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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt planu opracowany został w oparciu o uchwałę nr XXXII/420/13 Rady Miejskiej 

w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

„miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii kolejowej, na 

wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. Karola Miarki. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią: 

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

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz.647). 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń planu 

w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie 

potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna 

stanowić integralna cześć opracowania planu i podawać rozwiązanie poprawiające istniejący 

i planowany sposób zagospodarowania. 



II. MATERIAŁY WYJŚCIOWE,  METODA PRZYJĘTA 

W OPRACOWANIU 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na północ od linii 

kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na zachód od ul. 

Karola Miarki, Wrocław 2014; 

2. Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny dla obszaru obejmującego część sołectwa Bełk położonego na 

północ od linii kolejowej, na wschód od autostrady A1, na południe od ściany lasu oraz na 

zachód od ul. Karola Miarki, Wrocław 2014; 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 

Czerwionka-Leszczyny przyjętego uchwałą Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-

Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. wraz ze zmiana wprowadzoną uchwałą 

Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 października 

2013 r. 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z 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 (art. 46 - 

53). Zgodnie z nim prognoza powinna: 

- określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy 

ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 

szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące 

oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

- przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele 

i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 



Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów 

krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i  pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska 

kulturowego. Analizie poddano również ustalenia projektu planu dotyczące warunków 

zagospodarowania teren. Podjęto również próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, jego 

walorów i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego 

zmianą projektu planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

 charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

znaczenia), 

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

 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),  

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji). 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:2000). 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie 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,, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na 

środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 



III. OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA  

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

Położenie geograficzne i administracyjne 

Bełk zgodnie z podziałem administracyjnym Polski położony jest w gminie Czerwionka-

Leszczyny znajdującej się w województwie śląskim w powiecie rybnickim. Bełk to sołectwo 

położone nad Bierawką. Obszar planu położony jest w północnej części wsi na terenach 

rolniczych. Połączenie komunikacyjne obszaru opracowania z gminą zapewnia sieć dróg 

gminnych. W obrębie planu znajduje się niewielki fragment linii kolejowej nr 140 (Katowice 

Ligota – Nędza). Obszar planu przylega do autostrady A1 (Gorzyczki – Świerklany). 

Pod względem geograficznym, zgodnie z podziałem Kondrackiego (2000), obszar 

opracowania znajduje się w o obrębie Wyżyny Katowickiej. Obszar opracowania położony jest 

na wysokości około 260 – 290 m npm. 

Wyżyna Katowicka (341.13) – mezoregion fizycznogeograficzny stanowiący centralną 

część Wyżyny Śląskiej. Od północy i północnego wschodu graniczy z Garbem Tarnogórskim, od 

południowego wschodu z Pagórami Jaworznickimi, od południowego zachodu z Płaskowyżem 

Rybnickim i od zachodu z Kotliną Raciborską. 

Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Obszar opracowania położony jest w obrębie Zapadliska górnośląskiego. Obszar ten 

stanowi rozległą nieckę wypełnioną osadami dewonu i karbonu. Osady karbonu górnego na 

obszarze planu reprezentowane są przez iłowce, mułowce, węgiel kamienny warstw zalęskich 

orzeskich (seria mułowcowa). Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez miocenskie iły i 

piaski z syderytami miejscami z węglem brunatnym warstw kędzierzyńskich. Pokrywa 

czwartorzędowa reprezentowana jest głównie przez neoplejstoceńskie piaski i żwiry 

wodnolodowcowe (górne i dolne). 

Wyżyna Katowicka jest plejstoceńską równiną. Na terenie opracowanie dominuje 

krajobraz falisty. Teren nieznacznie wznosi się w kierunku północno-wschodnim. 

Na terenie opracowania zlokalizowane jest złoże węgla kamiennego oraz metanu 

pokładów węgli (MPW) „Dębieńsko”, którego powierzania wynosi 4661 ha. Eksploatacja złoża 

została zaniechana w 2000 r. 

Uwarunkowania geotechniczne 

Na terenie opracowania występują korzystne warunki geologiczno-inżynierskie ze 

względu na położenie w obrębie partii wierzchowinowej. Na obszarze planu mamy do czynienia 

z utworami piaszczystymi i żwirowymi pochodzenia czwartorzędowego oraz utworami iłowymi 

w głębszym podłożu. Nie występują ograniczenia w zagospodarowania wynikające z płytko 

położonych wód gruntowych. Grunty (iły) są spoiste jednak mogą ulegać uplastycznieniu pod 

wpływem wilgoci. 

Topoklimat 

W podziale klimatycznym Polski R. Gumiński (1951) zaliczył ten obszar do dzielnicy 

częstochowsko-kieleckiej. Głównym czynnikiem klimatotwórczym jest cyrkulacja powietrza, 

będąca skutkiem oddziaływania ośrodków barycznych nad Europą. Średnia roczna temperatura 

powietrza na terenie opracowania waha się w granicach 7,5
o
C. Najcieplejszym miesiącem jest 

lipiec, a najchłodniejszym miesiącem jest styczeń. Okres wegetacyjny jest długi i trwa około 235 

dni. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi około 750 mm, z wyraźną przewagą 

w okresie letnim. Na terenie opracowania dominuje wiatr z sektorów zachodniego i południowo-



zachodniego, z wyraźną napływem z Bramy Morawskiej. Na terenie gminy Czerwionka-

Leszczyny zdecydowanie przeważa wiatr słaby osiągający prędkość 2– 5 m/sek., rzadziej wieją 
wiatry silniejsze, o prędkości ponad 4 – 9 m/s. Obszar opracowania jest dobrze przewietrzany, 

nie notuje się tu zastoisk zimnego powietrza. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Na obszarze opracowania wody powierzchniowe występują w postaci niewielkiego cieku 

wodnego zasilającego „Rybie Doły” położone na południe od granic MPZP. Obszar opracowania 

odwadniany jest przez Bierawkę położoną na południe od obszaru opracowania. Bierawka jest 

prawym dopływem Odry, do której wpada w pobliżu miejscowości Bierawa. Zgodnie podziałem 

jednolitych części wód powierzchniowych rzeka Bierawa wraz z dopływani tworzy scaloną część 

wód o kodzie 115813 – Bierawka od Jaśkowickiego Potoku do dopływu z Polesia. 

Zgodnie z podziałem kraju na jednolite części wód podziemnych obszar planu leży na 

granicy dwóch JCWPd nr 133 i 140 w Regionie Górnej Odry. Na obszarze jednostki nr 133 

występują wody związane z utworami czwartorzędu i karbonu. Poziom wodonośny 

w czwartorzędzie występuje lokalnie, tworząc dwie do trzech warstw. Na obszarze całej 

jednostki występują utwory wodonośne karbonu. Są to przewarstwienia piaskowców mułowców 

iłowców i węgla kamiennego. Na obszarze jednostki nr 140 występują wody związane 

z utworami czwartorzędu i karbonu. Poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje na całym 

obszarze, ale jego miąższość jest zmienna. Lokalnie może on być w więzi hydraulicznej 

z poziomem neogenu. Najszerszy zasięg w jednostce ma poziom górnokarboński, który budują 

piaskowce serii mułowcowej, górnośląskiej i paralicznej. Tworzą one odrębne poziomy 

wodonośne będące ze sobą w więzi hydraulicznej w obszarach sedymentacyjnych wyklinowań 

utworów nieprzepuszczalnych, w strefach uskokowych i w zasięgu prowadzonych robót 

górniczych. 

Gleby 

Struktura pokrywy glebowej gminy Czerwionka-Leszczyny jest mało urozmaicona. 

Gleby występujące na terenie gminy związane są bezpośrednio z budową geologiczną i rzeźbą 
terenu i generalnie charakteryzują się średnią jakością. Dominują tu gleby piaszczyste, 

wykształcone z piasków słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby 

bielicowe. 

Szata roślinna i świat zwierzęcy 

Szata roślinna 

Obecnie cały region cechuje bardzo silne przekształcenie antropogeniczne środowiska 

naturalnego, które wyraża się rolniczo-osadniczym użytkowaniem terenu. Na terenie 

opracowania dominują zbiorowiska roślinne związane z uprawą rolną, występują tu zbiorowiska 

chwastów polnych, nie posiadające walorów przyrodniczych. Wzdłuż dróg występuje zieleń 

wysoka tworzą głównie przez dęby, jesiony, topole, lipy i olchy. 

Świat zwierzęcy 

Fauna obszaru opracowania jest uboga ze względu lokalizację w obrębie terenów 

użytkowanych jako grunty rolne. Mimo to mogą na tym terenie występować drobne ssaki takie 

jak mysz polna, zające itp. Niektóre ze zwierząt, szczególnie ptaki, od dawna zamieszkują część 

zurbanizowaną wsi - jak np. jaskółka dymówka i oknówka, kawka, gołąb. W pobliżu terenów 

zabudowanych można zaobserwować liczniejsze występowanie takich ptaków, jak: kos, szpak, 

sikora bogatka, sikora modra, zięba, grzywacz, sierpówka, kopciuszek i sroka. Sąsiedztwo lasów 

stwarza dogodne warunki dla bytowania saren, zajęcy, a liczne i rozległe zadrzewienia 



stanowiące ostoję bażantów, czy innych gatunków charakterystycznych dla pogranicza pól 

i lasów. 

Korytarze ekologiczne 

Przez obszar opracowania, wzdłuż cieku wodnego przebiega korytarz ekologiczny 

łączący dolinę Bierawki (na południe od MPZP) z lasem położonym na Górze Ramza (Ramża, 

na północ od MPZP). 

Chronione elementy środowiska 

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. 

W bliskim sąsiedztwie około 800 m na południe zlokalizowany jest Park Krajobrazowy 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 

Zgodnie z definicją z Ustawy o ochronie przyrody Park Krajobrazowy „obejmuje 

obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory 

krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego 

rozwoju”. 

Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” powstał na 

mocy Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r., ma 49 387 ha 

powierzchni (rys. 2). Park ten oprócz naturalnych walorów przyrodniczych chroni także wartości 

historyczno-kulturowe. Wśród nich należy wyróżnić krajobraz ukształtowany w wyniku 

działalności cystersów. Na terenie parku zachowały się pozostałości pocysterskiej kuźnicy 

miedzi z XVIII w. kopalni rud żelaza z XVIII w, hut żelaza z XVI-XIX w., hałd 

poeksploatacyjnych. W Rudach zachował się pocysterski kościół i zespół klasztorno-pałacowy 

z jednym z największych w Polsce parków w stylu angielskim. 

