasięgu przestrzennego (miejscowe, lokalne, ponadloklane, regionalne, ponadregionalne), 

 trwałości oddziaływania i przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, przejściowe, możliwe 

do rewaloryzacji). 

W dalszej części rozdziału dokonano szczegółowego zestawienia potencjalnego wpływu realizacji ustaleń 

projektu planu na środowisko dla poszczególnych jednostek planistycznych w podziale na obręby geodezyjne, 

stosując pięciostopniową skalę oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania w przypadku stwierdzenia 

możliwości jego wystąpienia, według której: 

+  – oddziaływanie pozytywne; 

0  – brak oddziaływania; 

-1  – wpływ możliwy, jednak trudny do jednoznacznego określenia; 

-2  – wpływ potencjalnie znaczący, jednak możliwy do minimalizacji; 

-3  – negatywny wpływ na przedmiot ochrony (wystąpienie szkody znaczącej), niemożliwy do 

 uniknięcia, wymagający kompensacji; 

*  – określenie oddziaływania wariantowe, zależne od wystąpienia warunkujących czynników  (w 

normalnych warunkach powinno wystąpić oddziaływanie opisane jako pierwsze); 

**  – określenie oddziaływania wariantowe, z czego oddziaływanie opisane jako pierwsze  

 wystąpi w początkowej fazie realizacji inwestycji, natomiast oddziaływaniem docelowym 

 (spodziewanym) jest oddziaływanie opisane jako drugie. 

 

Tabela 3. Poglądowa prognoza skutków wpływu realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze. 
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P/U- planowane tereny produkcyjno - usługowe, na których dopuszcza się też lokalizację obiektów i urządzeń 

obsługi rolnictwa. Ustalenia planu będą miały nieznaczny negatywny, bezpośredni długoterminowy stały, wpływ 

na okoliczne środowisko przyrodnicze, a jedynie na terenie opracowania oddziaływanie tych ustaleń będzie 

znaczące, ponieważ utracona zostanie powierzchnia biologicznie czynna (ok. 50%) przeznaczona pod zabudowę. 

Funkcja usługowa i produkcyjna ma natomiast wpływ pozytywnym na warunki życia mieszkańców z 

okolicznych osiedli generując nowe miejsca pracy z zachowaniem aktywności biologicznej na większości 

obszaru obecnością zieleni towarzyszącej. Będą to stałe, pozytywne oddziaływania o zasięgu lokalnym i 

niewielkiej intensywności ze względu na niewielkie powierzchnie terenów. Możliwość lokalizacji obiektów 

budowlanych może doprowadzić do zniszczenia biologicznie czynnej warstwy gleby, zanik jej walorów 

produkcyjnych i zniszczenie warunków dla funkcjonowania dotychczasowych zbiorowisk roślinnych i 

warunków życia zwierząt. Negatywne oddziaływania będą jednak nieduże ze względu na niewielkie 
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powierzchnie terenów zabudowanych. 

przedmiot ochrony Natura 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

warunki życia ludzi 0 + 0 0 0 0 + + 0 

zwierzęta 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 / -1* 0 / -1* 0 / -1* 

rośliny 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 / -1* 0 / -1* 0 / -1* 

wody powierzchniowe i 

podziemne 
0 0 / -1* 0 0 0 0 0 / -1* 0 / -1* 0 

powietrze 0 / -1* 0 0 0 0 0 0 / -1* 0 / -1* 0 

powierzchnia ziemi 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 

krajobraz + / -1* 0 0 0 / -1* 0 0 + / -1* + / -1* -1 

klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne + 0 + 0 0 + + + 0 

US -  tereny usług sportu i rekreacji. Tereny o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko i warunki życia 

mieszkańców z zachowaniem aktywności biologicznej na większości obszaru obecnością zieleni towarzyszącej i 

stworzeniem odpowiedniego zaplecza dla rekreacji. Będą to stałe, pozytywne oddziaływania o zasięgu lokalnym 

i niewielkiej intensywności ze względu na niewielkie powierzchnie terenów. Możliwość lokalizacji obiektów 

budowlanych może doprowadzić do zniszczenia biologicznie czynnej warstwy gleby, zanik jej walorów 

produkcyjnych i zniszczenie warunków dla funkcjonowania dotychczasowych zbiorowisk roślinnych i 

warunków życia zwierząt. Negatywne oddziaływania będą jednak nieduże ze względu na niewielkie 

powierzchnie terenów zabudowanych. Na terenie opracowania tereny wydzielonych usług stanowią gruz 

kategorii IV i V. Perspektywiczne przekształcenie terenów pod usługi sportu i turystyki może zwiększyć presją 

na środowisko spowodowaną powstawaniem zwiększonej ilości odpadów, ścieków i innych zanieczyszczeń. 

