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1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Opracowanie to powstało w związku z 51 art. 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.2018.2081). 

Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do nich: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach, 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze”, 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017roku „Prawo wodne”, 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków, 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, 

 Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym, 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. 

1.2 Cel opracowania 

Celem prognozy jest analiza środowiska i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych 
konfliktów (przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko), wskazanie zmian  
w środowisku mogących zajść podczas realizacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk. 

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach - pismo 

nr WOOŚ.411.190.2018.PB z dnia 25 września 2018r. 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku - pismo nr ONS-

ZNZ.522.29.2018 z dnia 18 września 2018r. 

Sporządzony dokument spełnia wymogi zawarte w 51 art. oraz art. 52 ust. 1 i 2, ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r.  
(Dz.U.2018.2081) dotyczące warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania 
na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
1. Prognoza zawiera: 
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 informacje o głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 informacje o metodach analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzenia, 

2. Prognoza przedstawia: 

 ocenę stanu i funkcjonowania środowiska, odporności na degradację i zdolności do 
regeneracji środowiska przy realizacji ustaleń zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w środowisku przy braku ich 
realizacji, 

 skutki wynikające z realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla środowiska, krajobrazu czy ekosystemów, 

 przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, 

 alternatywne rozwiązania zapobiegające, ograniczające negatywne oddziaływanie 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, 

 wyniki analiz i ocen w formie opisowej oraz kartograficznej, w skali odpowiedniej 
do skali (1:1000 pomniejszono do 1:2000), w jakiej sporządzono rysunek 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejsze opracowanie, w celu osiągnięcia przejrzystości zawartych informacji, zostało 
napisane w języku niespecjalistycznym. 

1.3 Przedmiot i zakres projektu planu 

Niniejszy rozdział spełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2, pkt1, litera a 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. 

 
Obszar opracowania – ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu: 

 powierzchnia analizowanego terenu ok. 428ha, 

 obszar znajduje się w granicach zgodnie z uchwałą Nr XXXV/396/17 Rady Miejskiej 
w Czerwionce–Leszczynach z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk, 

 przedmiotowy teren stanowią tereny: 

 użytkowane rolniczo – ok. 300ha, 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – ok. 57ha. Zabudowa mieszkaniowa 
zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Głównej (na południe od tej ulicy). Ulica Główna to 
Droga Wojewódzka relacji Racibórz – Rybnik – Katowice (DW 925). Ponadto 
zabudowa jednorodzinna zlokalizowana jest wzdłuż ulic stanowiących sieć dróg 
dojazdowych: Palowicka, Tadeusza Nalepy i Graniczna, 

 dróg – 25ha - układ komunikacyjny uzupełniają ulice: Pogodna, Popiela, Klonowa, 
Ptasia, Jasna, Dębowa, Szeroka, Kościuszki, 

 usług - 2,5ha - wzdłuż ul. Głównej, ul. Palowickiej i ul. Pogodnej. Występują tu m.in. 
Dino Market, Zakład Przetwórstwa Mięsnego Lesz. Przy ul. Palowickiej i ul. Granicznej 
zlokalizowano fermy drobiu. Natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie (południowa 
granica terenu) występuje ferma i odchów drobiu, 
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 lasów - ok. 13ha. Przy wschodniej i południowej granicy przedmiotowego terenu 
występują tereny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik.  

 diagonalnie przez analizowany teren przebiega linia wysokiego napięcia 220kV Kopanina 
– Liskovec, Kopanina – Wielopole, 

 w północnej części analizowanego ternu lokalizuje się wodociąg magistralny DN 1200 
i gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 300 CN 1,6MPa.  

 
Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka–Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk ustala następujące 
przeznaczenia terenu: 

 

od 1MN do 36MN – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) przeznaczenia dopuszczalne: 

 zabudowa usługowa wolnostojąca, 

 lokale użytkowe wbudowane w budynki mieszkalne 
jednorodzinne, przeznaczone pod usługi obejmujące: usługi 
administracyjno – biurowe, usługi konsumpcyjne, 

 budynki gospodarcze, 

 garaże, 

 miejsca postojowe,    

 dojazdy, dojścia, 

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,  

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna. 
 
od 1U do 2U - tereny zabudowy usługowej: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa obejmująca usługi: 

 społeczne, 

 konsumpcyjne, 

 handel detaliczny, 

 administracyjno – biurowe, 
b) przeznaczenia dopuszczalne: 

 garaże, 

 miejsca postojowe,    

 dojazdy, dojścia, 

 drogi pożarowe, 

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,  

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 
 

od 1RM do 8RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

b) przeznaczenia dopuszczalne: 

 miejsca postojowe,    
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 dojazdy, dojścia, 

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,  

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 
 

od 1RU do 4RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych: 

a) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych; 

b) przeznaczenie dopuszczalne:  

 zabudowa związana bezpośrednio z obsługą produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 
w szczególności budynek z towarzyszącymi usługami handlu 
zwłaszcza plonami, sprzedażą roślin, usługami ogrodniczymi; 

 budynki mieszkalne związane z funkcją podstawową; 

 magazyny i składy artykułów rolnych i do produkcji rolnej, 

 budynki gospodarcze, 

 miejsca postojowe, 

 garaże sprzętu rolniczego, 

 dojazdy i place manewrowe, 

 dojścia,  

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 
 

od 1ZWS do 11ZWS – tereny zieleni w dolinie cieków wodnych: 
a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni w dolinie cieków wodnych; 
b) przeznaczenie  dopuszczalne: 

 budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami 
opadowymi 
i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,  

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 kładki piesze/pieszo–rowerowe, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 

 ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej 
 

od 1WS do 11WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych: 
a) przeznaczenie podstawowe:  teren wód powierzchniowych śródlądowych; 
b) przeznaczenie dopuszczalne: budowle i urządzenia wodne związane 

z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 
przeciwpowodziową. 

 
od 1R1 do 11R1 – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy: 

a) przeznaczenie podstawowe:  tereny rolne; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:  
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
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 budynki inwentarskie, budynki i budowle rolnicze oraz 
ogrodnicze w tym szklarnie, 

 infrastruktura techniczna; 
 
od 1R2 do 2R2 – tereny rolne wyłączone z zabudowy: 

a) przeznaczenie podstawowe:  teren rolny wyłączony z zabudowy; 
b) przeznaczenie dopuszczalne: 

 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 

 infrastruktura techniczna. 
 
od 1ZL do  21ZL – tereny lasu: 

a) przeznaczenie podstawowe:   

 lasy; 

 obiekty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. 
 
od 1W do 2W – tereny infrastruktury technicznej wodociągów: 

a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa infrastruktury technicznej 
wodociągów z zastrzeżeniem §8 ust. 2; 

b) przeznaczenie dopuszczalne:  

 dojścia, dojazdy, 

 miejsca postojowe, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna 
 
KDG – teren drogi publicznej klasy „główna”: 

a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „główna”; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 
 
KDZ  – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”: 

a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „zbiorcza”; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe,  

 zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna. 
 

KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”: 
a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „lokalna”; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 
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od 1KDD do 3KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”: 

a) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy „dojazdowa”; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna. 
 
od 1KDW do 19KDW - tereny drogi wewnętrznej: 

a) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna. 
 
od 1KDX do 7KDX - tereny publicznego ciągu pieszo–jezdnego: 

a) przeznaczenie podstawowe: publiczny ciąg pieszo–jezdny; 
b) przeznaczenie dopuszczalne:   

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna. 
 

Regulacje zawarte w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przewidują: 

 ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego 

 potrzebę ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej i zdrowia ludzi, 

 ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka – Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk zgodny lub uwzględnia 
wytyczne ustalone w: 

 Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, 

 Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, 

 Planie Gospodarki Odpadami  dla Województwa Śląskiego, 

 Strategii ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, 

 Opracowaniu ekofizjograficznym do planu zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Śląskiego, 

 Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, 

 Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 Opracowaniu ekofizjograficznym dla miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego obszar 
w obrębie Bełk. 
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1.4 Metody sporządzania opracowania 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2 pkt 1, litera b 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. 

Analizę i ocenę środowiska naturalnego przeprowadzono na podstawie dostępnych 
materiałów, opracowań, w szczególności: „Opracowania ekofizjograficznego dla 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk”, „Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego”, „Strategii ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030”, „Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego” oraz analiz kartograficznych, analiz zdjęć 
lotniczych. Dodatkowe informacje o jakości i stanie środowiska naturalnego analizowanego 
obszaru, uzyskano przeprowadzając inwentaryzację terenu. 

Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie na 
zasadzie wykorzystania publikowanych raportów oddziaływania na środowisko, artykułów 
i przepisów branżowych oraz analogii do skutków realizacji działań o podobnym zakresie 
i charakterze na terenach o zbliżonych uwarunkowaniach środowiskowych. Na podstawie 
szczegółowej analizy dokonano podziału obszaru opracowania na jednostki o różnej wadze 
skutków środowiskowych. Skutki środowiskowe realizacji projektu miejscowego planu 
rozpatrywano wg następujących kryteriów: 

 wg kryterium natężenia presji: niewielkie, średnie i duże; 

 wg kryterium zasięgu: miejscowe, lokalne i regionalne;  

 wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe i długotrwałe;  

 wg kryterium odwracalności przekształceń: odwracalne i nieodwracalne. 
Syntetycznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 

dokonano w oparciu o prognozowane skutki dla poszczególnych komponentów środowiska 
ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych, wskazując: 

 pozytywne skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego, 

 negatywne skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego. 
Negatywne skutki oceniono według skali: 

 mało znaczące – obejmujące oddziaływanie na środowisko w stopniu 
niewywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym, przy braku 
przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie 
własnych analiz dotyczących w szczególności wrażliwości środowiska i jego 
podatności na degradację; 

 średnio znaczące – obejmujące oddziaływanie na środowisko o zasięgu 
lokalnym, miejscowo zaburzające zasoby przyrodnicze niestanowiące jednak 
zagrożenia dla równowagi przyrodniczej i lokalnych powiązań przyrodniczych; 

 znaczące - obejmujące skutki dla środowiska o zasięgu ponad lokalnym, 
zaburzające zasoby przyrodnicze, stanowiące zagrożenie dla równowagi 
przyrodniczej i lokalnych powiązań przyrodniczych. 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
przeznaczenie terenu w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie 
może naruszać ustaleń studium. 

Załącznikiem do prognozy jest mapa, na której wskazano ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Bełk o przewidywanych pozytywnych i możliwych negatywnych skutkach 
oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM 

DOKUMENTEM (OKREŚLENIA, ANALIZY I OCENY) 

2.1 Istniejący stan środowiska 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2, pkt2, litera a 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.  

2.1.1 Lokalizacja 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w południowej Polsce, w południowo - 
wschodniej części  województwa śląskiego, we wschodniej części powiatu rybnickiego we 
wschodniej części Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny. 