Szata roślinna ukształtowała się tu w holocenie, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia 

plejstoceńskiego. Tworzyły ją prawie wyłącznie zespoły leśne. Do dzisiaj ekosystem leśny 

przetrwał głównie na terenach nieatrakcyjnych dla rolnictwa z powodu nieurodzajnych, 

piaszczystych gleb (rozległy kompleks lasów rudzkich w północnej i środkowej części Parku) 

oraz w miejscach trudnodostępnych ze względu na zabagnienie lub niekorzystną rzeźbę terenu 

(jary, stoki). Najnowsze prace florystyczne potwierdziły występowanie 49 gatunków roślin 

naczyniowych objętych ochroną gatunkową. Natomiast 29 innych gatunków chronionych 

wyginęło tu na stanowiskach naturalnych w ciągu ostatnich stu lat. Florę Parku wzbogacają 

gatunki przybyłe w sposób naturalny z różnych krain geograficznych, między innymi: z Niziny 

Węgierskiej przez Bramę Morawską, z Karpat i z Sudetów. 

Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków 

gadów, 236 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Spośród kręgowców uznawanych za 

zagrożone w skali kraju, zakwalifikowanych do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, 

w granicach Parku przystępują do rozrodu: traszka grzebieniasta, bąk, bączek, hełmiatka, bielik, 

zielonka, podróżniczek i przedstawiciel nietoperzy - borowiaczek, a przypuszczalnie także 

gniewosz plamisty, rożeniec, kania czarna, koszatka i popielica. 

Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni 

przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza ekologicznego przebiegającego 

równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry oraz strefy podgórskie Karpat i Sudetów. 

Tworzą go zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. Krytyczny, najwęższy pas pomostu 

ekologicznego znajduje się wokół Szczejkowic. Tamtejszy ekosystem leśny wymaga tym samym 

szczególnej ochrony. Opisywany ciąg ekologiczny dopełniany jest przez systemem 

hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczynki, Korzeńca i Gostyni, umożliwiający migrację organizmów 

wodnych między zlewniami Wisły i Odry. 



Otulina zgodnie z ustawą o ochronie przyrody to „strefa ochronna granicząca z formą 

ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu 

zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka”. Przy 

czym na obszarach graniczących z Parkiem Narodowym wyznacza się otulinę, natomiast na 

obszarach graniczących z Parkiem Krajobrazowym otulina może być wyznaczona. 

Otulina Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” 

ma powierzchnię 14010 ha. 



Rys. 1. Mapa Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” wraz z otuliną (źródło: 

http://www.zpk.com.pl/index.php/component/content/article/57 dostęp: 13.12.2011) 

 



2. Stan środowiska 

Powietrze atmosferyczne 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 1031) 

przedstawiono w tabeli poniżej (tab. 1). 

Tab. 1. Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

substancji w 

powietrzu 

[µg/m
3
] 

Margines tolerancji 

[%] 

---------- 

[µg/m
3
] 

2010 2011 2012 2013 2014 

Benzen 
rok 

kalendarzowy 
5

c)
 - - - - - 

Dwutlenek azotu 

jedna godzina 200
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenki azotu
d)

 
rok 

kalendarzowy 
30

e)
 - - - - - 

Dwutlenek siarki 

jedna godzina 350
c)
 - - - - - 

24 godziny 125
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy i 

pora zimowa 

(okres od 01 X 

do 31 III) 

20
e)
 - - - - - 

Ołów
f)
 

rok 

kalendarzowy 
0,5

c)
 - - - - - 

Pył zawieszony 

PM 2,5
g) 

rok 

kalendarzowy 

25
c), j) 

4 3 2 1 1 

20
c), k) 

- - - - - 

Pył zawieszony 

PM 10
h) 

24 godziny 50
c)
 - - - - - 

rok 

kalendarzowy 
40

c)
 - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin 
i) 

10.000
c), i)

 - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego związków w pyle 

zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z 

separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm 

(PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna średnia 

ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. 

Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 

obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim 

okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET; 

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I); k) Poziom 

dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

Na jakość powietrza atmosferycznego wpływa przede wszystkim tzw. dolna emisja. 

Większość mieszkańców najbliższych zabudowań korzysta z indywidualnych źródeł ciepła, 

głównie palenisk węglowych, wprowadzających do atmosfery tlenki siarki i azotu, pyły 

i gazy. Emisje dolne wydają się stanowić jedno z poważniejszych zagrożeń dla stanu 

czystości powietrza, przynajmniej w obrębie terenów zabudowanych i okolicach. Ich 
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oddziaływanie jest szczególnie natężone w okresie sezonu grzewczego. Ze względu na niską 

intensywność pobliskiej zabudowy oraz przylegające tereny otwarte i leśnie nie należy 

spodziewać się przekroczeń dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym w całym roku. Stężenie podstawowych zanieczyszczeń dwutlenku siarki, 

tlenków azotu i pyłu zawieszonego będzie rosło w sezonie grzewczym jednak wzrost ten nie 

powinien być znaczny. Źródłem zanieczyszczenia powietrza są też opady atmosferyczne 

zawierające substancje chemiczne, wśród których należy wymienić przede wszystkim 

siarczany, miedź, a w dalszej kolejności azotyny i azotany. 

Na jakość powietrza nie mają również wpływu środki komunikacji, autostrada A-1 

przylegająca do zachodniej granicy opracowania jest głównym emitorem liniowym 

zanieczyszczeń na terenie planu. Pozostałe drogi znajdujące się w obrębie planu nie stanowią 

zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego na terenie opracowania. 

Utrzymanie dobrej jakości powietrza a nawet poprawę jego jakości można uzyskać 

przez ograniczenie szkodliwych dla środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania 

obszarów niskiej emisji na środowisko naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla 

gazyfikacji gminy (budowy sieci gazowej wysokiego ciśnienia i stacji redukcyjnych, 

doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie), likwidację lub modernizację 

kotłowni tradycyjnych (zmiana nośnika energii z węgla np. na gaz), poprawę nawierzchni 

dróg, budowę obwodnic, a przede wszystkim poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych (energię wiatru, promieniowania słonecznego, energia geotermalna, 

biogaz). 

Klimat akustyczny 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa standardy 

akustyczne w środowisku dla terenów o różnych funkcjach. 

Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 

przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 

dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w 

roku 
porom nocy dobom w roku porom nocy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny mieszkaniowo – usługowe 

Tereny rekreacyjno - 

68 59 55 45 
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wypoczynkowe 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). 

Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez 

PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet 

dużej uciążliwości. 

Tab. 3. Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego  

Uciążliwość Laeq [dB] 

mała < 52 

średnia 52...62 

duża 63......70 

bardzo duża > 70 

Głównym źródłem uciążliwości związanych z hałasem na terenie opracowania jest 

przede wszystkim komunikacja. Komunikacja, z uwagi dynamiczny rozwój przemysłu 

motoryzacyjnego, a jednocześnie wzrost mobilności społeczeństwa, w dużej mierze związany 

popularyzacją turystyki, jest obecnie dominującym źródłem hałasu. Hałas w ujęciu 

przestrzennym, przyjmuje w tym przypadku charakter liniowy i związany jest z przebiegiem 

tras komunikacyjnych. 

Na obszarze opracowania głównym źródłem hałasu jest autostrada A1 przylegająca 

bezpośrednio do zachodniej granicy MPZP. Na terenie opracowania a także gminy nie 

prowadzono badań hałasu komunikacyjnego wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Na terenie 

planu nie ma zlokalizowanych obiektów chronionych przed hałasem. 

Jakość wód powierzchniowych 

Nie wykonuje się pomiarów czystości Bierawki. Natomiast prowadzono badania 

czystości rzeki Rudy położonej około 10 km na południe od Bierawki, będącej również 

prawym dopływem Odry o podobnej długości. Badania przeprowadzone w 2006 roku objęły 

3 punkty pomiarowe jakość wód była niezadowalającej jakości (IV klasa) – 1 punkt 

pomiarowy, a także złej jakości (V klasa) – 2 punkty pomiarowe. Wody IV klasy wystąpiły w 

punkcie pomiarowym powyżej zbiornika Rybnik. Poniżej zbiornika Rybnik oraz w ujściu 

Rudy do Odry płynęły wody złej jakości (V klasy). Na jakość wód Rudy powyżej zbiornika 

Rybnik miały wpływ związki tlenowe, biogenne i mikrobiologia. Z tych grup 4 wskaźniki 

wystąpiły w V klasie: BZT5, azot Kjeldahla oraz bakterie grupy coli, w tym typu kałowego. 

Poniżej zbiornika Rybnik wpływ na jakość wód miały związki z grupy fizycznej i 

biologicznej. W V klasie wystąpiło tutaj 5 wskaźników: temperatura wody, odczyn, ChZTCr, 

azot Kjeldahla oraz chlorofil „a”. W ujściu Rudy do Odry o jakości wody decydowały 

wskaźniki z grupy tlenowej, biogennej, zasolenia i mikrobiologiczej. W V klasie wystąpiło w 

tym punkcie 6 wskaźników: BZT5, przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone 

ogólne, chlorki oraz bakterie grupy coli, w tym typu kałowego. Stan jakości rzeki Rudy 

badany był 2008 roku w Rybniku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach. Wody Rudy zaklasyfikowano do III klasy potencjału ekologicznego 

oznaczającej stan umiarkowany. W 2012 roku wody rzeki Rudy jako Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych „Ruda do zbiornika Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia” 

badane były w punkcie „Ruda - powyżej zbiornika Rybnik”. Wody te zaliczona do IV klasy 

pod względem elementów biologicznych, do I klasy pod względem elementów 

hydromorfologicznych, do II klasy pod względem elementów fizykochemicznych, a 

stan/potencjał ekologiczny oceniono jako słaby. 
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Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie są spływy 

powierzchniowe – związane z rolniczym charakterem niektórych obszarów, oraz ścieki 

socjalną-przemysłowe, często zrzucane bezpośrednio do potoków bez oczyszczenia. Słaba 

kanalizacja gmin oraz przestarzałe i nieszczelne zbiorniki szambowe zwiększają możliwości 

przedostania się zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. W ostatnich latach widoczna jest 

stopniowa poprawa stanu czystości rzek. Zmniejszają się przekroczenia wskaźników 

zawiesiny, zanieczyszczeń bakteriologicznych, stężenia fosforu. Poprawia się również stan 

sanitarny rzek i potoków. Jednak nadal głównym czynnikiem powodującym niską 

klasyfikacje rzek są zanieczyszczenia bakteriologiczne (przekroczenie wskaźnika miana 

Coli). 

Jakość wód podziemnych 

Jakość wód podziemnych na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny w ostatnich latach 

była badana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W 2012 roku 

przeprowadzono badania stanu jakości wód podziemnych w miejscowości Bełk, wody te 

zaklasyfikowano do III klasy – wód zadowalającej jakości. 