przedmiot ochrony Natura 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

warunki życia ludzi 0 + 0 0 0 0 + + 0 

zwierzęta 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 / -1* 0 / -1* 0 / -1* 

rośliny 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 / -1* 0 / -1* 0 / -1* 

wody powierzchniowe i 

podziemne 
0 0 / -1* 0 0 0 0 0 / -1* 0 / -1* 0 

powietrze 0 / -1* 0 0 0 0 0 0 / -1* 0 / -1* 0 

powierzchnia ziemi 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 0 0 0 0 / -1* 

krajobraz + / -1* 0 0 0 / -1* 0 0 + / -1* + / -1* -1 

klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne + 0 + 0 0 + + + 0 

R, ZN – tereny o dominującej funkcji terenów rolniczych i zieleni nieurządzonej - zagospodarowanie rolnicze i 

zieleni parkowej prowadzi do właściwego wykorzystania zasobów środowiska, sprzyja zachowaniu wartości 

produkcyjnej gleby i zachowaniu obecnych roślin i zwierząt towarzyszących polom uprawnym. Zbyt intensywna 

gospodarka rolna (chemizacja rolnictwa) może jednak negatywnie wpłynąć na czystość wód podziemnych. 

Wszystkie z powyższych oddziaływań są niewielkie, mają charakter lokalny. Tereny rolne i tereny zieleni 

nieurządzonej są terenami istniejącymi, dla których planowane jest kontynuowanie powyższych funkcji. 

przedmiot ochrony Natura 

2000 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna + + 0 0 0 + + + 0 

warunki życia ludzi + + 0 0 0 0 + + 0 

zwierzęta + + 0 0 0 0 + + 0 

rośliny + + 0 0 0 0 + + 0 

wody powierzchniowe i 

podziemne 
+ / -1* + 0 0 / -1* 0 0 + + 0 / -1* 

powietrze 0 + + + 0 0 + + 0 

powierzchnia ziemi + + 0 0 0 0 + + 0 
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krajobraz + + + + 0 0 + + 0 

klimat 0 + + + 0 0 + + 0 

zasoby naturalne + + + + 0 0 + + 0 

zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne 0 + + 0 0 0 + + 0 

ZL - tereny lasów i zieleni wysokiej głównie tereny o pozytywnym wpływie na czystość środowiska, krajobraz i 

funkcjonowanie ekosystemów. Ich istnienie wpływa na wzrost naturalnej retencji wodnej, kształtowanie się 

prawidłowych stosunków wodnych, łączność ekosystemów i funkcjonowanie powiązań ekologicznych, 

możliwość pochłaniania CO2 i produkcji tlenu, zachowanie warunków siedliskowych fauny i introdukcji roślin. 

Tereny te mają stałe pozytywne oddziaływania o zasięgu lokalnym i dość dużej intensywności. Tereny zieleni to 

tereny, na których nastąpi uporządkowanie obecnych zbiorowisk roślinnych, zachowanie walorów krajobrazu i 

pozytywnych oddziaływań na stan czystości środowiska i warunki życia ludzi. Na terenach tych nastąpi również 

zachowanie biologicznie czynnej warstwy gleby oraz utrzymanie warunków migracji drobnej fauny. Będą to 

oddziaływania stałe, nie powodujące przekształceń i o zasięgu lokalnym. Tereny zieleni wysokiej zostały 

przeznaczone do zachowania w całości opracowania. 

przedmiot ochrony Natura 

2000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna + + 0 + 0 + + + 0 

warunki życia ludzi 0 + 0 0 0 + + + 0 

zwierzęta 0 + 0 0 0 + + + 0 

rośliny + + 0 + 0 + + + 0 

wody powierzchniowe i 

podziemne 

0 + + + 0 + + + 0 

powietrze 0 + 0 0 0 + + + 0 

powierzchnia ziemi 0 + 0 0 0 + + + 0 

krajobraz 0 + 0 0 0 + + + 0 

klimat + + 0 + 0 + + + 0 

zasoby naturalne + + 0 + 0 + + + 0 

zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A1, KDZ, KDL, KDD,– Tereny dróg , gdzie może nastąpić pogorszenie stanu aerosanitarnego w związku ze 

zwiększeniem ruchu pojazdów. Poziom emisji (SO2; NO2, pyłów) może się nieznacznie zwiększyć. Ponadto 

nastąpi zniszczenie biologicznie czynnej warstwy gleby pod drogami, które będą stanowić komunikację 

wewnętrzną. Będą to skutki stałe o niewielkiej intensywności przekształceń i zasięgu lokalnym, a pod względem 

trwałości nieodwracalne. Droga oznaczona na rysunku planu jako A1 (autostrada), to droga która jest źródłem 

ponadnormatywnego hałasu, oraz emitorem pyłu zawieszonego, którego stężenie na terenie miasta jest 

zawyżone.  

