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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie planu. Potrzeba opracowania prognozy 

wynika z art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo-

wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Przedmiotem prognozy jest oddziaływanie na środowisko projektu miejscowego planu zagospoda-

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

Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, obejmującego obszary określone na załączniku graficznym 

do uchwały nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 24 czerwca 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w 

Stanowicach. 

Obszar objęty opracowaniem posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego. W stanie istniejącym obszar ten obejmuje teren o powierzchni ok. 16,25 ha, położony w miej-

scowości Stanowice w gminie Czerwionka-Leszczyny, w sąsiedztwie ul. Żorskiej, Zwycięstwa i 1 Maja. 

Opracowanie planu jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie wynika-

jącym z art. 21 i 64 Konstytucji RP i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Opracowanie planu ma na celu określenie przeznaczenia, zasad zagospodarowania tego terenu, a 

także zasad jego obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej.  

Celem prognozy jest określenie możliwych do wystąpienia w środowisku przyrodniczym skutków, 

wynikających z realizacji ustaleń planu. W prognozie opisano uwarunkowania przyrodnicze obszaru 

objętego opracowaniem, jak również przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska przy-

rodniczego pod kątem czystości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziem-

nych, gleb. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zawiera m.in.:  

 analizę stanu i zasobów środowiska: 

o obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Cy-

sterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, w którym obowiązują ustalenia 
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określone w Rozporządzeniu Nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listo-

pada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1993 r., Nr 15/93, poz. 130).,  

o w obszarze objętym opracowaniem występują w przewadze grunty przeznaczone 

pod zabudowę i zabudowane, na niewielkim fragmencie występują grunty rolne 

klasy IV,  

o na obszarze objętym planem nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, 

o część obszaru objętego planem, w tym teren U/MN, U, KDD oraz części terenów  

P/U, KDG, KDW położona jest w granicach udokumentowanego złoża węgla ka-

miennego i metanów pokładów węgli  „Dębieńsko” i udokumentowanego złoża wę-

gla kamiennego i metanów pokładów węgli  „Dębieńsko 1”.  

o obszar objęty planem, zgodnie z oznaczeniem na rysunkiem planu, położony jest w 

obrębie czwartorzędowego Głównego Użytkowego Piętra Wodonośnego. 

W prognozie zawarto ocenę istniejącego stanu środowiska w obszarze objętym opracowaniem – 

środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane antropopresji o znacznym stopniu 

nasilenia. 

Kolejno przeprowadzono symulację wariantu „0”, który w tym przypadku oznacza sytuację, kiedy 

plan nie zostałby uchwalony i proponowane w nim rozwiązania nie zostaną zrealizowane. W przy-

padku braku realizacji dokumentu na przeważającej części obszaru objętego opracowaniem będzie 

mogła powstawać zabudowa na podstawie obowiązującego planu miejscowego.  

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze oraz 

zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z nowego dokumentu. W prognozie przeana-

lizowano określone w projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w zakresie wymaganym 

ustawą, między innymi pod kątem zachowania zasad zrównoważonego rozwoju i zgodności z uwa-

runkowaniami ekofizjograficznymi. 

W toku ww. analiz stwierdzono, że ustalenia projektu planu w niewielkim stopniu wpłyną na 

zmianę warunków obecnie istniejących. Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje 

znaczącego pogorszenia warunków naturalnych. Ustalenia planu nie zawierają rozwiązań, które 

mogą zdecydowanie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.  

Wprowadzone do projektu planu zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania terenu i 
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kształtowania ładu przestrzennego, spowodują, że będzie to kontynuacja i uzupełnienie istnieją-

cego zainwestowania tego obszaru.  

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania 

negatywnych skutków realizacji określonych w planie zasad zagospodarowania wprowadzono do 

treści jego ustaleń odpowiednie zapisy. Wyniki przeprowadzonych analiz i ocen przedstawiono w 

formie opisowej i graficznej.  

Przestrzeganie wszystkich ustaleń planu zapewni ochronę tego obszaru i zabezpieczy w pełni wa-

lory środowiskowe, przyrodnicze i kulturowe.  

Ustalenia planu zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Rea-

lizacja ustaleń planu nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obszarem opracowania 

oraz poza terenem gminy. Wszystkie istotne propozycje zapisów chroniących środowisko zostały 

wprowadzone do projektu planu. Ustalenia planu nie wiążą się ze zniszczeniem obiektów cennych z 

punktu widzenia ochrony przyrody i wartości kulturowych, a także nie spowodują zablokowania lub 

utrudnień w funkcjonowaniu istotnych korytarzy ekologicznych. Realizacja ustaleń projektu planu 

nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu oraz nie będzie mieć istot-

nego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.   

Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji usta-

leń planu. Projekt planu nie wprowadza także żadnych zmian w stosunku do aktualnego sposobu 

użytkowania tych terenów, które mogłyby wpłynąć na znaczący wzrost emisji hałasu lub które mo-

głyby stanowić istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

Realizacja ustaleń planu nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 

2000.  

Ustalenia planu zapewniają ochronę środowiska m.in. poprzez objęcie terenów zabudowy (doce-

lowo) zorganizowanym systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zapisy projektu planu 

uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nadrzędnymi i równorzędnymi, nie 

mają też wpływu na cele ochrony i spójność sieci obszarów Natura 2000. W prognozie wskazano 

ustalenia planu uwzględniające cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustanowionych 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, w tym w szczególności na cele środo-

wiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, takie jak dążenie 

do objęcia systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków całości obszaru zurbanizowanego 

gminy. 

Przestrzeganie ustaleń planu, rozwiązań zaproponowanych w prognozie, indywidualnych rozwiązań 
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projektowych dla planowanej inwestycji, a przede wszystkim zasad ochrony środowiska to warunki 

konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne ujemne zmiany w środowisku naturalnym. Na 

podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie planu nie stwierdzono możliwości wystąpienia 

znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, których źródło wypływałoby bezpośrednio z 

jego ustaleń. 

2. Przedmiot prognozy. 

Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego ob-

szar w rejonie ulic Zwycięstwa i Żorskiej w Stanowicach, obejmującego obszary określone na za-

łączniku graficznym do uchwały nr XXIII/283/16 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 

24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

stwa i Żorskiej w Stanowicach. 

Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt planu, który zawiera część tekstową 

i graficzną. 

Obszar ten posiada opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2008 r. przez Pracownię Urbani-

styczną w Rybniku Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 15, wraz z aneksem wykonanym w 2016 r. przez 

mPlan Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta w Gliwicach. 

2.1 Podstawa prawna opracowania. 

Opracowanie wykonano na podstawie art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 

zm.).  

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.411.170.2016.PB z dnia 18.09.2016 r. oraz z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rybniku w piśmie nr ONS-ZNS.522.30.2016 

z dnia 14 września 2016 r. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

   mPlan  Biuro Planowania Przestrzennego   Piotr Łapeta,   44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6 

                                                                  Str. 8 

 

2.2 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania. 

Opracowanie wykonano w oparciu o analizę materiałów kartograficznych w różnych skalach oraz 

dostępnych artykułów naukowych, prac monograficznych i studialnych oraz materiałów planistycz-

nych. Przeprowadzono rozpoznanie terenowe obszaru opracowania z oceną stanu środowiska. Pod-

czas badań terenowych zwrócono szczególną uwagę na zmiany zachodzące w środowisku pod 

wpływem działalności człowieka. Sprawdzono zgodność planu z nadrzędnymi i równoległymi pla-

nami i programami z zakresu ochrony środowiska. 

Ustalenia projektu planu zawarto w części tekstowej i na załącznikach graficznych.  

 

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
oraz użytkowania terenu.  

3.1  Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego prze-

znaczenia. 

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w powiecie rybnickim w południowo-zachod-

niej części województwa śląskiego. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według 

danych na dzień 31.03.2014 roku, wynosi 40 931 osób, z czego 27 706 osób zamieszkuje miasto, 

a 13 225 - pozostałe sześć sołectw wchodzących w skład gminy.  

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren o powierzchni ok. 16,25 ha, położony w miejscowości 

Stanowice w gminie Czerwionka-Leszczyny, w sąsiedztwie ul. Żorskiej, Zwycięstwa i 1 Maja. 

 

Obszar ten posiada obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Mia-

sta Czerwionka - Leszczyny (uchwała nr IX/78/2002 z dn. 26 września 2002 r.).  

Zgodnie z jego ustaleniami największa część obszaru jest przeznaczona pod tereny lokalnej 

strefy aktywności gospodarczej PU1 z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację 

usług komercyjnych takich jak: usług handlu i gastronomii, oraz funkcji produkcyjno – przemysłowej 

w postaci małych i średnich przedsiębiorstw, baz i składów, usług logistycznych itp. Na terenach PU1 

dopuszcza się także:  

1) dotychczasowe użytkowanie gruntów do czasu realizacji zamierzeń inwestycyjnych zgodnych z 

planem, 

2) realizację dróg, ulic, garaży, parkingów, stacji paliw, obsługi technicznej pojazdów,  
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3) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z uwzględnieniem zasad i warunków określo-

nych w przepisach szczególnych,  

4) realizację funkcji mieszkaniowej w wyjątkowych wypadkach związanych z charakterem prowadzo-

nej działalności usługowo – przemysłowej,  

5) realizację obiektów handlowych o maksymalnej powierzchni sprzedaży 1000 m2 .  

Dla terenu PU1 ustalono w planie następujące zasady zagospodarowania przedmiotowych terenów: 

1) charakter nowej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz,  

2) minimum 30% powierzchni działek przeznacza się pod zieleń,  

3) zaleca się wprowadzenie minimalnej powierzchni działek dla terenów położonych przy węzłach 

autostrady - 1,5 ha,  

4) usytuowanie projektowanych budynków i obiektów musi odpowiadać ustaleniom wynikającym z 

przepisów szczególnych dotyczących odległości od obiektów oraz sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej,  

5) obowiązuje zakaz realizacji obiektów nie spełniających obowiązujących wymogów ochrony środo-

wiska. 

Teren PU1 nie został jeszcze zagospodarowany zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu. Jest 

obecnie użytkowany rolniczo – uprawa kukurydzy. W terenie tym nie występuje żadna zabudowa. 

 

Zgodnie z obowiązującym planem część obszaru objętego opracowaniem jest przezna-

czona pod usługi – teren U, z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod usługi publiczne i 

komercyjne niezbędne dla obsługi poszczególnych jednostek strukturalnych miasta i gminy. W ra-

mach przeznaczenia podstawowego ustala się realizację usług publicznych oraz funkcji usługowej 

takiej jak: handel, gastronomia, drobne rzemiosło itp. nie stwarzającej uciążliwości dla otoczenia. 