Analizowany teren obejmuje obszar, o powierzchni ok. 427,87ha a jego granice tworzą: 

 od północy: droga nr 925 – ulica Główna,  

 od zachodu: ul. Palowicka, 

 od wschodu: ul. Graniczna i granica miasta Orzesze (dzielnica Zawada),  
 od południa: granica Lasów Państwowych Nadleśnictwo Rybnik, tereny w rejonie 

fermy drobiu przy ul. Granicznej. 

2.1.2 Położenie geograficzne 

Analizowany teren położony jest według podziału fizyczno – geograficznego 
J. Konradzkiego (1994), położony jest w obrębie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji 
Wyżyna Śląsko-Krakowska (341), makroregionie Wyżyna Śląska (341.1) i mezoregionie 
Płaskowyż Rybnicki (341.15). 

2.1.3 Warunki klimatyczne 

Analizowany teren położony jest w Małopolskim Regionie Klimatycznym, gdzie 
występują wpływy klimatu oceanicznego ścierające się z klimatem kontynentalnym, co 
wpływa na dużą zmienność i aktywność atmosferyczną.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5oC. Najcieplejszym miesiącem roku 
jest lipiec ze średnią temperaturą 16oC a najchłodniejszym styczeń ze średnią temperaturą 
od -2 oC. Średnioroczne sumy opadów wynoszą 701mm. Dominują wiatry słabe z sektora 
zachodniego i południowo-zachodniego. 

Przedstawione powyżej ogólne cechy klimatu ulegają lokalnemu zróżnicowaniu 
w zakresie dobowych rozkładów temperatur, wilgotności powietrza, nasłonecznienia, 
występowania mgieł, przymrozków oraz przewietrzania. Wpływają na nie: sposób 
zagospodarowania terenu, skład mechaniczny gruntu i pokrycie roślinnością. 

Jakość powietrza atmosferycznego kształtowana jest głównie przez zanieczyszczenia 
powstające w wyniku wzmożonego ruchu pojazdów kołowych. Ponadto w okresie zimowym 
na stan powietrza atmosferycznego analizowanego terenu wpływa tzw. „niska emisja” 
powstająca w wyniku spalania w przydomowych paleniskach węgla o niskich parametrach 
grzewczych oraz zanieczyszczenia nawiewane na przedmiotowy obszar z terenów sąsiednich, 
głównie z kierunku zachodniego.  
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Obręb Bełk znajduje się w granicach obszaru strefy rybnicko – jastrzębskiej dla której 
zgodnie z „Raportem o stanie środowiska w Województwie Śląskim w roku 2016”, 
opublikowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach lista 
zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła 
następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, 
ozon, pył PM10, pył PM2,5, arsen, benzo(a)piren, kadm oraz nikiel.  
Badania imisji zanieczyszczeń powietrza pod kątem ochrony zdrowia wykazały, że: 

 stężenia dwutlenku siarki nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych –  
klasa A, 

 stężenia dwutlenku azotu  nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych –  
klasa A, 

 stężenia ołowiu nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – klasa A, 

 stężenia benzenu  nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – klasa A, 

 stężenia tlenku węgla  nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – 
klasa A, 

 stężenia arsenu nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – klasa A, 

 stężenia kadmu nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – klasa A, 

 stężenia niklu nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – klasa A, 

 stężenia benzo(α)pirenu nie przekraczają obowiązujących stężeń dopuszczalnych – 
klasa C. 

Klasa A – stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały poziomu dopuszczalnego, 
poziomu docelowego i poziomu długoterminowego; 
Klasa C – stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziom dopuszczalny, 
powiększony o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony. 
W granicach analizowanego terenu występują następujące źródła emisji zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych:  

 emisje przemysłowe, powstające w trakcie procesów technologicznych, 
odprowadzane emitorami o średniej i dużej wysokości: 

 lokalne zakłady produkcyjno – usługowe, 

 zakłady przemysłowe zlokalizowane w miastach ościennych, 

 emisje ze spalania na cele ciepłownicze, 

 transport drogowy. 

2.1.4 Ukształtowanie terenu 

Przedmiotowy obszar w obrębie Bełk zlokalizowany jest we wschodniej części 
Płaskowyżu Rybnickiego wchodzącego w skład makroregionu Wyżyny Śląskiej. Rzeźba 
o charakterze równinnym a rzędne wysokościowe w tym rejonie wahają się od ok. 254 m 
n.p.m. (na północy) do ok. 300 m n. p. m (na południu). Teren obniża się w kierunku 
północnym i w kierunku południowo zachodnim. 

2.1.5 Geologia 

Geologię terenu tworzą utwory karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Utwory 
karbonu zalegają na głębokości kilku tysięcy metrów. Utwory węglonośne karbonu górnego - 
namuru i westfalu, występują od głębokości ok. 4500 m do powierzchni terenu lub są 
przykryte utworami trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). Utwory czwartorzędowe to 
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plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne i górne (zlodowacenie 
środkowopolskie) oraz holoceńskie piaski rożnoziarniste ze żwirami i namuły z domieszkami 
części organicznych. 

Surowce mineralne 

 

Na analizowanym terenie występuje udokumentowane złoże soli kamiennej „Rybnik – 
Żory - Orzesze” – nr złoża SK 285. Zgodnie za portalem MIDAS złoże to jest wieku neogen – 
miocen, jeden pokład, o powierzchni złoża 5275,6ha, rozpoznane wstępnie. Zgodnie 
z „Opracowaniem ekofizjograficznym …” nie prowadzi się w granicach analizowanego 
obszaru eksploatacji węgla kamiennego. W związku z powyższym nie ustanowiono obszarów 
górniczych i terenów górniczych. 

Zgodnie z mapami geośrodowiskowymi Polski - arkusze: Gliwice (941), Rybnik (968) 
i Tychy (969) – skala 1:50 000, analizowany teren Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, nie 
jest położony w obszarach perspektywicznych złóż. 

Procesy geodynamiczne 
Na analizowanym obszarze Gminy i Miasta Czerwionki – Leszczyny nie występują 

osuwiska mas ziemnych oraz obszary predysponowane do wystąpienia ruchów masowych 
ziemi.  

2.1.6 Hydrografia terenu 

Analizowany teren zlokalizowany jest w zlewni rzeki Bierawka stanowiącej 
prawobrzeżny dopływ rzeki Odry. Odbiornikiem wód z analizowanego terenu jest rzeka 
Bierawka (zlokalizowana na północ od ul. Głównej) i jej dopływy. Na analizowanym terenie  
zlokalizowano wody płynące oraz zbiorniki wodne. 

Jednolite części wód powierzchniowych 
Przedmiotowy teren Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny (obręb Bełk)znajduje się 

w zasięgu trzech JCWP – Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: 

 kod: RW 60006115838 (północna jego część), 

 kod: RW 60006115661 (południowa jego część), 

 kod: RW 60006115814 (niewielka zachodnia jego część). 
Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne celem środowiskowym dla jednolitej części wód 

powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona  oraz 
poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry 
stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie 
pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego  (Art. 56). Natomiast dla 
sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych celem 
środowiskowym jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 
chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału 
ekologicznego oraz stanu chemicznego (Art. 57). 

Z udostępnionych na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map 
zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika, że na analizowanym terenie, 
nie występują tereny zagrożenia i ryzyka powodziowego (obszary szczególnego zagrożenia). 
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2.1.7 Warunki hydrogeologiczne 

Analizowany teren położony jest 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. Stwierdzono dwa  poziomy wodonośne związane z osadami 
wodnolodowcowymi czwartorzędu: 

1. pierwszy poziom stanowi kompleks wodonośnych warstw piaszczysto żwirowych 
rozprzestrzenionych, ulegających wyklinowaniu lub rozdzieleniu. Ich miąższość 
zmienia się w granicach 27 – 51 m, co jest uzależnione od konfiguracji erozyjnego 
podłoża złożonego z nieprzepuszczalnych iłów trzeciorzędowych. Spływ wód zaznacza 
się w kierunku doliny Bierawki. Obszar zasilania obejmuje  fragment zlewni wód 
powierzchniowych Bierawki i Potoku Podleskiego oraz Woszczyckiego. 

2. drugi poziom wodonośny zalega na głębokości 63 m pod warstwa glin oddzielającą 
ten poziom od pierwszego.  

W podłożu analizowanego obszaru wody gruntowe w południowej części oraz 
północno – zachodniej części (w rejonie terenu wód śródlądowych płynących) 
analizowanego terenu występują na głębokości poniżej 2m p.pt. Na pozostałym terenie 
wody gruntowe występują powyżej 2m p.p.t. 

Analizowany teren znajduje się w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 
nr PLGW6000143 (północna jego część) i Jednolitej Części Wód Podziemnych 
nr PLGW6000144 (południowa jego część). Zgodnie z ustawą Prawo Wodne celem 
środowiskowym dla jednolitej części wód jest utrzymanie lub poprawa ich jakości w celu 
zachowania dobrego stanu ilościowego i chemicznego. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku (Dz. U. 06. Nr 
126, poz. 878) w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz 
zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających 
szczególnej ochrony opracowaną przez Kleczkowskiego w 1990, cały analizowany obszar 
znajduje się poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

Na analizowanym obszarze znajdują się ujęcia wód podziemnych oraz strefy ochronne 
ustanowione dla ujęć wód podziemnych: 

 Studnie: S-1,VIIz, VIII, XI, XIIz;  

 Dla w/w ujęć wód (studzien) wskazuje się strefy ochronne, na które składają się: 

 strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych; 

 strefa ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla studni S-1. 
 

2.1.8 Warunki glebowo - rolnicze 

Występują tu gleby o klasie bonitacji III, IIIb, IVa i IVb,  stanowiące kompleksy pszenne, 
żytnie bardzo dobre i żytnie dobre. Dominują tu gleby piaszczyste, wykształcone z piasków 
słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby bielicowe. 

2.1.9 Walory przyrodniczo - krajobrazowe 

Na analizowanym terenie nie występują inne niż Park Krajobrazowy Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,  siedliska chronionych roślin i zwierząt 
oraz brak obszarów NATURA 2000. Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną 
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Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w granicach przedmiotowego terenu, nie ma 
pomników przyrody. 

Zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym…” cały analizowany teren znajduje się 
w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, 
utworzonego na podstawie Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 
1993 r. Obszar o powierzchni 49.387 ha. chroniony jest ze względu na wartości przyrodnicze 
i kulturowe. Utworzono pięć stref otulinowych przylegających do niego o łącznej powierzchni 
14.010 ha. (od północy i południa). Park krajobrazowy położony jest w południowo – 
zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz 
północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy 
i Bierawki, jedynie niewielka, zachodnia jego część znajduje się w zlewni Odry.  