przedmiot ochrony Natura 

2000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

różnorodność biologiczna 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 

warunki życia ludzi + + 0 + 0 + + + + 

zwierzęta 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 

rośliny 0 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 

wody powierzchniowe i 

podziemne 

0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

powietrze -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

powierzchnia ziemi -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 

krajobraz -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 

klimat -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 

zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zabytki 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 0 

dobra materialne + + + + + + + + 0 
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9.2.2 Analiza oddziaływania ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Wpływ realizacji zapisów planu na szatę roślinną i bioróżnorodność 

Negatywne oddziaływanie bezpośrednie długoterminowe na bioróżnorodność, o dużym prawdopodobieństwie 

wystąpienia będzie związane z rozwojem terenów inwestycyjnych - zabudowanych, oraz sieci infrastruktury 

technicznej. W przypadku rozwoju zabudowy i zainwestowania terenu oznaczonego na rysunku planu P/U 

należy wziąć pod uwagę skumulowane oddziaływanie uchwalonych i już obowiązujących w gminie planów 

zagospodarowania przestrzennego jak i kierunki rozwoju terenów inwestycyjnych wyznaczonych w planie. 

Przewiduje się rozszerzenie terenów budowlanych, dla pełnienia funkcji produkcyjnych i usługowych. Podjęcie 

na tych terenach prac budowlanych spowoduje częściowe zniszczenie i częściowe przekształcenie istniejącej 

szaty roślinnej. W późniejszym okresie, po ukończeniu budowy, szata roślinna może ulec odtworzeniu, 

aczkolwiek w innej formie. Podobny skutek będzie miała przebudowa lub realizacja nowych sieci infrastruktury 

technicznej. 

Nowa zabudowa, infrastruktura techniczna i drogi zajmą przestrzeń dotychczas będącą częścią systemu 

przyrodniczego miasta, co będzie negatywnym pośrednim działaniem długoterminowym na bioróżnorodność, 

przez zmniejszenie powierzchni systemu przyrodniczego i pogorszenie warunków migracji zwierząt. 

Wpływ realizacji zapisów planu na zwierzęta 

Nowa zabudowa, infrastruktura techniczna zajmą przestrzeń dotychczas będącą częścią systemu przyrodniczego 

miasta, co będzie negatywnym pośrednim działaniem długoterminowym na zwierzęta, przez pogorszenie 

warunków ich migracji. Na tym obszarze zmiany te będą miały jedynie lokalny charakter, ponieważ obszar 

położony jest tak, że już obecnie otaczające go drogi blokują migrację zwierząt. 

Negatywnym oddziaływaniem długoterminowym pośrednim będzie zmniejszenie powierzchni pokrywy 

roślinnej i siedlisk drobnych zwierząt na terenach, na których dopuszczono realizację nowej zabudowy. 

Negatywnym oddziaływaniem bezpośrednim krótkoterminowym będzie niepokojenie zwierząt w związku z 

hałasem i pracami budowlanymi przy realizacji nowej zabudowy, rozbudowie obiektów istniejących lub 

realizacji sieci infrastruktury technicznej oraz budowie i przebudowie dróg. 

Wpływ realizacji zapisów planu na gleby 

Na nowych terenach zainwestowanych bezpowrotnemu zniszczeniu może ulec biologicznie czynna warstwa 

gleby. Towarzyszyć będą temu zwiększone negatywne presje na roślinność i świat zwierzęcy. 

Negatywnym oddziaływaniem długoterminowym bezpośrednim będzie zniekształcenie form rzeźby terenu 

związane z dopuszczeniem zmiany zagospodarowania terenu. 

Negatywne oddziaływanie długoterminowe bezpośrednie - w planie przeznacza się tereny pod rozwój zabudowy. 

Podjęcie prac budowlanych spowoduje zniszczenie profilu glebowego. Podobny skutek będzie miała realizacja 

sieci infrastruktury technicznej. 

Wpływ realizacji zapisów planu na powietrze atmosferyczne 

Jednym z czynników negatywnych mogących mieć wpływ na środowisko jest emisja zanieczyszczeń powietrza 

ze źródeł zorganizowanych i rozproszonych w wyniku procesów ogrzewania oraz produkcji. Znaczącym 

źródłem zanieczyszczenia na terenie opracowania jest transport samochodowy, a wprowadzenie nowych terenów 

usługowych w pewnym stopniu przyczyni się do wzrostu ruchu kołowego na danym terenie. Lokalne 

przekroczenie norm i koncentracje zanieczyszczeń mogą występować w sezonie grzewczym. Wielkość emisji 

zanieczyszczeń do powietrza jest uzależniona od rodzaju zastosowanego paliwa, jakości kotłowni oraz 

termoizolacji ogrzewanych budynków.  