W terenie tym dopuszcza się także: 

1) budynki mieszkalne realizowane zgodnie z założeniem przeznaczenia minimum części parterowej 

dla funkcji usługowej o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie,  

2) budynki produkcyjne wyłącznie o uciążliwości nie wykraczającej poza obiekt , w którym prowa-

dzona jest działalność produkcyjna,  

3) targowiska, zieleniaki realizowane w formie zorganizowanej,  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

   mPlan  Biuro Planowania Przestrzennego   Piotr Łapeta,   44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6 

                                                                  Str. 10 

 

4) zieleń urządzoną w postaci parków, skwerów i zieleńców,  

5) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg dojazdowych, parkingów niezbęd-

nych do obsługi funkcji podstawowej terenu, obiektów usług komunikacji; miejsca parkingowe po-

winny być realizowane w formie parkingów zorganizowanych z udziałem zieleni towarzyszącej.  

W terenie tym obowiązuje zakaz:  

1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności, 

2) realizacji obiektów wyłącznie o funkcji mieszkaniowej,  

3) realizacji funkcji usługowej w pawilonach tymczasowych bądź przenośnych,  

4) realizacji garaży za wyjątkiem garaży wbudowanych w obiekty,  

5) realizacji hurtowni materiałów budowlanych, baz , składów, warsztatów itp.,  

6) obiektów produkcyjnych i rzemieślniczych o uciążliwości wykraczającej poza obiekt w którym pro-

wadzona jest działalność,  

7) realizacji funkcji mieszkaniowej i usługowej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingo-

wych dla jej obsługi.  

Dla terenu U ustalono w planie następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów: 

1) realizacja zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz nawiązując do zabu-

dowy otaczającej oraz cech i detalu architektury regionalnej, z zaleceniem wprowadzania formy da-

chu spadzistego o kącie nachylenia połaci 30°-40° ,  

2) ustala się maksymalną wysokość budynków równą 4 kondygnacje naziemne z dopuszczeniem 

odstępstw uzasadnionych stanem istniejącego zagospodarowania terenu,  

3) minimum 10% powierzchni terenów przeznacza się pod zieleń urządzoną o charakterze publicz-

nym,  

4) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z 

przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej . 

W terenie tym znajduje się obecnie zabudowa remizy strażackiej OSP Stanowice i boisko. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu część terenu objętego opracowaniem znaj-

duje się w granicach terenu mieszkaniowo-usługowego M2 z podstawowym przeznaczeniem 

gruntów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami z nią związanymi. 

W terenie tym dopuszcza się także: 
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1) realizację budynków, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o nieuciążliwym oddziaływaniu 

na otoczenie,  

2) realizację funkcji usługowej takiej jak: handel, gastronomia, rzemiosło itp., o nieuciążliwym od-

działywaniu na otoczenie,  

3) realizację budynków pomocniczych i gospodarczych, garaży zgodnie z ustaleniem zawartym w 

ust.5 pkt.3,  

4) realizację obiektów produkcyjnych, zakładów rzemieślniczych, warsztatów samochodowych itp. 

na działkach o minimalnej powierzchni 2500 m2 i uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki 

przy minimalnej szerokości działki równej 40m; obowiązuje realizacja pasa zieleni izolacyjnej wzdłuż 

granicy działki,  

5) zieleń urządzoną oraz urządzenia sportu i rekreacji o charakterze publicznym,  

6) realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, i komunikacyjnej, stacji paliw gazowych.  

W terenie tym obowiązuje zakaz:  

1) budowy i użytkowania obiektów i urządzeń o uciążliwości wykraczającej poza granice własności 

w tym między innymi: baz, składów itp.,  

2) rozbudowy funkcji produkcyjnej, rzemieślniczej, warsztatów na działkach nie spełniających wy-

mogów określonych w ust.3 pkt. 4,  

3) budowy i użytkowania obiektów inwentarskich,  

4) realizacji funkcji usługowej, produkcyjnej bez zapewnienia niezbędnej ilości miejsc parkingowych 

dla jej obsługi.  

Dla terenu M2 ustalono następujące zasady kształtowania zabudowy i urządzenia terenów : 

1) forma nowo – projektowanej zabudowy wymaga harmonijnego wpisania w otaczający krajobraz 

nawiązując do cech i detalu architektury regionalnej, a w szczególności formy dachu spadzistego 

/kąt nachylenia 30°-40° /, zaleca się krycie połaci dachowych dachówką, budynki winny być sytuo-

wane równolegle do krawędzi jezdni ulicy z której następuje wjazd do posesji.  

2) ustala się maksymalną wysokość budynków mieszkalnych do 2,5 kondygnacji łącznie z podda-

szami użytkowymi; istnieje możliwość podpiwniczenia budynków do 1,0 m nad poziom terenu,  

3) ustala się maksymalną wysokość budynków pomocniczych, gospodarczych do 1,5 kondygnacji; 
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budynki gospodarcze oraz garaże zaleca się realizować bezpośrednio przy granicy działki jako sąsia-

dujących bezpośrednio z istniejącym budynkami o tym samym charakterze lub w powiązaniu z bu-

dynkiem mieszkalnym,  

4) minimum 40% powierzchni działek winna stanowić powierzchnia biologicznie czynna, 5) podział 

terenu na działki budowlane musi uwzględniać zasadę zapewnienia dostępności komunikacyjnej oraz 

zalecaną powierzchnię działek równą 800 – 1000m2 ; powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż 500m2,  

6) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających z 

przepisów szczególnych w stosunku do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacyjnej 

oraz terenów leśnych. 

W terenie tym znajduje się obecnie budynek mieszkalno-usługowy z warsztatem samochodowym. 

Pozostały niewielki fragment obszaru położony pomiędzy trasą gazociągu, wodociągu a 

ul. Żorską znajduje się w granicach terenu rolniczego R1. Ta część obszaru jest obecnie 

użytkowana rolniczo – uprawa kukurydzy.  

3.2  Zabytki i pomniki przyrody. 

Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania pomników przyrody znajdujących się w 

rejestrze prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ani drzew godnych ob-

jęcia ochroną prawną. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty zabytkowe.  

4. Stan i zasoby środowiska. 

4.1 Rzeźba terenu. 

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

wschodniej części mezoregionu Płaskowyż Rybnicki. Pod względem geomorfologicznym obszar 

gminy i miasta w przeważającej części należy do Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej. Wysokości 

bezwzględne obszaru gminy i miasta wynoszą od 227 m n.p.m. w dolinie Bierawki do najwyższego 

naturalnego wzniesienia gminy i całego Płaskowyżu Rybnickiego, którym jest Góra Ramża o wyso-

kości  324,5 m n.p.m.  

Obszar objęty opracowaniem jest terenem płaskim, o średniej wysokości 270,5 m n.p.m. bardzo 

nieznacznie nachylonym w kierunku północno-wschodnim. 
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4.2 Warunki geologiczne i geotechniczne. 

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

nośląskiego Zagłębia Węglowego. Występują tu utwory karbonu, triasu, trzeciorzędu i czwarto-

rzędu. Pośród nich dominujące znaczenie i największą miąższość mają utwory karbonu. Zalegają 

one na znacznych, sięgających kilku tysięcy metrów, głębokościach. Ich wyższą część (od głęboko-

ści ok. 4500 m) stanowią utwory węglonośne karbonu górnego - namuru i westfalu, które wystę-

pują do powierzchni terenu lub są przykryte utworami trzeciorzędu i czwartorzędu (rzadziej triasu). 

Obszar objęty opracowaniem pokrywają utwory czwartorzędowe. Występują tam gliny zwałowe, 

ich zwietrzeliny oraz piaski i żwiry lodowcowe. Wiekowo są to głównie utwory zlodowacenia środ-

kowopolskiego. W dolinach cieków występują osady rzeczne - najmłodsze utwory - holoceńskie. Są 

to przeważnie piaski różnoziarniste ze żwirami i namuły z domieszkami części organicznych. 

W rejonie obszaru objętego opracowaniem nie występują obszary osuwiskowe. 

4.3 Gleby. 

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

kim stopniu zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Dominują tu gleby piaszczyste, wykształcone z 

piasków słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby bielicowe. 

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

węglanowych, ubogich w glinokrzemiany piasków luźnych lub słabogliniastych. Należą do gleb kwa-

śnych, gdzie poziom próchniczy osiąga miąższość 3 – 10 cm i zawiera około 1% substancji orga-

nicznej. Gleby bielicowe współwystępują z glebami rdzawymi, których skałami macierzystymi są 

bezwęglanowe piaski rzecznolodowcowe, wydmowe i inne. 

Na terenach miejsko – przemysłowych gminy występują grunty antropogeniczne, a gleby wskutek 

deformacji powierzchni, zmiany stosunków wodnych i zanieczyszczeń atmosferycznych zostały 

przekształcone (zawodnione, zakwaszone, osuszone). 

W północno-wschodniej części obszaru objętego opracowaniem występują mady i gleby bagienne, 

w południowo-zachodniej części obszaru występują gleby rdzawe i bielicowe. 

Gleby te zostały wytworzone z występujących tu utworów wodnolodowcowych glin i piasków, zali-

czone są do gleb klasy IV i zajęte są pod uprawy kukurydzy, tereny zabudowy i nawierzchnie tra-

wiaste boiska. 

Według badań z 2005 roku prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w 
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Gliwicach, jakość gleb na terenie powiatu rybnickiego kształtuje się następująco: 

 61 – 70% gleb jest zakwaszona, 

 51 – 60% gleb wymaga wapnowania, 

 31 – 40% gleb wymaga zwiększonego nawożenia fosforem, 

 61 – 70% gleb wymaga zwiększonego nawożenia potasem, 

 61 – 70% gleb wymaga zwiększonego nawożenia magnezem. 

Według badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach, na terenie 

powiatu rybnickiego górne poziomy glebowe wykazują podwyższone i wysokie wartości podatności 

magnetycznej. Na obszarach tych można się spodziewać podwyższonej zawartości metali ciężkich 

towarzyszących technogennym cząstkom magnetycznym zawartych w powierzchniowej warstwie 

gleby.  

4.4 Kopaliny. 

Część obszaru objętego planem, w tym teren U/MN, U, KDD oraz części terenów  P/U, KDG, KDW 

położona jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanów pokładów węgli  

„Dębieńsko” i udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanów pokładów węgli  „Dębieńsko 

1”.  