Na podstawie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ oraz 
http://www.geoportal.rdos.katowice.pl/geoportal/ stwierdza się, że w bezpośrednim 
sąsiedztwie analizowanego terenu znajdują się korytarze ekologiczne: Rudy Wielkie i Dolina 
Górnej Wisły oraz ssaków kopytnych i drapieżnych. Wymiana gatunkowa odbywa się poprzez 
tereny leśne łąkowe i rolne.  
Lokalne korytarze (m.in. wzdłuż istniejącego cieku, północno- wschodnia część obszaru) 
z migracją gatunków flory i fauny przyczynia się do wymiany i wzbogacania bioróżnorodności 
nie tylko przedmiotowego obszaru, ale również terenów przyległych. 

 
W granicach analizowanego obszaru występują następujące siedliska przyrodnicze: 

1. lasy, 
2. tereny otwarte (użytki rolne), 
3. wodne, 
4. antropogeniczne. 

 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na omawianym terenie wynosi ok. 15 ha, lasy te nie 
stanowią własności Skarbu Państwa. Dodatkowo ok. 6ha. zajmują tereny zieleni leśnej - 
zadrzewienia (drzewa i krzewy o różnych wielkościach i wieku). 

Na obszarze opracowania występują zwierzęta, które zaadoptowały się do życia 
w pobliżu człowieka i wykorzystują to środowisko do żerowania i gniazdowania.  
Występować tu mogą  następujące gatunki zwierząt: rzekotki, żaby jeziorowe, moczarowe 
i trawne, jaszczurki zwinki, zaskrońce, skowronek, przepiórka, kuropatwa, czajka, derkacz, 
pokląskwa, błotniak łąkowy, trzmiele, pająk, mysz polna, łasica, jeż , kret, sarny, dziki. 

Problemy ochrony środowiska to: 

 zagrożenie zwiększenia emisji hałasem, 

 skażenie środowiska gruntowo – wodnego, 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

 zagrożenia wynikające z eksploatacji napowietrznych linii 
elektroenergetycznych szczególnie wysokiego napięcia. 

2.1.10 Dziedzictwo kulturowe 

Na analizowanym obszarze będącym przedmiotem opracowania, nie stwierdzono 
żadnego obiektu czy obszaru zabytkowego wpisanego do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków 
oraz do Gminnej Ewidencji Zabytków. Objęto ochroną w analizowanym projekcie planu 
następujące obiekty zabytkowe: 
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a) budynki: 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Główna 126, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1a), 

 Budynek mieszkalno – usługowy; Bełk – ulica Główna 118, oznaczony na 
rysunku planu numerem (1b), 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Główna 116, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1c), 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Główna 94, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1d), 

 Budynek mieszkalno – usługowy; Bełk – ulica Główna 88, oznaczony na 
rysunku planu numerem (1e), 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Główna 76, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1f), 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Główna 74, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1g), 

 Budynek mieszkalny; Bełk – ulica Jasna 72d, oznaczony na rysunku planu 
numerem (1h), 

b) obiekty małej architektury: 

 Krzyż drewniany z figurą Chrystusa; Bełk – Główna 92, oznaczony na rysunku 
planu numerem (2a), 

 Krzyż kapliczkowy; Bełk – Palowicka 11, oznaczony na rysunku planu 
numerem (2b), 

 Kapliczka słupowa: Bełk – Palowicka 96, oznaczona na rysunku planu 
numerem (2c). 

Występują tu stanowiska archeologiczne (lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu planu 
miejscowego): AZP 101–45/1 i AZP 101–45/2. 

2.2 Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń planu 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust.2 pkt2, litera a 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. 

Środowisko jest układem dynamicznym. Charakter i intensywność zmian zależne są od 
intensywności i czasu oddziaływania inicjalnych czynników naturalnych i antropogenicznych. 
Zmianom podlegać będzie ukształtowanie powierzchni ziemi i pokrywa glebowa, wody 
powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, akustyka przestrzeni, biocenozy. 
Charakter i intensywność zmian będzie pochodną czynników naturalnych 
i antropogenicznych. 

Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się 
sytuację pozostawienia obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania.  

Wszelkie zmiany zachodzące na analizowanym terenie (w przypadku braku realizacji 
ustaleń planu) będą miały związek z możliwością degradacji tego terenu poprzez wypieranie 
terenów otwartych na rzecz zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej 
i usługowej, (decyzje o warunkach zabudowy - pozwolenia na budowę).  
Pomimo w/w możliwości ocenia się, że skutki braku realizacji planu pozostaną bez 
wyraźnego wpływu na środowisko przyrodnicze obszaru opracowania, nie spowodują 
bowiem mierzalnej poprawy lub pogorszenia jego stanu. Wynika to przede wszystkim 
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z faktu, że wskazane elementy zagospodarowania są już w dużym stopniu ukształtowane. 
Natomiast skutki zaniechania realizacji mpzp, wystąpią przede wszystkim w sferze 
gospodarczej w zakresie ograniczenia możliwości i kierunków zainwestowania niektórych 
terenów i obsługi komunikacyjnej. 

2.3 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2, pkt2, litera b i e 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. 

W oparciu o analizy terenu, powiązań ze środowiskiem, wpływów poszczególnych 
terenów na otoczenie (sąsiednie tereny), skutków oddziaływania na środowisko 
poszczególnych terenów, przyjęto następujący podział stopnia zagrożenia wyznaczonych 
terenów (przeznaczenia terenów) na środowisko: 
1. tereny o przewidywanych pozytywnych skutkach oddziaływania na środowisko: 

a) zachowanie, wzbogacanie lub odtworzenie zasobów przyrody: 

 od 1R2 do 2R2 – tereny rolne wyłączone z zabudowy,  

 od 1ZL do  21ZL – tereny lasu, 

 od 1ZWS do 11ZWS – tereny zieleni w dolinie cieków wodnych, 

 od 1WS do 11WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, 
b) zachowanie, wzbogacanie lub odtworzenie walorów kulturowych przyrody: 

 brak terenów; 
c) zapewnienie możliwości realizacji celów publicznych w zakresie sportu i rekreacji: 

 brak terenów. 
2. tereny o przewidywanych możliwych mało znaczących skutkach oddziaływania na 
środowisko i zdrowie ludzi: 

 od 1MN do 36MN – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 od 1U do 2U - tereny zabudowy usługowej, 

 od 1RM do 8RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, 

 od 1R1 do 11R1 – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, 

 od 1W do 2W – tereny infrastruktury technicznej wodociągów, 

 od 1KDX do 7KDX - tereny publicznego ciągu pieszo–jezdnego. 
3. tereny o przewidywanych możliwych średnio znaczących skutkach oddziaływania na 
środowisko i zdrowie ludzi: 

 od 1RU  do 4RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, 

 KDG – teren drogi publicznej klasy „główna”, 

 KDZ  – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

 KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

 od 1KDD do 3KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 

 od 1KDW do 19KDW - tereny drogi wewnętrznej. 
Przedmiotowy projekt planu miejscowego jest uszczegółowieniem kierunków polityki 

przestrzennej określonej w Zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 W/w obowiązujące „Studium…”  w trakcie prac planistycznych uzyskało uzgodnienia 
i  opinie, w tym od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.  
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Ustalenia analizowanego planu zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mogą naruszać ustaleń ww. Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  

2.3.1 Zagrożenie jakości powietrza atmosferycznego 
 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Na terenach zabudowy  mieszkaniowej (od 1MN do 36MN), usługowej (od 1U do 2U), 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (od 1RM do 8RM) oraz 
na terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy (od 1R1 do 11R1) ze względu na 
dotychczasowy sposób użytkowania terenów, ocenia się, możliwość zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego o zasięgu lokalnym (oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe, 
długoterminowe). Nowoprojektowane tereny, stanowić będą źródła zanieczyszczeń 
i pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego o zasięgu lokalnym. Prognozuje się 
zwiększenie zanieczyszczeń (konieczność ogrzewania budynków, obsługa parkingów, 
terenów produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, usługowych – emisja spalin, dojazd do 
zakładów) w stosunku do stanu obecnego. Nastąpi wzrost poziomu chwilowego 
zanieczyszczeń lokalnych powietrza. Zmiany jakości powietrza o zasięgu lokalnym 
odczuwalne będą w rejonach sąsiednich od terenów rolnych (R1) oraz od terenów zabudowy 
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (od 1RM do 8RM). 

Ponadto ocenia się, że dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych (od 1RU  do 4RU), w przypadku 
rozbudowy funkcji emisja zanieczyszczeń może być zwiększona w stosunku do stanu 
obecnego. Prognozuje się możliwość zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o zasięgu 
lokalnym(oddziaływania bezpośrednie, chwilowe).  

Tereny ciągów komunikacyjnych (tereny dróg), stanowić będą (oddziaływania 
bezpośrednie, chwilowe) źródła zanieczyszczeń powietrza w obszarze i jego sąsiedztwie 
(emisja gazów, odorów, wzrost poziomu chwilowego zanieczyszczeń lokalnych powietrza) 
w przypadku zwiększenia natężenia ruchu pojazdów, dojazdu do terenów wskazanych 
w miejscowym planie, pogorszenia stanu nawierzchni dróg. Na terenach 
nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, możliwe będzie  zwiększenie emisji 
zanieczyszczeń (emisja spalin, dojazd do zakładów), w stosunku do stanu obecnego - wzrost 
poziomu chwilowego zanieczyszczeń lokalnych powietrza. Prognozuje się możliwość 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego o zasięgu lokalnym (oddziaływanie 
bezpośrednie, chwilowe, długoterminowe). 

Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych oraz ciągów komunikacyjnych, wykazują zagrożenie wystąpienia 
katastrof i awarii, które może wpłynąć na pogorszenie (oddziaływanie bezpośrednie 
i chwilowe) stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego w tych rejonach.  

Na terenach infrastruktury technicznej ocena się, że nie nastąpi wzrost emisji 
zanieczyszczeń. Prognozuje się możliwość wystąpienia zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego o zasięgu lokalnym.  

Zanieczyszczenia powietrza (zasięg lokalny) z nowo projektowanych ww. terenów 
zabudowy i terenów komunikacyjnych pośrednio będą oddziaływać na tereny korytarzy 
ekologicznych: Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz ssaków kopytnych i drapieżnych. 
Można jedynie mówić o pośrednim oddziaływaniu na ww. tereny.  
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Pozostałe przeznaczenia terenów ustalone w projekcie planu nie będą miały wpływu 
na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego analizowanego obszaru miasta i Gminy 
Czerwionka - Leszczyny. 