Wpływ realizacji zapisów planu na klimat akustyczny 

Ustalenia planu będą miały nieznaczny wpływ na wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczeń na terenach 

zabudowy mieszkaniowej generując dodatkowy ruch pojazdów na terenach nowo zainwestowanych.  

Wpływ realizacji zapisów planu na wody podziemne i powierzchniowe 

Do czynników wpływających na jakość wód powierzchniowych należą uwarunkowania naturalne, takie jak 

warunki klimatyczne i hydrologiczne, czy zdolność samooczyszczania oraz zanieczyszczenia antropogeniczne. 

Znaczną część zanieczyszczeń trafiających do wód powierzchniowych stanowią zanieczyszczenia obszarowe. 

Rozwój terenów inwestycyjnych może się również przyczynić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, ale 

podstawowym źródłem tych zanieczyszczeń są zanieczyszczone odcieki drenarskie oraz niedostateczna 

infrastruktura odprowadzająca ścieki. 
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Do zanieczyszczeń punktowych, stwarzających bardzo poważne zagrożenie dla czystości wód 

powierzchniowych należą przede wszystkim: 

 bezpośrednie „dzikie" zrzuty surowych ścieków do cieków wodnych (na nieskanalizowanych 

obszarach); 

 zrzuty niedostatecznie oczyszczonych ścieków (nieodpowiadających warunkom pozwolenia 

wodnoprawnego). 

Ponieważ plan zakłada poszerzenie terenów inwestycyjnych, może mieć to wpływ na jakość wód 

powierzchniowych ze względu na zwiększoną ilość ścieków i konieczność ich odprowadzania. 

Wpływ realizacji zapisów planu na wody podziemne 

Teren opracowania znajduje się częściowo w zasięgu GZWP. Niezadowalająca okresowo jakość wód na terenie 

miasta wynika z braku izolującej pokrywy w stropie warstw wodonośnych. Umożliwia to łatwe przenikanie do 

wód zanieczyszczeń z powierzchni. Głównie przez infiltrację wód deszczowych, wraz z którymi przedostają się 

do wód gruntowych środki ochrony roślin oraz zanieczyszczenia pochodzące z nieszczelnych zbiorników 

bezodpływowych (szamb). 

Do głównych zagrożeń wód podziemnych należą obecnie niekontrolowane zrzuty nieoczyszczonych ścieków 

komunalnych oraz nieszczelne szamba z terenów miejscowości nieposiadających kanalizacji sanitarnej. Ponadto 

do wód gruntowych przenikają z pól uprawnych nawozy sztuczne i pestycydy. Efektem tego są zanieczyszczone 

wody gruntowe na obszarze większości tego terenu.  

Wpływ realizacji zapisów planu na krajobraz 

W wyniku realizacji projektu planu w niewielkim stopniu nastąpi zmiana krajobrazu. Powstaną tu nowe obiekty 

kubaturowe, wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Nie wprowadzi to drastycznego przekształcenia krajobrazu. 

Obecnie jest to obszar, niezabudowany, ale w najbliższej okolicy, poza obszarem opracowania znajduję się 

tereny o podobnych funkcjach, na których dopuszcza się lokalizację o podobnych parametrach jak w projekcie 

planu. 

Wpływ realizacji zapisów planu na tereny prawnie chronione 

Teren objęty opracowaniem położony jest w niedalekiej okolicy Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich. Oddziaływania ustaleń planu mają charakter lokalny i ich zasięg nie naruszy zasad 

dotyczących ochrony Parku Krajobrazowego. 

Dla terenu parku CKKRW obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu Wojewody Katowickiego z dnia 23 

listopada 1993 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich” oraz przepisach szczególnych dotyczących ochrony środowiska (w tym ustawy: Prawo ochrony 

środowiska, o ochronie przyrody). 

Oddziaływania realizacji zapisów planu na warunki życia ludzi 

Warunki życia ludzi powinny ulec poprawie w związku z realizacją ustaleń planu ponieważ tereny produkcyjno - 

usługowe generować będą nowe miejsca pracy. Realizacja nowej zabudowy usługowej i produkcyjnej na terenie 

o dobrych warunkach gruntowo-wodnych oraz klimatycznych wpłynie pozytywnie na zaspakajanie 

podstawowych potrzeb. 

Oddziaływania negatywne – bezpośrednie i pośrednie, skumulowane, krótkoterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe: 

 Zwiększone zapotrzebowanie na wodę w terenach nowej zabudowy; 

 Zwiększone odprowadzanie ścieków i odpadów z terenów nowej zabudowy; 

 Wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczeń; 

Pozytywnym oddziaływaniem pośrednim wtórnym i długoterminowym będzie poprawa środowiska życia 

człowieka poprzez kształtowanie w jego otoczeniu ładu przestrzennego. Zapisy planu dotyczące kształtowania 

zabudowy, zagospodarowania działek budowlanych oraz kształtowania terenów otwartych wpłyną na 

uporządkowanie przestrzeni, a tym samym na jej pozytywną percepcję. 

