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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Opracowanie niniejsze jest oceną oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko 
obejmującej fragment terenu górniczego  „Ornontowice  1”  . 

Dokument prognozy dostarcza niezbędnych informacji ułatwiających konstruktywny przebieg 
publicznej dyskusji nad projektem planu oraz powinien być pomocny przy podjęciu przez Radę Miejską 
ostatecznej decyzji o jego uchwaleniu. Ponadto, prognoza stanowi jeden z dokumentów, na którym 
mogą oprzeć swoje stanowisko organy opiniujące (uzgadniające) przedłożony im dokument 
planistyczny. 

Podstawowym źródłem informacji są dane zebrane podczas wizji terenowej przeprowadzonej 
we kwietniu 2020 roku przez autorów prognozy. Podczas prac terenowych prowadzono i dokonano 
oceny walorów krajobrazu i powiązań krajobrazowych. Zwracano uwagę na źródła i skutki oddziaływań 
antropogenicznych (np. hałas, degradacja środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne). 
W prognozie wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne dla terenu gminy Czerwionka - Leszczyny 
oraz prognozę oddziaływania na środowisko sporządzoną do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwionka - Leszczyny oraz z innych źródeł pisanych, które 
wymieniono w wykazie literatury. 

W dalszej części prognozy zostały przeanalizowane możliwe skutki środowiskowe, jakie 
potencjalnie może powodować realizacja ustaleń planu, w rozbiciu na poszczególne komponenty 
środowiska w fazie realizacji i funkcjonowania planowanych przedsięwzięć. Następnie przeprowadzono 
analizę zgodności ustaleń projektu planu z celami ekologicznymi wyrażonymi w dokumentach 
nadrzędnych, a także w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju ustalonych na bazie 
obowiązujących przepisów. 

Podstawowym sposobem wizualizacji informacji jest rysunek prognozy sporządzony na rysunku 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego, na którym przedstawiono wyniki prognozowanych 
skutków przedsięwzięć, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu. Wyniki prognozy 
skonstruowano bazując na porównaniu ocen jakości środowiska w obrębie przestrzeni objętej 
opracowaniem dla stanu aktualnego oraz prognozowanego.  

Prognoza nie stanowi prawa miejscowego. Ustalenia i wnioski prognozy nie mają skutków 
prawnych. 
 
Diagnoza stanu środowiska na obszarze opracowania 

Projekt planu miejscowego będący przedmiotem postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko, w trakcie, którego wykonano niniejszą prognozę dotyczy części obrębu Dębieńsko 
obejmującej fragment terenu górniczego  „Ornontowice  1"  o  powierzchni  około 440 ha gruntów. 

W stanie istniejącym mamy do czynienia przede wszystkim z luźną zabudową mieszkaniową 
związaną z gospodarstwami rolnymi zlokalizowana wzdłuż dróg publicznych utwardzonych w postaci 
jednej linni zabudowy. Pozostały tereny to użytki polowe i lasy. 
 
Krótka informacja o projekcie planu 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  został zainicjowany w celu z 
jednej strony dostosowania do obowiązujących przepisów funkcjonujących na tym terenie planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania przeznaczeń zgodnie z obowiązującym Studium.  

W założeniu Projekt planu ma doprowadzić do uregulowania zasad zagospodarowania 
przestrzeni według obowiązującego stanu prawnego. 

Cały obszar opracowania jest objęty prawem miejscowym: miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Czerwionce -  Leszczynach z 
dnia 26 września 2002 r. Nr IX/78/2002, ogłoszony, w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
z dnia 8 listopada 2002 r. Nr 77 poz. 2749 

Podstawowe ustalenia z obowiązujących planów, w szczególności w zakresie opisu przeznaczeń 
podstawowych, dopuszczeń oraz wskaźników urbanistycznych zostały w projekcie planu utrzymane, a 
to ze względu na przyjęta formułę opracowania poprzez zmianę ustaleń. 
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Rys.1 Rysunek projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (pomniejszenie 
bezskalowe) 
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Rys.2 Rysunek obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(pomniejszenie bezskalowe) 
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Ocena potencjalnych skutków realizacji ustaleń planu dla środowiska 
Projekt zmiany planu miejscowego w odniesieniu do stanu istniejącego, utrzymuje istniejące 

tereny zurbanizowane, powiększa je wyłącznie wzdłuż istniejącego układu dróg publicznych  
wprowadzając na tereny upraw polowych zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę 
zagrodową w ramach gospodarstw rolnych. 

Mając na uwadze skumulowane skutki wynikające z realizacji ustaleń zmiany planu , należy 
stwierdzić, iż ustalenia planu mają na celu zminimalizowanie oddziaływania na lokalną florę i faunę.  

Z analiz przeprowadzonych w prognozie wynika, że realizacja ustaleń przedmiotowego 
dokumentu przy uwzględnieniu kumulacji możliwych niekorzystnych oddziaływań nie będzie znacząco 
oddziaływać na cele i przedmiot ochrony. 

 
Synteza ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko 

Realizacja ustaleń projektu planu nie niesie istotnego ryzyka pogorszenia stanu środowiska 
w rejonie opracowania. Projekt przedmiotowego dokumentu: 

 jest zgodny z podstawowymi zasadami i normami zrównoważonego rozwoju, a także 
wskazaniami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym; 

 minimalizuje wpływ wzmożonej antropopresji, na stosunki wodne występujące na terenie 
objętym opracowaniem i obszarze przewidywanego oddziaływania inwestycji; 

 nie zawiera ustaleń mogących powodować negatywny wpływ na formy ochrony przyrody – nie 
występują w granicach objętych planem; 

 cele, dla których podjęto prace planistyczne zostaną osiągnięte z zachowaniem ciągłości 
systemów przyrodniczych; 

 nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować trwałe i nieodwracalne zagrożenia dla 
środowiska oraz oddziaływać niekorzystnie długofalowo na zdrowie ludzi; 

 nie zawiera ustaleń, których realizacja mogłaby pogorszyć długofalowo komfort życia lokalnej 
społeczności. 
 

2. Informacje wstępne  
Podstawą formalną do realizacji opracowania jest zlecenie Urzędu Miasta w Czerwionce - 

Leszczynach. Prognozę sporządził zespół firmy P.A. NOVA S.A. 
Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ocenach oddziaływania 
na środowisko”, wprowadza obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Jest ona 
jednym z elementów postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów 
strategicznych, do których zaliczane są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dla projektów 
dokumentów strategicznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera 
art. 51 ust. 2 powołanej wyżej ustawy. Stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony z 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Państwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym w Rybniku. Oba uzgodnienia wymagają, aby informacje zawarte w prognozie 
były zgodne z art. 51 przywołanej wyżej ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Wymagania wynikające z artykułu 51 ust. 1 i ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania na 
środowisko zostały uwzględnione w niniejszej prognozie, w stopniu, na jaki pozwala stan współczesnej 
wiedzy oraz zawartość, szczegółowość i etap przyjęcia przedmiotowego dokumentu planistycznego. W 
przypadku wątpliwości, przy ocenie zagrożenia kierowano się zasadą przezorności przyjmując 
najbardziej niekorzystny z możliwych scenariusz wydarzeń. 

 
Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Punktem wyjścia do prognozowania przyszłych potencjalnych zmian jest znajomość aktualnych 
warunków środowiskowych na terenie opracowania, ich rozpoznanie w większości obejmuje cały obszar 
gminy Czerwionka - Leszczyny a dopiero od części 5 następuje określenie wpływu poszczególnych 
ustaleń zmiany planu na warunki przyrodnicze w obszarze opracowania. Przyjęte założenie ma za 
zadanie jak najlepiej zobrazować istniejące komponenty środowiska występujące na terenie gminy, 
nierzadko wykraczające poza obszar opracowania a pozostające pod wpływem ustaleń projektu zmiany 
planu. 