Stwierdza się, że realizacja ustaleń analizowanego projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, nie wpłynie w znaczący sposóbna pogorszenie stanu 
sanitarnego powietrza atmosferycznego, w stosunku do stanu obecnego. 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego realizacja 
ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać 
następujące warunki: 
1. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym terenie 

kierunków wiatrów) oraz zachowanie odpowiednich ciągów, tak by ograniczyć tworzenie 
się zastoisk zanieczyszczonego powietrza, 

2. terminowe usuwanie odpadów, 
3. doprowadzenie przepustowości terenów dróg, a także ich rozmieszczenia 

przestrzennego, do stanu w pełni odpowiadającego rzeczywistym potrzebom 
przewozowym, 

4. zaleca się zachowanie zgodnie z ustaleniami projektu planu standardu terenów 
biologicznie czynnych do terenów zabudowy, 

5. zaopatrzenie obiektów w energię cieplną zgodnie z ustaleniami projektu planu, 
6. stosowanie proekologicznych systemów cieplnych opartych o spalanie paliw o wysokiej 

sprawności energetycznej, 
7. zagospodarowanie i użytkowanie terenów w sposób  nie stwarzający uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego, 

8. stosowanie nasadzeń wzdłuż drogi  (wykorzystane rodzime gatunki drzew i krzewów 
odporne na zanieczyszczenia spalinami). 

2.3.2 Zagrożenia środowiska emisją hałasu 
 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Źródłami emisji hałasu na analizowanym obszarze będą istniejące i nowo projektowane 
emitory liniowe - szlaki drogowe oraz emitory punktowe (m.in. tereny zabudowy usługowej, 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz tereny 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz 
gospodarstwach leśnych). 
Na zasięg oddziaływania źródeł emisji hałasu mają wpływ następujące cechy terenu:  

 rodzaj i ukształtowanie powierzchni gruntu,  

 prędkość i kierunek wiatru,  

 temperatura i wilgotność powietrza  

 występowanie przegród urbanistycznych. 
Tereny zabudowy mieszkaniowej (od 1MN do 36MN), usługowej (od 1U do 2U), zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (od 1RM do 8RM) oraz na terenach 
rolnych z dopuszczeniem zabudowy (od 1R1 do 11R1), nie spowodują pogorszenia klimatu 
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akustycznego (oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe) w wyniku obsługi parkingów, 
działalności usługowej, w stosunku do stanu obecnego. Na w/w terenach emisja hałasu 
(oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe) może być zwiększona w stosunku do stanu 
obecnego, w przypadku nowo powstałych inwestycji lub rozbudowy funkcji - obsługa 
parkingów i obiektów usługowych, nasilenie ruchu kołowego. Zmiana warunków 
akustycznych będzie „odczuwalna” w najbliższym sąsiedztwie źródła hałasu. 
Ocenia się, że tereny mieszkaniowe zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie terenów ciągów 
komunikacyjnych, usługowych, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, mogą być przy niekorzystnych 
warunkach wietrznych w zasięgu lokalnych zmian jakości klimatu akustycznego. 
W ocenie autora niniejszego opracowania na terenach obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych (od 1RU  do 4RU),  ze 
względu na dotychczasowy sposób użytkowania terenów, prognozuje się zwiększenie emisji 
hałasu (oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe, długoterminowe) na obszarze i w jego 
sąsiedztwie, w stosunku do stanu obecnego (pogorszenie klimatu akustycznego - działanie 
urządzeń, awarie, dojazd do usług, dostawa i wywóz towaru itp.). Zmiana klimatu 
akustycznego będzie „odczuwalna” w najbliższym sąsiedztwie źródła emisji hałasu.  

Na terenach istniejących ciągów komunikacyjnych nie przewiduje się wzrostu nasilenia 
(oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe) hałasu komunikacyjnego w stosunku do stanu 
obecnego. Jedynie w przypadku zwiększenia natężenia ruchu pojazdów, pogorszenia stanu 
nawierzchni dróg, możliwa jest zmiana klimatu akustycznego. Wzrost nasilenia 
(oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe) hałasu komunikacyjnego w stosunku do stanu 
obecnego „odczuwalny będzie”, na terenach nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych 
wzrost. Zmiana klimatu akustycznego będzie „odczuwalna” w najbliższym sąsiedztwie źródła 
emisji hałasu.  

Ocenia się, że tereny infrastruktury technicznej w wyniku wadliwego działania 
urządzeń i instalacji, awarii, mogą być źródłem (oddziaływania bezpośrednie, chwilowe) 
hałasu wpływającym negatywnie na klimat akustyczny obszarów i jego sąsiedztwa a tym 
samym na jakość życia i zdrowia ludzi. 

Ustalenia planu wprowadzające w/w funkcje do obszaru nie wpłyną w znaczący sposób 
na klimat akustyczny jego sąsiedztwa (obszary poza granicami projektu planu). Prognozuje 
się, że ww. przeznaczenia terenu ustalone w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Bełk, pośrednio będą oddziaływać na tereny korytarzy ekologicznych: Rudy 
Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz saków kopytnych i drapieżnych.  

 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia klimatu akustycznego wymaga się by realizacja ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  uwzględniała następujące warunki: 
1. konieczne jest by podczas prac budowlanych oraz podczas eksploatacji terenów, 

przestrzegano obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia,  
2. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 
3. maszyny i urządzenia lokalizowane na analizowanym terenie, winny spełniać wymogi 

dopuszczające je do użytku, być sprawne technicznie, charakteryzować się korzystnymi 
własnościami akustycznymi, 
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4. hałas z nowo lokalizowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów, 
5. sytuowanie nowych inwestycji powinno uwzględniać przeważające na tym terenie 

kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko oraz na 
mieszkających w okolicy ludzi,  

6. zaleca się stosowanie materiałów dźwiękochłonnych w pomieszczeniach ze źródłami 
hałasu, 

7. nasadzenia drzew i krzewów na terenach mieszkaniowych od strony potencjalnych 
źródeł zagrożenia dla środowiska. 

2.3.3 Zagrożenie środowiska wibracjami 

Ustalenia projektu miejscowego planu nie powinny spowodować zagrożenia 
środowiska wibracjami. 

Oddziaływania wibroakustyczne w granicach analizowanego projektu miejscowego 
planu, jedynie mogą mieć miejsce na terenach: drogi publicznej klasy „zbiorcza” (KDZ), drogi 
publicznej klasy „lokalna” (KDL) i dróg publicznych klasy „dojazdowa” (od 1KDD do 3KDD), 
przejazd ciężkich pojazdów samochodowych. Niekorzystne oddziaływanie wibracyjne będzie 
odczuwalne w budynkach zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie ww. dróg publicznych. 
Celem ograniczenia negatywnego wpływu wibracji na środowisko należy w granicach 
analizowanego projektu planu: usprawnić przepustowość szlaków i węzłów infrastruktury 
transportowej, poddać modernizacji drogi kołowe w zakresie poprawy właściwości 
nawierzchni. 

2.3.4 Zagrożenie środowiska emisją niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego 

Na analizowanym obszarze miejscowego planu występują: 
- napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia – 220 kV; 
- napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia – 20kV; 
- kablowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia – 20kV; 

oraz stacje transformatorowe SN/nN, stwarzające zagrożenie środowiska emisją 
niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 

Uciążliwość bądź szkodliwość sieci elektroenergetycznej, dotyczy ludzi, którzy 
przebywają w strefach wpływu pola elektromagnetycznego. Nowe inwestycje wiążą się  
z możliwością rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Prognozuje się, że obiekty i urządzenia 
elektroenergetyczne, w tym istniejące i nowo - projektowane napowietrzne linie 
elektroenergetyczne na terenach zabudowy mieszkaniowej mogą, stwarzać zagrożenie dla 
zdrowia ludzi. 

Celem ograniczenia ujemnego wpływu pola elektromagnetycznego zaleca się 
prowadzenie sieci elektroenergetycznych liniami kablowymi ułożonymi w ziemi a lokowanie 
stacji nadawczych i nadajników radiowych zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi 
(normami bezpieczeństwa). 

2.3.5 Zagrożenie powierzchni ziemi i pokrywy glebowej 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń planu, obejmująca m.in. powstawanie nowych obiektów 
kubaturowych i infrastrukturalnych, będzie wiązała się z nieodwracalnymi zmianami 
powierzchni terenu (przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas 
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ziemnych) oraz trwałego ubytku pokrywy glebowej (powierzchni biologicznie czynnej). 
Zmiana sposobu zagospodarowania powierzchni niezainwestowanych, będzie miała miejsce 
w szczególności w północnej części analizowanego terenu (na południe od ul. Głównej) oraz 
wzdłuż ulicy Granicznej. W wyniku realizacji ustaleń analizowanego miejscowego planu 
zwiększy się obszar terenów nieprzepuszczalnych przeznaczonych pod tereny zabudowy. 

W ocenie autora niniejszej prognozy, na nowoprojektowanych terenach 
mieszkaniowych nastąpi trwały ubytek pokrywy glebowej na obszarze, w wyniku czego 
nastąpi przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas ziemnych. 
Prognozuje się, że istniejące i nowoprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej (od 1MN 
do 36MN), zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (od 1RM do 
8RM) oraz na terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy (od 1R1 do 11R1), wpłyną na 
pogorszenie jakości gleb w stosunku do stanu obecnego (skażenie substancjami 
ropopochodnymi, ingerencja ludzi, realizacja infrastruktury technicznej w szczególności 
dotyczącej odprowadzania ścieków). Zanieczyszczenie gleb będzie obejmowało najbliższe 
sąsiedztwo źródła zanieczyszczenia - oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe.  

Ocenia się, że tereny zabudowy usługowej (od 1U do 2U), mogą stanowić źródło 
zagrożenia (oddziaływani bezpośrednie, chwilowe) zanieczyszczeń gleb w skutek awarii, 
transportu, magazynowania i rozładowywania środków chemicznych, wycieków nieczystości. 
Nowo projektowane obiekty spowodują trwały ubytek pokrywy glebowej na obszarze, 
w wyniku czego nastąpił przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas 
ziemnych, skażenie gleb. 

Prognozuje się, że tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych (od 1RU  do 4RU), wpłyną na pogorszenie jakości 
gleb w stosunku do stanu obecnego (skażenie substancjami ropopochodnymi, ingerencja 
ludzi, realizacja infrastruktury technicznej w szczególności dotyczącej odprowadzania 
ścieków, awarie, transport, magazynowanie i rozładowywanie środków chemicznych 
wykorzystywanych w procesie produkcyjnym, wycieki nieczystości). Zanieczyszczenie gleb 
będzie obejmowało najbliższe sąsiedztwo źródła zanieczyszczenia - oddziaływanie 
bezpośrednie, chwilowe. W ocenie autora niniejszej prognozy, na nowoprojektowanych 
terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1RU  do 4RU nastąpi trwały ubytek 
pokrywy glebowej na obszarze, w wyniku czego nastąpi przyrost powierzchni 
nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas ziemnych. Ocenia się, że ww. tereny stanowić 
będą źródła zagrożeń (oddziaływania bezpośrednie, chwilowe, długoterminowe) dla 
powierzchni ziemi i pokrywy glebowej. 