Prowadzona działalność usługowa i produkcyjna powinna w żaden sposób niekorzystnie oddziaływać na tereny 

zabudowane znajdujące się poza granicami opracowania. 

9.3 Analiza wpływu ustaleń planu na cele i przedmiot ochrony terenów Natura 2000 

Na terenie Gminy Czerwionka - Leszczyny nie występują obszary objęte ochroną Natura 2000. Najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest położony w odległości 23 km od granic przedmiotowego obszaru 

Specjalny obszar ochrony Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki oraz Obszar specjalnej ochrony - 

Dolina Górnej Wisły.  
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Realizacja ustaleń planu nie spowoduje możliwości oddziaływania na obszary Natura 2000. Możliwość taka 

rysuje się jedynie w przypadku dyspozycji obszaru opracowania np. pod obiekt powodujący znaczące 

oddziaływania na środowisko jak obiekty punktowej emisji zanieczyszczeń, rozprzestrzenianych drogą 

powietrzną, powodujące obniżenie zwierciadła wód gruntowych i podziemnych jak kopalnie, ujęcie wód 

podziemnych o znaczącym dobowym poborze wody etc. Kategorie tych inwestycji zostały wykluczone poprzez 

ustalenia planu. 

10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym. 

Polityka ochrony środowiska jest jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej, ponieważ obejmuje swym 

zakresem wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego oraz przewiduje realizację działań o efektach 

długofalowych (charakter horyzontalny). Dlatego też polityka wspólnotowa musi znajdować odzwierciedlenie w 

strategiach niższego rzędu.    

10.1.1 VI Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska „Środowisko 

2010: nasza przyszłość nasz wybór” 

Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska ustanowionym przez Unię Europejską jest VI 

Program Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska „Środowisko 2010: nasza przyszłość 

nasz wybór. Program ten określa priorytetowe pola działań w dziedzinie ochrony środowiska, ujęte w kilka 

strategii tematycznych dotyczące:  

 ochrony gleby,  

 ochrony i zachowania środowiska morskiego,  

 zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,  

 środowiska miejskiego,  

 zarządzania zasobami naturalnymi,  

 utylizacji odpadów.  

Do głównych priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono zagadnienia:  

 zmiany klimatyczne,  

 przyroda i bioróżnorodność,  

 środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia,  

 zasoby naturalne i odpady.  

Zapisy te są wynikiem potrzeby stworzenia jednolitej procedury administracyjnej, stosowanej przy planowaniu 

projektów gospodarczych w celu kontroli ich skutków dla ludzi, zwierząt  i środowiska. Cele Programu opierają 

się ponadto na zapisach Traktatu z Maastricht (1991r.), które zawierają główne zasady polityki w zakresie 

ochrony środowiska:  

 zasada integrowania,  

 zasada „zanieczyszczający płaci”,  

 zasada usuwania zanieczyszczenia u źródła,  

 zasada zapobiegania,  

 zasada ochrony.  

Szczególną wagę przykłada się do tematyki zmian klimatycznych, co wiąże się z wypełnianiem zobowiązań Unii 

Europejskiej związanych z ratyfikacją Protokołu z Kioto (1997, wszedł w życie 16 lutego 2005r.) Jako 

szczególnie istotne wymienia się m.in.: wspieranie praktyk i technik ekologicznie efektywnych w przemyśle, 

wspomaganie MŚP w modernizacji oraz wspieranie efektywności energetycznej (ogrzewanie, bieżąca woda  w 

budynkach).  

10.1.2 Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju (zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie podstaw do 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne 

działania organizacyjne, inwestycyjne, tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i 

reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska.  Cele polityki 

ekologicznej Polski sformułowano zatem:  

 wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 
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 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

 dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców 

Polski,  

 ochrona klimatu.  

Plan nie narusza powyższych zasad i celów strategicznych i stosuje się do przepisów odrębnych dotyczących 

ochrony środowiska i gospodarowania zasobami środowiska naturalnego. 

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru  

Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz 

linii kolejowej w obrębie Bełk, na obszarze opracowania analizowane były różne warianty rozwiązań, 

rozmieszczeniu funkcji oraz zapisy planu. Wszystkie rozważane koncepcje rozwiązań urbanistycznych opierały 

się na przeznaczeniu nowych terenów pod zabudowę produkcyjno - usługową i wyznaczeniu terenów usług 

sportu i rekreacji i nie różniły się od siebie w zasadniczy sposób pod względem oddziaływania na środowisko. 