W prognozie wykorzystano także opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Czerwionka - 
Leszczyny oraz inne źródła, które wymieniono w wykazie literatury. Należą do nich między innymi wyniki 
monitoringu poszczególnych komponentów środowiska publikowane w komunikatach i raportach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, prognozy i raporty dla innych, wcześniej przyjętych 
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Ocena potencjalnych skutków realizacji ustaleń planu dla środowiska 
Projekt zmiany planu miejscowego w odniesieniu do stanu istniejącego, utrzymuje istniejące 

tereny zurbanizowane, powiększa je wyłącznie wzdłuż istniejącego układu dróg publicznych  
wprowadzając na tereny upraw polowych zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub zabudowę 
zagrodową w ramach gospodarstw rolnych. 

Mając na uwadze skumulowane skutki wynikające z realizacji ustaleń zmiany planu , należy 
stwierdzić, iż ustalenia planu mają na celu zminimalizowanie oddziaływania na lokalną florę i faunę.  

Z analiz przeprowadzonych w prognozie wynika, że realizacja ustaleń przedmiotowego 
dokumentu przy uwzględnieniu kumulacji możliwych niekorzystnych oddziaływań nie będzie znacząco 
oddziaływać na cele i przedmiot ochrony. 

 
Synteza ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko 

Realizacja ustaleń projektu planu nie niesie istotnego ryzyka pogorszenia stanu środowiska 
w rejonie opracowania. Projekt przedmiotowego dokumentu: 

 jest zgodny z podstawowymi zasadami i normami zrównoważonego rozwoju, a także 
wskazaniami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym; 

 minimalizuje wpływ wzmożonej antropopresji, na stosunki wodne występujące na terenie 
objętym opracowaniem i obszarze przewidywanego oddziaływania inwestycji; 

 nie zawiera ustaleń mogących powodować negatywny wpływ na formy ochrony przyrody – nie 
występują w granicach objętych planem; 

 cele, dla których podjęto prace planistyczne zostaną osiągnięte z zachowaniem ciągłości 
systemów przyrodniczych; 

 nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować trwałe i nieodwracalne zagrożenia dla 
środowiska oraz oddziaływać niekorzystnie długofalowo na zdrowie ludzi; 

 nie zawiera ustaleń, których realizacja mogłaby pogorszyć długofalowo komfort życia lokalnej 
społeczności. 
 

2. Informacje wstępne  
Podstawą formalną do realizacji opracowania jest zlecenie Urzędu Miasta w Czerwionce - 
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dokumentów powiązanych z projektem planu, program ochrony środowiska oraz waloryzacja 
przyrodnicza gminy. 

Zakres prac terenowych był dostosowany do stopnia skomplikowania struktury środowiska 
przyrodniczego oraz szczegółowości danych archiwalnych. Kryterium zasadniczym wyboru metody 
kartowania terenu był utylitaryzm, czyli użyteczność uzyskanych danych z punktu widzenia ustalonych 
celów prognozy. Zwracano uwagę na źródła i skutki oddziaływań antropogenicznych (np. hałas, 
degradacja środowiska, przekształcenia rzeźby, konflikty funkcjonalne) oraz zmiany w środowisku 
przyrodniczym. 

Opis sposobów i metod pozyskiwania danych przedstawiono szczegółowo w rozdziałach 
poświęconych poszczególnym ekokomponentom, natomiast do identyfikacji, analizy i oceny 
prawdopodobnych oddziaływań na środowisko planowanych funkcji terenu zastosowano metody 
optymalne dla stopnia szczegółowości prognozy. Do oszacowania skutków środowiskowych 
wynikających z realizacji projektu planu korzystano między innymi z ustaleń planu, takich jak 
powierzchnia terenów wskazanych pod zabudowę, charakter, wysokość i wskaźniki zabudowy, 
wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, oraz ustaleń dotyczących rozwiązań 
infrastrukturalnych, które konfrontowano z wrażliwością terenów na poszczególne rodzaje presji 
antropogenicznych (np. emisja pyłów do powietrza, emisja hałasu, wprowadzanie wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do ziemi, wykorzystywanie zasobów środowiska, zanieczyszczenie gleby lub 
ziemi, niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu czy ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii). W szczególności, przy opracowaniu prognozy zastosowano następujące metody: 
indukcyjno-opisową na podstawie danych archiwalnych, analogii środowiskowych, diagnozy stanu 
środowiska na podstawie kartowania terenowego i analiz kartograficznych. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy przyjęto podstawowe założenie, że zapisy ustaleń 
projektu planu przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne 
oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców.  

Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed 
potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania stosunkowo wysokiej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano 
klasyfikacji poszczególnych terenów pod kątem potencjalnych zagrożeń stanu środowiska, mogących 
wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj 
oraz trwałość i odwracalność. Przy zastosowaniu powyższej metodologii określono dwa typy obszarów, 
które zostały wskazane na załączniku graficznym wraz z opisaniem potencjalnego oddziaływania i 
skutków realizacji ustaleń. 

 
3. Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem 

 
Teren objęty opracowaniem obejmuje północno-wschodnią część gminy Czerwionka Leszczyny 

na granicy z gminą Ornontowice i Gmina Knurów. Od północy obszar opracowania stanowią lasy 
państwowe z niewielką enklawą istniejącej zabudowy zagrodowej zlokalizowana przy ulicy Beksza. 
Część centralna obszaru opracowania to przede wszystkim tereny upraw polowych oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa zlokalizowana wzdłuż istniejących dróg: 
Grabowej, Ornontowickiej i Cichej. Na granicy lasów, terenów upraw polowych i granicy gminy z 
Ornontowicami prowadzona jest towarowa linia kolejowa do kopalni KWK Budryk Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej w Ornontowicach, stąd na południu znajduje się rozjazd bocznic kolejowych służących 
obsłudze składów węglowych. 
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Rys 3. Mapa obszaru objętego projektem planu miejscowego. 
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Rys 4. Zdjęcie satelitarne obszaru objętego projektem planu miejscowego. 
 
4. Analiza stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem 

Stan środowiska obszaru gminy Czerwionka - Leszczyny poddano analizie w oparciu o 
rozpoznanie terenowe oraz o zapisy opracowania ekofizjograficznego dla terenu gminy Czerwionka - 
Leszczyny, prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwionka - Leszczyny oraz prognoz oddziaływania na 
środowisko sporządzonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zasadniczą 
rolę w powiązaniach przyrodniczych terenu objętego planem miejscowym z terenami przyległymi 
odgrywają las położone w północnej części. 
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4.1. Ukształtowanie powierzchni terenu 
 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny położona jest w województwie śląskim, we wschodniej 
części powiatu rybnickiego. Zajmuje powierzchnię 115,65 km2. Na terenie gminy i miasta zamieszkuje 
około 43.362 stałych mieszańców, w tym na terenie gminy 13.417 oraz na terenie miasta 29.9451. 

Obszar gminy graniczy: 
 od południowego zachodu z miastem na prawach powiatu Rybnik, 
 od południa z miastem na prawach powiatu Żory, 
 od wschodu z gminą Orzesze i gminą Ornontowice należącymi do powiatu mikołowskiego, 
 od północy z gminą Knurów należącą do powiatu gliwickiego, 
 od północnego - zachodu z gminą Pilchowice należącą do powiatu gliwickiego. 

Gmina obejmuje sześć sołectw: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędzę, Stanowice i 
Szczejkowice, natomiast miasto składa się z czterech dzielnic Czerwionka, Leszczyny, Czuchów, 
Dębieńsko. 

Czerwionka - Leszczyny łączy w sobie typowo miejski charakter kilku dzielnic z obszarami 
rolniczymi sołectwami o dużych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. Czerwionka i Leszczyny, 
posiadają typowo miejską zabudowę obejmującą osiedla mieszkaniowe, zakłady przemysłowe oraz 
duże placówki handlowo-usługowe. 