Promieniowanie jonizujące i elektromagnetyczne 

Istotnym elementem uwarunkowań środowiskowych są również gazociągi 

wysokoprężne i stacje redukcyjne gazu, a także linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

w tym linie najwyższych napięć. Na obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć niskiego 

napięcia. 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla 

pól stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 

MHz zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 

mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 

Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej 

pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m 

i składowej magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica 

strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na 

stały pobyt ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 

1,6 m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie 

o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na 

emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu 

znamionowym 110 kV lub wyższym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia 

komórkowa), radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana 

izotropowo jest równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 

30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 

bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był 

przedmiotem pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki 

tych badań wskazują, że intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest 

bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m
2
. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają 

problemu z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 
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Również w Polsce wykonano wiele pomiarów natężenia pól MF w otoczeniu stacji 

bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieżach. 

Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 

0,5 mW/m
2
 (0.0001 – 0.0005 W/m

2
), a więc 200 – 1000 razy mniej niż dopuszczalna 

w Polsce norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji 

bazowych na dachu sąsiedniego budynku natężenie pola nie przekraczało 1 mW/m
2
 

(0.001 W/m
2
). 

Tab. 4. Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 

komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 

W związku z potencjalnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych pochodzącym 

od linii elektroenergetycznych w planowaniu zabudowy zaleca się przestrzeganie przepisów 

odrębnych dotyczących lokalizowania linii energetycznych oraz dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku. Przez obszar opracowania nie przebiegają linie 

energetyczne mogące stanowić uciążliwości dla mieszkańców. 

3. Uwarunkowania ekofizjograficzne 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia 

lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działań zaleca się uwzględnienie następujących 

ograniczeń i uwarunkowań wynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

terenów opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych: 

- nie powinno się wprowadzać nowych działalności i obiektów uciążliwych dla 

środowiska i zdrowia ludzi; 

- kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego musi uwzględniać zachowanie 

lokalnego systemu powiązań przyrodniczych i jego zewnętrznych połączeń (zachowanie 

ciągu ekologicznego); 

- obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu; 

- nie dopuszcza się odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych z nawierzchni 

terenów komunikacyjnych i utwardzonych wprost do gruntu, zaleca się oczyszczeniu 

z substancji ropopochodnych i zawiesin na terenie inwestora przed wprowadzeniem do 

odbiornika; 

- nie dopuszcza się instalacji grzewczych powodujących wysokie zanieczyszczenie 

środowiska. Proponuje się wykorzystanie proekologicznych i odnawialnych źródeł 

energii dla celów grzewczych. 
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IV. ANALIZA USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia planu znajdują się w 4 rozdziałach zawierających ustalenia wstępne 

(rozdz. I), ustalenia ogólne (rozdz. II), ustalenia szczegółowe (rozdz. III) oraz przepisy 

przejściowe i końcowe (rozdz. IV). 

W rozdziale I zawarto ustalenia wstępne, w których znajdują się informacje 

dotyczące określeń stosowanych w uchwale planu, oznaczeń graficznych stosowanych na 

rysunku planu oraz kategoriach przeznaczenia terenu. Następujące oznaczenia graficzne 

przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu miejscowego: granica 

obszaru objętego planem, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalne linie zabudowy, ciągi ekologiczne, 

przeznaczenia terenów. Następujące oznaczenie planu wynika z przepisów odrębnych: tereny 

złóż kopalnych. Pozostałe oznaczenie graficzne przedstawione na rysunku planu mają 

charakter informacyjny. 

W rozdziale II zawarto ustalenia ogólne, zgodnie z którymi zakresie zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego ustala się lokalizację nowych budynków przy 

zachowaniu określonych na rysunku planu linii zabudowy, dopuszczenie skablowania 

napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz dopuszczenie 

zarurowania rowów. 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala 

się obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciążliwości 

spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza 

atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego. W myśl przepisów 

o ochronie środowiska przed hałasem, tereny w planie nie są objęte ochroną przed hałasem. 

Na terenie planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz zakaz składowania odpadów w tym złomu, 

za wyjątkiem składowania tymczasowego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie 

dopuszcza się likwidowanie zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i nadwodnych, na 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych oraz na potrzeby 

lotniska i prowadzenia ruchu statków powietrznych. Dla korytarzy ekologicznych, ustala się 

zakaz realizacji ogrodzeń, zakaz realizacji zabudowy, zakaz wykonywania prac ziemnych 

trwale zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem potrzeb związanych 

z funkcjonowaniem lotniska oraz prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, 

lub utrzymaniem, budową, odbudową i naprawą lub modernizacją urządzeń wodnych 

i infrastruktury technicznej oraz zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy, łąk i obszarów wodno – błotnych. 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się 

w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych, rozpoczęcie ratowniczych badań 

wykopaliskowych i postępowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych tereny oznaczone symbolami: KD-L wyznacza się jako tereny pod lokalizację 

inwestycji celu publicznego. Ustala się obowiązek uwzględnienia w przypadku budowy lub 

przebudowy układu drogowego rozwiązań przystosowanych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. Ustala się w ramach planu miejscowego obowiązek dostosowania 
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wysokości istniejącego drzewostanu do wymagań ruchu lotniczego zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

ustala się powierzchnię nowo wydzielonych działek nie mniejszą niż 10 000 m². 

 W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się zakaz zabudowy i grodzenia terenów 

znajdujących się w korytarzu ekologicznym, zakaz zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m 

od lustra wody, zakaz zabudowy na terenach innych niż 1KL – 3KL. 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej ustala się dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej 

ustala się możliwość lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza określonymi w planie 

liniami zabudowy – o ile nie narusza to przepisów odrębnych w tym w szczególności 

z zakresu lotnictwa. Dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej nie obowiązują 

ograniczenia wynikające z ustalonych parametrów zabudowy – o ile nie narusza to przepisów 

odrębnych w tym w szczególności z zakresu lotnictwa. Realizację sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg, placów i ciągów pieszo-jezdnych 

z możliwością odstępstwa od tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemożliwiają 

takie prowadzenie oraz w przypadku przyłączy. W zakresie zaopatrzenia w energię 

elektryczną: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych, dopuszcza 

się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w budynki przeznaczone na inne 

funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi publicznej. W zakresie usług 

telekomunikacyjnych ustala się następujące zasady zaopatrzenia w sieć teletechniczną: 

z istniejącej i projektowanych sieci telekomunikacyjnej, dopuszcza się przebudowę 

i rozbudowę istniejących linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową, na terenie 

objętym granicami planu dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci gazowej, dopuszcza się lokalizowanie 

zbiorników na gaz do celów grzewczych i technologicznych. W zakresie zaopatrzenia 

w ciepło: dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z sieci cieplnej, dopuszcza się zaopatrzenie 

w ciepło z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych źródeł ciepła lub 

indywidualnych kotłowni o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 75%. W zakresie 

zaopatrzenia w wodę: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej, 

dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody wyłącznie do czasu rozbudowy 

gminnej sieci wodociągowej, dopuszcza się zachowanie istniejących studni kopanych 

i płytkich studni wierconych jako źródła wody dla celów porządkowych i gospodarczych, 

niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej należy przewidzieć na wypadek awarii, 

zapewnienie ciągłości dostaw wody pitnej ze źródeł zastępczych dla ludności cywilnej oraz 

wody do celów przeciwpożarowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się 

realizację hydrantów przeciwpożarowych. W zakresie odprowadzania ścieków: dopuszcza 

się budowę, przebudowę i rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, obowiązek 

odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć 

kanalizacji sanitarnej, dla budynków nie posiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej 

dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb, pod warunkiem zapewnienia ich 

okresowego odbioru i oczyszczenia w oczyszczalni ścieków - rozwiązanie to należy 

traktować wyłącznie jako tymczasowe do czasu realizacji kanalizacji, ustala się zakaz 

lokalizacji „przydomowych oczyszczalni ścieków”, w przypadku ścieków, które mogą 

wpływać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej należy je podczyścić przed odprowadzeniem 

do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem przepisów odrębnych. W zakresie 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych: dopuszcza się budowę, przebudowę 

i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzanie nie 
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zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do gruntu, zakaz odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej. W zakresie gospodarowania 

odpadami ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami 

przyjętymi na terenie gminy. 

 W zakresie systemu komunikacji ustala się: podstawowy układ drogowy stanowi 

droga publiczna oznaczona symbolem: 1KD-L powiązana z drogami zlokalizowanymi poza 

granicami planu miejscowego, obsługę komunikacyjną terenów objętych planem 

z przyległych dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych, obowiązek zapewnienia miejsc 

postojowych dla samochodów, na własnej działce w granicach terenu, na którym 

lokalizowana jest inwestycja w ilości: nie mniejszej niż 10 miejsc postojowych dla terenów 

lotniska, nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 50m² powierzchni użytkowej usług 

zlokalizowanych na terenie lotniska, nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 60m² 

powierzchni użytkowej usług nie wymienionych powyżej. W przypadku łączenia funkcji 

miejsca postojowe sumują się. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 

przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

 Do czasu docelowego zagospodarowania terenów, na zasadach określonych 

w planie miejscowym, dopuszcza się utrzymanie i remonty istniejącego zagospodarowania 

zrealizowanego w oparciu o wydane decyzje i pozwolenia. 

W rozdziale III w ramach ustaleń szczegółowych znajdują się ustalenia dla terenów. 

Tereny lotniska oznaczone na rysunku planu symbolami 1KL – 3KL dla których, ustala się: 

możliwość realizacji budynków i budowli przeznaczonych do obsługi lotniska i ruchu 

lotniczego, lokalizację zabudowy zgodnie z ustaloną na rysunku planu linią zabudowy. 

Wysokość budynków nie większą niż 10 m przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących 

nieprzekraczalnych wysokości zabudowy określonych w dokumentacji rejestracyjnej lotniska. 

Ustala się możliwość wykorzystania nie więcej niż 30% powierzchni terenu na cele usługowe, 

w tym stacji paliw, myjni i innych związanych z obsługą transportu. Ustala się dachy o kącie 

nachylenia połaci nie większym niż 30°. Na terenach dopuszcza się możliwość realizacji 

ciągów pieszych, dojazdów, miejsc postojowych dla pojazdów i maszyn, ramp i obiektów 

małej architektury. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 15% powierzchni 

biologicznie czynnej. Wielkość działki nie mniejszą niż 5000 m². Ustala się obsługę 

komunikacyjną z przyległych dróg publicznych. 

Tereny lotniska oznaczone na rysunku planu symbolami 4KL, 5KL dla których, ustala się 

zakaz lokalizacji w strefach powierzchni podejścia oraz polach wzlotów, budynków i budowli 

innych niż niezbędne pomoce nawigacyjne służące zmniejszeniu ryzyka uszkodzenia 

samolotu, szybowca lub innego statku powietrznego, zakaz lokalizacji budynków i budowli 

w polu przejściowym. Dopuszcza się możliwość realizacji dróg startowych i urządzeń 

służących nawigacji obsłudze lotniska zgodnie z przepisami odrębnymi, możliwość 

lokalizacji lądowisk. Ustala się obowiązek zachowania nie mniej niż 50% powierzchni terenu 

jako biologicznie czynnej. Na terenach zakazuje się nasadzeń drzew i krzewów. Ustala się 

obsługę komunikacyjną z przyległych dróg publicznych.  