12. Propozycje metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu 

Monitorowanie skutków realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prowadzone 

powinno być w ramach cyklicznie sporządzanych raportów i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.  

Metody i konieczność kontroli zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego zostały określone w 

przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. (art. 32. ust 1 i 2 oraz art. 33). 

13. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 
Szczególnym rodzajem zagrożeń występujących w środowisku są tzw. „nadzwyczajne zagrożenia” 

charakteryzujące się nagłym przebiegiem. Do zagrożeń takich zaliczyć należy albo klęski o charakterze 

naturalnym (powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) albo katastrofy i wypadki związane z technologiami i 

wytworami ludzkimi jak: uwalnianie się niebezpiecznych substancji chemicznych, wybuchy, katastrofy 

komunikacyjne itp. zwane poważnymi awariami. Cechami charakterystycznymi zdarzeń związanych z 

poważnymi awariami jest ich niepowtarzalność, losowość, wieloprzyczynowość i różnorodność bezpośrednich 

skutków. Mogą one powodować zagrożenie zdrowia i życia ludzi, degradację środowiska czy też poważne straty 

gospodarcze.  

Zdarzenia posiadające cechy nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska i ludzi mogą powstawać: 

 w wyniku prowadzenia działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych, 

 podczas transportu substancji niebezpiecznych, 

 jako efekt świadomej działalności człowieka związanej z niezgodnym z przepisami pozbywaniem się 

substancji (materiałów) niebezpiecznych. 

W ustawie prawo ochrony środowiska, w tytule IV „Poważne awarie ” zawarte są przepisy ogólne, instrumenty 

prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego 

zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz obowiązki organów 

administracji związane z awariami.  

Ustawa wprowadza dwie kategorie obiektów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej:  

 zakłady o zwiększonym ryzyku, i zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii.  

Kwalifikacja zakładu do jednej z tych kategorii związana jest z ilością substancji niebezpiecznych znajdujących 

się w obiekcie. Zasady zaliczania zakładów do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o 

dużym ryzyku określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 

2002, Nr 58, poz. 535). 

Bezpośrednio na terenie opracowania nie ma zakładów o zwiększonym ryzyku, i zakładów o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii należy jednak uwzględnić, iż na terenie autostrady, którą można przewozić substancje 

niebezpieczne, oraz w wypadku lokalizacji innych obiektów o zwiększonym ryzyku, które są na tym obszarze 

dopuszczone może wystąpić ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Są to obiekty, w których występują 
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substancje niebezpieczne w mniejszych ilościach i stwarzają potencjalne zagrożenie dla środowiska. Do 

obiektów tych zaliczyć należy między innymi: 

 stacje paliw płynnych,   

 punkty sprzedaży gazu  LPG,  

 lokalne kotłownie olejowe. 

Obiekty te stwarzają zagrożenie z uwagi na lokalizację w niedalekim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej i 

cieków wodnych. Zastosowane w wyżej wymienionych obiektach zabezpieczenia znacznie ograniczają ryzyko 

wystąpienia zagrożeń. Funkcjonowanie tych obiektów związane jest także z transportowaniem substancji 

niebezpiecznych.  

14. Zagrożenia transgraniczne 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza nowe funkcje związane z zabudową produkcyjną, 

usługami, sportem i rekreacją. W planie wprowadzono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w  rozumieniu przepisów odrębnych z  zakresu ochrony środowiska za 

wyjątkiem tereny 1P/U i inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury drogowej oraz infrastruktury 

technicznej w tym telekomunikacyjnej, dlatego też nie prognozuje się zagrożenia transgranicznego wynikającego 

z realizacji ustaleń planu.  

15. Propozycje rozwiązań mające na celu zapobieganie i ograniczenie 
negatywnego wpływu na środowisko ustaleń planu 

Należy ograniczyć realizacje nowej zabudowy do terenów o korzystnych warunkach podłoża. Mieszkańców 

pobliskich terenów należy chronić przed ponadnormatywnym hałasem, który może towarzyszyć rozwojowi 

terenów usługowych i produkcyjnych. Na terenach położonych w strefach uciążliwości hałasu należy rozważyć 

możliwość czynnej ochrony przed hałasem (pasy zieleni izolacyjnej, ekrany, itp.) Próchniczną warstwę gleb o 

wysokiej wartości bonitacyjnej, z terenów planowanych pod zabudowę należy zebrać i wykorzystać na terenach 

wymagających rekultywacji lub wzbogacenia gleby. 