Geograficznie obszar Gminy i Miasta położony jest w południowo-zachodniej części Wyżyny 
Śląskiej, a dokładniej w obrębie dwóch mniejszych jednostek fizyczno-geograficznych: Kotliny 
Raciborsko - Oświęcimskiej, stanowiącej część Płaskowyżu Rybnickiego i Wyżyny Katowickiej. Obie 
te jednostki rozdziela dolina niewielkiej rzeki Bierawki. W rzeźbie terenu dominują rozległe, wyrównane 
przestrzenie przechodzące w łagodne pagórki, poprzecinane płaskimi dolinami; tylko w północno - 
zachodniej części Gminy teren staje się bardziej urozmaicony znajduje się tu najwyższe wzniesienie 
góra Ramża (320 m n.p.m.). Obszary najniżej położone występują na południowym-zachodzie w 
dolinie rzeki Rudy (ok. 230 m n.p.m.). 

Pod względem geologicznym obszar gminy i miasta jest położony w zachodniej części 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Geograficznie obszar Gminy i Miasta położony jest w 
południowo-zachodniej części Wyżyny Śląskiej, a dokładniej w obrębie dwóch mniejszych jednostek 
fizyczno-geograficznych: Kotliny Raciborsko - Oświęcimskiej, stanowiącej część Płaskowyżu 
Rybnickiego i Wyżyny Katowickiej. Obie te jednostki rozdziela dolina niewielkiej rzeki Bierawki. W 
rzeźbie terenu dominują rozległe, wyrównane przestrzenie przechodzące w łagodne pagórki, 
poprzecinane płaskimi dolinami; tylko w północno - zachodniej części Gminy teren staje się bardziej 
urozmaicony - znajduje się tu najwyższe wzniesienie góra Ramża (320 m n.p.m.). Obszary najniżej 
położone występują na południowym - zachodzie w dolinie rzeki Rudy (ok. 230 m n.p.m.).Zachodnia i 
południowa część gminy wchodzi w skład Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich, który rozciąga się od okolic Woszczyc aż po Kuźnię Raciborską. 
Szczególną wartość naukową przedstawia uroczysko Głębokie Doły w okolicy Książenic, gdzie 
zachowało się skupisko pomnikowych buków pospolitych w wieku ponad 100 lat. 
 
4.2. Budowa geologiczna 
 

Przedmiotowy teren położony jest w zasięgu Płaskowyżu Rybnickiego, którego fundament ze 
skał okresu karbońskiego pokrywają osady morza mioceńskiego zawierające złoża soli, gipsu i siarki, 
na powierzchni zaś zalegają utwory czwartorzędowe. 
Utwory karbonu 

Na obszarze całej Gminy Czerwionka – Leszczyny w podłożu zalegają utwory karbońskie. 
W podłożu przedmiotowego terenu utwory karbonu reprezentowane są przez górnokarbońską 

serię mułowcową (Cw1+2) – warstw załęskie i orzeskie. Miąższość warstw jest zmienna, na ogół w 
granicach od około 1200 do około 1800 m. W jej profilu dominują warstwy załęskie, głównie w postaci 
mułowców i mułowców piaszczystych, rzadziej przewarstwionych piaskowcami i iłowcami. Zarówno w 
warstwach orzeskich jak i załęskich zalegają pokłady węgla kamiennego, które były przedmiotem 
eksploatacji. 
Czwartorzęd 

Osady czwartorzędowe na omawianym obszarze zalegają bezpośrednio na karbonie. Są to w 
przeważającej części utwory zlodowacenia środkowopolskiego, rozwinięte w postaci pokrywy 
osadowej zbudowanej z piasków, żwirów oraz glin. 

Przeważającą część terenu pokrywają utwory plejstoceńskie. Największym udziałem odznaczają 
się gliny zwałowe, a także piaski i żwiry wodnolodowcowe (dolne) z wkładkami mułków piaszczystych 
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w spągu oraz w południowej części omawianego obszaru – piaski i żwiry wodnolodowcowe (górne). 
Młodsze utwory holoceńskie występują jako osady rzeczne w dolinach cieków powierzchniowych. 
 
4.3. Warunki glebowe 

Gleby występujące na terenie gminy związane są bezpośrednio z budową geologiczną i 
rzeźbą terenu  i  generalnie  charakteryzują  się  średnią  jakością.  Dominują  tu  gleby  piaszczyste,  
wykształcone   z piasków słabogliniastych, największy udział w strukturze gruntów mają gleby 
bielicowe. W rejonie dolin rzecznych pojawiają się osady rzeczne, mady. Gleby bielicowe rozwijają 
się z bezwęglanowych, ubogich      w glinokrzemiany piasków luźnych lub słabogliniastych. Należą 
do gleb kwaśnych, gdzie poziom próchniczy osiąga miąższość 3 –  10  cm  i zawiera około 1%  
substancji organicznej. Gleby bielicowe  współwystępują   z glebami rdzawymi, których skałami 
macierzystymi są bezwęglanowe piaski rzecznolodowcowe, wydmowe i inne. 

Na terenach miejsko – przemysłowych gminy występują grunty antropogeniczne, a gleby 
wskutek deformacji powierzchni, zmiany stosunków wodnych i zanieczyszczeń atmosferycznych 
zostały przekształcone (zawodnione, zakwaszone, osuszone). 

Znaczną powierzchnię na terenie całej gminy zajmują grunty rolne, duży jest również udział 
lasów. Tereny użytkowane rolniczo znajdują się praktycznie na terenie całej gminy. Rolnictwo na 
terenie całej gminy charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw, dominują 
gospodarstwa małe, maksymalnie do 4 ha. Ze względu na bliską lokalizację przemysłu oraz górnictwa 
występuje miejscowe skażenie gleb metalami ciężkimi, mimo tego większość terenów rolniczych na 
terenie gminy, z wyjątkiem północnej części, nie ma ograniczeń, co do produkcji żywności. W 
strukturze zasiewów zdecydowanie dominują rośliny zbożowe, ale uprawiane są również rośliny 
okopowe (ziemniaki, buraki cukrowe), motylkowe i strączkowe. 

Pod względem właściwości rolniczej gleb na terenie gminy Czerwionka-Leszczyny 
przeważają gleby średniej jakości IV i V klasy bonitacyjnej, które stanowią łącznie ponad 80% gruntów 
ornych. Cechą charakterystyczną gminy jest całkowity brak gleb należących do I i II klasy 
bonitacyjnej. Zdecydowanie najwięcej jest gleb klasy IVb, IVa i V. 

 
4.4. Warunki atmosferyczne  

Gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny wg przyrodniczo- leśnej regionalizacji Polski, 
położona jest w podokręgu Rybnickim, okręg Rybnicko- Kędzierzyński, Kraina Górnośląska, Dział 
Wyżyn Południowopolskich. 

Geograficznie obszar gminy i miasta położony jest w południowo- zachodniej części Wyżyny 
Śląskiej, w obrębię dwóch mniejszych jednostek fizyczno- geograficznych: Kotliny Raciborsko- 
Oświęcimskiej i Wyżyny Krakowskiej. Jednostki te rozdziela dolina rzeki Bierawki. 

Klimat występujący na terenie gminy kształtują masy powietrza: 
 podzwrotnikowego – dochodzące z południa przez Bramę Morawską, 
 arktycznego i podbiegunowego – napływające z północy, 
 morskiego – znad Atlantyku, 
 kontynentalnego – z Europy Wschodniej. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 701 mm. Obszar gminy i miasta 
charakteryzuje się długim okresem wegetacji trwającym 210-230 dni. Średnie roczne usłonecznienie 
kształtuje się na poziomie 1680 godzin, natomiast średnie zachmurzenie wynosi 65-69 %. Średnia 
roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 50 do 70 dni. Śnieg na terenie gminy i miasta pojawia 
się w okresie 19-29 listopada i utrzymuje do 15-25 marca. W rozkładzie miesięcznym średnie 
temperatury kształtują się od -2°C w styczniu do +16°C w lipcu. Pierwsze jesienne przymrozki 
pojawiają się 11-18 października, natomiast ostatnie przymrozki wiosenne przypadają na okres 25 
kwietnia- 5 maja. 

W rozkładzie rocznym wiatrów przeważają wiatry południowo- zachodnie, raczej słabe o 
średniej prędkości 2-3 m/s, chociaż zdarzają się również nieco silniejsze, o prędkości 4-9 m/s. 