4.5 Krajobraz. 

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

udział terenów leśnych. Położenie w Kotlinie Raciborsko – Oświęcimskiej sprawia, że teren miej-

scami jest pagórkowaty, urozmaicony, poprzecinany lokalnymi wzniesieniami i obniżeniami. 

Teren objęty opracowaniem nie wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi. W obszarze 

tym dominuje krajobraz kulturowy terenów rolniczych, terenów zabudowanych i terenów komuni-

kacji. Obszar ten stanowi fragment obszaru otwartego położonego w sąsiedztwie terenów komuni-

kacyjnych i terenów zabudowy usługowej.  

Północno-wschodnia część obszaru znajduje się w strefie krajobrazu dolin i obniżeń, zalewowych 

den dolin - akumulacyjnych, równin zalewowych w terenach nizinnych i wyżynnych. 

Południowo-zachodnia część obszaru znajduje się w strefie krajobrazu nizin, peryglacjalnych, rów-

ninnych i falistych. 
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Około 74% powierzchni gminy zajmuje Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 

Rud Wielkich”. Park ten obejmuje tereny chronione ze względu na popularyzację walorów przyrod-

niczych, krajobrazowych i kulturowych.  

4.6 Istotne cechy klimatu. 

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

Klimat jest kształtowany przez ścierające się masy powietrza podzwrotnikowego (dochodzące z po-

łudnia przez Bramę Morawską), arktycznego i podbiegunowego (napływające z północy), mor-

skiego znad Atlantyku i kontynentalnego z Europy Wschodniej. Zasadniczą cechą klimatu jest duża 

zmienność i aktywność atmosferyczna. 

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

tym, a najwięcej w lipcu.  

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 50 do 70 dni, przy czym na terenie gminy 

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

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

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

sienne przymrozki pojawiają się od 11 do 18 października, natomiast ostatnie przymrozki wiosenne 

przypadają na okres od 25 kwietnia do 5 maja.  

Okres wegetacji wynosi 235 dni.  

W rozkładzie rocznym wiatrów przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie, raczej słabe, 

o średniej prędkości od 2 do 3 m/s, chociaż zdarzają się też wiatry nieco silniejsze o prędkości 4-

9 m/s. 

Na kształtowanie się klimatu w tym regionie ma duży wpływ zapylenie i zadymienie atmosfery bę-

dące konsekwencją uprzemysłowienia Górnego Śląska. Pyły i dymy zawieszone w powietrzu 

zmniejszają nasłonecznienie, tworzą ośrodki powstawania mgieł i chmur o niskim pułapie, wpły-

wają na zmniejszenie dobowych wahań temperatur.  Niekorzystnym zjawiskiem jest duży udział 

cisz, co ma ujemny wpływ na procesy rozcieńczania zanieczyszczeń atmosferycznych pyłowych i 

gazowych. W dolinach rzek i potoków tworzą się tereny zastoiskowe zimnego powietrza, ruch mas 

powietrza jest tam zdecydowanie wolniejszy niż w pozostałych obszarach.  
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4.7 Aktualny stan jakości powietrza. 

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku, dla tych sub-

stancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie po-

ziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031)  wyznaczone są dopusz-

czalne poziomy stężeń w powietrzu.  

Według informacji WIOŚ w Katowicach średnie stężenia za rok 2015 niżej podanych zanieczyszczeń 

powietrza, wynoszą: 

Lp. Zanieczyszczenie 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji w powie-

trzu 

(µg/m³) 

(okres uśredniania 

wyników pomiarów - 

rok kalendarzowy) 

Poziom stężenia 

(µg/m³) 

1 
Dwutlenek siarki 

(w kryterium ochrony roślin) 

20 e) 14 

2 
Dwutlenek azotu 

 

40 c) 22 

3 Pył zawieszony PM 10 40 c) 41 

4 Pył zawieszony PM 2,5 20 c) 27 

5 Benzen 5 c) 3,9 

6 Ołów 0,5 c) 0,03 

 

Objaśnienia: 

 
c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 
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Na podstawie analizy przytoczonych danych można stwierdzić, że w rejonie obszaru objętego opra-

cowaniem występują przekroczenia dopuszczalnej wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2,5.  Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny głównymi źródłami zanieczyszczeń powie-

trza są : 

• źródła energetyczne i przemysłowe (emisja z dużych zakładów przemysłowych)  

• niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw ta-

kich jak węgiel kamienny i koks, ze znacznym udziałem asortymentów węgla niskiej jako-

ści, m. in. mułów węglowych, dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektów nie podłączonych 

do systemów ciepłowniczych), 

• komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obsza-

rach przylegających do dróg związany z postępującym wzrostem natężenia ruchu tranzyto-

wego i lokalnego na drogach wojewódzkich, ruchu pomiędzy dzielnicami miejskimi i sołec-

twami na drogach powiatowych, w połączeniu z niewystarczającymi parametrami i złym 

stanem technicznym dróg) 

• emisja niezorganizowana (emisja zanieczyszczeń z obiektów takich jak hałdy, zwałowisko 

pokopalniane, oczyszczalnie ścieków) 

• emisja transgraniczna (wpływ zlokalizowanych w pobliżu gminy Elektrowni Rybnik i kok-

sowni „Radlin” oraz napływ zanieczyszczeń z  Ostrawsko-Karwińskiego Zagłębia Przemysło-

wego). 

4.8 Hałas. 

Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się jako klimat 

akustyczny, rozumiany jako wynik różnych grup hałasu i wibracji: komunikacyjnych, przemysło-

wych i innych.  

Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciążliwości akustycznej dla środowiska 

zewnętrznego należy ruch drogowy, kolejowy oraz działalność prowadzona na terenach niektórych 

obiektów przemysłowych.  

Na terenie Gminy i Miasta funkcjonują zakłady, firmy, warsztaty oraz podmioty gospodarcze, któ-

rych działalność kształtuje klimat akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. W obsza-

rze objętym opracowaniem nie występują obecnie zakłady, których działalność stanowiłaby źródło 

uciążliwego hałasu. W rejonie obszaru objętego opracowaniem największa emisja hałasu i jego 
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uciążliwość związana jest przede wszystkim z sąsiedztwem głównych dróg ul. Żorskiej i ul. Zwycię-

stwa. Ulice te są dwiema głównymi drogami wojewódzkimi: nr 925 ul. Zwycięstwa – relacji Rybnik 

– Orzesze – Ruda Śląska – Bytom i nr 924 ul. Żorska – relacji Żory – Knurów – Gliwice, które krzy-

żują się właśnie w rejonie obszaru objętego opracowaniem. 

Duże natężenie ruchu lokalnego przy nakładaniu się ruchu tranzytowego stwarza uciążliwości aku-

styczne na terenach wzdłuż głównych ciągów drogowych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oceny stanu akustycznego 

środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. W latach 2007-2015 dla 

terenów położonych w sąsiedztwie dróg wojewódzkich na terenie gminy nie były prowadzone ba-

dania monitoringowe hałasu komunikacyjnego.  

Teren objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie węzła autostrady A1, jednak zgodnie z wy-

nikami aktualnych pomiarów w terenie objętym opracowaniem nie występują uciążliwości aku-

styczne związane z funkcjonowaniem autostrady. 

4.9 Wody powierzchniowe. 

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

Odry.  

Północno-zachodnia, mniejsza część obszaru objętego opracowaniem jest położona w rejonie wy-

dzielenia jednolitych części wód powierzchniowych RW60006115838 Bierawka do Knurówki włącz-

nie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego).  Zgodnie z danymi WIOŚ dotyczącymi kla-

syfikacji stanu ekologicznego i chemicznego rzek w ocenie za 2015 r. wody badane w punkcie Bie-

rawka poniżej Rowu Knurowskiego były w złym stanie. 

Pozostała część obszaru objętego opracowaniem jest położona w rejonie wydzielenia jednolitych 

części wód powierzchniowych RW60006115814 Dopływ z  Podlesia.  

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-

dzinie polityki wodnej) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469  z 

późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, 
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Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru do-

rzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami.  

Plany te powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i re-

gionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju woje-

wództw czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. 

Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 

poz. 451).  Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką 

wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. 

aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia 

tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów 

dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa cele środowiskowe dla wód po-

wierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla czę-

ści wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-che-

micznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchnio-

wych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozpo-

rządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania 

ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekolo-

gicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele 

uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami 

wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicz-

nego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicz-

nego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne 

będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

4.10 Wody podziemne. 

Zgodnie z wymogami RDW dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami dokonano podziału 
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obszaru województwa na jednolite części wód podziemnych. Teren opracowania znajduje się w ob-

rębie jednolitej części wód podziemnych PLGW 6210140 (6000143 wg nowego podziału).  

„Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorze-

czach w latach 2012–2014” zawiera informację o dobrym stanie chemicznym JCWPd co najmniej 

od 2007 r. natomiast jednostka ta została określona jako zagrożona w Planie Gospodarowania Wo-

dami, przy czym zagrożenie to odnosi się do stanu ilościowego. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. 

W rejonie tego obszaru objętego opracowaniem utwory czwartorzędowe tworzą główny poziom 

wód użytkowych, w postaci UPWP QI Rejonu Górnej Odry. 

Na terenie gminy znajduje się punkt krajowego monitoringu wód podziemnych Bełk. Na podstawie 

badań jakości wody przeprowadzonych w tym punkcie w 2012 r. zaliczono je do klasy III. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i che-

miczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.  

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe:  

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wy-

mienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015 poz. 469  

z późn. zm.) badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego moni-

toringu środowiska. Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do 

wykonywania badań i ocen stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilo-

ściowych.  
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4.11 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna. 

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich. 

Dla terenu parku CKKRW obowiązują ustalenia zawarte w rozporządzeniu nr 181/93 Wojewody Ka-

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

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1993r nr 15, poz. 130), 

zmienionym rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 37/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 roku (Dz. 

Urz Woj. Śląskiego z 2000r nr 35, poz. 548). 

W granicach przedmiotowego obszaru nie stwierdzono występowania gatunków i siedlisk objętych 

ochroną prawną oraz miejsc lęgowych ptaków i miejsc rozrodu zwierząt objętych ochroną prawną, 

zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 

4.12 Struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna, rośliny i zwie-

rzęta.  

Struktura przyrodnicza analizowanego obszaru jest słabo zróżnicowana. W obszarze objętym opra-

cowaniem dominują zbiorowiska antropogeniczne m.in. zbiorowiska segetalne związane z uprawami 

polowymi i ruderalne występujące w sąsiedztwie zabudowy i dróg. Prawie cała powierzchnia bada-

nego obszaru nie wykorzystana pod komunikację i zabudowę jest użytkowana rolniczo, aktualnie 

jako uprawa kukurydzy.  