Ponadto: 

· Należy bezwzględnie zachować w funkcji hydrologicznej i przyrodniczej doliny płynących przez gminę rzek, 

zbiorników wodnych, stawów i śródleśnych jezior; 

· Chronić i zachować zasoby przyrodnicze na terenie całej gminy, m. in. przez obejmowani ich różnymi formami 

ochrony; 

· Zachować ciągłość i funkcjonalność korytarzy ekologicznych występujących na terenie gminy (leśnych, 

wodnych, rolnych, itp.); 

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic 

Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk. Obszar opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania ma powierzchnię ok. 114 ha. 

Obszar jest niezagospodarowany. Jedynym budynkiem w jego obrębie jest budynek kolejowy przy torach 

kolejowych, spełniająca obecnie funkcję mieszkaniową. Poza tym większość obszaru stanowią pola uprawne, 

łąki i pastwiska oraz niewielkie tereny leśne i zadrzewienia. Kategoria gruntów w przeważającej części stanowi 

klasę IVa i IVb i tylko w niewielkich fragmentach jest to klasa IIIb i IIIa.  

W granicach omawianego terenu występuje stały ciek wodny bez nazwy prowadzący wody do Bierawki. 

Obszar pomimo położenia pomiędzy ruchliwymi szlakami komunikacyjnymi, stanowi przykład stosunkowo 

dobrze zachowanej enklawy przyrodniczej, której przyszłość zależy od sposobu użytkowania terenów 

przyległych. W nisko zagłębionej w stosunku do otoczenia niecce znajduje się wprawdzie uregulowany, ale z 

zachowaną obudową biologiczną ciek. W jego sąsiedztwie prawdopodobnie znajdowały się kiedyś stawy 

hodowlane, dziś zarośnięte roślinnością szuwarową. 

Autostrada A1 posiada opracowaną mapę akustyczną. Na podstawie ustalonych w tym opracowaniu średnich 

wartości klimatu akustycznego można stwierdzić, że na analizowanym terenie występują podwyższone wartości 

klimatu akustycznego ze strony autostrady A1. Na analizowanym terenie jakość klimatu akustycznego można 

uznać za pogorszoną, jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje wzdłuż 

autostrady lokalizacji terenów które należałoby chronić przed hałasem. 

Teren objęty opracowaniem planu w studium  przeznacza tereny pod tereny sportowo - rekreacyjne (E1U3), 

tereny nowych działalności gospodarczych (E1DG), teren rolniczy bez zabudowy (E3R2), obszar rozwoju bez 
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możliwości wprowadzania zabudowy (E10R) oraz obszary leśne i zadrzewione (E2Z2). Przez teren ten 

przeprowadzona jest też oś jednego z głównych ponadlokalnych korytarzy ekologicznych.  

Na terenie E1DG studium ustala między innymi maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 1,2 i 

minimalną powierzchnię biologicznie czynną 15% oraz maksymalną wysokość obiektów 16 m, przy 

dopuszczeniu obiektów wyższych jeżeli wymaga tego technologia prowadzonej działalności gospodarczej.  

Projekt planu przewiduje wykorzystanie potencjału terenu i wprowadzenie na tym obszarze nowych funkcji 

produkcyjno usługowych na terenie E1DG oraz wprowadzenie usług sportu i rekreacji na terenie E1U3 na 

terenach rolniczych, które nie będą wymagały uzyskania zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze i 

nieleśne, czyli na gruntach o kategorii IVa i IVb wykluczając z pod zainwestowania grunty kategorii IIIa i IIIb. 

Bez zmiany planuje się pozostawić tereny leśne, tereny zadrzewione i tereny łąk wzdłuż cieków wodnych. 

Takie przeznaczenie obszaru nie naruszy ustaleń studium i pozwoli wykorzystać nieużytki pozostawiając bez 

zmian obszary najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. 

Na obszarze proponowanym do objęcia zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i 

Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, 

autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Gminy Czerwionka – Leszczyny, uchwalony przez Radę Miejską w Czerwionce – 

Leszczynach uchwałą nr IX/78/2002 z dnia 26 września 2002 r. Ustalenia tego planu nie wykorzystują w pełni 

możliwości rozwoju tego obszaru i przeznaczenia tych terenów które ustalone zostały w studium. Obowiązujący 

plan w całości przeznacza te tereny pod rolnictwo i tereny leśne, natomiast studium dopuszcza przeznaczenie 

części terenu położonego w okolicy autostrady A1 na tereny aktywności gospodarczej, a część terenów  

przeznacza pod usługi sportu i rekreacji (zaprojektowane na gruntach klasy IV).  Sporządzenie nowego planu 

pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału tego terenu spełniając tym samym oczekiwaniom inwestorów i 

właścicieli terenu. 