Tereny istniejących i nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, będą stanowiły 
niewielkie zagrożenie (oddziaływanie bezpośrednie i chwilowe) dla jakości gleby, na obszarze 
i w sąsiedztwie (możliwość skażenia poprzez nasilenie ruch kołowego, stan nawierzchni dróg, 
awarie, wycieki niebezpiecznych, toksycznych substancji do gruntu itp.). Istniejące tereny 
ciągów komunikacyjnych, spowodowały a nowoprojektowane spowodują trwały ubytek 
pokrywy glebowej na obszarze, w wyniku czego nastąpił przyrost powierzchni 
nieprzepuszczalnych, skażenie gleb. 

Ocenia się, że istniejące tereny infrastruktury technicznej będą stanowiły niewielkie 
zagrożenie (oddziaływanie bezpośrednie i chwilowe) dla jakości gleby, na obszarze 
i w sąsiedztwie (możliwość skażenia poprzez nasilenie ruch kołowego, stan nawierzchni dróg, 
awarie, wycieki niebezpiecznych, toksycznych substancji do gruntu itp.). Istniejące tereny 
infrastruktury technicznej, spowodowały trwały ubytek pokrywy glebowej na obszarze, 
w wyniku czego nastąpił przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, skażenie gleb. 
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Prognozuje się, że ww. źródła zagrożenia powierzchni ziemi i pokrywy glebowej, ze 
względu na lokalny charakter (zmiana warunków glebowych możliwa będzie w najbliższym 
sąsiedztwie źródła zanieczyszczenia pokrywy glebowe), nie będą oddziaływały na ciągłość 
korytarzy ekologicznych Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz saków kopytnych 
i drapieżnych zlokalizowanych na analizowanym terenie Miasta i Gminy Czerwionka - 
Leszczyny. 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia uciążliwości skierowanej na powierzchnię ziemi i pokrywę glebową 
należy uwzględnić działania eliminujące lub zmniejszające negatywne skutki: 

1. naruszone miejsca i powierzchnie gleb należy w miarę możliwości przywrócić do stanu 
pierwotnego, poprzez zrekultywowanie i stosowne zagospodarowanie terenu, 

2. wykopy ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w szczególności dla 
zabezpieczenia przed penetracją zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, 

3. wykorzystanie nadkładu czy humusu w celu rekultywacji terenu, 
4. miejsca składowania (tymczasowego) odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 

uniemożliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu, 
5. zaleca się uzupełnianie powierzchni zdegradowanych w trakcie prac inwestycyjnych 

nową warstwą glebową z wprowadzeniem szaty roślinnej. 
6. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia przedostawania się 

wycieków do gleb, 
7. utrzymywać udział powierzchni biologicznie czynnej co najmniej w ilościach wskazanych 

w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
8. konieczne jest by podczas prac budowlanych przestrzegano obowiązujące normy, 

przepisy i rozporządzenia, celem zminimalizowania potencjalnego oddziaływania 
na pokrywę glebową, 

9. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni. 

2.3.6 Emisja odpadów 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, spowoduje wzrost wytwarzanych odpadów w stosunku do stanu obecnego. 
Emisja odpadów będzie związana z eksploatacją obiektów i obszarów planowanych 
do zainwestowania. Prognozuje się, że przy braku realizacji planu gospodarki odpadami 
wynikającego z „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” czy braku realizacji 
ustaleń planu – „Postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 
przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach”, wytwarzane odpady mogą mieć niekorzystny wpływ na 
jakość środowiska, będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla jakości wód 
powierzchniowych, podziemnych, pośrednio wpłyną na zwiększenie zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego i gleb. 
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Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji odpadów realizacja ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach,  
2. postępowanie z odpadami zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami, 
3. terminowe usuwanie odpadów, 
4. miejsca tymczasowego składowania odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 

uniemożliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu. 
5. transport odpadów z miejsca ich powstawania do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, 

z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

2.3.7 Emisja ścieków 

Ocena skutków projektowanych ustaleń 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu, spowoduje wzrost 
wytwarzanych ścieków w stosunku do stanu obecnego. Emisja ścieków będzie związana 
z eksploatacją obszarów planowanych do zainwestowania. Wytworzone ścieki staną się 
bezpośrednim, chwilowym zagrożeniem dla środowiska (możliwość awarii, skażenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, gleb), mogą obniżyć komfort miejsca i w najbliższym 
sąsiedztwie źródła zanieczyszczenia. 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji ścieków realizacja ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 
1. docelowo tereny wyznaczone w planie należy podłączyć do gminnych instalacji 

wodociągowych i kanalizacyjnych, 
2. miejsca tymczasowego składowania odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 

uniemożliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu, 
3. postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, 
4. wykorzystanie wód roztopowych lub opadowych w granicach analizowanego terenu, 

z zastrzeżeniem niepogorszenia jakości wód i stosunków wodnych na nieruchomościach 
sąsiednich, 

5. terminowe usuwanie odpadów – celem zabezpieczenia przed niebezpiecznymi 
wyciekami powstałymi na wskutek infiltracji wód opadowych, 

6. stosowanie wzdłuż dróg, pasów zieleni izolacyjnej – naturalna bariera biogeochemiczna, 
przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, 

7. stosowanie wzdłuż dróg szczelnych rowów odwadniających, piaskowników, separatorów 
substancji olejowych oraz zbiorników (szczelne retencyjne, odparowujące, infiltracyjno – 
odparowujące), 

8. instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki z terenów obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych 
(od 1RU  do 4RU) oraz z terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych (od 1RM do 8RM), zgodnie z najlepszymi dostępnymi 
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rozwiązaniami technicznymi, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie 
oddziaływania ścieków na środowisko. 

2.3.8 Zagrożenia kopalin 

Aktualny sposób zagospodarowania i użytkowania terenu jak również projektowane 
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują zagrożeń dla 
kopalin na analizowanym obszarze. 

2.3.9 Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Istniejące obiekty związane z obszarami o funkcji: mieszkaniowej (od 1MN do 36MN), 
usługowej (od 1U do 2U), zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
i ogrodniczych (od 1RM do 8RM) oraz na terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy (od 
1R1 do 11R1), stanowić mogą niewielkie zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych, 
ze względu na ingerencję ludzi, parkowanie samochodów, mycie samochodów, 
wypłukiwanie zanieczyszczeń. Źródła zanieczyszczenia, będą miały charakter lokalny i nie 
przyczynią się do zwiększenia zagrożenia skażenia wód powierzchniowych, w stosunku do 
stanu obecnego (oddziaływania bezpośrednie, chwilowe).  
Ocenia się, że nowoprojektowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, zagrodowej 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz tereny rolne z dopuszczeniem 
zabudowy, będą źródłem (bezpośrednie oraz chwilowe) niewielkiego zagrożenia dla wód 
powierzchniowych i podziemnych, w skutek zabudowy terenów biologicznie czynnych, 
naruszenia naturalnego spływu wód opadowych, wypłukiwanie zanieczyszczeń, możliwości 
zanieczyszczenia wyciekami ze składowanych tymczasowo odpadów czy awarii (wycieki 
substancji ropopochodnych).  

W ocenie autora niniejszej prognozy źródłem średnio znaczącego zagrożenia 
(oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe oraz chwilowe) dla wód powierzchniowych 
i podziemnych, będą tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych (od 1RU  do 4RU), w skutek zabudowy terenów 
biologicznie czynnych substancjami nieprzepuszczalnymi, naruszenia naturalnego spływu 
wód opadowych oraz w wyniku awarii, kolizji, wycieków, wypłukiwania zanieczyszczeń, 
tymczasowego składowania odpadów, wykorzystywania środków chemicznych w procesie 
produkcyjnym. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny.  

Prognozuje się, że potencjalne zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, 
będą stanowić istniejące i nowoprojektowane tereny ciągów komunikacyjnych – awarie, 
kolizje, transport niebezpiecznych substancji, wycieki substancji ropopochodnych, spływy 
zanieczyszczonych wód opadowych  pochodzących z powierzchni nieprzepuszczalnych - 
ulice, place, parkingi. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny. 

Ocenia się, że istniejące tereny infrastruktury technicznej będą stanowiły niewielkie 
zagrożenie (oddziaływanie bezpośrednie i chwilowe) dla jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych, na obszarze i w sąsiedztwie (możliwość skażenia poprzez nasilenie ruch 
kołowego, stan nawierzchni dróg, awarie, wycieki niebezpiecznych, toksycznych substancji 
do gruntu itp.). Oddziaływania te będą miały charakter lokalny. 

W ocenie autora prognozy zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych 
wynikające z ustalonych w miejscowym planie przeznaczeń terenów w tym lokalizowania 
nowych inwestycji, nie wpłyną na funkcjonowanie, drożność korytarzy ekologicznych: Rudy 
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Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz saków kopytnych i drapieżnych. Nowo projektowane 
źródła (oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe) zanieczyszczenia, będą miały charakter 
lokalny. 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia wód powierzchniowych realizacja ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. miejsca tymczasowego składowania odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 
uniemożliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu, 

2. odpady powinny być składowane w sposób selektywny w miejscu ich powstania, 
a następnie wywiezione przez podmiot posiadający stosowne zezwolenie w zakresie 
gospodarowania odpadami, 

3. wykorzystanie wód roztopowych lub opadowych w granicach analizowanego terenu, 
z zastrzeżeniem niepogorszenia jakości wód i stosunków wodnych na nieruchomościach 
sąsiednich, 

4. terminowe usuwanie odpadów – celem zabezpieczenia przed niebezpiecznymi 
wyciekami powstałymi na wskutek infiltracji wód opadowych. 

5. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych do terenów zabudowy, 
6. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 
7. stosowanie wzdłuż dróg pasów zieleni izolacyjnej – naturalna bariera biogeochemiczna, 

przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń. 
8. stosowanie wzdłuż dróg szczelnych rowów odwadniających, piaskowników, separatorów 

substancji olejowych oraz zbiorników (szczelne retencyjne, odparowujące, infiltracyjno – 
odparowujące), 

9. naruszone miejsca i powierzchnie gleb należy w miarę możliwości przywrócić do stanu 
pierwotnego, poprzez zrekultywowanie i stosowne zagospodarowanie terenu, 

10. wykopy ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w szczególności dla 
zabezpieczenia przed penetracją zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, 

11. szamba bezodpływowe, szczelne, do którego odprowadzane będą ścieki z domowych 
urządzeń kanalizacyjnych (na działkach budowlanych niemających możliwości 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie),  

12. korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków, 
13. jeżeli dostępna jest odpowiednia infrastruktura właściwym jest podłączenie do lokalnej 

sieci kanalizacyjnej, 
14. przestrzeganie zalecanych terminów nawożeń oraz stosowania odpowiednich dawek 

nawozów nieprzekraczających zapotrzebowania roślin na dany składnik,  
15. przestrzeganie zasad zabiegów agrotechnicznych, 
16. odprowadzanie do gruntu wyłącznie ścieków oczyszczonych. 