Niewielki obszar, otoczony zabudowaniami, położony pomiędzy istniejącymi drogami głównymi  

mocno ogranicza bytowanie fauny. Większość jej przedstawicieli może się tu pojawiać przejściowo, 

wykorzystując omawiany obszar jako drogę migracyjną.  

4.13 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.  

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w dużej izolacji z powodu otoczenia szlakami komunika-

cyjnymi, w tym drogami głównymi i autostradą A1, przebiegającą w odległości ok. 705 m od granicy 

obszaru.  

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska. 

Stan zachowania środowiska przyrodniczego w obszarze objętym opracowaniem można uznać za 

zadowalający. Przyjąć należy, że istnieje swoista równowaga pomiędzy obszarami przekształco-
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nymi zgodnie z potrzebami gospodarki człowieka, takimi jak obszary objęte opracowaniem, a ob-

szarami o charakterze naturalnym. Dodatkowym elementem takiej oceny jest wysoki poziom 

ochrony przyrody na obszarze gminy.  

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji dokumentu. 

W przypadku braku realizacji dokumentu planu w obszarze objętym opracowaniem na większej 

części obszaru objętego planem będzie mogła powstawać zabudowa na podstawie ustaleń obowią-

zującego planu, z czym nie będą się wiązały niekorzystne zmiany w środowisku.  

7. Dotychczasowe zmiany w środowisku. 

Środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane dość silnej antropopresji. Nastą-

piło przekształcenie naturalnego środowiska przez działalność człowieka. Znaczna część obszaru 

jest użytkowana rolniczo, część obszaru została zabudowana, lub przygotowana pod przyszłą za-

budowę.  

8. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe cele ochrony śro-
dowiska. 

Polska na tle Europy Zachodniej ma jedne z najlepiej zachowanych obszarów przyrodniczo cen-

nych. Prawie 1/5 powierzchni naszego kraju proponowana jest do objęcia ochroną w formie obsza-

rów Natura 2000, które stanowią jedną z najwyższych (obok parków narodowych) form ochrony 

przyrody służących zachowaniu zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy 

charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodni-

czych Europy.  

Podstawowym celem ochrony środowiska i ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biolo-

gicznej oraz takich biocenoz, których szczególny charakter wynikający ze ściśle określonych warun-

ków siedliskowych jest terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty Euro-

pejskiej ma obowiązek objęcia ochroną siedlisk, ostoi oraz stanowisk gatunków, których szczególne 

wymagania co do jakości środowiska sprawiają, że podlegają one zagrożeniom o różnym stopniu 

nasilenia oraz ograniczeniu areałów występowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci utworzono kilka 

systemów służących ochronie przyrody zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i międzynarodo-

wej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu ochrony przyrody: system CO-

RINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej Strategii Różnorod-

ności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. W UE powstały 

dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa (siedliskowa) 
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(1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest utworzenie spój-

nej, funkcjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, określanej mia-

nem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary Natura 2000.  

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest położony w odległości 10 km od granic 

przedmiotowego obszaru Specjalny obszar ochrony Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki 

oraz Obszar specjalnej ochrony - Dolina Górnej Wisły. 

9. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospo-
darowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodni-
czymi. 

Analizowany obszar był dotychczas właściwie zagospodarowany, zgodnie z uwarunkowaniami przy-

rodniczymi. 

10. Wytyczne do projektu planu związane z ochroną środowi-
ska. 

W ocenie warunków ekofizjograficznych brano pod uwagę takie elementy jak: morfologia terenu, 

warunki gruntowo – wodne i warunki klimatu lokalnego. Obszar objęty opracowaniem cechuje się 

mało zróżnicowanymi warunkami ekofizjograficznymi na co wpływ mają głównie warunki morfolo-

giczne i klimatyczne.  

W opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym w 2008 r. dla potrzeb opracowywanego studium 

wskazano przydatność poszczególnych terenów dla rozwoju określonych funkcji. W opracowaniu 

tym wskazano, że funkcje usług i handlu należy rozbudować w oparciu o istniejące w chwili obec-

nej i wiodące predyspozycje w tym zakresie, usługi specjalizowane należy zlokalizować w centrum 

miasta, w pobliżu już istniejących, a funkcje produkcji i przemysłu pozostawić w rejonie istnieją-

cych stref przemysłowych, bez ich rozbudowywania i zajmowania nowych terenów.  

Na przedmiotowym terenie obszar wskazany w studium do lokalizacji zabudowy techniczno-produk-

cyjnej został wyznaczony właśnie w oparciu o ww. wskazania zawarte w opracowaniu ekofizjogra-

ficznym – jako istniejąca strefa przemysłowa. 

Obszar objęty opracowaniem jest terenem płaskim, częściowo wykorzystanym pod lokalizację dróg 

i pod zabudowę. W terenie niewykorzystanym pod lokalizację dróg i pod zabudowę dominują użytki 

rolne, w tym IV klasy bonitacyjnej.  

W granicach terenu objętego opracowaniem nie występują ograniczenia w jego zagospodarowaniu 
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wynikające z występowania: 

• udokumentowanych ujęć wód podziemnych i stref ochronnych wokół nich, 

• terenów narażonych na zalewanie wodami powodziowymi, 

• obszarów osuwiskowych. 

Poniżej wymieniono najistotniejsze wytyczne związane z ochroną środowiska, sformułowane w 

opracowaniu ekofizjograficznym, które mogą odnosić się do obszaru objętego opracowaniem: 

W zakresie lokalizowania obiektów budowlanych i sieci technicznych: 

• podłoże geologiczne, nie stwarza w większości znaczących ograniczeń w lokalizowaniu obiek-

tów budowlanych – jedyne ograniczenia wynikać mogą z działalnością górnictwa podziem-

nego i wywołanego przez nie osiadania terenu i szkód górniczych; 

W zakresie ochrony wód: 

• Gmina posiada sprawny i wydajny system zaopatrzenia w wodę; 

• Brak na terenie poszczególnych sołectw gminy pełnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

• Dla powstających budynków lub rozwijanych osiedli należy zapewnić dostęp do wody 

pitnej i sieci kanalizacyjnej. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej należy wprowadzić i eg-

zekwować wymóg posiadania indywidualnych systemów ochrony środowiska w zakresie go-

spodarki ściekami; 

• Wszystkie budynki pozostające w zasięgu sieci kanalizacyjnej powinny być do niej przyłą-

czone; 

• Wszystkie obiekty nie przyłączone do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków muszą 

posiadać rozwiązania zastępcze (zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie indywidualne); 

 

Położenie terenu w sąsiedztwie głównych dróg predysponuje go dla lokalizacji usług i produkcji. O 

sposobie posadowienia budynków powinny zadecydować badania geotechniczne podłoża. Plano-

wana zabudowa powinna mieć możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku 

takiej możliwości sposób odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych powinien zapewniać 

szczególną ochronę środowiska wodnego. 

11. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją 
planu.  

Analizując zasady zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach projektu planu można 

rozważać wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. z tytułu: 

  wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 
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  wytwarzania odpadów,  

  wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczeń gleb, 

 odprowadzania wód w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, 

  wykorzystywania zasobów środowiska, 

  przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

  emitowania hałasu, 

Realizacja ustaleń projektu planu, może wpłynąć, w zróżnicowany sposób, na poszczególne kompo-

nenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i pod-

ziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

11.1 Zagrożenia dla gleb i powierzchni ziemi. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę ma charakter bezpośredni, stały i długoterminowy.  

Istotnym zagrożeniem jest przekształcenie powierzchni terenu i zmiana jego funkcji z rolniczej na 

przemysłową, mieszkaniową, usługową. Po wprowadzeniu zabudowy tereny te nigdy nie zostaną 

przywrócone do użytkowania rolniczego.  

11.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowi-

sko o charakterze pośrednim, stałym i długoterminowym. 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest odprowadzanie do nich nie-

właściwie oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji 

niebezpiecznych do gruntu lub bezpośrednio do wód w przypadku awarii lub wypadków drogo-

wych.  

Skutkiem zanieczyszczeń wód poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie nie-

odwracalnych zmian we florze i faunie, powstanie skażeń i deficytów wodnych. 

Powstawanie dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpadów stałych, w rejonach nowych 

obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz dla działalności gospodarczej może 

niekorzystnie wpłynąć na stan sanitarny wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku nie-

właściwie prowadzonej gospodarki ściekowej i odpadami. 
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Negatywne oddziaływania tras komunikacyjnych będą również dotyczyć możliwości zanieczyszcze-

nia wód powierzchniowych i podziemnych przez ścieki spływające z pasa drogowego. Ścieki desz-

czowe z dróg i parkingów mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne głównie sub-

stancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni. 

11.3 Zagrożenia dla powietrza. 

Na terenie gminy głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są : 

 niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw takich jak 

węgiel kamienny, ze znacznym udziałem asortymentów węgla niskiej jakości, m. in. mułów wę-

glowych), 

 komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obszarach 

przylegających do dróg związany z postępującym wzrostem natężenia ruchu tranzytowego i lo-

kalnego w połączeniu z niewystarczającymi parametrami i złym stanem technicznym dróg) 

W terenie objętym opracowaniem głównymi zagrożeniami dla powietrza są spaliny, które powstają 

w czasie spalania paliw w źródłach ciepła i pojazdach. Podstawowymi zanieczyszczeniami powsta-

jącymi w wyniku spalania paliw są: dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu i pyły. Spalanie 

węgla wiąże się dodatkowo z powstawaniem sadzy i benzo--pirenu. Najmniej zanieczyszczeń po-

wstaje w wyniku spalania gazu ziemnego, a najwięcej przy spalaniu węgla. Najbardziej dokuczliwa 

dla mieszkańców jest tzw. niska emisja z pieców opalanych węglem, która w niekorzystnych wa-

runkach pogodowych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń zanie-

czyszczeń.  

Drogi o dużym natężeniu ruchu mogą stanowić lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza.  

W obszarach sąsiadujących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spala-

niem paliw samochodowych, w tym dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych, pyłów, dwutlenku siarki oraz związków ołowiu. Największe stężenia utrzymują się 

w pobliżu drogi. Oddziaływania te mają charakter stały.  

11.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.  

Bezpośrednim zagrożeniem dla każdej biocenozy jest bezpośrednie oddziaływanie człowieka (nad-

mierna eksploatacja siedlisk, pozbawienie gleby jej naturalnej szaty roślinnej, bezpośrednie są-

siedztwo dróg jezdnych).  
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Prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego mogłoby zakłócać powstanie barier, które 

przegradzałyby korytarze ekologiczne i wywoływałyby brak łączności przestrzennej pomiędzy ob-

szarami węzłowymi. 