 
Stan sanitarny powietrza  

Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian przeprowadza w ramach państwowego 
monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Oceny stanu powietrza dokonuje się w strefach, w tym aglomeracjach. Gmina Czerwionka-
Leszczyny została zaliczona do strefy: śląskiej (PL2405). Najbliżej położoną stacją pomiarową jest 
stacja w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej. Stacja ta jednak dokonuje wyłącznie pomiaru 
stężenia benzenu. 

Średnia wartość benzenu na analizowanej stacji pomiarowej w 2016 r. wyniosła 5 µg/m3, 
przy normie dopuszczalnej wynoszącej 5 µg/m3. Maksima stężeń benzenu notowano w porze 
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 kontynentalnego – z Europy Wschodniej. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 701 mm. Obszar gminy i miasta 
charakteryzuje się długim okresem wegetacji trwającym 210-230 dni. Średnie roczne usłonecznienie 
kształtuje się na poziomie 1680 godzin, natomiast średnie zachmurzenie wynosi 65-69 %. Średnia 
roczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 50 do 70 dni. Śnieg na terenie gminy i miasta pojawia 
się w okresie 19-29 listopada i utrzymuje do 15-25 marca. W rozkładzie miesięcznym średnie 
temperatury kształtują się od -2°C w styczniu do +16°C w lipcu. Pierwsze jesienne przymrozki 
pojawiają się 11-18 października, natomiast ostatnie przymrozki wiosenne przypadają na okres 25 
kwietnia- 5 maja. 

W rozkładzie rocznym wiatrów przeważają wiatry południowo- zachodnie, raczej słabe o 
średniej prędkości 2-3 m/s, chociaż zdarzają się również nieco silniejsze, o prędkości 4-9 m/s. 

 
Stan sanitarny powietrza  

Ocenę jakości powietrza i obserwacji zmian przeprowadza w ramach państwowego 
monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Oceny stanu powietrza dokonuje się w strefach, w tym aglomeracjach. Gmina Czerwionka-
Leszczyny została zaliczona do strefy: śląskiej (PL2405). Najbliżej położoną stacją pomiarową jest 
stacja w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej. Stacja ta jednak dokonuje wyłącznie pomiaru 
stężenia benzenu. 

Średnia wartość benzenu na analizowanej stacji pomiarowej w 2016 r. wyniosła 5 µg/m3, 
przy normie dopuszczalnej wynoszącej 5 µg/m3. Maksima stężeń benzenu notowano w porze 
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zimowej (okres grzewczy i z nim związana tzw. „niska emisja”), tj. w okresie od stycznia do marca 
oraz w listopadzie i grudniu. Wartości stężeń benzenu w wymienionych miesiącach przedstawiały się 
następująco: 11,6 µg/m3; 8 µg/m3, 9 µg/m3, 5,9 µg/m3 i 6 µg/m3. Najniższe stężenie benzenu 
odnotowano lipcu i sierpniu, gdzie wartości stężenia benzenu wyniosły odpowiednio 1,1 µg/m3 i 1,4 
µg/m3. Dopuszczalne zawartości benzenu w powietrzu zostały przekroczone w sezonie grzewczym, 
tj. w okresie styczeń-marzec oraz listopad-grudzień. 

Inną najbliżej położoną stacją pomiarową jakości powietrza jest stacja zlokalizowana w 
Rybniku, dokonująca pomiaru stężenia PM10, PM2,5, benzenu (C6H6), SO2, NO2, Pb. 

Zgodnie z danymi  przezentowanymi  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska 
w Katowicach w Aktualnym Stanie jakości powietrza w województwie śląskim w 2015 roku oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), h, na analizowanej stacji w Rybniku zostały 
nieznacznie przekroczone dopuszczalne poziomy pyłu PM10 i PM2,5. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gminie jest emisja toksycznych substancji 
pochodzących z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. Są one źródłem tak zwanej „niskiej emisji”. Spala się w nich różnego 
rodzaju materiały odpadowe (dominuje węgiel kamienny i koks), a także odpady komunalne. 

Na stan atmosfery w gminie mają również wpływ zanieczyszczenia komunikacyjne. 
Oddziałują na środowisko w najbliższym otoczeniu drogi, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Z 
dróg kołowych o dużym natężeniu emitowane są zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw 
samochodowych. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, 
węglowodory, pyły i metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego 
i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. 

Na terenie opracowania szczególne zagrożenie ze strony komunikacyjnej stanowią główne 
arterie miasta przebiegające przez zabudowę ścisłego centrum Leszczyn. Ze względu na zwarty 
charakter zabudowy (kilku piętrowe kamienice i bloki usytuowane wzdłuż ulic) oraz niekorzystne 
usytuowanie budynków w obrębie lokalnego obniżenia terenu dochodzi do niebezpiecznych w 
konsekwencjach zastoisk powietrza i kumulacji zanieczyszczeń w obrębie zabudowy mieszkaniowej. 

 
4.5. Wody powierzchniowe 

 
Pod względem hydrograficznym, przedmiotowy teren położony jest w dorzeczu Odry. 
Przeważająca część terenu odwadniana jest przez Dopływ z Leszczyn, będący lewobrzeżnym 

dopływem rzeki Bierawki oraz bezpośrednio przez Bierawkę. W części południowo 
– wschodniej niewielka część terenu odwadniana jest przez Dopływ z Podlesia, stanowiący 

także dopływ Bierawki, przepływającej w odległości około 2,5 km na wschód od przedmiotowego terenu. 
Dopływ spod Leszczyn (Potok Leszczyński) stanowi główny element sieci hydrograficznej w 
omawianym obszarze. Rozcina teren południkowo w jego centralnej części. Zachodnia część terenu 
odwadniana jest przez Potok z Kamienia, natomiast południowa przez Potok z Przegędzy. Cieki te 
stanowią prawobrzeżne dopływy rzeki Rudy, przepływającej o oddaleniu około 5,5 km od południowej 
granicy opracowania. 

W rejonie ogródków na południe od ul. Sportowej zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny. 
Przez południowo – zachodnią część terenu przebiegają topograficzne działy wodne II i III rzędu. 
Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w granicach terenu 
nie występują obszary zagrożone wystąpieniem powodzi. 

Omawiany teren leży w zasięgu czterech jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 
 „Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego)” 

o kodzie europejskim PLRW60006115838, zawierającej w swym zasięgu przeważającą część 
przedmiotowego terenu; 

 „Potok z Kamienia” o kodzie europejskim PLRW60006115636, obejmującej zachodnią 
część analizowanego terenu; 

 „Potok z Przegędzy” o kodzie europejskim PLRW60006115634, mająca w zasięgu 
niewielki południowy fragment przedmiotowego terenu 

 „Dopływ z Podlesia” (kod: PLRW60006115814), obejmującej niewielki obszar w 
południowo – wschodniej części terenu 
 
4.6. Wody podziemne 

Pod względem podziału hydrogeologicznego Polski, przyjętego w treści seryjnych Map 
hydrogeologicznych Polski, w skali 1: 200 000 – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 
przedmiotowy teren położony jest w zasięgu Regionu Przedkarpackiego (XXII), w podregionie 
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zimowej (okres grzewczy i z nim związana tzw. „niska emisja”), tj. w okresie od stycznia do marca 
oraz w listopadzie i grudniu. Wartości stężeń benzenu w wymienionych miesiącach przedstawiały się 
następująco: 11,6 µg/m3; 8 µg/m3, 9 µg/m3, 5,9 µg/m3 i 6 µg/m3. Najniższe stężenie benzenu 
odnotowano lipcu i sierpniu, gdzie wartości stężenia benzenu wyniosły odpowiednio 1,1 µg/m3 i 1,4 
µg/m3. Dopuszczalne zawartości benzenu w powietrzu zostały przekroczone w sezonie grzewczym, 
tj. w okresie styczeń-marzec oraz listopad-grudzień. 