Teren rolniczy oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 1R, dla którego, ustala 

się obowiązek zachowania terenu w całości jako biologicznie czynny oraz wykorzystania na 

cele rolnicze. Dla terenu ustala się zakaz nasadzeń drzew przy jednoczesnej możliwości 

likwidacji drzew istniejących. 

Tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, dla których, 

ustala się przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona niska. Dla terenów dopuszcza się 

przeznaczenia uzupełniające: łąki lub pastwiska, ciągi piesze i rowerowe. Ustala się 

powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 90 % powierzchni terenu. Dla terenów 
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ustala się zakaz nasadzeń drzew i krzewów przy jednoczesnej możliwości likwidacji 

istniejących zadrzewień i zakrzewień. 

Tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, dla których ustala się 

obowiązek gospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi o lasach, przy jednoczesnym 

dopuszczeniu realizacji ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Na terenach dopuszcza się 

realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej o ile nie narusza to przepisów odrębnych 

oraz dopuszcza się przycinanie drzew do wysokości odpowiadającej wymogom lotniska 

zlokalizowanego na terenach 1KL – 5KL. 

Teren wód powierzchniowych oznaczony na rysunku planu symbolem 1WS, dla którego, 

ustala się obowiązek zachowania w całości jako biologicznie czynne oraz dopuszcza się 

realizację mostów i przepraw. 

Teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KD-L, dla 

którego ustala się lokalizację drogi publicznej klasy lokalnej, o szerokości w liniach 

rozgraniczających jak na rysunku planu. W ramach linii rozgraniczających drogi, dopuszcza 

się lokalizację jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, i oznakowań służących regulacji 

i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na terenie dopuszcza się realizację 

infrastruktury technicznej, której lokalizacja nie wpłynie, na ograniczenie widoczności 

i bezpieczeństwa na drodze oraz nie będzie kolidować z wymaganiami użytkowymi lotniska. 

Dopuszcza się likwidację drzew i krzewów. 

Teren drogi wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW, dla którego ustala 

się lokalizację drogi wewnętrznej, o szerokości w liniach rozgraniczających jak na rysunku 

planu. W ramach linii rozgraniczających drogi, dopuszcza się lokalizację jezdni, chodników, 

ścieżki rowerowej, i oznakowań służących regulacji i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. Na terenie dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, której lokalizacja 

nie wpłynie, na ograniczenie widoczności i bezpieczeństwa na drodze. 

Tereny kolejowe oznaczone na rysunku planu symbolami 1Tk, 2Tk, dla których ustala się: 

możliwość realizacji infrastruktury, urządzeń, i budowli służących kolejnictwu, zgodnie 

z przepisami odrębnymi oraz możliwość realizacji dróg. 

W rozdziale IV znajdują się przepisy przejściowe i końcowe w ramach, których 

powierza się wykonanie uchwały planu Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny. 

2. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

Obszar opracowania obejmuje działki w północnej części wsi obejmujące głównie 

tereny rolne. Ponadto na terenie zlokalizowany jest niewielki ciek wodny wraz z zielenią oraz 

niewielkie fragmenty terenów leśnych będące częścią większego kompleksu położonego na 

północ od granic MPZP. Ponadto teren opracowania przylega do autostrady A1 oraz linii 

kolejowej. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

stworzenie formalno – prawnych podstaw do lokalizacji lotniska na części terenów rolnych. 

Tereny upraw polowych są środowiskiem przekształconym przez człowieka i umiarkowanie 

zdegradowanym. Rodzaj uprawy oraz stosowane techniki upraw, technicznej i chemicznej 

pielęgnacji roślin skutkuje niewielkim bogactwem fauny nie tylko lęgowej, ale także 

wykorzystującej teren upraw do zdobywania pokarmu. Żyjące w pobliżu uprawy osobniki 

najprawdopodobniej ograniczają się do zdobywania pokarmu w strefie śródpolnej lub na 

granicy terenów leśnych i rolnych. Zadrzewienia występujące na obszarze planu, poza 

niewielkimi enklawami leśnymi znajdującymi się w dolinie lokalnego cieku, dopływu 

Bierawki, we wschodniej części obszaru planu, znajdują się wzdłuż dróg polnych. Są to także 
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elementy przekształconego antropogenicznie środowiska, ale z pewną ilością starszych drzew, 

co stanowi element sprzyjający zwiększeniu bogactwa fauny. Zadrzewienia w dolinie cieku 

wodnego zostaną zachowane i powinny być rozszerzone na terenach zieleni dla zwiększenia 

kompensacji oraz równowagi przyrodniczej obszaru. Natomiast zadrzewienia wzdłuż dróg 

polnych będą mogły być zachowane jeśli nie będą kolidować z planowaną funkcją lotniska. Z 

pewnością zostaną w pewnym stopniu zachowane wzdłuż planowanej drogi klasy lokalnej 

wykorzystującej przebieg istniejącej drogi polnej.  

Na terenie gminy, szczególnie na terenach zurbanizowanych i górniczych obserwuje 

się miejscami zaburzenia warunków hydrogeologicznych. W rejonie niecek osiadania 

zwierciadło wody podziemnej może być przecięte przez powierzchnię terenu, co powoduje 

okresowe zalewanie tych zagłębień. Wody podziemne na terenie gminy, w tym na obszarze 

planu, są jednak na ogół dobrze izolowane co ogranicza ryzyko przenikania zanieczyszczeń 

do wód podziemnych w kontekście budowy lotniska. Należy jednak zauważyć, że na obszarze 

planu znajdują się granice złoża węgla kamiennego i w przypadku podjęcia eksploatacji 

można się liczyć z wystąpieniem deformacji powierzchni ziemi mogącymi mieć niepożądany 

wpływ na funkcjonowanie planowanego lotniska. 

W odniesieniu do innych elementów jakości środowiska plan zawiera szereg zapisów 

ograniczających uciążliwości zagospodarowania. 

W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w ekofizjografii zaleca się 

wykorzystanie do ogrzewania budynków kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych 

działających na proekologiczne paliwa oraz zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności 

i niskiej emisyjności oraz wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. Na terenie planu 

dopuszcza się zabudowę, dlatego w zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala stosowanie 

urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności. 

W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ekofizjografii 

zaleca się wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków i wód 

opadowych oraz pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami odrębnymi nie 

powinno dopuszczać się do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu. W zakresie odprowadzania ścieków ustalenia 

planu nakazują do sieci kanalizacyjnej, jednak do czasu jej realizacji dopuszczają 

gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Zakazuje się odprowadzania nie 

oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz do wód podziemnych. 

Obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem z terenów 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych. 

Na terenie planu dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości. Nieprawidłowa 

eksploatacja zbiorników bezodpływowych może potencjalnie prowadzić do przedostania się 

ścieków do środowiska wodno-glebowego, co może powodować jego zanieczyszczenie. 

Niewłaściwie praktyki w eksploatacji zbiorników oraz ich wady konstrukcyjne mogą 

spowodować zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego. Jednak w przypadku 

prawidłowego stosowania tych rozwiązań jakość wód gruntowych powinna ulec poprawie. 

Generalnie należy stwierdzić, że bezodpływowe zbiorniki nie stanowią zagrożenia dla jakości 

środowiska gruntowo-wodnego na obszarze planu. Prawidłowa eksploatacja tych instalacji 

czyli regularne opróżnianie bezodpływowych zbiorników zapobiega przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do gruntu. Poza tym czynnikiem istotnym w decyzji o rodzaju zastosowanych 

rozwiązań do oczyszczania ścieków jest także czynnik ekonomiczny. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się, że 

tereny objęte opracowaniem planu, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Ponadto plan wprowadza obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu 

minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu 

ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego. Na 
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terenie planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz zakaz składowania odpadów w tym złomu, 

za wyjątkiem składowania tymczasowego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie 

dopuszcza się likwidowanie zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i nadwodnych, na 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych oraz na potrzeby 

lotniska i prowadzenia ruchu statków powietrznych. Dla korytarzy ekologicznych, ustala się 

zakaz realizacji ogrodzeń, realizacji zabudowy, wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem potrzeb związanych z funkcjonowaniem 

lotniska oraz prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, lub utrzymaniem, 

budową, odbudową i naprawą lub modernizacją urządzeń wodnych i infrastruktury 

technicznej oraz zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, łąk i 

obszarów wodno – błotnych. Zapisy te pozwalają zachować najcenniejsze pod względem 

przyrodniczym obiekty na obszarze planu. W przypadku wykonywania wycinek drzew 

kolidujących z planowanym przeznaczeniem zaleca się jednak wykonanie nasadzeń 

zastępczych wzdłuż terenów komunikacyjnych, na planowanych terenach zurbanizowanych 

oraz wprowadzenie zieleni wysokiej na tereny zieleni nieurządzonej. 

3. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym 

powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Ustalenia planu mogą spowodować ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych 

i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb oraz częściowo nieodwracalne przekształcenia 

rzeźby terenu. Będą to zmiany powodujące nieznaczny wpływ na występowanie gleb 

i charakter krajobrazu na tym obszarze. Przekształcenia te będą trwałe i w większości 

nieodwracalne. Obszar planu położony jest na terenie korzystnych warunkach 

geotechnicznych gdzie ewentualne prace ziemne nie będą zauważalne. Lokalizacja obiektów 

związanych z obsługą lotniska przebiegać będzie na terenach rolnych w pobliżu ściany lasu, 

będą to jednak obiekty o ograniczonej wysokości i kubaturze dlatego ich wprowadzenie nie 

będzie powodować negatywnego wpływu na środowisko. Rzeźba terenu w granicach obszaru 

planu jest już częściowo przekształcona (sąsiadująca autostrada A1 i linia kolejowa) i nie 

planuje się jej dalszej modyfikacji. Rozwój zabudowy lotniska może spowodować możliwość 

pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń gleb substancjami ropopochodnymi oraz 

osadami. Uciążliwości tego typu powinny być jednak bardzo niewielkie i nie będę 

czynnikami zmieniającymi właściwości wód gruntowych na terenie gminy. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na przestrzeń 

produkcyjna gleb na obszarze całej gminy. Przekształcenia rzeźby terenu będę nieznaczne 

i nie będę prowadzić do degradacji krajobrazu. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania ścieków i wód opadowych 

i roztopowych do kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Tymczasowo dopuszcza się jednak 

zbiorniki bezodpływowe, dlatego zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z dróg nie 

będą zanieczyszczać wód powierzchniowych lub gruntów i wód gruntowych. Zabudowa 

i zabetonowanie części terenu ogranicza możliwość zasilania wód gruntowych, 

a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przepływu w okolicznych ciekach.  

Planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej 

liczby osób (obiekty usługowe). Zabudowa ta będzie źródłem ścieków komunalnych. 
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Nie prognozuje się znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń planu na 

środowisko wodne. Ustalenia planu ograniczają potencjalne uciążliwości zabudowy na 

środowisko wodne wprowadzając docelowo zorganizowany system odprowadzania ścieków 

i wód opadowych. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze planu ilości obiektów emitujących substancje do powietrza będzie na tyle 

mała, że nie przewidują się przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych 

zanieczyszczeń w cyklu rocznym. Lokalnie uciążliwe mogą być emisje z lokalnych systemów 

grzewczych opalanych paliwami stałymi bez zachowania należytych parametrów urządzeń 

grzewczych lub wykorzystywania niewłaściwego paliwa, dlatego ustalenia planu nakazują 

dostawę ciepła z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, 

z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest 

okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza 

w okresie grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych. Dodatkowym czynnikiem 

emitującym zanieczyszczenia do atmosfery będzie ruch kołowy na istniejących trasach 

komunikacyjnych zlokalizowanych poza granicami MPZP. Jednak znajdujące się w pobliżu 

tereny leśne powinny skutecznie neutralizować wpływ komunikacji na stan powietrza. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu na jakość powietrza ustaleń 

projektu planu. Zwiększona emisja do atmosfery nie powodująca przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów głównych zanieczyszczeń będzie wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wpływ na klimat akustyczny 

Źródłem hałasu będą tereny lotniska zlokalizowane w granicach planu, a także tereny 

komunikacyjne zlokalizowane poza jego granicami (autostrada A1 i linia kolejowa). 

W omawianym przypadku wykonana dla potrzeb prognozy oddziaływania na środowisko 

zmiany Studium (Prognoza oddziaływania na środowisko Zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 2013) 

ogólna analiza graficzna rozkładu i zasięgu hałasu wykazuje, że na niewielkich fragmentach 

terenów chronionych przed hałasem (zlokalizowanych poza granicami MPZP) 

najprawdopodobniej wystąpi zwiększenie średniodobowego hałasu. Wartość chwilowych 

oddziaływań, związanych ze wznoszeniem i lądowaniem statków powietrznych, będzie się 

wahać w granicach 50-60 dB i wystąpi w porze dziennej w stosunkowo dużych odstępach 

czasowych (cele sportowo-szkoleniowe). Analiza ta powstała w wyniku modelowania, które 

uwzględnia pas startowy o długości do 600 m (zorientowany optymalnie do przeważających 

dla omawianego terenu kierunków wiatru i stanu zagospodarowania terenów wokół lotniska) 

oraz typowy samolot szkoleniowy o silniku tłokowym i niewielkich gabarytach. Zależnie od 

kierunku wiatru przyjęto, że wznoszenia samolotów będą się odbywać w kierunku zachodnim 

dlatego zwiększone natężenie hałasu będzie dotyczyć rejonów położonych na zachód od 

lotniska. Teren ten jednak od strony zachodniej ograniczony jest autostradą A-1, w której 

sąsiedztwie preferowane są głównie tereny aktywności gospodarczej - zwłaszcza w pobliżu 

węzła „Bełk”. Ponadto, w najbliższej okolicy i promieniu ok. 2 km występują znaczne 

obszary użytków rolnych i leśnych a także zieleni otwartej. Przeprowadzono również analizę 

porównawczą, z przykładami funkcjonujących lotnisk o tym samym zastosowaniu, 

zbliżonych gabarytach i lokalizacji względem miasta. W zestawieniu z lotniskami 

sportowymi: Rybnik - Gotartowice oraz Bielsko-Biała - Aleksandrowice, projektowany 

obiekt jest położony znacznie korzystniej pod wieloma względami, w tym pod względem 

ochrony przed hałasem. Odległość w osi pasa startowego (w ujęciu modelowanym), od 

progów w obydwu kierunkach do najbliższych terenów mieszkaniowych wynosi ok. 800-
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2000 m. Dla porównania, w Rybniku i Bielsku-Białej odległości te wynoszą odpowiednio: ok. 

400 m i ok. 300-400 m. Jednak pomimo znacznych chwilowych uciążliwości hałasu, normy 

średniodobowe dla terenów chronionych nie zostały przekroczone. Warto również nadmienić, 

że obydwa porównywane obiekty nie mają w sąsiedztwie barier terenowych utrudniających 

rozchodzenie się dźwięku gdy samoloty znajdują się na pasie lub bezpośrednio nad nim. 

Inaczej jest na omawianym obszarze, gdzie istotną zaporę dźwiękową stanowi wysoki nasyp 

autostrady A-1. Uznaje się więc że planowana inwestycja nie spowoduje znaczących 

uciążliwości dla terenów chronionych przed hałasem zlokalizowanych poza MPZP. 

Natomiast znaczący negatywny wpływ hałasu na organizmy żywe przewiduje się w 

bezpośrednim otoczeniu lądowiska - gdzie zmniejszy się ilość potencjalnych żerowisk oraz 

miejsc lęgowych dla występującej lokalnie fauny. W efekcie część zwierząt będzie zmuszona 

zmienić zakres terytorialny swojej dziennej aktywności. Jedno z ustaleń zmiany Studium 

przewiduje ustawienie bariery dźwiękochłonnej od strony lasu, będącego miejscem 

egzystencji zróżnicowanej gatunkowo flory i fauny. Ocenia się, że po zrealizowaniu bariery, 

oddziaływanie hałasu lotniczego na granicy lasu może spaść z 70-80 dB do 50-60 dB 

(Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 2013). W 

ustaleniach planu nie ma jednak odniesienia do tego zapisu zmiany Studium. 

Prognozuje się utrzymanie dopuszczalnych standardów akustycznych dla zabudowy 

chronionej zlokalizowanej poza granicami MPZP. Planowana zabudowa lotniska będzie 

stanowić uciążliwości dla otaczających terenów otwartych. Niewielkie przekroczenia hałasu 

powinny mieć charakter okresowy i lokalny. 

Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione 

w tym Natura 2000 

Na obszarze planu nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo siedlisk 

roślinnych i zwierzęcych. Są to obszary użytkowane rolniczo w sąsiedztwie lasów. Obszary 

te charakteryzują się niską lub przeciętną bioróżnorodnością. Funkcje przyrodnicze tych 

obszarów będą mocno ograniczone. Oczywiście na terenach rolnych w sąsiedztwie obszarów 

zurbanizowanych i komunikacyjnych obserwujemy wiele gatunków roślin i zwierząt jednak 

ich zróżnicowanie jest niewielkie i są to raczej gatunki pospolite koegzystujące z 

człowiekiem. Sąsiedztwo terenów otwartych sprawia, że obszar ten może być penetrowany 

przez drobne zwierzęta i gryzonie, ale także ptaki. Nie są to jednak główne obszary 

ekologiczne w strukturze gminy dlatego należy przypuszczać, że ich zabudowanie nie 

spowoduje zauważalnych zmian w jakości środowiska przyrodniczego. Nie są to także 

obszary powiązane funkcjonalnie z terenami chronionymi w obszarze Natura 2000. W części 

wschodniej obszaru planu znajdują się tereny o większej wartości przyrodniczej i dlatego 

zostały one zachowane w dotychczasowym użytkowaniu, jako tereny rolne, leśne, wód 

powierzchniowych i zieleni nieurządzonej. 

Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu na różnorodność biologiczna ustaleń 

planu. Nie prognozuje się negatywnego wpływ na zachowanie siedlisk roślinnych. Pośrednio 

może wystąpić presja antropogeniczna przebywających na terenie ludzi (wydeptywanie, 

niszczenie, zrywanie, etc.). Nie prognozuje się znacznego negatywnego wpływu ustaleń planu 

na faunę. Wprowadzenie zabudowy i presja antropogeniczna może wpływać na 

przemieszczenia migracyjne części zwierząt w inne rejony. 

Wpływ na klimat lokalny 

Planowana zabudowa będzie miała nieznaczny wpływ na modyfikację klimatu 

lokalnego, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Zabudowa 

lotniska nie będzie zwarta i o dużych gabarytach i nie powinna ograniczać przewietrzania 
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oraz nie będzie prowadzić do rozwoju wyspy ciepła. Obszar planu położony jest na obszarze 

poza dolinnym, dlatego jest to obszar o ograniczonej inwersji, umiarkowanych amplitudach 

temperatury powietrza oraz średniej wilgotności. Planowane zagospodarowanie w sposób 

nieznaczny będzie modyfikować te cechy topoklimatyczne. Sprzyjać temu będzie niska 

intensywność zabudowy oraz duże udziały powierzchni biologicznie czynnych. Sąsiedztwo 

terenów leśnych będzie neutralizować zmiany klimatyczne obszaru. 

Nie prognozuje się zmian klimatu lokalnego. 

Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 

zapewniają ograniczenie skali zabudowy (ograniczenie wysokości zabudowy), charakteru 

zabudowy. Stwarza to możliwość harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co 

korzystnie wpływa na walory krajobrazowe. W ustaleniach planu znalazło się szereg zapisów 

chroniących walory krajobrazowe i kulturowe tych obszarów (udział terenów zabudowanych, 

wysokość zabudowy). Planowana zabudowa nie będzie stanowić dominant krajobrazowych 

zaburzających osie widokowe. Projekt planu przewiduje przekształcenie krajobrazu 

naturalnego poprzez rozwój obiektów inżynierskich lotniska szkoleniowego wraz z zabudową 

towarzyszącą. Z racji ograniczeń wysokości zabudowy, wynikających z wymogów 

technicznych, nie przewiduje się znacznego zaburzenia w krajobrazie. Lotniska tego rodzaju 

są często wyposażane w pas startowy pozbawiony nawierzchni utwardzonych. Otoczenie 

obszaru jest przekształcone antropogenicznie poprzez ciągi komunikacyjne o wysokim 

znaczeniu (autostrada A-1 i tereny kolejowe), w związku z tym zmiany krajobrazowe 

wyrażają tendencje rozwojowe tego podmiejskiego obszaru. Należy więc uznać, że w wyniku 

realizacji ustaleń planu nastąpi umiarkowane przekształcenie krajobrazu. 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Rozwój zabudowy lotniska przyczyni się do zwiększenia uciążliwości terenów 

przyległych (m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni 

otwartych i terenów zieleni) i zwiększy także liczbę użytkowników, którzy mogą być 

narażeni na te uciążliwości. Na terenie planu i w jego bezpośrednim otoczeniu nie ma 

terenów mieszkaniowych oraz przeznaczonych pod stały pobyt dzieci i mlodzieży. Zmiana 

warunków zamieszkiwania może mieć pewien wpływ na zdrowie ludzi. Wprawdzie o 

zdrowiu człowieka decyduje dużo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, 

ale np. zaburzenie snu w wyniku uciążliwego hałasu, trwające przez długi czasu, może odbić 

się na kondycji zdrowotnej mieszkańców i ludzi wypoczywających. 