2.3.10 Zagrożenia topoklimatu 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w niewielkim stopniu mogą wpłynąć na zmianę topoklimatu na analizowanym obszarze. 
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Intensyfikacja zabudowy na terenach już zainwestowanych, wprowadzenie obiektów 
kubaturowych oraz wzrost powierzchni utwardzonych, kosztem zmniejszenia powierzchni 
pokrytej roślinnością, będzie powodować zmianę warunków mikroklimatycznych w kierunku 
typowym dla terenów zurbanizowanych. Natomiast zachowanie terenów biologicznie 
czynnych oraz wprowadzenie ustaleń dotyczących minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej, zasad ochrony środowiska, przyrody wpłyną korzystnie na topoklimat 
analizowanego terenu. 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia topoklimatu realizacja ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 
2. terminowe usuwanie odpadów, 
3. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym terenie 

kierunków wiatrów) tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego 
powietrza oraz ograniczyć wpływ emisji spalin, szkodliwych pyłów i gazów oraz 
uciążliwych zapachów, 

4. wykorzystanie wód roztopowych lub opadowych w granicach analizowanego terenu, 
z zastrzeżeniem niepogorszenia jakości wód i stosunków wodnych na nieruchomościach 
sąsiednich, 

5. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 
6. nasadzenia drzew i krzewów na terenach mieszkaniowych od strony potencjalnych 

źródeł zagrożenia dla środowiska, 
7. stosowanie pasów wzdłuż zieleni izolacyjnej dróg – naturalna bariera biogeochemiczna, 

przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, 
8. konieczne jest by podczas prac budowlanych przestrzegano obowiązujące normy, 

przepisy i rozporządzenia, celem zminimalizowania potencjalnego oddziaływania 
na pokrywę glebową, 

9. naruszone miejsca i powierzchnie gleb należy w miarę możliwości przywrócić do stanu 
pierwotnego, poprzez zrekultywowanie i stosowne zagospodarowanie terenu, 

10. wykopy ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, w szczególności dla 
zabezpieczenia przed penetracją zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, 

11. zaopatrzenie obiektów w energię cieplną zgodnie z ustaleniami projektu planu. 

2.3.11 Zagrożenie przyrody i krajobrazu 

Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Na analizowanym terenie, środowisko naturalne poddawane jest następującym 
zagrożeniom: 

 zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym; 

 zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji czy emiterów przemysłowych 
(poza terenem analizy), 

 zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

 postępujące zainwestowanie przedmiotowego terenu, 

 zanieczyszczenia punktowe, 
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 nieprawidłowe stosowanie nawozów sztucznych, 

 niewłaściwe stosowanie preparatów do ochrony roślin, 

 ograniczenie terenów biologicznie czynnych, 

 zmiany ukształtowania terenu, 

 ograniczenia korytarzy migracji drobnej i średniej zwierzyny. 
Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

utrwalają dokonane przekształcenia środowiska przyrodniczego i kreują krajobraz 
zurbanizowany. Charakter obszaru jak i obszar objęty zmianami zainwestowania, pozwala 
jednak sądzić, że zmiany które nastąpią po zrealizowaniu ustaleń projektu planu nie zakłócą 
odbioru przestrzeni i cech, które są charakterystyczne dla tego obszaru. Wydaje się, że 
wzajemne przenikanie się elementów przyrodniczych (zachowana ciągłość przyrodnicza – 
korytarze ekologiczne w tym lokalne) oraz elementów kulturowych, charakterystycznych dla 
tego obszaru zostaną zachowane. Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego z dnia 23 
listopada 1993 r. utworzono Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich w celu ochrony zwartych połaci lasów rudzkich i pszczyńskich, łąk i nieużytków 
towarzyszących gęstej sieci rzecznej, stawów rybnych oraz innych elementów 
przestrzennych, bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością Cystersów.  

W ocenie autora niniejszego opracowania istniejąca i nowa zabudowa kubaturowa 
oraz stała obecność ludzi na terenach mieszkaniowych (od 1MN do 36MN), usługowych (od 
1U do 2U), zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
(od 1RM do 8RM) oraz na terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy (od 1R1 do 11R1), 
może stworzyć potencjalne zagrożenia (bezpośrednie, chwilowe) dla przyrody i krajobrazu 
(ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, ograniczenie korytarzy migracji drobnej 
i średniej zwierzyny, niszczenie roślin, naruszenie naturalnego spływu powierzchniowego 
wód opadowych, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, pogorszenie klimatu 
akustycznego, możliwość wystąpienia zagrożeń w wyniku pożaru, awarii itp.).  

Ocenia się, że istniejąca i nowa zabudowa kubaturowa na terenach tereny obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych (od 1RU  do 4RU), będą stwarzały bezpośrednie, chwilowe, długotrwałe zagrożenia 
dla środowiska naturalnego. Stanowić będą zagrożenia o średnio znaczących 
oddziaływaniach, które mogą wpłynąć na ograniczenie zasobów przyrodniczych. Utrwalają 
krajobraz zurbanizowany, ograniczą powierzchnie biologicznie czynne, naruszą naturalny 
spływ powierzchniowy wód opadowych. Ponadto ocenia się, że ww. tereny stanowić będą 
bezpośrednie zagrożenia dla obszaru Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich, poprzez wytwarzanie i składowanie odpadów, emisję ścieków 
i nieprzyjemnych „odorów”, zanieczyszczenie powietrza, pogorszenie klimatu akustycznego, 
ograniczenie drożności i ciągłości, ograniczenie powierzchni niezainwestowane, 
wprowadzenie obiektów budowlanych. 

Eksploatacja terenów ciągów komunikacyjnych spowoduje trwałe naruszenie 
środowisko naturalnego (ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, niszczenie roślin, 
ograniczenie, przecinanie korytarzy dla średniej i drobnej zwierzyny, naruszenie naturalnego 
spływu powierzchniowego wód opadowych). Istniejące oraz nowoprojektowane tereny 
ciągów komunikacyjnych stwarzać będą potencjalne zagrożenia dla przyrody i krajobrazu 
analizowanego obszaru Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny - ograniczenie lokalnych 
korytarzy, niszczenie roślin, płoszenie zwierząt, możliwość wystąpienia skażenia wód 
podziemnych oraz gleb, możliwość wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, awarii, wycieków 
substancji ropopochodnych. 
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Tereny infrastruktury technicznej mogą być niewielkim źródłem zagrożenia 
(bezpośrednie, chwilowe) dla przyrody (wadliwe działanie urządzeń, awarie, przecinanie 
korytarzy przemieszczania się średniej i drobnej zwierzyny) oraz elementem niejednokrotnie 
szpecącym i na trwałe wpisującym się w krajobraz obszaru analizowanego terenu.  

Autor prognozy stwierdza (analiza pkt od 2.3.1 do 2.3.11), że istniejące, jak 
i projektowane źródła zagrożenia, ze względu na charakter miejscowego planu, będą miały 
zasięg lokalny i nie wpłyną w znaczący sposób na funkcjonowanie środowiska 
przyrodniczego, w tym na: 

 wartości przyrodnicze, w tym przenikania się elementów przyrodniczych 
i kulturowych  Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, 

 drożność korytarzy ekologicznych: Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz saków 
kopytnych i drapieżnych – występujących w najbliższym sąsiedztwie, 

 utrzymanie charakterystycznych cech krajobrazu. 
 

W ocenie autora niniejszego dokumentu drożność korytarzy ekologicznych oraz 
spójność obszaru Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 
została zachowana poprzez ustalenie przeznaczeń terenów: R2 – tereny rolne wyłączone 
z zabudowy, WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, ZL – tereny lasów, ZWS – 
tereny zieleni w dolinie cieków wodnych, które zachowują, wzbogacają i odtwarzają zasoby 

przyrody. Dla ww. terenów w miejscowym planie ustalono:  
od 1ZWS do 11ZWS – tereny zieleni w dolinie cieków wodnych: 

a) przeznaczenie podstawowe: teren zieleni w dolinie cieków wodnych; 
b) przeznaczenie  dopuszczalne: 

 budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami 
opadowymi 
i roztopowymi, ochroną przeciwpowodziową,  

 ciągi piesze, pieszo – rowerowe, rowerowe, dojścia, 

 kładki piesze/pieszo–rowerowe, 

 zieleń urządzona, 

 infrastruktura techniczna, 

 ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej. 
Dla terenów od 1ZWS do 11ZWS, ustala się ponadto zakaz:  

a) zabudowy i zagospodarowania terenu innego niż ustalone w przeznaczeniu 
podstawowym i dopuszczalnym; 

b) nadsypywania terenu; 
c) grodzenia nieruchomości w odległości do 2,5m od krawędzi cieków; 
d) lokalizacji zabudowy wzdłuż cieków w odległości do min. 10 m od brzegów 

cieku. 
od 1WS do 11WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych: 

a) przeznaczenie podstawowe:  teren wód powierzchniowych śródlądowych; 
b) przeznaczenie dopuszczalne: budowle i urządzenia wodne związane 

z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną 
przeciwpowodziową. 

od 1R2 do 2R2 – tereny rolne wyłączone z zabudowy: 
a) przeznaczenie podstawowe:  teren rolny wyłączony z zabudowy; 
b) przeznaczenie dopuszczalne: 

 zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
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 infrastruktura techniczna. 
Dla terenów R2 ustala się ponadto: 

a) zakaz zabudowy, w tym lokalizacji zabudowy zagrodowej, a także szklarni 
i budowli rolniczych za wyjątkiem silosów na kiszonkę, płyt do składowania 
obornika i zbiorników na płynne odchody zwierzęce, 

b) zakaz niszczenia zakrzewień i zadrzewień śródpolnych 
od 1ZL do  21ZL – tereny lasu: 

b) przeznaczenie podstawowe:   

 lasy; 

 obiekty związane z prowadzeniem gospodarki leśnej. 
Na analizowanym obszarze występują gatunki chronionych zwierząt zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt. 

Natomiast na analizowanym terenie nie występują: 

 gatunki roślin zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. 

 gatunki chronionych grzybów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
16 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 
ochroną. 

W analizowanym miejscowym planie odniesiono się do kierunków działań 
adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, 
poprzez następujące ustalenia:  
1. Wyznaczono udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej: 

 tereny oznaczone symbolem ZWS – min. 90%, 

 tereny oznaczone symbolem MN – min. 40%, 

 tereny oznaczone symbolem U – min. 25%, 

 tereny oznaczone symbolem RM – min. 40%, 

 tereny oznaczone symbolem RU – min. 10%, 

 tereny oznaczone symbolem R1 – min. 25%, 

 tereny oznaczone symbolem W – min. 10%. 
2. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się dopuszczenie indywidualnych lub 

grupowych systemów grzewczych. 
3. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

 źródłem zaopatrzenia w gaz pozostają gazociągi podwyższonego średniego 
ciśnienia zaopatrujące w gaz stacje redukcyjno–pomiarowe i sieć  
rozdzielczą na terenie objętym planem; 

 zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych 
zbiorników gazu. 

4. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

 utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń średnich i niskich napięć, 
stacji transformatorowych SN/nN oraz linii kablowych średniego napięcia, 
a także sieci rozdzielczych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego; 

 zasilanie odbiorców z istniejącego systemu elektroenergetycznego sieci 
średnich i niskich napięć; 
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 dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu sieci o nowe 
elementy stacyjne i liniowe średniego i niskiego napięcia w dostosowaniu 
do występującego zapotrzebowania mocy. 

5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych 
ustala się: 

 obsługę z rozbudowywanego systemu kanalizacji miejskiej; 

 dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do bezodpływowego  
zbiornika do gromadzenia nieczystości lub przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 

 dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w miejscu gdzie nie ma 
możliwości poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej; 

 dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie 
nieruchomości poprzez retencjonowanie, w tym  w szczelnych zbiornikach 
otwartych lub zamkniętych z możliwością wtórnego wykorzystania, w tym 
do celów przeciwpożarowych. 

6. W zakresie postępowania z odpadami ustala się postępowanie zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach, przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisami 
ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

7. W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, dla terenów zieleni w dolinie cieków 
wodnych oznaczonych symbolem ZWS ustala się: 

a) nakaz:  

 zachowania i utrzymania zieleni łęgowej, zadrzewień i zakrzewień, 

 zachowania i utrzymania istniejącej sieci urządzeń melioracji wodnych 
takich jak rowy i sieć drenarska, 

 zastosowania rozwiązań i technologii minimalizujących szkody 
w środowisku  
w trakcie realizacji lokalizacji i użytkowania infrastruktury technicznej, 

 zachowania ukształtowania terenu w dolinie cieków wodnych; 
b) dopuszczenie zmiany w ukształtowaniu terenu wynikającej z przeznaczenia 

określonego w Rozdziale 3 dla terenów ZWS w tym w szczególności  prac 
związanych z realizacją zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz konserwacją i 
utrzymaniem koryta cieku wodnego. 

8. Ustala się nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenach oznaczonych symbolem 
1RU do 3RU. 

9. W zakresie ochrony środowiska ustala się zakaz:  
a) realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko   

w rozumieniu 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, wyjątek stanowią: 

 poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin, 

 inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 
łączności publicznej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

 budowle przeciwpowodziowe, 

 rozbudowy istniejącego chowu lub hodowli zwierząt na terenach 
oznaczonych symbolem od 1RU do 3RU, 
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 lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi,  
a w szczególności ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych; 

 zagospodarowania terenów na cele związane z składowaniem odpadów; 

Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub ograniczające negatywne 

uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia przyrody i krajobrazu, realizacja ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące zalecenia 
i nakazy: 

1. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 
2. emisja zanieczyszczeń z terenu analizy nie może powodować zagrożenia jakości 

sanitarnej powietrza atmosferycznego, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym 
zakresie, 

3. maszyny i urządzenia lokalizowane na analizowanym terenie, winny spełniać wymogi 
dopuszczające je do użytku, być sprawne technicznie, charakteryzować się korzystnymi 
własnościami akustycznymi, 

4. hałas z nowo lokalizowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów, 
5. sytuowanie nowych inwestycji powinno uwzględniać przeważające na tym terenie 

kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko oraz na 
mieszkających w okolicy ludzi. 

6. minimalizowanie skutków naruszania powierzchni ziemi podczas realizacji inwestycji 
budowlanych, 

7. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym terenie 
kierunków wiatrów) terenów, tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego 
powietrza, 

8. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 
9. nakazuje się terminowe usuwanie odpadów, 
10. miejsca tymczasowego składowania odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 

uniemożliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu, 
11. wykorzystanie wód roztopowych lub opadowych w granicach analizowanego terenu, 

z zastrzeżeniem niepogorszenia jakości wód i stosunków wodnych na nieruchomościach 
sąsiednich, 

12. zaopatrzenie obiektów w energię cieplną zgodnie z ustaleniami projektu planu, 
13. ochrona śródpolnych zadrzewień i zakrzewień,  
14. zaleca się ochronę lokalnych korytarzy ekologicznych, 
15. zaleca się tworzenie nowych miejsc siedliskowych i żerowiskowych (nasadzenia krzewów 

i drzew, oczka wodne), 
16. zaleca się utrzymywanie i właściwe kształtowanie zadrzewień przydrożnych pełniących 

funkcje naturalnych ekranów chroniących tereny budowlane przed hałasem drogowym, 
17. zaleca się stosowanie pasów zieleni izolacyjnej od strony dróg. 

2.3.12 Zagrożenia obszaru NATURA 2000 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2, pkt2, litera e oraz pkt 3, 
litera a i b 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. 
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Ze względu na brak wyznaczonych takich obszarów na analizowanym terenie Miasta 
i Gminy Czerwionka – Leszczyny obręb Bełk oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, nie występuje 
możliwość wystąpienia oddziaływania bezpośredniego ustaleń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na obszary NATURA 2000. 

2.3.13 Zagrożenia dziedzictwa kulturowego 

Ustalenia analizowanego projektu miejscowego planu, nie kolidują z obiektami 
będącymi pod prawną ochroną konserwatorską.  

W analizowanym projekcie miejscowego planu dla wskazanych w pkt. 2.1.10 obiektów 
zabytkowych ustala się: 

nakaz: 

 ochrony budynków z zachowaniem ich cech stylowych obejmujących:  

 bryłę obiektu, 

 spadki dachu,  

 pokrycie dachu, 

 detal architektoniczny, 

 historyczną stolarkę okienną z możliwością jej wymiany na nową 
o tym samym kształcie i układzie podziałów okiennych,  

 wystrój architektoniczny elewacji w tym kształt i rozmieszczenie 
otworów okiennych;  

 stosowania przy remontach materiałów tradycyjnych, w szczególności: 
cegła, kamień, drewno, dachówka ceramiczna; 

zakaz: 

 termomodernizacji prowadzącej do zniszczenia i zatarcia detali,  

 nadbudowy budynków, 

 malowania farbami kryjącymi kamiennych detali, cokołów, 

 stosowania jako materiałów elewacyjnych wszelkiego rodzaju 
listew plastikowych, blach, okładzin z płytek gresowych; 

dopuszczenie: 

 zadaszenia wejść, doświetlanie poddaszy oknami połaciowymi, 

 rozbudowy wyłącznie w głąb działki przy zachowaniu cech 
stylowych,  

 zmiany sposobu użytkowania i przystosowanie do nowych 
funkcji z zastrzeżeniem ustaleń pkt 1, 

 wyburzenia i wymiany kubatury w przypadkach uzasadnionych 
bardzo złym stanem technicznym budynku lub klęską żywiołową. 

Dla obiektów małej architektury wymienionych w pkt 2.1.10 ustala się nakaz zachowania 
kompozycji, formy, materiału i cech stylowych obiektu, ponadto dopuszcza się przeniesienie 
lub przesunięcie obiektów w przypadku kolizji z planowaną inwestycją. 

Natomiast dla zabytków archeologicznych – stanowisk archeologicznych ustalono 
w projekcie planu iż należy uwzględnić wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

2.3.14 Zagrożenie środowiska w sytuacji wystąpienia niebezpiecznych awarii 

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 
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jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 
zagrożenia życia, zdrowia ludzi, środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska związane są z możliwością wystąpienia awarii 
bądź wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska to: 

1. bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem substancji do środowiska – 
gleby, wody powierzchniowe, podziemne. Skażenie to ma zazwyczaj charakter 
lokalny. Skażenia wód powierzchniowych czy podziemnych może stwarzać zagrożenie 
dla większych obszarów środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, 

2. pośrednie skażenie środowiska, wywołane wybuchem lub pożarem substancji 
niebezpiecznej związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu 
przewożącego substancje niebezpieczne powodujące wybuch lub pożar. 

Na analizowanym terenie brak zakładów o dużym ryzyku i zakładów o zwiększonym 
ryzyku w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zagrożenie wystąpienia awarii występować będzie na terenach obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych 
ciągów oraz na terenach komunikacyjnych (w szczególności drogi publiczne klasy „główna”, 
„zbiorcza”, „lokalna” i „dojazdowa”) oraz na terenach zabudowy produkcyjnej, składowej, 
magazynowej i usługowej. Na wyżej wymienionych terenach prognozuje się możliwość 
wystąpienia bezpośredniego skażenia środowiska (zanieczyszczenie powietrza, skażenie 
gleby, wód powierzchniowych lub podziemnych substancjami niebezpiecznymi, wycieki 
substancji ropopochodnych) mającego zasięg lokalny lub obszarowy (skażenie wód 
podziemnych) oraz pośredniego skażenia środowiska (wybuchy, pożary substancji 
niebezpiecznych) mające zasięg lokalny lub obszarowy. 

Celem ograniczenia zagrożenia środowiska w sytuacji awarii, realizacja ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czerwionka – 
Leszczyny obejmująca obszar w obrębie Bełk, powinna uwzględniać następujące warunki: 
1. wyznaczenie tras przejazdu pojazdów przewożących niebezpieczne substancje, 
2. zapewnienie dojazdów pożarowych dla jednostek interwencyjnych straży pożarnych, 
3. zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego. 

2.4 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

Problemy ochrony środowiska to: 

 zagrożenia skażenia środowiska gruntowo – wodnego (w tym nieumiejętne stosowanie 
nawozów oraz środków ochrony roślin), 

 zagrożenie zwiększenia emisji hałasem, 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

 zagrożenia wynikające z eksploatacji infrastruktury technicznej, 
 zagrożenia związane z terenami komunikacyjnymi. 

2.5 Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

Niniejszy rozdział wypełnia wymagania zawarte w art. 51, ust.2, pkt2, litera d 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.  
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Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wnosi 
w swych zapisach ustalenia uwzględniające ochronę środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego i zdrowia ludzi: 

 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się zakaz:  

 realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu 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, wyjątek stanowią: 

 poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie złóż kopalin, 

 inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej, łączności publicznej 

 budowle przeciwpowodziowe, 

 rozbudowy istniejącego chowu lub hodowli zwierząt na terenach 
oznaczonych symbolem od 1RU do 3RU, 

 lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,  
a w szczególności ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych; 

 zagospodarowania terenów na cele związane z składowaniem odpadów; 
 2. W zakresie ochrony przed hałasem uwzględnia się maksymalny – dopuszczalny 

poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach: 

 oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów mieszkaniowych 
jednorodzinnych, 

 oznaczonych symbolem RM – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych.  
 3. Ustala się nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenach oznaczonych 

symbolem 1RU do 3RU. 
 4. W zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, dla terenów zieleni w dolinie cieków 

wodnych oznaczonych symbolem ZWS ustala się: 

 nakaz:  

 zachowania i utrzymania zieleni łęgowej, zadrzewień i zakrzewień, 

 zachowania i utrzymania istniejącej sieci urządzeń melioracji wodnych 
takich jak rowy i sieć drenarska, 

 zastosowania rozwiązań i technologii minimalizujących szkody 
w środowisku  
w trakcie realizacji lokalizacji i użytkowania infrastruktury technicznej, 

 zachowania ukształtowania terenu w dolinie cieków wodnych; 

 dopuszczenie zmiany w ukształtowaniu terenu wynikającej z przeznaczenia 
określonego w Rozdziale 3 dla terenów ZWS w tym w szczególności  prac 
związanych z realizacją zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz konserwacją 
i utrzymaniem koryta cieku wodnego. 