Inną najbliżej położoną stacją pomiarową jakości powietrza jest stacja zlokalizowana w 
Rybniku, dokonująca pomiaru stężenia PM10, PM2,5, benzenu (C6H6), SO2, NO2, Pb. 

Zgodnie z danymi  przezentowanymi  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska 
w Katowicach w Aktualnym Stanie jakości powietrza w województwie śląskim w 2015 roku oraz 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), h, na analizowanej stacji w Rybniku zostały 
nieznacznie przekroczone dopuszczalne poziomy pyłu PM10 i PM2,5. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gminie jest emisja toksycznych substancji 
pochodzących z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. Są one źródłem tak zwanej „niskiej emisji”. Spala się w nich różnego 
rodzaju materiały odpadowe (dominuje węgiel kamienny i koks), a także odpady komunalne. 

Na stan atmosfery w gminie mają również wpływ zanieczyszczenia komunikacyjne. 
Oddziałują na środowisko w najbliższym otoczeniu drogi, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Z 
dróg kołowych o dużym natężeniu emitowane są zanieczyszczenia powstające ze spalania paliw 
samochodowych. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, 
węglowodory, pyły i metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego 
i powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze. 

Na terenie opracowania szczególne zagrożenie ze strony komunikacyjnej stanowią główne 
arterie miasta przebiegające przez zabudowę ścisłego centrum Leszczyn. Ze względu na zwarty 
charakter zabudowy (kilku piętrowe kamienice i bloki usytuowane wzdłuż ulic) oraz niekorzystne 
usytuowanie budynków w obrębie lokalnego obniżenia terenu dochodzi do niebezpiecznych w 
konsekwencjach zastoisk powietrza i kumulacji zanieczyszczeń w obrębie zabudowy mieszkaniowej. 

 
4.5. Wody powierzchniowe 

 
Pod względem hydrograficznym, przedmiotowy teren położony jest w dorzeczu Odry. 
Przeważająca część terenu odwadniana jest przez Dopływ z Leszczyn, będący lewobrzeżnym 

dopływem rzeki Bierawki oraz bezpośrednio przez Bierawkę. W części południowo 
– wschodniej niewielka część terenu odwadniana jest przez Dopływ z Podlesia, stanowiący 

także dopływ Bierawki, przepływającej w odległości około 2,5 km na wschód od przedmiotowego terenu. 
Dopływ spod Leszczyn (Potok Leszczyński) stanowi główny element sieci hydrograficznej w 
omawianym obszarze. Rozcina teren południkowo w jego centralnej części. Zachodnia część terenu 
odwadniana jest przez Potok z Kamienia, natomiast południowa przez Potok z Przegędzy. Cieki te 
stanowią prawobrzeżne dopływy rzeki Rudy, przepływającej o oddaleniu około 5,5 km od południowej 
granicy opracowania. 

W rejonie ogródków na południe od ul. Sportowej zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny. 
Przez południowo – zachodnią część terenu przebiegają topograficzne działy wodne II i III rzędu. 
Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w granicach terenu 
nie występują obszary zagrożone wystąpieniem powodzi. 

Omawiany teren leży w zasięgu czterech jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): 
 „Bierawka do Knurówki włącznie (bez Dopływu z Podlesia i Potoku Szczygłowickiego)” 

o kodzie europejskim PLRW60006115838, zawierającej w swym zasięgu przeważającą część 
przedmiotowego terenu; 

 „Potok z Kamienia” o kodzie europejskim PLRW60006115636, obejmującej zachodnią 
część analizowanego terenu; 

 „Potok z Przegędzy” o kodzie europejskim PLRW60006115634, mająca w zasięgu 
niewielki południowy fragment przedmiotowego terenu 

 „Dopływ z Podlesia” (kod: PLRW60006115814), obejmującej niewielki obszar w 
południowo – wschodniej części terenu 
 
4.6. Wody podziemne 

Pod względem podziału hydrogeologicznego Polski, przyjętego w treści seryjnych Map 
hydrogeologicznych Polski, w skali 1: 200 000 – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 
przedmiotowy teren położony jest w zasięgu Regionu Przedkarpackiego (XXII), w podregionie 
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Przedkarpacko – Śląskim (XXII 7). W omawianym podregionie hydrogeologicznym, główny poziom 
użytkowy wody występuje w utworach czwartorzędowych, w piaskach i żwirach, na głębokości do 30 m. 

 Piętro wodonośne czwartorzędu - związane z piaszczysto – żwirowymi osadami polodowcowymi 
o miąższości dochodzącej do 80 m. W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego występują dwa 
poziomy wodonośne. Poziom charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wód zalegających na 
głębokości 1 – 2 m w obrębie dolin rzecznych i na obszarach podmokłych, natomiast na wysoczyznach 
głębokość zalegania horyzontu wodonośnego może osiągać głębokość 10 m. Lokalnie zwierciadło 
może mieć charakter 

napięty. Wodonośność utworów czwartorzędowych związana jest z piaszczystymi osadami 
rzecznymi, rzecznolodowcowymi i piaskami morenowymi. 

Podstawą drenażu wyższych warstw tego poziomu są cieki powierzchniowe należące do zlewni 
rzeki Bierawki i Rudy. Aktualnie w części tego piętra, ciśnienie wody w obrębie poziomu dolnego jest 
obniżone wskutek działalności drenażowej zlikwidowanej, lecz w dalszym ciągu odwadnianej kopalni 
„Dębieńsko” oraz ujęcia wód podziemnych w rejonie Bełku. 

 Piętro wodonośne karbonu – w rejonie Gminy Czerwionka – Leszczyny wody podziemne w 
utworach karbońskich występują w obrębie warstw piaskowcowych oddzielonych od siebie utworami 
nieprzepuszczalnymi typu mułowców i iłowców. Piętro karbońskie złożone jest z szeregu poziomów 
wodonośnych, które w warunkach naturalnych były w znacznym stopniu odizolowane od siebie. Na 
skutek działalności górniczej, traktowane są jako zbiorcze poziomy wodonośne. 
Główne zbiorniki wód podziemnych 

Zgodnie z ustaleniami Mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wg stanu 
Narodowego Archiwum Geologicznego na maj 2015 r., przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza 
zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). 
Jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w zasięgu dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych 
(JCWPd) nr 143 i 144. 

Przeważająca, wschodnia część terenu znajduje się w zasięgu JCWPd nr 143 o kodzie 
europejskim PLGW6000143. Południowo–zachodnia część przedmiotowego terenu położona jest 
zasięgu JCWPd nr 144 o kodzie europejskim PLGW6000144. 

Tabela 1 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) 
Jednolita 

część wód 
podziemnych 

Lokalizacja Ocena stanu 
(na 2016r.) 

 
 

Oce
na 

ryzy
ka 

nieosiągni
ęia celów 
środowisk

ow ych 

Odstępstwo 

 
 
 

Europejski 
kod 

JCWPd 

 
 
 

Nazw
a 

JCW
Pd 

 
 
 

Region 
wodny 

Obszar dorzecza Regional ny  
Zarząd 

Gospod arki 
Wodnej 
(RZGW) 

 
 
 

Ilościo 
wego 

 
 
 

Chemiczn
e go 

 
 

Kod 

 
 

Nazwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLGW 
6000143 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
4
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
ó
r
n
ej 
O
d
ry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obszar 
dorzecza 

Odry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RZGW w 
Gliwicac h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

słaby 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dobr
y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zagrożony 

Ze względu na silny 
wpływ górnictwa 

podziemnego, odwadniania 
kopalń 

i zatapiania głębokich 
lejów depresji, ponadto brak 

możliwości zakończenia 
eksploatacji ze względów 

gospodarczyc h, Kopalnia węgla 
kamiennego 

Złoże Jadwiga 2 oraz węgla 
kamiennego i metanu Złoże 

„Dębieńsko 1” 
oraz kopalnia węgla 
kamiennego złoże „Bzie – 
Dębina 2- 
Zachód”, drenaż wymuszony 
ujęciami wód komunalnych, 

potencjalne ogniska 
zanieczyszczeń (punktowe, 

liniowe, obszarowe); ascenzja 
wód słonych. 