4. Stan środowiska na obszarach przewidywanego znaczącego oddziaływania 

ustaleń dokumentu 

Na obszarze planu nie przewiduje się realizacji inwestycji, które w sposób znacząco 

negatywny oddziaływałyby na stan środowiska przyrodniczego. Na obszarze opracowanie nie 

stwierdzono terenów o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Planowane nowe 

zagospodarowanie nie będzie powodować znaczących zmian w jakości środowiska na terenie 

gminy oraz na samym terenie planu. Potencjalne uciążliwości mieszczą się a granicach 

procesów urbanizacyjnych na obszarach wiejskich i są ograniczane i eliminowane przez 

ustalenia planu i przepisy odrębne. 

5. Oddziaływanie na obszary chronione 

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. W sąsiedztwie około 800 m na południe zlokalizowany jest Park Krajobrazowy 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 
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Obszar planu nie ma bezpośrednich powiązań ekologicznych z Parkiem 

Krajobrazowym. Obszar planu znajduje się w obrębie terenów rolnych, co warunkuje brak 

lub ograniczone możliwości występowania naturalnych siedlisk roślinnych. Planowane 

zagospodarowanie w postaci budowy lotniska, którego znaczna część pozostanie jako 

powierzchnia biologicznie czynna nie będzie wywierać znaczącego wpływu na te obszary, 

zarówno bezpośredniego jak i pośredniego. Obszar planu nie stanowi obiektów o wartościach 

przyrodniczych i nie jest funkcjonalnie i przyrodniczo powiązany z tym obszarem i nie 

występują na nim charakterystyczne dla tych obszarów siedliska roślinne i zwierzęce. Biorąc 

pod uwagę wielkość areałów terenów rolniczych w otoczeniu obszaru przekształcenie tych 

obszarów nie przyczyni się do ich znaczącego ograniczenia. Planowane zagospodarowanie 

nie powinno mieć wpływu na integralność sieci Natura 2000 i Parku Krajobrazowego. 

Ewentualne uciążliwości związane z emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pyleniem czy 

emisja hałasu nie będą miały wpływu na chronione siedliska przyrodnicze. 
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V. PROPOZYCE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH 

NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

ORAZ ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy 

wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i ekonomicznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem 

odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują 

instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. 

Ustalenia planu nie ingerują w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych 

i zawierają rozwiązania korzystne dla środowiska, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań 

alternatywnych do proponowanych w ustaleniach zmiany planu uznając, że zaproponowane 

ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań 

i kierunków rozwoju gminy. 

Głównym zagrożeniem dla jakości środowiska na obszarze planu jest niekontrolowany 

rozwój terenów zurbanizowanych bez odpowiedniej infrastruktury technicznej kosztem 

terenów biologicznie czynnych oraz degradacja układów komunikacji powodująca wzrost 

zagrożenia dla jakości środowiska gruntowo – wodnego, klimatu akustycznego i powietrza 

atmosferycznego. Problemem jest także emisja niska z indywidualnych palenisk domowych, 

emisja komunikacyjna oraz rozwój jednostek urbanistycznych bez odpowiedniego 

zapewnienia infrastruktury kanalizacyjnej i zaopatrzenia w ciepło. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 

- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej synchronicznie z rozwojem 

zabudowy obsługującej lotnisko. 
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VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU PLANU 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 

określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 

środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu 

o uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skażenia środowiska powinien 

przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację samorządową 

na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość okresowych 

przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: „W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, 

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy 

ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków 

w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu opinii 

gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 

Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, 

a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, 

o których mowa w art. 27 ustawy. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada 

gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego 

z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” 

Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 
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- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, 

rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

- W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są 

jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa 

powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony środowiska Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki wspomagające, zatrudniające 

ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. Zgodnie z art. 

10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia powielania 

monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska 

powinny być przekazywane do gminy. 

Biorąc pod uwagę charakter analizowanego obszaru mpzp, który jest już w części 

zagospodarowany i znajduje się w pobliżu terenów zurbanizowanych, przeprowadzanie 

monitoringu jego wpływu na środowisko częściej niż w ustawowym terminie nie jest 

konieczne. Zmiana planu miejscowego ma głównie porządkować strukturę przestrzenną tego 

terenu. 

W celu oceny wpływu zagospodarowania na środowisko i człowieka można 

zastosować wskaźniki monitoringu. Poza przyjętymi w przepisach odrębnych wskaźnikami 

dotyczącymi jakości poszczególnych komponentów środowiska można wykorzystać 

następujące parametry: 

- jakość powietrza - liczba instalacji ogrzewania i podgrzewania wody gospodarczej 

w oparciu o paliwa ekologiczne (gaz, olej opałowy, energia elektryczna); 

- jakość wód, gospodarka wodno-ściekowa - gospodarstwa podłączone do kanalizacji, 

gospodarstwa podłączone do bezodpływowych zbiorników na nieczystości (szamb); 

- gospodarka odpadami - ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na 

1 mieszkańca; 

- ochrona przyrody, bioróżnorodności, krajobrazu - obszar gminy objęty ochrona 

przyrody lub krajobrazu; 

- klimat akustyczny - uciążliwość akustyczna dróg (na podstawie pomiarów 

zarządców). 
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VII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 

SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM 

I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt miejscowego planu zgodny jest z zapisami Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa śląskiego oraz z ustaleniami obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czerwionka-

Leszczyny oraz z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, określonymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym dla planu. Projekt planu powiązany jest również z wieloma programami 

służącymi realizacji inwestycji celu publicznego oraz odpowiednio uwzględnia zadania 

formułowane w opracowaniach sporządzanych na różnych stopniach administracji rządowej 

lokalnej czy ponadlokalnej. Poprzez to wypełnia określone w ponadlokalnych planach 

i programach kierunki rozwoju na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym. 

W projekcie planu uwzględniono również inne dokumenty związane z rozwojem 

przestrzennym (prawomocne obowiązujące decyzje administracyjne), czy inne odnoszące się 

pośrednio do terenów będących przedmiotem opracowania. 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 

porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów zaliczyć należy: 

- Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2025, 

- Wstępny Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2015, 

- Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, 

- Dyrektywy Unii Europejskiej: 

1. 98/83/UE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wód przeznaczonych do 

spożycia przez ludzi, 

2. Dyrektywy Ramowej UE dotyczącej wody, przyjętej w 1997 r., 

3. Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do 

wód, 

4. Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

75/442/EWG z 15 lipca 1975 r., Dyrektywy 9/31 WE w sprawie odpadów 

niebezpiecznych, 

5. Dyrektywy 43/92 EEC z 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk 

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 

1979 r. o ochronie ptaków, będąca podstawą tworzenia Europejskiej Sieci 

Ekologicznej NATURA 2000, 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są 

konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

- Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 

- Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997 

r. wraz Protokółem., 
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- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu 

(1982 r.) i Regina (1987 r.), 

- Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992 r., 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 

Janeiro, 1992 r., 

- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową z 1987 r. 

wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.). 

Ponadto ustalenia planu uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze 

krajowej. Są to między innymi: 

- II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań 

określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 

Dokument ten wskazuje narzędzia ochrony środowiska, a także problemy związane ze 

współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres 

działań wyznacza w trzech horyzontach czasowych: do roku 2002, do roku 2010 i do 

roku 2025. 

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

przedstawia cele w zakresie rozwiązań systemowych, wśród których wyróżnia 

włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych, a przede wszystkim do 

energetyki, przemysłu, transportu, gospodarki komunalnej i budownictwa, rolnictwa, 

leśnictwa i turystyki, aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie 

środowiskiem, udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowisk, rozwój 

badań i postęp techniczny oraz ponoszenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

Dokument ten dostrzega ważną rolę w ekologizacji planowania przestrzennego 

i użytkowania terenu oraz w edukacji ekologicznej i dostępie do informacji. Podstawą 

polityki jest respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w różnych dziedzinach 

gospodarowania oraz poprawa jakości środowiska. Polityka wskazuje potrzebę 

racjonalnego wykorzystania surowców, wody i energii z rozwojem energetyki 

odnawialnej, poprawę jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego, 

ochronę przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i ochronę przed awariami 

przemysłowymi, zapobieganie zmianom klimatu oraz uporządkowanie gospodarowania 

odpadami i zachowanie różnorodności biologicznej.  

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

wraz z Programem działań mówi o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na 

jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

- Krajowy Program Zwiększania Lesistości, który jest instrumentem polityki leśnej 

w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne 

sporządzania regionalnych planów przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie 

zwiększania lesistości. 

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do 

zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 

ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, 

organizacyjnych. 

- Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji 

rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program pozwoli 

na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich 

i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument dotyczy także poprawy jakości wód 

powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć komunalnych. 

Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych (nowe miejsca 
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pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w zakresie 

wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” czy 

„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami”. 

Z sześciu Programów Operacyjnych – jeden ma istotne znaczenie dla niniejszej planu 

- PO Infrastruktura i Środowisko. Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, 

zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności 

terytorialnej. Cele szczegółowe PO Infrastruktura i Środowisko istotne dla województwa 

śląskiego to: 

- budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał 

się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego, 

- zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez 

powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec 

transportu drogowego środków transportu, 

- zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez 

dywersyfikacje dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój 

odnawialnych źródeł energii. 

Ponadto Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

stawia sobie za cel poprawę stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie 

degradacji środowiska naturalnego, wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony 

środowiska przyrodniczego (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie 

bioróżnorodności, gdzie wspierane będą działania mające na celu zachowanie zagrożonych 

wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów oraz 

przywracania drożności korytarzy ekologicznych, aby umożliwić prawidłowe funkcjonowanie 

sieci Natura 2000, a także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie 

środowiska. 

Plan miejscowy realizują zapisy zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony 

środowiska w odniesieniu do sposobów zagospodarowania terenów oraz form ochrony 

przyrody, w tym również obszarów Natura 2000 ustanowionych na podstawie prawa 

Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony środowiska i z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wynika wprowadzenie w planach miejscowych 

standardów akustycznych dla poszczególnych typów zabudowy chronionej przed hałasem, 

natomiast z Prawa budowanego wskazanie udziału powierzchni biologicznie czynnych dla 

poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście tych przepisów w tekście planu 

uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty środowiskowe uwzględniane są 

w ramach zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, systemów komunikacji i wreszcie 

przeznaczeń poszczególnych terenów. Plany miejscowe są także zgodne z kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny (2013) oraz 

pozostałymi dokumentami strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, województwa i kraju. 