 5. Dla terenów przyległych do powierzchniowych wód publicznych oznaczonych 
symbolem od 1WS do 10WS ustala się: 

 zakaz: 

 realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu cieków 
wodnych oraz zbiorników wodnych, 
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 podwyższenia i nadsypywania terenów w odległości mniejszej niż 10 m od 
linii brzegu cieków wodnych oraz zbiorników wodnych; 

 nakaz zapewnienia przez właścicieli nieruchomości dostępu do terenów wód 
powierzchniowych. 

 6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się dopuszczenie indywidualnych 
lub grupowych systemów grzewczych. 

 7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

 źródłem zaopatrzenia w gaz pozostają gazociągi podwyższonego średniego 
ciśnienia zaopatrujące w gaz stacje redukcyjno–pomiarowe i sieć  rozdzielczą 
na terenie objętym planem; 

 zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej; 

 dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych 
zbiorników gazu. 

 8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

 utrzymanie lokalizacji istniejących sieci i urządzeń średnich i niskich napięć, 
stacji transformatorowych SN/nN oraz linii kablowych średniego napięcia, 
a także sieci rozdzielczych niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego; 

 zasilanie odbiorców z istniejącego systemu elektroenergetycznego sieci 
średnich i niskich napięć; 

 dopuszczenie modernizacji i rozbudowy istniejącego systemu sieci o nowe 
elementy stacyjne i liniowe średniego i niskiego napięcia w dostosowaniu do 
występującego zapotrzebowania mocy. 

 9. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych 
ustala się: 

 obsługę z rozbudowywanego systemu kanalizacji miejskiej; 

 dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do bezodpływowego  
zbiornika do gromadzenia nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków; 

 dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków w miejscu gdzie nie ma 
możliwości poprowadzenia kanalizacji grawitacyjnej; 

 dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie 
nieruchomości poprzez retencjonowanie, w tym  w szczelnych zbiornikach 
otwartych lub zamkniętych z możliwością wtórnego wykorzystania, w tym do 
celów przeciwpożarowych. 

 10. W zakresie postępowania z odpadami ustala się postępowanie zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach, przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisami 
ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 11. Dla terenów R2 ustala się: 

 zakaz zabudowy, w tym lokalizacji zabudowy zagrodowej, a także szklarni 
i budowli rolniczych za wyjątkiem silosów na kiszonkę, płyt do składowania 
obornika i zbiorników na płynne odchody zwierzęce, 

 zakaz niszczenia zakrzewień i zadrzewień śródpolnych, 
Celem minimalizacji możliwych negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, 

zapisy tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakazują zachowanie 
standardu terenów biologicznie czynnych. Wyznaczono wartość procentową terenu 
biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 

1. tereny oznaczone symbolem ZWS – min. 90%, 
2. tereny oznaczone symbolem MN – min. 40%, 
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3. tereny oznaczone symbolem U – min. 25%, 
4. tereny oznaczone symbolem RM – min. 40%, 
5. tereny oznaczone symbolem RU – min. 10%, 
6. tereny oznaczone symbolem R1 – min. 25%, 
7. tereny oznaczone symbolem W – min. 10%. 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
zgodny z wnioskami „Opracowania ekofizjograficznego dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Bełk”, uwzględniono: 

 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

 nakazy związane ochroną powietrza, 

 nakazy związane z ochroną przed hałasem, 

 nakazy związane z ochroną wód podziemnych, 

 nakazy związane z ochroną powierzchni ziemi i gleb, 

 nakazy związane z ochroną złóż, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
 zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz oraz zasady odprowadzania ścieków 

i postępowania z odpadami 
 kwalifikację terenów. 

3. OCENA MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust.2, pkt1, litera d 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. 

Uwzględniając położenie analizowanego obszaru, charakter planowanych inwestycji, 
stwierdza się, że nie ma możliwości jakichkolwiek oddziaływań transgranicznych na 
środowisko z terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Czerwionka – Leszczyny obręb Bełk. 

4. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust.2, pkt1, litera c 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. 

Jakość poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, wody 
powierzchniowe czy wody podziemne na terenie województwa śląskiego, jak również 
w Mieście i Gminie Czerwionka - Leszczyny podlega monitoringowi prowadzonemu przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach.  

Dla przedmiotowego terenu miejscowy plan wprowadza zapisy ustalające zasady 
ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci nakazów i zakazów 
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ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Ze względu na charakter obszaru i przeznaczeń w analizowanym projekcie miejscowego 
planu oraz na ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska uznaje się za wystarczający 
wspomniany powyżej monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) w Katowicach.   

5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust.2, pkt1, litera e 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. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czerwionka – Leszczyny obręb Bełk, 
obejmujący obszar o powierzchni ok. 428ha. 

Celem niniejszego opracowania jest: 
- analiza środowiska, 
- identyfikacja zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
- prognoza zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu, 
- sformułowanie alternatywnych rozwiązań ograniczających zagrożenie dla 

środowiska. 
Na analizowany terenie: 

 nie występują tereny i obszary górnicze, 

 nie występują tereny gdzie prowadzono płytką eksploatację węgla kamiennego, 

 analizowany obszar jest w granicach złoża soli kamiennych „Rybnik–Żory-
Orzesze”, 

 zlokalizowano wody powierzchniowe śródlądowe – płynące i stojące, 

 nie wyróżniono Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

 lokalizuje się ujęci wód podziemnych, 

 nie występują tereny zagrożenia i ryzyka powodziowego (obszary szczególnego 
zagrożenia), 

 nie występują usuwiska mas ziemnych, 

 nie stwierdzono żadnego obiektu czy obszaru zabytkowego wpisanego do 
rejestru zabytków,  

 występują obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji gruntów, 

 występują zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne, 

 w bezpośrednim sąsiedztwie (południowa granica) występują korytarze 
ekologiczne – Rudy Wielkie i Dolina Górnej Wisły oraz saków kopytnych 
i drapieżnych, 

 nie występują obszary NATURA 2000,  

 nie występują pomniki przyrody, 
Cały obszar objęty planem położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 
Analizując niniejszy dokument wskazano:  
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1. tereny o przewidywanych możliwych mało znaczących skutkach oddziaływania na 
środowisko i zdrowie ludzi: 

 od 1MN do 36MN – tereny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 od 1U do 2U - tereny zabudowy usługowej, 

 od 1RM do 8RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, 

 od 1R1 do 11R1 – tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy, 

 od 1W do 2W – tereny infrastruktury technicznej wodociągów, 

 od 1KDX do 7KDX - tereny publicznego ciągu pieszo–jezdnego. 
2. tereny o przewidywanych możliwych średnio znaczących skutkach oddziaływania na 
środowisko i zdrowie ludzi: 

 od 1RU  do 4RU – tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, 

 KDG – teren drogi publicznej klasy „główna”, 

 KDZ  – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

 KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

 od 1KDD do 3KDD – tereny drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 

 od 1KDW do 19KDW - tereny drogi wewnętrznej. 
Tereny otwarte: R2 – tereny rolne wyłączone z zabudowy, WS – tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, ZL – tereny lasów, ZWS – tereny zieleni w dolinie cieków 
wodnych - zlokalizowane w granicach przedmiotowego terenu, będą pozytywnym 
elementem wpływającym na zachowanie, wzbogacenie lub odtworzenie zasobów przyrody.  

W analizowanym miejscowym planie odniesiono się poprzez odpowiednie ustalenia do 
kierunków działań adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. „Strategiczny plan 
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030”. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie Bełk uwzględnia wnioski wynikające z „Opracowania ekofizjograficznego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – 
Leszczyny obejmującego obszar w obrębie Bełk”. 

Ze względu na brak wyznaczonych obszarów NATURA 2000 na analizowanym terenie 
Miasta i Gminy Czerwionka - Leszczyny, nie występuje możliwość wystąpienia oddziaływania 
bezpośredniego ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na takie 
obszary. 

Charakter i wielkość oddziaływań inwestycji na środowisko z przedmiotowego terenu 
wykazuje, że nie ma możliwości występowania jakichkolwiek oddziaływań transgranicznych. 

Przestrzeganie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
rozwiązań zaproponowanych w prognozie, a przede wszystkim zasad ochrony środowiska to 
warunki konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne zmiany w środowisku 
naturalnym. 
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6. ZAŁĄCZNIK 

Załącznik nr 1 Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego 
obszar w obrębie Bełk, w skali 1:2000 pomniejszonej ze skali 1:1000. 
 

7. ŹRÓDŁA INFORMACJI 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. 
2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. 
3. Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. 
4. Aktualizacja strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. 
5. Plan Gospodarki Odpadami  dla Województwa Śląskiego. 
6. Strategia ochrony przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. 
7. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Śląskiego. 
8. Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2019 

roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 
9. Raport o stanie środowiska w Województwie Śląskim w 2016 roku. 
10. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 
12. Opracowanie ekofizjograficzne dla miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny obejmującego obszar 
w obrębie Bełk. 

13. Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na lata 2018-
2021 z perspektywą na lata 2022-2026 - projekt dokumentu do konsultacji. 

14. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwionka-Leszczyny na lata 2013 - 2016 
z perspektywa na lata 2017 - 2020 . 

15. Wojewódzki rejestr zabytków – materiały Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
16.  Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Rybnik na okres gospodarczy od 1 stycznia 

2017r. do 31 grudnia 2026r. Opis ogólny lasu – elaborat. 
17. Mapa Topograficzna Polski – skala 1:10 000. 
18. Mapa geologiczna Polski – mapa bez utworów czwartorzędowych  – skala 1: 200000. 
19. Szczegółowa mapa geologiczna Polski – skala 1 : 50 000. 
20. Mapa sozologiczna – skala 1 : 50 000. 
21. Mapa hydrogeologiczna – skala 1: 200 000. 
22. Mapa hydrograficzna - skala 1 : 50 000. 



OŚWIADCZENIE 

 

 Zgodnie z art.. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f oraz art. 74a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081), oświadczam 

iż jestem autorem Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny obejmującego 

obszar w obrębie Bełk i ukończyłem, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, jednolite 

studia magisterskie o kierunku związanym z kształceniem w obszarze nauk przyrodniczych z dziedziny 

nauk o Ziemi. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

mgr Janusz Pilz 

 
 

 

 

 