Przyjęte działania mają na celu 
nie pogarszanie obecnego stanu 

JCWPd. 
W związku z brakiem możliwości 

osiągnięcia 



 

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu 
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego  „Ornontowice  1”   str. 13 

 

 

Przedkarpacko – Śląskim (XXII 7). W omawianym podregionie hydrogeologicznym, główny poziom 
użytkowy wody występuje w utworach czwartorzędowych, w piaskach i żwirach, na głębokości do 30 m. 

 Piętro wodonośne czwartorzędu - związane z piaszczysto – żwirowymi osadami polodowcowymi 
o miąższości dochodzącej do 80 m. W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego występują dwa 
poziomy wodonośne. Poziom charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wód zalegających na 
głębokości 1 – 2 m w obrębie dolin rzecznych i na obszarach podmokłych, natomiast na wysoczyznach 
głębokość zalegania horyzontu wodonośnego może osiągać głębokość 10 m. Lokalnie zwierciadło 
może mieć charakter 

napięty. Wodonośność utworów czwartorzędowych związana jest z piaszczystymi osadami 
rzecznymi, rzecznolodowcowymi i piaskami morenowymi. 

Podstawą drenażu wyższych warstw tego poziomu są cieki powierzchniowe należące do zlewni 
rzeki Bierawki i Rudy. Aktualnie w części tego piętra, ciśnienie wody w obrębie poziomu dolnego jest 
obniżone wskutek działalności drenażowej zlikwidowanej, lecz w dalszym ciągu odwadnianej kopalni 
„Dębieńsko” oraz ujęcia wód podziemnych w rejonie Bełku. 

 Piętro wodonośne karbonu – w rejonie Gminy Czerwionka – Leszczyny wody podziemne w 
utworach karbońskich występują w obrębie warstw piaskowcowych oddzielonych od siebie utworami 
nieprzepuszczalnymi typu mułowców i iłowców. Piętro karbońskie złożone jest z szeregu poziomów 
wodonośnych, które w warunkach naturalnych były w znacznym stopniu odizolowane od siebie. Na 
skutek działalności górniczej, traktowane są jako zbiorcze poziomy wodonośne. 
Główne zbiorniki wód podziemnych 

Zgodnie z ustaleniami Mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) wg stanu 
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Podstawowymi kierunkami środowiskowymi w odniesieniu do omawianych Jednolitych Części Wód 

Podziemnych jest utrzymanie lub poprawa ich jakości w celu zachowania dobrego stanu ilościowego i 
chemicznego. Do źródeł zagrożeń dla JCWPd na przedmiotowym terenie należą potencjalne 
zanieczyszczenia, pochodzące z sektora komunalnego oraz przemysłowego, a także z sektora 
rolniczego. 
 
4.7. Warunki florystyczno-faunistyczne 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony geobotaniczne według Matuszkiewicza (2008), 
przedmiotowy teren położony jest na obszarze Działu Wyżyn Południowopolskich (C), Krainy 
Górnośląskiej (C.3), Okręgu Rybnicko - Kędzierzyńskiego (C.3.2), Podokręgu Rybnickim (C.3.2.c). 

Potencjalną roślinność naturalną (Matuszkiewicz, 2008) przedmiotowego terenu stanowią 
subkontynentalne grądy lipowo – grabowe Tilio – Carpinetum. 

Na przestrzeni lat pod wpływem czynników antropogenicznych pierwotne siedliska ulegały 
przekształceniom, co pociągało za sobą zmiany w fizjonomii i strukturze gatunkowej poszczególnych 
fitocenoz. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej przejawiały się przede wszystkim wylesianiem 
terenów na potrzeby rolnictwa, a także osadnictwa i przemysłu. 

Do siedlisk występujących w granicach przedmiotowego terenu należą przede wszystkim tereny 
otwarte o charakterze pól uprawnych, łąk czy nieużytków a także zbiorowiska leśne i siedliska typowo 
antropogeniczne takie jakie jak parki czy zieleń urządzona. 

 
Zbiorowiska leśne i zadrzewienia parkowe 
Zbiorowiska roślinne zieleni wysokiej w postaci kompleksów leśnych, zadrzewień parkowych, 

porastają także doliny cieków oraz pobocza dróg w formie alei. 
Największym kompleksem roślinności wysokiej jest zbiorowisko leśne zlokalizowane w 

południowo – zachodniej części terenu. Ma ono charakter lasu gospodarczego. W drzewostanie 
dominuje sosna (Pinus sylvestris) oraz dąb szypułkowy (Quercus robur) z domieszką lipy drobnolistnej 
(Tilia cordata), klonu jawora (Acer pseudoplatanus), a także brzozy  brodawkowatej (Betula pendula) i 
miejscami modrzewia europejskiego (Larix decidua). 

W podszycie prócz podrostu drzew występował jarząb pospolity (Sorbus aucuparia), dziki bez 
czarny (Sambucus nigra) oraz czeremcha zwyczajna (Padus avium), a lokalnie ponadto dereń (Cornus 
sp.) i inne. 

W runie o mało zróżnicowanym składzie gatunkowym i w wielu miejscach noszących znamiona 
degradacji spotkać można między innymi takie gatunki jak: niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), podagrycznik (Aegopodium podagraria), kuklik 
pospolity (Geum urbanum), a ponadto czartawa (Circaea sp.). W miejscach prześwietlonych liczniej 
występowały gatunki trawiaste, a także malina, w innych zaś rośliny nitrofilne, takie jak pokrzywa (Urtica 
sp.). 
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W miejscach zacienionych i na obrzeżach dominują rośliny okrajków nitrofilnych, w tym 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria) tworzące 
fitocenozy zespołu Urtico - Aegopodietum podagrariae a także lokalnie porastające niecierpki 
drobnokwiatowe (Impatiens parviflora). Lokalnie odnotowano również fitocenozy nawłoci późnej 
(Solidago gigantea). 

Zadrzewienia porastają także w dolinach cieków. Strukturę gatunkową budują klony, w tym klon 
jawor, dąb szypułkowy a także wilgociolubna olsza czarna (Alnus glutinosa). Towarzyszą im robinie 
akacjowe (Robinia pseudoacacia). 

W warstwie podszytu, a także w runie, zaznacza się wyraźnie udział gatunków inwazyjnych, w 
tym niecierpka drobnokwiatowego oraz budującego zwarte monocenozy rdestowca (Reynoutria sp.). 
Towarzyszą im gatunki charakterystyczne dla fitocenoz zespołów roślinności ruderalnej, w tym także 
gatunki nitrofilne takie jak: pokrzywa zwyczajna, podagrycznik pospolity oraz bylica pospolita (Artemisia 
vulgaris) czy łopian większy (Arctium lappa). 

W omawianym terenie zieleń wysoką stanowią także obszary parkowe, w tym park w rejonie ul. 
Księdza Adolfa Pojdy (teren pałacu z XIX w.) i Juliusza Ligonia oraz park przy ul. Dworcowej i park 
położony na południe od ul. Sportowej. W drzewostanie dominują głównie dęby oraz klony, a także 
brzozy oraz topole (Populus sp.). 

 
Zbiorowiska nieleśne  
Ze zbiorowiskami o leśnym charakterze związane są także zbiorowiska okrajkowe, występujące 

w ekotonie, czyli strefie przejściowej pomiędzy danymi fitocenozami, np. zadrzewieniem, a terenem 
otwartym. Na przedmiotowym terenie odnotowano m.in. okrajki o charakterze nitrofilnym. Należało do 
nich zbiorowisko Urtico - Aegopodietum podagrariae z podagrycznikiem pospolitym i pokrzywą 
występujące w miejscach zacienionych oraz szeroko rozpowszechniony zespół Rudbeckio – 
Solidaginetum z gatunkami kenofitów amerykańskich (gatunków inwazyjnych) – nawłocią późną 
(Solidago gigantea) i nawłocią kanadyjską (Solidago canadensis). 