Największe liniowe bariery ekologiczne przecinające korytarze i ciągi ekologiczne oraz zakłócające 

ich prawidłowe funkcjonowanie stanowią przede wszystkim drogi, linie energetyczne oraz zwarta 

zabudowa.  

Intensywną rozbudowę układu osadniczego mogłyby odczuć najbardziej obszary o wysokich walo-

rach przyrodniczych, wrażliwe na zanieczyszczenia zbiorowiska leśne lub roślinności łąkowej, znaj-

dujące się w najbliższym sąsiedztwie dróg.  

Zagrożenie dla zasobów przyrodniczych gminy dotyczy przede wszystkim cennych przyrodniczo ob-

szarów gminy, które znajdują się poza granicami obszaru objętego opracowaniem.   

W rejonie obszarów objętych opracowaniem nie zaobserwowano szczególniejszych zagrożeń za-

równo dla flory, jak i fauny poza standardowymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem dróg, 

niską emisją zanieczyszczeń z gospodarstw domowych itp. 

Ubytek powierzchni terenów biologicznie czynnych jest skutkiem oddziaływań na środowisko o cha-

rakterze stałym i długoterminowym. 

11.5 Zagrożenia dla krajobrazu. 

W chwili obecnej brak jest naturalnych zagrożeń dla krajobrazu. Zagrożenia pojawiają się ze strony 

człowieka na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej. Antropogeniczne 

zmiany w krajobrazie, związane przede wszystkim z przeznaczeniem terenu pod różne formy zain-

westowania mogą doprowadzić do obniżenia walorów krajobrazowych oraz naruszenia harmonii 

otoczenia.  W odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem szczególne zagrożenie może stano-

wić lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w miejscach 

eksponowanych widokowo, nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form architektonicznych oraz 

realizacja obiektów budowlanych o nieestetycznej formie architektonicznej. 

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja pozostałych komponen-

tów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie szaty roślinnej.  
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11.6 Zagrożenia dla klimatu. 

Zagrożenia dla lokalnego klimatu są związane wyłącznie z globalnymi tendencjami zmian klimatycz-

nych. Brak lokalnych czynników wpływających w sposób negatywnych na klimat.   

11.7 Hałas. 

Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu, który jest oddziaływaniem bezpośrednim 

dotyczy przede wszystkim rejonów występowania działalności produkcyjnej, usługowej, gdzie mogą 

powstać hałaśliwe obiekty oraz dróg o dużym nasileniu ruchu.  

12. Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać 
na terenie objętym projektem planu oraz na terenach pozo-
stających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji 
jego ustaleń. 

W planie wyznaczono nowe zasady zagospodarowania terenu objętego opracowaniem.  

W obszarze objętym opracowaniem wyznaczono następujące tereny: 

 teren P/U - zabudowy techniczno-produkcyjnej, w którym: 

o przeznaczenie terenu to zabudowa techniczno-produkcyjna, w tym obiekty produk-

cyjne, składy i magazyny. 

o dopuszcza się: 

▪ zabudowę usługową, przy czym łączna powierzchnia zabudowy budynków 

usługowych nie może przekraczać 35% powierzchni działki budowlanej. 

▪ zbiorniki retencyjne wód opadowych i roztopowych, 

o zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej ochrony przed hałasem, 

związanej z opieką zdrowotną, społeczną, socjalną oraz ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży, 

 teren U – zabudowy usługowej, w którym: 

o przeznaczenie terenu to zabudowa usługowa, tereny sportu i rekreacji,  

o zakazuje się lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej ochrony przed hałasem, 

związanej z opieką zdrowotną, społeczną, socjalną oraz ze stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i młodzieży, 
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 teren U/MN – zabudowy usługowej, w którym: 

o przeznaczenie terenu to zabudowa usługowa. 

o dopuszcza się:  

▪ lokale mieszkalne w budynku usługowym,  

▪ zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy czym łączna powierzchnia 

zabudowy budynków mieszkalnych nie może przekraczać 35% powierzchni 

działki budowlanej, 

Istniejące drogi ujęto w granicach terenów: 

 KDG – teren drogi klasy „główna”, 

 KDD – teren drogi klasy „dojazdowa”, 

 KDW – teren drogi wewnętrznej. 

W stosunku do ustaleń planu obowiązującego w projekcie planu wprowadzono następujące 

zmiany: 

 powiększono dotychczasowy teren zabudowy techniczno-produkcyjnej o obszar rolniczy o 

powierzchni ok. 1,8 ha i o obszar przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną wraz z usługami o powierzchni ok. 0,2 ha, 

 w granicach dotychczasowego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 

wydzielono terenu U/MN, ograniczony do obszaru, w którym znajduje się istniejąca zabu-

dowa usługowa i mieszkaniowa, 

 w terenie zabudowy techniczno-produkcyjnej wprowadzono ograniczenie powierzchni do-

puszczonej funkcji usługowej, tak aby funkcja ta nie stanowiła przewagi w zagospodarowa-

niu terenu, 

  w terenach P/U i U wprowadzono zakaz lokalizacji zabudowy usługowej wymagającej 

ochrony przed hałasem, związanej z opieką zdrowotną, społeczną, socjalną oraz ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

 w terenie U uwzględniono istniejące zagospodarowanie terenu tzn. usługi (remiza OSP Sta-

nowice) i boisko sportowe, nie dopuszczając innych funkcji, których lokalizację umożliwiały 

ustalenia planu dotychczasowego jak np. funkcje mieszkalne, produkcyjne, 

 w terenie U/MN uwzględniono istniejące zagospodarowanie terenu tzn. usługi zabudowa 
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mieszkaniowa jednorodzinna, nie dopuszczając innych funkcji, których lokalizację umożli-

wiały ustalenia planu dotychczasowego jak np. funkcje produkcyjne, 

 w terenie P/U zmniejszono minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej z 30% do 

15%. 

13. Zanieczyszczenie powietrza. 

14. Parkingi i drogi. 

Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od na-

tężenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. 

Przedmiotowy obszar jest obsługiwany przez istniejące drogi publiczne i drogę wewnętrzną. W gra-

nicach terenu P/U mogą powstać dodatkowe dojazdy dla obsługi lokalizowanej zabudowy. Teren 

zabudowy techniczno-produkcyjnej wyznaczony w projekcie planu jest powiększony o obszar tere-

nów rolniczych, lecz powiększenie to umożliwi jedynie kompleksowe zagospodarowanie całego ob-

szaru ograniczonego istniejącymi drogami. Zagospodarowanie terenu ustalone w projekcie planu 

nie będzie się wiązało ze znacznym przyrostem terenów zabudowy z powodu występowania w tym  

obszarze strefy kontrolowanej gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, w której możliwość 

lokalizacji zabudowy jest ograniczona, natomiast istnieje możliwość zbliżenia do gazociągu innych 

elementów zagospodarowania terenu, w tym np. urządzeń technicznych, komunikacyjnych lub bi-

lansowania terenów biologicznie czynnych. 

Zmiana wprowadzona do projektu planu w stosunku do ustaleń planu obowiązującego nie wpłynie 

więc na wzrost natężenia ruchu na drogach stanowiących obsługę komunikacyjną obszaru objętego 

opracowaniem.   

W wyniku realizacji ustaleń planu stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu w po-

równaniu do stanu obecnego. 

 

14.1.1 Działalność produkcyjna i usługowa. 

Działalność usługowa i produkcyjna może być związana z powstawaniem różnorodnych zanieczysz-

czeń i ich emisją do powietrza atmosferycznego.  

Ewentualna budowa lokalnych kotłowni wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń. Podstawowymi 

zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw do celów grzewczych są: 

 dwutlenek siarki,  
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 tlenek węgla,  

 dwutlenek azotu  

 pyły.  

Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzew-

czym i maleją latem. Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede 

wszystkim od technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energe-

tyczna, warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) 

oraz zastosowanego rodzaju paliwa.  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie zmiany planu może wiązać się z lokalnym zanieczyszcze-

niem powietrza. Dotyczy to spalin oraz różnorodnych zanieczyszczeń, jakie mogą powstać w wy-

niku procesów produkcyjnych i świadczenia usług. W przypadku przestrzegania przepisów odręb-

nych, zmiany te nie spowodują znaczącego wzrostu stężeń zanieczyszczeń zarówno na obszarze 

objętym opracowaniem, jak i poza nim. 

Pogorszenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod 

nową zabudowę należy określić jako nieznaczne. Nowe przepisy i standardy z zakresu ochrony śro-

dowiska, jak też obecnie stosowane rozwiązania techniczne w zakresie systemów energetycznych i 

zmniejszająca się energochłonność budynków mają wymierne skutki w zakresie sukcesywnego 

ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego, wynikającego 

z niskiej emisji.  

W efekcie można się spodziewać utrzymania sumarycznego zapotrzebowania na energię i związa-

nej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku równoważenia wzrostu zapotrzebowania 

na energię w wyniku zabudowy nowych terenów inwestycyjnych, poprzez termomodernizację ist-

niejącej zabudowy i modernizację istniejących instalacji. 

Ustalenia planu dotyczące zaopatrzenia w energię cieplną określają zasilanie w energię cieplną z 

indywidualnych lub grupowych źródeł ciepła oraz urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW.  

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) Sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapo-

bieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ogranicze-

nia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Natomiast w 

art. 96 ust. 6 pkt 3 tejże ustawy określono, że wskazana uchwała sejmiku województwa, między 

innymi, określa rodzaje lub jakość paliw dopuszczonych do stosowania lub których stosowanie jest 
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zakazane lub parametry techniczne lub rozwiązania techniczne lub parametry emisji instalacji, w 

których następuje spalanie paliw, dopuszczonych do stosowania na obszarze określonym w tej 

uchwale. 

Ponadto biorąc pod uwagę dotychczasowe przeznaczenie terenu w obowiązującym planie miejsco-

wym można stwierdzić, że w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie nastąpi wzrost ilości po-

wstających zanieczyszczeń. 

14.1.2 Wnioski. 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu nie spowoduje wzrostu stężeń zanieczyszczeń za-

równo na obszarze objętym opracowaniem, jak i poza nim. 

14.2 Wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie 

gleby lub ziemi. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziem-

nych a także poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych. 