Analizowany plan miejscowy dotyczy wyznaczenia terenu lotniska kosztem terenów 

rolniczych. Pozostałe ustalenia planu nie zmieniają dotychczasowego przeznaczenia terenów 

(tereny leśne, rolne, komunikacyjne). Planowane przeznaczenia nie będą stanowić 
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przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływujących na 

środowisko, dlatego nie będą stanowić dodatkowego obciążenia dla środowiska ponad to 

wskazane już w ocenach oddziaływania na środowisko przygotowanych do planu. 

Plany miejscowe nie odnoszą się bezpośrednio do ochrony środowiska, jednak 

pośrednio realizują idee zrównoważonego rozwoju wskazując przeznaczenia dla 

poszczególnych terenów z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i walorów 

przyrodniczych obszarów. Opiniowany plan miejscowy nie ingeruje w obszary objęte ochroną 

na terenie gminy i nie zmienia przeznaczeń terenów na tyle aby wywołać znacząco negatywne 

oddziaływanie na środowisko. W aspekcie ochrony przyrody w kontekście prawa 

wspólnotowego na terenie planu nie ma obszarów Natura 2000. 

W ustaleniach planu uwzględnia się ogólne zalecania i nakazy dotyczące ochrony 

poszczególnych komponentów środowiska wskazane w dokumentach nadrzędnych, w tym 

w szczególności: 

- w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych: 

1. obowiązuje zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej w sposób 

zapewniający obsługę wszystkich obszarów, na których ustalenia planu 

dopuszczają zabudowę, 

2. obowiązuje odprowadzenie ścieków do gminnej sieci kanalizacyjnej w sposób 

zapewniający obsługę wszystkich obszarów, na których ustalenia planu 

dopuszczają zabudowę; 

3. do czasu realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej, ścieki bytowe należy 

odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, pod warunkiem 

zapewnienia ich okresowego odbioru i oczyszczenia w komunalnej 

oczyszczalni ścieków. 

4. dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w obrębie 

działki; 

5. każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni 

substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy 

utwardzić i skanalizować, a powstałe ścieki odprowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi. 

- W zakresie gospodarki odpadami: 

1. ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie 

z zasadami przyjętymi na terenie gminy. 

- W zakresie jakości powietrza: 

1. obiekty w obszarze objętym plan zaopatrywane będą z indywidualnych lub 

grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, z zastosowaniem technologii 

o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

2. dopuszcza się stosowanie kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych 

źródeł ciepła. 

- W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: 

1. ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polegających na budowie sieci 

infrastruktury technicznej; 

3. ustala się obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację 

uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu 

ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu 

akustycznego; 
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4. dla istniejących korytarzy ekologicznych ustala się zakaz realizacji ogrodzeń, 

zakaz realizacji zabudowy, zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem potrzeb związanych 

z funkcjonowaniem lotniska oraz prac związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym, lub utrzymaniem, budową, odbudową i naprawą lub 

modernizacją urządzeń wodnych i infrastruktury technicznej oraz zakaz 

likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, łąk i obszarów 

wodno – błotnych. 

- W zakresie klimatu akustycznego: 

1. na terenie opracowania nie ma obiektów dla których obowiązuje utrzymanie 

poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym 

w przepisach odrębnych. 
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VIII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 

REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Przyjęte założenia 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy przyjęto podstawowe założenie, że autorzy 

projektu MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu 

planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć 

negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie 

mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co 

stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano 

klasyfikacji poszczególnych terenów (dla poszczególnych obrębów) pod kątem potencjalnych 

zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono 

również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. 

Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń MPZP oraz rodzaj oddziaływania na tereny 

przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono dwie grupy, w ramach powyższej klasyfikacji, którą przedstawiono na 

załączonej mapie w skali 1:2000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Tereny zieleni nieurządzonej – 1Z, 2Z, tereny lasów – 1ZL, 2ZL, teren rolny – 1R, 

teren wód powierzchniowych – 1WS. 

B Tereny lotniska – 1KL – 5KL, teren dogi publicznej klasy lokalnej – 1KDL, teren 

drogi wewnętrznej – 1KDW, tereny kolejowe – 1Tk, 2Tk. 

2. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano 

w odniesieniu do wydzielonych grup, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literami A i B. 

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, 

krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

A Tereny istniejącej zieleni nieurządzonej, lasów, teren rolny oraz teren wód 

powierzchniowych będą mieć korzystny lub obojętny wpływ na środowisko. Tereny 

zieleni zapewniają korzystne oddziaływanie na tereny zurbanizowane i jednocześnie 

ograniczają skażenia środowiska. Tereny zieleni, upraw rolnych i wód 

powierzchniowych zachowują walory środowiska przyrodniczego i utrzymują 

drożność korytarza ekologicznego. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod 

względem charakteru – jako korzystne, pod względem intensywności przekształceń – 

jako nieznaczne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie, 

pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem 

częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod względem zasięgu przestrzennego – 

jako lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako odwracalne. 
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Tab. 6. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie 

na: 

bezpośrednio

ści 
okresu trwania 

częstotliwo

ści 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 
pośrednie długoterminowe stałe obojętne miejscowe odwracalne nieznaczne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

pośrednie długoterminowe  stałe obojętne miejscowe odwracalne nieznaczne 

powietrze 

atmosferyczne 
pośrednie długoterminowe stałe  obojętne miejscowe  odwracalne nieznaczne 

klimat lokalny pośrednie długoterminowe stałe obojętne miejscowe  odwracalne nieznaczne 

klimat akustyczny pośrednie długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  odwracalne obojętne 

wody bezpośrednie długoterminowe stałe obojętne miejscowe  odwracalne nieznaczne 

krajobraz i 

zabytki 
pośrednie długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  odwracalne obojętne 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
nieznaczne 

B Tereny istniejącej i planowanej zabudowy lotniska, teren dogi publicznej klasy 

lokalnej, teren drogi wewnętrznej oraz tereny kolejowe będą miały uciążliwe 

oddziaływanie na środowisko. Ustalenia planu ograniczają uciążliwości terenów 

zabudowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pewną 

rekompensatą dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu jest przeznaczenie, co 

najmniej 15 – 50% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną, co 

wpływa korzystnie na walory krajobrazowe obszarów zabudowanych. W okresie 

grzewczym może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 

pochodzący z indywidualnych palenisk oraz z terenów komunikacji. Uciążliwości 

tego rodzaju nie będą jednak zbyt wysokie z uwagi na dobre warunki przewietrzania 

i duży udział zieleni oraz położenie poza terenami inwersyjnymi. Ustalenia planu 

w sposób prawidłowy ograniczają uciążliwości terenów zainwestowania dla 

środowiska przyrodniczego. Planowane zagospodarowanie może być lokowane na 

obszarze planu przy zachowaniu przepisów odrębnych odnoszących się do ochrony 

środowiska i przyrody. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący sposób: pod 

względem charakteru – jako korzystne i bez znaczenia, pod względem intensywności 

przekształceń – jako nieznaczne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako 

bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 

pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod względem zasięgu 

przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości oddziaływania – jako 

odwracalne i częściowo odwracalne. 

Tab. 7. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie 

na: 

bezpośrednio

ści 
okresu trwania 

częstotliwo

ści 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 
pośrednie długoterminowe stałe obojętne miejscowe nieodwracalne nieznaczne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe  stałe negatywne miejscowe nieodwracalne nieznaczne 

powietrze 

atmosferyczne 
pośrednie długoterminowe stałe  obojętne miejscowe  odwracalne nieznaczne 

klimat lokalny wtórne długoterminowe stałe obojętne miejscowe  odwracalne nieznaczne 

klimat akustyczny pośrednie długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  odwracalne obojętne 
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wody pośrednie długoterminowe stałe obojętne miejscowe  
częściowo 

odwracalne 
nieznaczne 

krajobraz i 

zabytki 
pośrednie długoterminowe stałe bez znaczenia miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
obojętne 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne miejscowe  

częściowo 

odwracalne 
nieznaczne 

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 

Realizacja ustaleń planu będzie miała wpływ na zmiany środowiska poza obszarem 

MPZP. Rozwój terenów lotniska przyczyni się do zmian krajobrazu w najbliższej okolicy, 

ograniczenia przestrzeni produkcyjnej gleb. Nie będą to jednak zmiany prowadzące do 

degradacji tych walorów. Rozwój terenów lotniska tylko częściowo będzie odbywał się 

kosztem gruntów rolnych, co ograniczy wpływ na siedliska roślinne i zwierzęce na terenach 

przyległych. Lokalizacja tych obiektów będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, które 

dotyczą głównie ponadnormatywnego hałasu, ale także emisja spalin, pyłów, produkcja 

ścieków i zanieczyszczonych wód opadowych. Uciążliwości hałasowe obejmą stosunkowo 

niewielkie tereny i wystąpią jedynie okresowo i nie wpłyną na przekroczenie dopuszczalnych 

norm hałasu dla zabudowy mieszkaniowej. Uciążliwości te o ile wystąpią dotyczyć będą 

małej liczby mieszkańców. Nie prognozuje się wpływu planowanych inwestycji na chronione 

siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt, dla których projektuje się utworzenie 

obszaru Natura 2000 oraz na walory krajobrazowe parku krajobrazowego. 

4. Środowiskowe skutki zaniechania realizacji ustaleń planu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 

miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej 

poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego 

zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich 

stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale także gospodarczego i społecznego 

gminy. Brak realizacji ustaleń projektu planu może przyczynić się do zakłócenia ładu 

przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, 

a potrzebami rozwoju gospodarczego. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne 

z najważniejszych zadań gminy prowadzące do podniesienie jakości życia. 

Dla obszaru objętego planem nie ma obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czerwionka-Leszczyny (2013) 

obszar planu jest przeznaczony pod tereny lotniska. 

5. Oddziaływanie transgraniczne 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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, z rozdziału 3, działu VI 

dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i 

programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 
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IX. STRESZCZENIE 

Obszar opracowania obejmuje działki w północnej części wsi obejmujące głównie 

tereny rolne. Ponadto na terenie zlokalizowany jest niewielki ciek wodny wraz z zielenią oraz 

niewielkie fragmenty terenów leśnych będące częścią większego kompleksu położonego na 

północ od granic MPZP. Ponadto teren opracowania przylega do autostrady A1 oraz linii 

kolejowej. Celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

stworzenie formalno – prawnych podstaw do lokalizacji lotniska na części terenów rolnych. 