Lokalnie na obrzeżach zadrzewień, jak na przykład w północnej części gminy występują również 
płaty innego inwazyjnego gatunku, jakim jest rdestowiec (Reynoutria sp.). 

 
Zbiorowiska łąkowe 
Zbiorowiska łąkowe wykształciły się w miejscach wylesionych i utrzymywane są na skutek 

działalności człowieka, tj. wykaszania lub wypasania. Zaprzestanie użytkowania łąk prowadzi do 
wkraczania gatunków drzewiastych do fitocenoz łąkowych na skutek spontanicznej sukcesji 

naturalnej. 
Wśród łąk przeważają półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe z klasy 

Molinio – Arrhenatheretea. Dominowały tu gatunki trawiaste, w tym kupkówka pospolita (Dactylis 
glomerata), wiechlina łąkowa (Poa pratensis). W miejscach bardziej nasłonecznionych i suchych 
występowały w domieszce rośliny ciepłolubne, takie jak: jasieniec piaskowy (Jasione montana), 
jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella) czy lepnica rozdęta (Silene vulgaris). W miejscach o 
wyższej wilgotności podłoża wykształcały się łąki z ostrożeniem warzywnym (Cirsium oleraceum). 

 
Zbiorowiska segetalne 
W granicach przedmiotowego terenu, znaczny udział w budowaniu struktury przyrodniczej brały 

użytki rolne. Dominowały uprawy zbożowe a wśród nich agrocenozy kukurydzy czy pszenicy, a także 
uprawy rzepaku. Uprawom towarzyszyły zbiorowiska segetalne. W ich strukturze florystycznej 
dominowały gatunki pospolitych w skali kraju chwastów upraw zbożowych i okopowych, w tym na 
przykład bylica pospolita (Artemisia vulgaris), wyka (Vicia sp.), powój polny (Convolvulus arvensis), mak 
polny (Papaver rhoeas) czy chaber bławatek (Centaurea cyanus) i inne. Na ścierniskach można spotkać 
między innymi gatunki z rodzaju żółtlica (Gallinsoga sp.), chwastnica (Echinochloa sp.), jasnota 
(Lamium sp.). 

Skład gatunkowy zbiorowisk segetalnych jest ściśle uzależniony od rodzaju prowadzonej 
uprawy. 

 
Zbiorowiska ruderalne 
W miejscach silnie wydeptywanych, na przydrożach, ścieżkach, placach oraz przydomowych 

podwórkach wykształcają się antropogeniczne zbiorowiska dywanowe zaliczane do fitosocjologicznego 
rzędu Plantaginetalia majoris. Gatunki tworzące fitocenozy poszczególnych zespołów charakteryzują 
się szerokim spektrum tolerancji siedliskowej, są odporne na wydeptywanie, uszkodzenia mechaniczne, 
niekorzystne stosunki gruntowo – wodne oraz tolerancyjne wobec niskiej zasobności gleby w składniki 
pokarmowe. Zbiorowiska te są szeroko rozpowszechnione na obszarze całego kraju. 
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Zbiorowiska roślin ruderalnych na omawianym terenie zajmowały także znaczne powierzchnie 
nieużytków, niejednokrotnie tworząc swojego rodzaju mozaikę z polami, na których prowadzona jest 
gospodarka rolna. Wśród gatunków dominujących w zbiorowiskach odnotowano: trzcinnika piaskowego 
(Calamagrostis epigejos), bylicę pospolitą (Artemisia vulgaris), wiechlinę spłaszczoną (Poa compressa), 
konyzę kanadyjską (Conyza canadensis), żółtlicę drobnokwiatową (Galinsoga parviflora). W 
zbiorowiska ruderalne wkraczają niejednokrotnie gatunki łąkowe z klasy Molinio – Arrhenatheretea. 

Na szczególną uwagę zasługują jednak fitocenozy roślin inwazyjnych. Monocenozy nawłoci 
(Solidago sp.) porastały nie tylko strefy ekotonów pomiędzy zadrzewieniami a terenami otwartymi, ale 
także masowo rozprzestrzeniły się na tereny dawnych pół uprawnych i użytków łąkowych, gdzie 
zaprzestano prowadzenia gospodarki rolnej. Rośliny te stanowią zagrożenie dla rodzimej flory, w 
związku z niskimi wymaganiami siedliskowymi, a także z uwagi na szereg przystosowań (duża 
produkcja nasion, rozbudowany system kłączy) wygrywają one konkurencję o wolne nisze ekologiczne 
z gatunkami flory rodzimej. Zalicza się je do tzw. grupy transformers, czyli roślin inwazyjnych 
powodujących zmiany w środowisku, m. in. poprzez modyfikację parametrów fizyko – chemicznych 
środowiska glebowego. 

 
Tereny zieleni urządzonej 
Zieleń urządzoną na terenie opracowania stanowi zieleń przykościelna i cmentarna, zieleń 

ozdobna przydomowych ogrodów oraz zieleń ogródków działkowych Przy ul. Księdza Adolfa Pojdy 
znajdują się dwa cmentarze: stary cmentarz rzymskokatolicki – zlokalizowany na wschód od Zespołu 
Szkół nr 1 oraz cmentarz przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli. W ich rejonie roślinność ma charakter 
głównie nasadzeń ozdobnych odmian drzew i krzewów. 

Element zieleni urządzonej stanowią także aleje drzew, rosnące wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, a także zieleń przydomowych ogrodów i ogródków działkowych oraz sady owocowe. 

 
Fauna 
Skład gatunkowy fauny jest w znacznej mierze uwarunkowany charakterem siedlisk 

występujących w granicach omawianego terenu. W związku z tym występują tutaj zarówno gatunki 
leśne, jak i gatunki związane z terenami otwartymi (rolnymi) i zabudowaniami. Z uwagi na charakter 
omawianego terenu, można tu spotkać w dużej mierze gatunki synantropijne. 

Bez wątpienia świat zwierzęcy najliczniej reprezentują bezkręgowce, należące do takich grup 
jak mięczaki, owady i pajęczaki. 

Do ssaków występujących na terenie opracowania należą potencjalnie pospolite i powszechnie 
występujące gatunki. Należą do nich między innymi duże kopytne związane głównie z lasami jak jeleń 
szlachetny (Cervus elaphus), dzik (Sus scrofa) czy sarna (Capreolus capreolus), gatunki drapieżne jak 
lis czy kuny domowa (Martes foina). Na terenach leśnych jak i otwartych istnieją sprzyjające siedliska 
dla licznych gryzoni jak myszy czy norniki. Na polach i łąkach potencjalnie występuje przedstawiciel 
owadożernych – kret (Talpa europaea), a na terenach leśnych i parkowych należąca do gryzoni - 
wiewiórka (Sciurus vulgaris) i inny przedstawiciel owadożernych jeż zachodni (Erinaceus europaeus). 

Na terenach otwartych, wśród użytków rolnych oraz łąk, a także w rejonie lasów i zadrzewień 
parkowych miejsce do żerowania znajdują liczne ptaki a wśród nich: wróbel domowy (Passer 
domesticus), sikora bogatka (Parus major) i modraszka (Cyanistes caeruleus), sierpówka (Streptopelia 
decaocto), sroka (Pica pica), sójka (Garrulus glandarius), gawron (Corvus frugilegus), rudzik (Erithacus 
rubecula), zięba (Fringilla coelebs), szpak (Sturnus vulgaris), kos (Turdus merula), skowronek polny 
(Alauda arvensis), kukułka (Cuculus canorus) oraz na terenach rolnych – bażant (Phasianus colchicus). 

W rejonie siedlisk wilgotnych w granicach opracowania, mogą pojawiać się płazy bezogonowe 
reprezentowane między innymi przez żaby zielone czy żaby brunatne. 

Siedliska tu występujące sprzyjają potencjalnie występowaniu również przedstawicieli gadów 
takich jak zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix). 

 
Korytarze ekologiczne 
 

W obszarze opracowania zidentyfikowano w południowo-wschodniej części planu korytarz 
ekologiczny: korytarz spójności obszarów chronionych Orzesze. 
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Rys 5. Korytarz ekologiczny na tle zdjęcia satelitarnego w obszarze objętym projektem planu 
miejscowego. 