Sporządzane obecnie opracowanie pozostawia większą cześć terenu bez zmian w stosunku do obowiązującego 

planu. Teren, na którym nowy projekt planu dopuszcza lokalizację obiektów produkcyjnych, usługowych i 

obsługi rolnictwa, to obszar znajdujący się pod liniami średniego napięcia przy autostradzie A1 w strefie 

narażonej na oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu na glebach oznaczonych jako nieużytki. W przypadku 

braku realizacji zapisów projektu planu, w zasadzie nie będzie miało to wpływu na środowisko przyrodnicze 

ponieważ inwentaryzacja nie wykazała na tej działce wartości przyrodniczych, które należałoby chronić. Główne 

bariery przyrodnicze czyli autostrada i droga zbiorcza są elementami już istniejącymi, a pozostawienie terenu, 

leżącego pomiędzy tymi drogami jasko nieużytek nie będzie miało pozytywnego wpływu na otaczające tereny. 

W przypadku pozostawienia bez zmian terenów, które w projekcie planu przeznaczone są pod usługi sportu. 

W związku z realizacją projektu planu zostaną zachowane główne oddziaływania terenu  autostrady A1. Nie 

zmieni się również znacznie klimat akustyczny terenu ze względu na projektowane tereny produkcyjno - 

usługowe, ponieważ są one wyznaczone w strefie na której już obecnie następuje przekroczenie norm hałasu. 

Przez teren opracowania przebiegają linie elektroenergetyczne średniego napięcia, wzdłuż których ze względu na 

oddziaływanie elektromagnetyczne nie będzie możliwa lokalizacja zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 

ludzi, chyba, że linie te zostaną skablowane, albo przełożone. Najważniejsze z oddziaływań terenów 

zainwestowanych to problem zanieczyszczenia środowiska, w tym głównie zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych oraz powietrza w zakresie powstawania i przedostawania się do środowiska spalin, ścieków, 

odpadów i hałasu oraz innych presji i zanieczyszczeń. 

Na terenie oznaczonym na rysunku planu 1P/U ustalenia planu będą miały nieznaczny negatywny, bezpośredni 

długoterminowy stały, wpływ na okoliczne środowisko przyrodnicze, a jedynie na terenie opracowania 

oddziaływanie tych ustaleń będzie znaczące, ponieważ utracona zostanie powierzchnia biologicznie czynna (ok. 

50%) przeznaczona pod zabudowę. Funkcja usługowa i produkcyjna ma natomiast wpływ pozytywnym na 

warunki życia mieszkańców z okolicznych osiedli generując nowe miejsca pracy z zachowaniem aktywności 

biologicznej na większości obszaru obecnością zieleni towarzyszącej. Będą to stałe, pozytywne oddziaływania o 

zasięgu lokalnym i niewielkiej intensywności ze względu na niewielkie powierzchnie terenów. Możliwość 

lokalizacji obiektów budowlanych może doprowadzić do zniszczenia biologicznie czynnej warstwy gleby, zanik 

jej walorów produkcyjnych i zniszczenie warunków dla funkcjonowania dotychczasowych zbiorowisk 

roślinnych i warunków życia zwierząt. Negatywne oddziaływania będą jednak nieduże ze względu na niewielkie 

powierzchnie terenów zabudowanych. 

Projektowane tereny usług sportu i rekreacji to tereny o pozytywnym oddziaływaniu na środowisko i warunki 

życia mieszkańców z zachowaniem aktywności biologicznej na większości obszaru obecnością zieleni 

towarzyszącej i stworzeniem odpowiedniego zaplecza dla rekreacji. Będą to stałe, pozytywne oddziaływania o 

zasięgu lokalnym i niewielkiej intensywności ze względu na niewielkie powierzchnie terenów. Możliwość 

lokalizacji obiektów budowlanych może doprowadzić do zniszczenia biologicznie czynnej warstwy gleby, zanik 

jej walorów produkcyjnych i zniszczenie warunków dla funkcjonowania dotychczasowych zbiorowisk 

roślinnych i warunków życia zwierząt. Negatywne oddziaływania będą jednak nieduże ze względu na niewielkie 
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powierzchnie terenów zabudowanych. Na terenie opracowania tereny wydzielonych usług stanowią grunty 

kategorii IV i V. Perspektywiczne przekształcenie terenów pod usługi sportu i turystyki może zwiększyć presją 

na środowisko spowodowaną powstawaniem zwiększonej ilości odpadów, ścieków i innych zanieczyszczeń. 

Na terenie Gminy Czerwionka - Leszczyny nie występują obszary objęte ochroną Natura 2000. Najbliżej 

położonym obszarem Natura 2000 jest położony w odległości 23 km od granic przedmiotowego obszaru 

Specjalny obszar ochrony Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki oraz Obszar specjalnej ochrony - 

Dolina Górnej Wisły.  Realizacja ustaleń planu nie spowoduje możliwości oddziaływania na obszary Natura 

2000. 