Tereny upraw polowych są środowiskiem przekształconym przez człowieka i umiarkowanie 

zdegradowanym. Rodzaj uprawy oraz stosowane techniki upraw, technicznej i chemicznej 

pielęgnacji roślin skutkuje niewielkim bogactwem fauny nie tylko lęgowej, ale także 

wykorzystującej teren upraw do zdobywania pokarmu. Żyjące w pobliżu uprawy osobniki 

najprawdopodobniej ograniczają się do zdobywania pokarmu w strefie śródpolnej lub na 

granicy terenów leśnych i rolnych. Zadrzewienia występujące na obszarze planu, poza 

niewielkimi enklawami leśnymi znajdującymi się w dolinie lokalnego cieku, dopływu 

Bierawki, we wschodniej części obszaru planu, znajdują się wzdłuż dróg polnych. Są to także 

elementy przekształconego antropogenicznie środowiska, ale z pewną ilością starszych drzew, 

co stanowi element sprzyjający zwiększeniu bogactwa fauny. Zadrzewienia w dolinie cieku 

wodnego zostaną zachowane i powinny być rozszerzone na terenach zieleni dla zwiększenia 

kompensacji oraz równowagi przyrodniczej obszaru. Natomiast zadrzewienia wzdłuż dróg 

polnych będą mogły być zachowane jeśli nie będą kolidować z planowaną funkcją lotniska. Z 

pewnością zostaną w pewnym stopniu zachowane wzdłuż planowanej drogi klasy lokalnej 

wykorzystującej przebieg istniejącej drogi polnej.  

Na terenie gminy, szczególnie na terenach zurbanizowanych i górniczych obserwuje 

się miejscami zaburzenia warunków hydrogeologicznych. W rejonie niecek osiadania 

zwierciadło wody podziemnej może być przecięte przez powierzchnię terenu, co powoduje 

okresowe zalewanie tych zagłębień. Wody podziemne na terenie gminy, w tym na obszarze 

planu, są jednak na ogół dobrze izolowane co ogranicza ryzyko przenikania zanieczyszczeń 

do wód podziemnych w kontekście budowy lotniska. Należy jednak zauważyć, że na obszarze 

planu znajdują się granice złoża węgla kamiennego i w przypadku podjęcia eksploatacji 

można się liczyć z wystąpieniem deformacji powierzchni ziemi mogącymi mieć niepożądany 

wpływ na funkcjonowanie planowanego lotniska. 

W odniesieniu do innych elementów jakości środowiska plan zawiera szereg zapisów 

ograniczających uciążliwości zagospodarowania. 

W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się, że 

tereny objęte opracowaniem planu, nie są objęte ochroną przed hałasem zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Ponadto plan wprowadza obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu 

minimalizację uciążliwości spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu 

ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego. Na 

terenie planu obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu 

infrastruktury technicznej i dróg publicznych oraz zakaz składowania odpadów w tym złomu, 

za wyjątkiem składowania tymczasowego, zgodnie z przepisami odrębnymi. Na terenie 

dopuszcza się likwidowanie zadrzewień i zakrzewień przydrożnych i nadwodnych, na 

potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych oraz na potrzeby 

lotniska i prowadzenia ruchu statków powietrznych. Dla korytarzy ekologicznych, ustala się 

zakaz realizacji ogrodzeń, realizacji zabudowy, wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, za wyjątkiem potrzeb związanych z funkcjonowaniem 

lotniska oraz prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, lub utrzymaniem, 
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budową, odbudową i naprawą lub modernizacją urządzeń wodnych i infrastruktury 

technicznej oraz zakaz likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy, łąk i 

obszarów wodno – błotnych. Zapisy te pozwalają zachować najcenniejsze pod względem 

przyrodniczym obiekty na obszarze planu. W przypadku wykonywania wycinek drzew 

kolidujących z planowanym przeznaczeniem zaleca się jednak wykonanie nasadzeń 

zastępczych wzdłuż terenów komunikacyjnych, na planowanych terenach zurbanizowanych 

oraz wprowadzenie zieleni wysokiej na tereny zieleni nieurządzonej. 

Prognoza oddziaływania na środowisko stwierdza że na obszarze planu nie przewiduje 

się realizacji inwestycji, które w sposób znacząco negatywny oddziaływałyby na stan 

środowiska przyrodniczego. Na obszarze opracowanie nie stwierdzono terenów o znaczącym 

oddziaływaniu na środowisko. Planowane nowe zagospodarowanie nie będzie powodować 

znaczących zmian w jakości środowiska na terenie gminy oraz na samym terenie planu. 

Potencjalne uciążliwości mieszczą się a granicach procesów urbanizacyjnych na obszarach 

wiejskich i są ograniczane i eliminowane przez ustalenia planu i przepisy odrębne. 

Na terenie opracowania nie ma zlokalizowanych obiektów i obszarów prawnie 

chronionych. W bliskim sąsiedztwie około 800 m na południe zlokalizowany jest Park 

Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Obszar planu nie ma 

bezpośrednich powiązań ekologicznych z Parkiem Karjobrazowym. Obszar planu znajduje 

się w obrębie terenów rolnych, co warunkuje brak lub ograniczone możliwości występowania 

naturalnych siedlisk roślinnych. Planowane zagospodarowanie w postaci budowy lotniska, 

którego znaczna część pozostanie jako powierzchnia biologicznie czynna nie będzie 

wywierać znaczącego wpływu na te obszary, zarówno bezpośredniego jak i pośredniego. 

Obszar planu nie stanowi obiektów o wartościach przyrodniczych i nie jest funkcjonalnie 

i przyrodniczo powiązany z tym obszarem i nie występują na nim charakterystyczne dla tych 

obszarów siedliska roślinne i zwierzęce. Biorąc pod uwagę wielkość areałów terenów 

rolniczych w otoczeniu obszaru przekształcenie tych obszarów nie przyczyni się do ich 

znaczącego ograniczenia. Planowane zagospodarowanie nie powinno mieć wpływu na 

integralność sieci Natura 2000 i Parku Krajobrazowego. Ewentualne uciążliwości związane 

z emisja zanieczyszczeń do atmosfery, pyleniem czy emisja hałasu nie będą miały wpływu na 

chronione siedliska przyrodnicze. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: realizacja sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej synchronicznie z rozwojem zabudowy obsługującej lotnisko. 

Biorąc pod uwagę charakter i sąsiedztwo analizowanego obszaru mpzp, który jest już 

w dużej części przekształcony (autostrada A1, linia kolejowa), przeprowadzanie monitoringu 

jego wpływu na środowisko częściej niż w ustawowym terminie nie jest konieczne. 

W kontekście realizacji celów zawartych w innych dokumentach strategicznych na 

poziomie gminy, województwa, państwa i Europy zmiana planu miejscowego realizuje zapisy 

zawarte w art. 71-73 ustawy Prawo ochrony środowiska w odniesieniu do sposobów 

zagospodarowania terenów oraz form ochrony przyrody, w tym również obszarów Natura 

2000 ustanowionych na podstawie prawa Wspólnotowego. Ponadto z Prawa ochrony 

środowiska i z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika 

wprowadzenie w planie miejscowym standardów akustycznych dla poszczególnych typów 

zabudowy chronionej przed hałasem, natomiast z Prawa budowanego wskazanie udziału 

powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych przeznaczeń terenów. W kontekście 

tych przepisów w tekście planu uwzględnia się aspekty środowiskowe w zakresie ogólnych 

zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ponadto aspekty 

środowiskowe uwzględniane są w ramach zapisów dotyczących infrastruktury technicznej, 

systemów komunikacji i wreszcie przeznaczeń poszczególnych terenów. Plan miejscowy jest 

także zgodny z kierunkami zagospodarowania przestrzennego zawartymi w Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Czerwionka-

Leszczyny (2013) oraz pozostałymi dokumentami strategicznymi w obrębie gminy, powiatu, 

województwa i kraju. Analizowany plan miejscowy dotyczy wyznaczenia terenu lotniska 

kosztem terenów rolniczych. Pozostałe ustalenia planu nie zmieniają dotychczasowego 

przeznaczenia terenów (tereny leśne, rolne, komunikacyjne). Planowane przeznaczenia nie 

będą stanowić przedsięwzięć zawsze lub potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływujących 

na środowisko, dlatego nie będą stanowić dodatkowego obciążenia dla środowiska ponad to 

wskazane już w ocenach oddziaływania na środowisko przygotowanych do planu. 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem wyznaczono dwie grupy 

terenów o zróżnicowanym wpływie na środowisko. W pierwszej grupie znalazły się tereny, 

które będą mieć korzystny lub obojętny wpływ na środowisko. W drugiej grupie znalazły się 

tereny, które będą mieć uciążliwe oddziaływanie na środowisko. Projekt planu stwarza 

warunki do ograniczenia lub eliminacji części z negatywnych skutków planowanych zmian. 

Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko przyrodnicze powinny być regulowane na 

etapie konkretnych decyzji administracyjnych wydawanych w oparciu o ten dokument 

z zastosowaniem regulacji wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody 

i środowiska. 



 40 

X. LITERATURA 

1. Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. o ochronie dziko żyjących ptaków, 

2. Dyrektywa 85/337 EEC z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny skutków niektórych 

publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz 

dziko żyjącej fauny i flory, 

3. Dyrektywa Komisji Europejskiej 97/11/EC z dnia 3 marca 1997r. wnoszącej poprawki do 

Dyrektywy 85/337 EEC, 

4. Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 2001/77/EC z dnia 27 września 2001 w 

sprawie promowania energii elektrycznej produkowanej z odnawialnych źródeł energii na 

wewnętrznym rynku energetycznym. 

5. Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 

(Konwencja Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264), 

6. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska), 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87), 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów, z dnia 30 października 2003 r. – Dz. U. Nr 192 poz. 1883.  

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków roślin 

dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313), 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy 

gatunków zwierząt łownych (Dz. U. Nr 45, poz. 433), 

15. Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 r. 

w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 25, poz. 

497), 

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 

wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795), 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póź. zm.), 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1109), 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 

198, poz. 1226), 

20. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 

2004 nr 121 poz. 1266), 



 41 

21. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o różnorodności biologicznej 

(Dz. U. z 1995 r. Nr 58, poz. 565), 

22. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 

poz. 1232),  

23. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

24. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz.647), 

25. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 poz. 627), 

26. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 493). 

27. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). 

28. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

1998; 

29. Gumiński R., Meteorologia i klimatologia dla rolników, PWRiL, Warszawa, 1951; 

30. http://www.zpk.com.pl/index.php/component/content/article/57; 

31. Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Czerwionka-Leszczyny w jej granicach 

administracyjnych, Rybnik, 2008; 

32. Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Bielsko-

Biała, 2013; 

33. Rozporządzenia Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. w sprawie 

utworzenia Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich”; 

34. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy 

Czerwionka-Leszczyny, 2013 r.; 

35. Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku, WIOŚ Katowice, 2011; 

36. Stan środowiska w województwie śląskim w 2011 roku, WIOŚ Katowice, 2012; 

37. Stan środowiska w województwie śląskim w 2012 roku, WIOŚ Katowice, 2013. 