Realizacja ustaleń planu wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede wszystkim w zakresie: 

- lokalnych zmian stosunków wodnych – zmniejszenia retencji gruntowej na skutek wprowa-

dzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni z jednoczesnym wzrostem ilości wód od-

prowadzanych kanalizacją oraz obniżenia zwierciadła wód gruntowych na skutek prowa-

dzenia koniecznych prac ziemnych i budowlanych, 

- możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowadzo-

nych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. 

W wyniku zabudowy większej niż do tej pory części obszaru objętego opracowaniem oraz rozbudowy 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wzrasta poziom drenażu, jak również dochodzi do uszczelnie-

nia powierzchni, które powoduje zmniejszenie infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód pod-

ziemnych w stosunku do stanu obecnego.  

Obecnie trudno jest jednak określić, jak intensywne będzie docelowe zagospodarowanie i ile po-

wierzchni zostanie uszczelnione, trudno jest więc prognozować skalę oddziaływań.  

Ponadto wprowadzone do projektu planu zapisy takie jak obowiązek zachowania określonej wielko-

ści powierzchni biologicznie czynnej, pozwoli na zachowanie lokalnej retencji oraz ciągłości koryta-

rzy ekologicznych. 
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Tereny te pełnić będą funkcję ochronną (filtr biologiczny) jakości wód powierzchniowych i podziem-

nych. 

Ustalenia projektu planu wprowadzają jednoznaczne regulacje w zakresie gospodarki ściekowej – 

sanitarnej i deszczowej. W zakresie odprowadzania ścieków w planie ustalono: 

a) docelowe odprowadzenie ścieków przemysłowych wstępnie oczyszczonych do 

wymaganych standardów i ścieków bytowych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej 

z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni, 
b) w terenie nie objętym zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej dopuszcza się:  

- do czasu jego realizacji tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych 
bezodpływowych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków do stacji 

zlewnych lub oczyszczalni ścieków, 

- odprowadzanie ścieków do indywidualnej oczyszczalni ścieków, 
 

W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w planie ustalono: 

a) ujmowanie wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacyjne zamknięte lub w 
systemy otwarte, 

b) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie własnym 

inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki ściekowej, w tym w 
terenie P/U z możliwością wykorzystania wód opadowych i roztopowych dla celów 

technologicznych i przeciwpożarowych. 
 

W rejonie obszaru objętego opracowaniem w chwili obecnej nie występuje sieć kanalizacji sanitar-

nej. Zgodnie z podjętą uchwałą nr IV/57/23/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listo-

pada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Czerwionka-Leszczyny przedmiotowy obszar znaj-

duje się poza obszarem aglomeracji. Ustalenia planu zakładają jednak docelowe objęcie tego ob-

szaru siecią kanalizacji sanitarnej w przyszłości. 

Wprowadzone do ustaleń planu wymagania względem terenów przeznaczonych do zainwestowania 

w zakresie wyposażenia ich w kanalizację sanitarną i deszczową, jak również ustalenia dot. moder-

nizacji i rozbudowy istniejących systemów przyczynią się do uregulowania gospodarki wodno – 

ściekowej na analizowanym obszarze, poprzez ograniczenie zagrożenia zanieczyszczenia wód po-

wierzchniowych oraz podskórnych przez ścieki.  

W przypadku terenów, na których prowadzona będzie działalność produkcyjna i usługowa, odpro-

wadzanie wód deszczowych zależne będzie od specyfiki przedsięwzięcia i natężenia koniecznej ob-

sługi komunikacyjnej.  

Ścieki wprowadzane do wód lub ziemi muszą spełniać wymagania określone przepisami ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w 

tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 
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należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Obiekty budowlane oraz 

instalacje, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi mu-

szą odpowiadać wymogom, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska. 

Z uwagi na funkcję terenu P/U, która jest związana z możliwością lokalizacji obiektów o znacznych 

gabarytach i dużych powierzchniach dachu w ustaleniach planu dla terenu P/U dopuszczono możli-

wość lokalizacji zbiorników retencyjnych wód opadowych i roztopowych. 

Przeznaczenie terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową wiąże się z powstawaniem odpa-

dów, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wyklucza się również po-

wstawania odpadów niebezpiecznych, związanych z prowadzoną działalnością. Firmy, które będą 

wytwarzać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w znacznych ilościach, określonych w 

ustawie o odpadach, zobowiązane są do uzyskania stosownych pozwoleń właściwych organów ad-

ministracji. Unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, winno odbywać się zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

Zgodnie z art. 228. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.)  uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami 

straciły moc. 

Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nastąpi wzrost ilości odpadów 

poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ogra-

niczenia zagrożeń dla środowiska.  

Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzy-

sku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia 

ujemnych skutków realizacji ustaleń zmiany planu na środowisko. 

W ustaleniach projektu planu w zakresie gospodarki odpadami ustalono obsługę gminy zgodnie z 

uregulowaniami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie Gminy i Miasta Czer-

wionka-Leszczyny. 

Można założyć, że przyjęty w gminie system zbierania, gromadzenia, transportu, odzysku i uniesz-

kodliwiania odpadów spowoduje zauważalną poprawę ekologicznych warunków życia jego mieszkań-

ców i wpłynie korzystnie na stan środowiska. 

Rozwiązaniami mającymi na celu ochronę gleb i wód przed zanieczyszczeniem jest np. selektywne 

magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczaniem tj. np. w 
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przystosowanych do tego celu kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi lub w sposób za-

bezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem lub w inny sposób zabezpieczający środowisko przed 

zanieczyszczeniem, szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych.  

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie planu zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych 

w przepisach odrębnych, nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego 

w wyniku realizacji jego ustaleń.  

14.3 Ochrona powierzchni ziemi. 

Zbadanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

odrębnymi nastąpi na etapie sporządzania projektu budowlanego.  

W obszarze opracowaniem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, stąd 

warunków ochrony w tym zakresie nie wprowadzono do projektu planu.  

14.4 Udokumentowane złoża kopalin. 

Część obszaru objętego planem, w tym teren U/MN, U, KDD oraz części terenów  P/U, KDG, KDW 

położona jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanów pokładów węgli  

„Dębieńsko” i udokumentowanego złoża węgla kamiennego i metanów pokładów węgli  „Dębieńsko 

1”. W obszarze objętym opracowaniem nie występują jednak żadne tereny i obszary górnicze.  

14.5 Hałas i wibracje. 

W chwili obecnej największym źródłem hałasu w rejonie obszaru objętego opracowaniem jest hałas 

komunikacyjny związany z drogami: ul. Żorską, Zwycięstwa i 1 Maja. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu nie zalicza tere-

nów przemysłowych i usługowych do obszarów chronionych. Obszarami chronionymi są tereny za-

mieszkania i tereny przebywania ludzi (uzdrowiska, rekreacja, wypoczynek). Teren przemysłowy i 

usługowy traktowany jest jako środowisko pracy i obowiązują je przepisy BHP na stanowiskach 

pracy, które określają dopuszczalne poziomy hałasu ze względu na ochronę słuchu. 

W terenie P/U zgodnie z ustaleniami planu wykluczono możliwość lokalizacji usług, które są objęte 

ochroną przed hałasem takich jak: usługi związane z opieką zdrowotną, społeczną, socjalną oraz 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Możliwość lokalizacji tych usług wykluczono 

również w ustaleniach dla terenu U.  
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Ochroną przed hałasem objęto terenu U/MN. W ustaleniach planu wskazano obowiązek uwzględ-

nienia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska, w tym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U/MN - 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 

W stosunku do aktualnego przeznaczenia terenów w obowiązującym planie miejscowym projekt 

planu nie wprowadza zmian, które mogłyby wpłynąć na wzrost emisji hałasu.  

Obszar objęty opracowaniem jest predysponowany do lokalizacji zabudowy techniczno-produkcyj-

nej i usługowej z uwagi na sąsiedztwo istniejących dróg. Taki obszar może być narażony na ewen-

tualne ponadnormatywne emisje hałasu, w związku z czym powinien być przeznaczony na takie 

rodzaje użytkowania, które nie są objęte ochroną przed hałasem lub na których dopuszczalne po-

ziomy hałasu mogą być podwyższone. 

Obszar objęty opracowaniem sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej, na których obowią-

zują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Ewentualna uciążliwość związana z emisją hałasu przez zakłady produkcyjne lub usługową działal-

ność może być ograniczona lub wyeliminowana przez: 

 realizację nasadzeń zielenią izolacyjną, 

 kontynuację stosowania w procesach produkcyjnych i eksploatacyjnych urządzeń o niskim po-

ziomie emisji hałasu, 

 odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie w możliwie jak największej odle-

głości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich stosunkowo niewielkie wymiary, istnieje wiele 

prostych możliwości ograniczenia emisji do środowiska przez zastosowanie skutecznych rozwiązań 

technicznych takich jak: tłumiki, obudowy dźwiękochłonne, zwiększenie izolacyjności akustycznej 

ścian czy stolarki okiennej pomieszczeń, w których pracują hałasujące maszyny. 

Przy zastosowaniu ww. sposobów ograniczenia lub eliminacji uciążliwości hałasu związanego z 

działalnością usługową i produkcyjną, mając przy tym na uwadze prognozowane nieznaczne pogor-

szenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod nową za-

budowę można prognozować, że w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie pojawi się możliwość 

wystąpienia oddziaływań skumulowanych w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.  
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14.6 Emitowanie pól elektromagnetycznych. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropoge-

niczne. Naturalne środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących na Ziemi 

(wyładowania elektromagnetyczne w atmosferze ziemskiej) lub na Słońcu (promieniowanie elektro-

magnetyczne Słońca), a także w kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko elek-

tromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako produkt uboczny wynikający ze sto-

sowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej częstotliwości stosowane 

są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne o 

wartościach znacznie przewyższających tło naturalne. Najpowszechniej występującymi instalacjami 

będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko są 

instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i 

telewizyjne.  

Realizacja ustaleń planu może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego, uwarunkowa-

nego  dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w zakresie napowietrznych linii i urządzeń elek-

troenergetycznych oraz dopuszczalną lokalizacją urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji ba-

zowych telefonii komórkowej.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne, dotyczące ochrony śro-

dowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 tej ustawy ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co naj-

mniej na tych poziomach; 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do wartości dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane. 

Projektant i użytkownik urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne ma obowiązek stoso-

wania technicznych i organizacyjnych środków eliminujących zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych po-

ziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883), określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycz-

nych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz 

miejsc dostępnych dla ludzi. Są one zależne od częstotliwości i rodzaju pracy źródeł. Przez tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rozumie się tereny, dla których taką funkcję przewi-

dziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  
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Zgodnie z ustaleniami planu w obszarach objętych opracowaniem zabudowa mieszkaniowa jest do-

puszczona uzupełniająco jedynie w terenie U/MN. W pozostałych terenach nie ma możliwości loka-

lizacji zabudowy mieszkaniowej, natomiast będą powstawały miejsca dostępne dla ludzi.  

W obszarze objętym opracowaniem będą mogły powstawać instalacje radiokomunikacyjne, radio-

nawigacyjne i radiolokacyjne. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia określonego rozporządze-

niem z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 71) na etapie lokalizacji oraz budowy tego ro-

dzaju obiektów inwestor jest lub może być zobowiązany przez odpowiedni organ ochrony środowi-

ska do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Oddanie do użytkowania stacji bazowej wymaga uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektro-

magnetycznych do środowiska, na podstawie przeprowadzonych wstępnych pomiarów wielkości 

emisji z instalacji. Poziom pól elektromagnetycznych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 

określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, przy czym inne poziomy pól elektroma-

gnetycznych obowiązują dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a inne dla po-

zostałych terenów - jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.  

W obszarze objętym opracowaniem występują napowietrzne linie średniego napięcia. W projekcie 

planu zawarto ustalenie w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym - po-

ziom pól elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości okre-

ślonych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w tym:  

a) dla terenu oznaczonego symbolem: U/MN obowiązują dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;  
b) dla wszystkich pozostałych terenów w granicach obszaru objętego planem obowiązują 

dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc dostępnych dla 
ludności. 

Dla potrzeb lokalizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu najbardziej prawdopo-

dobne jest to, że linie te zostaną przebudowane na linie kablowe.  

Mając na względzie wyżej wymienione ustalenia można przewidywać, że promieniowanie elektro-

magnetyczne pochodzące od sieci i urządzeń dopuszczonych planem nie będzie w istotny sposób 

oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzi.   

14.7 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcie poważnej awarii – rozumie się przez to zdarze-

nie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, ma-

gazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
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prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zagrożenia śro-

dowiska albo prowadzące do powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 30 poz. 208 z 

późn. zm.) określa rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpie-

nia poważnej awarii przemysłowej.  

W obszarze objętym opracowaniem ewentualnym zagrożeniem dla środowiska mogą być przede 

wszystkim wypadki komunikacyjne i awarie pojazdów przewożących tranzytem materiały niebez-

pieczne.  

14.8 Przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie, prze-

kształcenia środowiska kulturowego i klimatu. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się poza terenami najcenniejszymi pod względem przyrodni-

czym i krajobrazowym. 

Pierwotny krajobraz omawianego terenu został w dużej mierze przekształcony wskutek działalności 

rolniczej człowieka. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w sąsiedztwie dróg i terenów zabu-

dowy. Realizacja zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu nie będzie więc w tym terenie 

stanowić dominanty wysokościowej ani krajobrazowej.  

Wprowadzenie zainwestowania na tereny dotychczas niezabudowane ograniczy wielkość obecnie 

występującej powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie planu nieznacznie powiększono obszar 

terenów przeznaczonych pod zabudowę w dotychczasowych ustaleniach obowiązującego planu 

miejscowego, dodatkowo też zmniejszono udział powierzchni terenów biologicznie czynnych.  

Zasadniczym skutkiem realizacji ustaleń miejscowego planu jest uszczuplenie terenów biologicznie 

czynnych.  

Należy przyjąć, że realizacja planu w proponowanej wersji będzie miała jednak minimalny wpływ 

na środowisko przyrodnicze, biorąc pod uwagę dotychczasowe przeznaczenie tego terenu w obo-

wiązującym planie miejscowym. Stan środowiska, poprzez odpowiednio dobrane przeznaczenie i 

zasady zagospodarowania, nie ulegnie pogorszeniu.  

Projekt miejscowego planu wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny niekorzystny 

wpływ projektowanych terenów na środowisko. Biorąc pod uwagę ustalenia planu oraz po przea-

nalizowaniu istotnych cech krajobrazu na analizowanym terenie można wnioskować o braku nega-

tywnego oddziaływania na ten element środowiska przyrodniczego.  
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Realizacja ustaleń projektu planu nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego 

terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.   

14.9 Ocena wpływu ustaleń planu na świat roślin i zwierząt oraz na funkcjonowanie 

korytarzy ekologicznych. 

Obszar objęty opracowaniem nie zawiera elementów o nadzwyczajnie wysokich walorach przyrod-

niczych, stanowią je bowiem w dużej mierze fitocenozy pochodzenia antropogenicznego, to jest 

agrocenozy. Obszar ten znajduje się także poza obszarem korytarzy ekologicznych wyznaczonych 

w opracowaniu pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospo-

darowania przestrzennego województwa”, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Kato-

wice, 2007. 

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi niewielki przyrost powierzchni terenów przeznaczonych 

pod zainwestowanie w stosunku do aktualnego przeznaczenia tego terenu. 

Z uwagi na ograniczenie obszaru przewidzianego pod zainwestowanie terenami ulic, z których dwie 

ul. Żorska i Zwycięstwa już w chwili obecnej z racji intensywnego ruchu stanowią bardzo duże ba-

riery ekologiczne można stwierdzić, że wyznaczone w planie nowe tereny zabudowy nie będą sta-

nowiły kolejnego ograniczenia możliwości migracyjnych fauny.  

W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się wystąpienia negatywnego wpływu na florę i 

faunę terenu. Poza terenami trwale wyłączonymi z użytkowania rolniczego sposób zagospodarowa-

nia pozostałej części obszaru nie ulegnie zmianie w stosunku do dotychczasowych ustaleń obowią-

zującego planu. 

Na omawianym terenie nie stwierdzono występowania roślin chronionych a na podstawie rozporzą-

dzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, nie występują tu tereny stałego przebywania i gniazdowa-

nia rzadkich gatunków zwierząt. 

W obszarze objętym opracowaniem nie będzie konieczne wystąpienie o zgodę na zmianę przezna-

czenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

14.10 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych. 

Realizacja ustaleń planu nie jest związana ze znaczącymi skutkami transgranicznymi. Nie przewi-

duje się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne od-

działywanie na środowisko poza granicami kraju. 
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15. Ocena skutków realizacji ustaleń planu dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, w 
tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Na-
tura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym w obszarze objętym opracowaniem nie występują sie-

dliska i gatunki roślin podlegające ochronie prawnej. 

Obszar objęty planem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich”, w którym obowiązują ustalenia określone w Rozporządzeniu Nr 

181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. z 1993 r., Nr 

15/93, poz. 130).  

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na terenie Parku obowiązują następujące ograniczenia:  

  zabrania się lokalizowania inwestycji przemysłowych mogących pogorszyć stan środowi-

ska, 

  nakazuje się ograniczyć lokalizowanie kopalnictwa podziemnego i odkrywkowego, wydo-

bywanie skał, minerałów i torfu, 

 na obszarach leśnych zakazuje się zakładania upraw plantacyjnych drzew szybko rosną-

cych, 

  zakazuje się wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, in-

nego zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza, 

  zakazuje się prowadzenia prac powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych, 

  zabrania się umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków w obrę-

bie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony przyrody, nie związanych z ochroną 

porządku i bezpieczeństwa. 

  zabrania się prowadzenia działalności handlowej na terenach objętych szczególnymi for-

mami ochrony przyrody, 

  zakazuje się hodowli zwierząt metodą bezściółkową na skalę przemysłową. 

Ustalenia projektu planu nie będą miały wpływu na zachowanie ww. ograniczeń, które zgodnie z 

przepisami odrębnymi obowiązują w granicach Parku Krajobrazowego, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę dotychczasowe przeznaczenie większej części terenu pod funkcje produkcyjne w obowiązu-

jącym planie miejscowym. 
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W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary Natura 2000.  

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest położony w odległości 10 km od granic 

przedmiotowego obszaru Specjalny obszar ochrony Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki 

oraz Obszar specjalnej ochrony - Dolina Górnej Wisły. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki 

PLH240039 został wyznaczony dla ochrony:  piskorza Misgurnus fossilis (kod: 1145),  kumaka 

nizinnego Bombina bombina (kod: 1188),  wydry Lutra lutra (kod: 1355), oraz  siedliska przyrod-

niczego – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Po-

tamion (kod: 3150). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB 240001  prawie w całości 

należy do zlewni Wisły. Tylko dorzecze Piotrówki koło Pruchnej podlega odwodnieniu przez system 

rzeczny Odry. Obszar objęty opracowaniem jest położony w zlewni Odry. Obszar ten nie ma po-

wiązań przyrodniczych z obszarami Natura 2000, które mogłyby być źródłem niekorzystnych od-

działywań na przedmioty ich ochrony. 

Projekt planu nie wprowadza żadnych zmian, które mogłyby oddziaływać w sposób niekorzystny na 

przyrodę sąsiednich obszarów chronionych, w tym również na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000.  

Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne 

oddziaływania na środowisko, które zostały przedstawione w rozdziale 12 i omówione w poszcze-

gólnych podrozdziałach niniejszej prognozy można stwierdzić, ze realizacja ustaleń planu nie spo-

woduje znaczącego oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w tym na obszary Natura 

2000 i Obszar Chronionego Krajobrazu, w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania działań 

kompensujących. 

Obszar objęty opracowaniem nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie: 

 pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,  

 pogarszać integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

16. Ocena określonych w projekcie planu warunków zagospo-
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darowania terenów, wynikających z potrzeb ochrony środowi-
ska. 

Projekt planu w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochrony śro-

dowiska. Ustalenia projektu planu uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, zgodnie z za-

sadą zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, nie 

ograniczając możliwości rozwojowych gminy.  

17. Ocena kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzen-
nego i innych ustaleń zawartych w projekcie planu. 

17.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  z uwarun-

kowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Projekt planu był sporządzany jednocześnie z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Obszar 

objęty opracowaniem posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne, w którym rozpoznano i 

scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie zbadano uwarunkowania, 

które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz określenie 

ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska i wskazanie obszarów, na 

których ograniczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu jest 

zgodne pod tym względem z opracowaniem ekofizjograficznym.   

17.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. 

Ocenę proporcji pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania należy przeprowadzić w odnie-

sieniu do całego obszaru gminy. Obszar objęty opracowaniem jest obecnie obszarem w większości 

przeznaczonym pod zabudowę i komunikację. Przyjęte w planie zwiększenie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod zabudowę jest nieznaczne. Zasady zagospodarowania przyjęte w ustaleniach 

planu stanowią kontynuację planowanej tendencji zagospodarowania obszarów tej części gminy, w 

związku z czym należy stwierdzić, że w wyniku realizacji ustaleń planu nie nastąpi zachwianie wła-

ściwych proporcji pomiędzy ilością terenów zabudowy do terenów otwartych, pełniących funkcje 

przyrodnicze. 

18. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów po-
wiązanych z projektem planu. 

Najważniejszymi dokumentami powiązanymi z projektem planu mają dokumenty o zasięgu regio-

nalnym i lokalnym, w tym: 
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1) Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 

2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13.09.2016r., poz. 4619), 

2) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta Uchwałą Sej-

miku Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku stanowiąca 

aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętej przez 

Sejmik Województwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, 

3) Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 r. z uwzględnie-

niem perspektywy do roku 2024 przyjęty uchwałą nr V/11/8/2015 Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015,   

4) Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjęty Uchwałą Nr 

IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego. 

W ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego gminę Czer-

wionka-Leszczyny zakwalifikowano do Miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego - 

Aglomeracji Rybnickiej, którego rozwój winien być ukierunkowany na wzmacnianie funkcji wielko-

miejskich o znaczeniu krajowym i międzynarodowym – zgodnie z potencjałem, zahamowanie nad-

miernej migracji ludzi wykształconych i przedsiębiorczych, zmniejszenie poziomu bezrobocia oraz 

poprawę jakości środowiska. 

Obszar objęty opracowaniem położony w wiejskiej części gminy, znajduje się w wiejskim obszarze 

funkcjonalnym, w którego rozwoju wskazane jest kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

na obszarach o najwyższym potencjale glebowym oraz wielofunkcyjny rozwój na obszarach o ni-

skim potencjale glebowym przy zachowaniu walorów przyrodniczych i tradycyjnego krajobrazu rol-

niczego. Jednocześnie wyzwaniem jest powstrzymanie żywiołowego podziału terenów otwartych 

oraz rozprzestrzeniania się zabudowy podmiejskiej, jednorodzinnej, celem zachowania różnorodno-

ści i spuścizny kulturowej terenów wiejskich. Kształtowanie krajobrazu, ochrona i wykorzystanie 

środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, będą miały pozytywny wpływ na środowi-

sko przyrodnicze, walory krajobrazowe i jakość życia mieszkańców tego obszaru funkcjonalnego. 

Spośród najważniejszych informacji wynikających z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wo-

jewództwa Śląskiego 2020+” należy wyróżnić położenie obszaru gminy: 

- w obszarze, na którym zlokalizowane są kolejowe tereny zamknięte – którego rozwój winien być 

ukierunkowany na zachowanie ich funkcji podstawowych bezpośrednio związanych z obronnością i 

bezpieczeństwem państwa, z jednoczesnym wykorzystaniem cech tych obszarów do rozwoju re-

gionu, 
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- w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi – w którym główne działania winny kon-

centrować się na podnoszeniu stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez optymalne 

zagospodarowanie terenów. Rozwój tych obszarów powinien być podporządkowany zachowaniu 

równowagi pomiędzy potrzebą ochrony środowiska przyrodniczego, działaniami na rzecz przeciw-

działania zagrożeniu powodziowemu a wykorzystaniem gospodarczym. Priorytetem działań prze-

ciwpowodziowych dla terenów obecnie zurbanizowanych lub przeznaczonych do zabudowy w obo-

wiązujących gminnych dokumentach planistycznych powinna być ochrona zabudowy, natomiast dla 

obszarów niezabudowanych i nieprzeznaczonych do zabudowy winien być zakaz zabudowy. Dla ob-

szarów szczególnego zagrożenia powodzią winno uwzględniać się obowiązujące zakazy, nakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powo-

dzią. Na wszystkich terenach województwa wskazanych w planach zarządzania ryzykiem powodzio-

wym należy uwzględnić ustalenia tych dokumentów 

- w obszarze cennym przyrodniczo – którego rozwój powinien być ukierunkowany na ochronę wa-

lorów przyrodniczych obszarów cennych przyrodniczo. Cenne elementy środowiska przyrodniczego 

stanowią jednocześnie główne walory turystyczne województwa śląskiego, stwarzające możliwości 

rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej regionu. Funkcja ta jest ważnym czynnikiem nie tylko 

wzrostu, ale także aktywizacji gospodarczej wielu obszarów regionu. Jednakże rozwój funkcji tury-

styczno-rekreacyjnej na obszarach cennych przyrodniczo winien zostać podporządkowany zacho-

waniu różnorodności biologicznej. 

- w obszarze udokumentowanych złóż kopalin, którego rozwój powinien być ukierunkowany na 

ochronę terenów złóż umożliwiającą ich przyszłą eksploatację z uwzględnieniem minimalizacji kosz-

tów związanych z ochroną środowiska  

w obszarze ochrony krajobrazów kulturowych, którego rozwój powinien być ukierunkowany na 

ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnych jak i niematerialnych, mających 

szczególne znaczenie dla zachowania tożsamości regionu, 

- w obszarze przygranicznym – którego rozwój powinien być ukierunkowany na stymulowanie 

wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości poprzez współpracę międzynarodową, wy-

mianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, turystyki, wspólnego przeciwdziałania klęskom 

żywiołowym, itp. 

- w obszarze funkcjonalnym ochrony i kształtowania zasobów wodnych obejmującym teren całego 

województwa, 
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Zagospodarowanie obszaru objętego opracowaniem jest spójne z ustaleniami Planu Zagospodaro-

wania Przestrzennego Województwa. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego określono cele i kierunki ochrony 

środowiska do 2019 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024: 

 Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana z 

realizacją kierunków działań naprawczych, 

 Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z 

nowoczesnymi technologiami 

 System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i 

utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód. 

 Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem 

jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, 

recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami 

komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu 

pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii. 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu. 

 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych. 

 Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. 

 Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego 

zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. 

 Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

 Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, 

niskich poziomach. 

Projekt planu jest spójny z ww. programem ochrony środowiska.  

Ustalenia planu uwzględniają cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustanowionych 

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Realizacja ustaleń planu nie będzie wy-

wierać negatywnego wpływu na jednolite wody powierzchniowe i podziemne. 

19. Przewidywane metody analizy realizacji ustaleń planu. 

W celu kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu niezbędne jest prowa-

dzenie systemu monitoringu planu miejscowego. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgod-

ności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi w planie miejscowym, jak również potencjalnego 
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wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Realizacja postanowień dokumentu jakim jest miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, 

stanowiącego podstawę wydania pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia 

analizy realizacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją 

zamierzenia inwestycyjnego (w całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego zgodny ze studium jest aktem prawa miejscowego, na podstawie którego następuje re-

alizacja zabudowy i zagospodarowania terenów. 

Metoda analizy skutków realizacji postanowień planu miejscowego powinna polegać na: 

• ocenie oddziaływania projektowanego zagospodarowania poszczególnych terenów 

na środowisko; 

• ocenie przestrzegania  ustaleń  dotyczących  przeznaczenia  terenu, ładu prze-

strzennego,  warunków kształtowania  zabudowy  i zagospodarowania  terenu, za-

sad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania śro-

dowiska.  

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknię-

cia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu nie-

których planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń studium i planów na środowisko przy-

rodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standar-

dów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości 

elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocz-

nie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źró-

dłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Mar-

szałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub za-

pisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Monitoring w zakresie przestrzegania ustaleń  dotyczących  przeznaczenia terenu, ładu przestrzen-

nego, warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska powinien zawierać kontrolę ta-

kich elementów jak m.in.: 

- stan wyposażenia obszaru w kluczowe dla jakości środowiska elementy infrastruktury – 

sieć wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wielkość rezerw na podstawo-

wych urządzeniach i obiektach inżynierii, 

- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej - zachowanie odpowiedniego udziału 
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powierzchni biologicznie czynnej w granicach danego terenu i działki – na podstawie doku-

mentacji technicznej, 

Okresowe przeglądy zainwestowania  terenów  i  realizacji ustaleń planu powinny być przeprowa-

dzane przez organy administracji samorządowej.  

Monitoring skutków realizacji ustaleń planu winien być dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach oceny zmian zacho-

dzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności studium.  

Oceny te winny być dokonywane przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, co naj-

mniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny 

być przedstawione Radzie Miejskiej. Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i oce-

nić środowiskowe skutki realizacji ustaleń planu.   

20. Propozycje działań minimalizujących i zapobiegających w 
odniesieniu do przedstawionych w prognozie potencjalnych 
zagrożeń środowiska związanych z realizacją ustaleń planu. 
Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami nad pro-

jektem planu. Wstępna identyfikacja walorów środowiskowych, rozpoznanie potencjalnych proble-

mów środowiskowych w konfrontacji z założeniami koncepcyjnymi projektu planu pozwoliły na 

określenie ogólnych zaleceń mających na celu zapobieganie i ograniczenie potencjalnych, negatyw-

nych oddziaływań na środowisko. Zalecenia te zostały uwzględnione już w trakcie prac nad projek-

tem planu.  

W projekcie planu, który jest przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono większość zgłoszo-

nych na wcześniejszym etapie postulatów. Wdrożenie tych postulatów nastąpiło w formie bezpo-

średniej zmiany funkcji poszczególnych terenów lub poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów 

w tekście projektu planu. 

W prognozie oddziaływania na środowisko nie wskazano więc rozwiązań minimalizujących lub eli-

minujących zagrożenia środowiska, które mogą wynikać z realizacji ustaleń planu, gdyż zastoso-

wane rozwiązania były na bieżąco konsultowane. 

Wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne oddziaływania na 

środowisko zostały przedstawione w rozdziale 13 i omówione w poszczególnych podrozdziałach, 

które odnoszą się do ocen w ramach poszczególnych kryteriów.  

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie planu zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych 

w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń dla środowi-

ska w wyniku realizacji jego ustaleń. 
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21. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań za-
wartych w projekcie planu. 

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do za-

wartych w projekcie planu. Wśród rozwiązań alternatywnych rozważano różne warianty parame-

trów i wskaźników zagospodarowania terenu takie jak wielkość udziału powierzchni biologicznie 

czynnych, wysokość i intensywność zabudowy. Przyjęte wskaźniki kształtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenu są wynikiem analiz mających na celu wkomponowanie nowych obiektów w 

otoczenie i krajobraz. 

Przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania określone w ustaleniach 

projektu planu są optymalne z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz funkcjo-

nalno-przestrzennych. Przeznaczenie to uwzględnia ponadto istniejące zagospodarowanie terenów 

zabudowanych i ustalenia studium. 

 