 
4.8. Zasoby naturalne i ich eksploatacja 
 
Złoża  

Zasady poszukiwania, dokumentowania  oraz  korzystania  z  kopalin  regulowane  są  przepisami  
ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2146 z 
późn. zm.). W ustawie tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem 
ochrony zasobów poprzez wymóg ujmowania  ich   w  miejscowych   planach  zagospodarowania  
przestrzennego  oraz  obowiązek  kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 

Posiadający koncesję na wydobycie złoża kopaliny jest zobowiązany zastosować środki 
niezbędne zarówno do ochrony złoża jak i do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych,  a także 
do ochrony powierzchni ziemi.  Po zakończonej eksploatacji zobowiązany jest prowadzić rekultywację 
oraz przywracać do właściwego stanu elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne należy 
sukcesywnie i na bieżąco poddawać rekultywacji. Obowiązek ten ciąży na osobie powodującej utratę 
albo ograniczenie wartości użytkowej gruntu. Koszty rekultywacji ciążą na sprawcy. 

W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże zabezpiecza się, 
jako zaplecze surowcowe. 

Teren gminy i miasta obfituje w bogactwa naturalne, do których należą głównie: węgiel kamienny, 
sól kamienna zalegająca w trójkącie Orzesze - Żory - Czerwionka oraz piasek budowlany występujący 
w rejonie sołectw Szczejkowice i Palowice. W 2017 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia 
wszystkich surowców na terenie całej Polski pn.: „Bilans złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu 
na 30 grudnia 2016 roku”. Według 

„Bilansu…” na obszarze gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny występują złoża: 
soli kamiennej w złożu: 
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 Rybnik – Żory - Orzesze – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, o zasobach 
bilansowych 2098600 tys. ton, położone na terenie Rybnika, Żor, gminy Orzesze, oraz 
gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, 

surowców ilastych ceramiki budowlanej w złożu: 
 Czerwionka - złoże o wydobyciu zaniechanym w 1998 roku, o zasobach bilansowych 282 

tys. ton, położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny. 
metanu z pokładów węgla: 

 Szczygłowice - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 5.822.21 mln m3 i rocznym 
wydobyciu na poziomie 19.73 mln m3. Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębska 
Spółkę Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na podstawie koncesji nr 29/94 z dnia 
9 kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej zmienionej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 27 stycznia 1997 roku oraz decyzja Ministra Środowiska z 14 marca 
2003 roku i z 13 września 2007 roku, 

 Knurów - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 1.775.89 mln m3 i rocznym 
wydobyciu na poziomie 0.4mln m3 . Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębska Spółkę 
Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na podstawie koncesji nr 60/94 z dnia 21 
kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej zmienionej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 27 stycznia 1997 roku oraz decyzją Ministra Środowiska z 14 marca 
2003 roku i z 28 lipca 2014 roku, 

 Budryk – złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 4468.98 mln m3, i rocznym 
wydobyciu na poziomie 64.75 mln m3. Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową S.A.KWK „Budryk” na podstawie koncesji na wydobycie węgla 
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej nr 13/94 Ministra Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21.03.1994 r wraz ze zmianą nr DGe/RR/487-6429/2002 
z dnia 21.12.2001 roku zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska - ważna do dnia 
31.01.2021 roku. 

 Dębieńsko 1 – złoże rozpoznane szczegółowo, o zasobach bilansowych 5794.00 mln m3, 
 Żory – Suszec I - złoże rozpoznane szczegółowo, o zasobach bilansowych 35.53 tys. ton 

położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, gminy Orzesze, Suszec, 
Żory i Kobiór. 

węgla kamiennego w złożach: 
 Szczygłowice - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 1032034 tys. ton i rocznym 

wydobyciu  na  poziomie  1.725  tys.   ton,  położone  na  terenie  gminy  Knurów,  
Pilchowice   i Czerwionka – Leszczyny. Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębska 
Spółkę Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na podstawie koncesji nr 29/94 z dnia 
9 kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej zmienionej decyzjMinistra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 27 stycznia 1997 roku oraz decyzja Ministra Środowiska z 14 marca 
2003 roku i z 13 września 2007 roku, 

 Knurów – złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 706417 tys. ton i rocznym  
wydobyciu na poziomie 1.802 tys. ton, położone na terenie gminy Ornontowice, 
Czerwionka – Leszczyny, Knurów, Gierałtowice Pilchowice i miasta Gliwice. Aktualnie 
eksploatowane przez Jastrzębska Spółkę Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na  
podstawie koncesji  nr  60/94 z dnia 21 kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla 
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej zmienionej decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych  i  Leśnictwa  z  dnia 27 stycznia 1997 roku oraz 
decyzją Ministra Środowiska z 14 marca 2003 roku i z 28 lipca 2014 roku, 

 Budryk – złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 1198,053 tys. ton, i rocznym 
wydobyciu na poziomie 2592 tys. ton, położone na terenie gmin Mikołów, Gierałtowice, 
Knurów, Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny. Aktualnie eksploatowane przez 
Jastrzębską Spółkę Węglową S.A.KWK „Budryk” na podstawie koncesji na wydobycie 
węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej nr 13/94 Ministra Środowiska  
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  z dnia 21.03.1994 r wraz ze zmianą nr DGe/RR/487-
6429/2002 z dnia 21.12.2001 roku zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska - ważna do 
dnia 31.01.2021 roku. Eksploatacja prowadzona jest w oparciu o Dodatek nr 6 do projektu 
zagospodarowania złoża węgla kamiennego „Budryk” złożony w 2013 roku i 
zaktualizowany w 2017 roku. 

 Dębieńsko o zasobach pozabilansowych 443487 tys. ton, 
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 Rybnik – Żory - Orzesze – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, o zasobach 
bilansowych 2098600 tys. ton, położone na terenie Rybnika, Żor, gminy Orzesze, oraz 
gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, 

surowców ilastych ceramiki budowlanej w złożu: 
 Czerwionka - złoże o wydobyciu zaniechanym w 1998 roku, o zasobach bilansowych 282 

tys. ton, położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny. 
metanu z pokładów węgla: 

 Szczygłowice - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 5.822.21 mln m3 i rocznym 
wydobyciu na poziomie 19.73 mln m3. Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębska 
Spółkę Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na podstawie koncesji nr 29/94 z dnia 
9 kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej zmienionej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 27 stycznia 1997 roku oraz decyzja Ministra Środowiska z 14 marca 
2003 roku i z 13 września 2007 roku, 

 Knurów - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 1.775.89 mln m3 i rocznym 
wydobyciu na poziomie 0.4mln m3 . Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębska Spółkę 
Węglową S.A. KWK Knurów - Szczygłowice na podstawie koncesji nr 60/94 z dnia 21 
kwietnia 1994 roku na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej zmienionej decyzją Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i 
Leśnictwa z dnia 27 stycznia 1997 roku oraz decyzją Ministra Środowiska z 14 marca 
2003 roku i z 28 lipca 2014 roku, 

 Budryk – złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 4468.98 mln m3, i rocznym 
wydobyciu na poziomie 64.75 mln m3. Aktualnie eksploatowane przez Jastrzębską 
Spółkę Węglową S.A.KWK „Budryk” na podstawie koncesji na wydobycie węgla 
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej nr 13/94 Ministra Środowiska Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21.03.1994 r wraz ze zmianą nr DGe/RR/487-6429/2002 
z dnia 21.12.2001 roku zatwierdzoną decyzją Ministra Środowiska - ważna do dnia 
31.01.2021 roku. 

 Dębieńsko 1 – złoże rozpoznane szczegółowo, o zasobach bilansowych 5794.00 mln m3, 
 Żory – Suszec I - złoże rozpoznane szczegółowo, o zasobach bilansowych 35.53 tys. ton 

położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, gminy Orzesze, Suszec, 
Żory i Kobiór. 

węgla kamiennego w złożach: 
 Szczygłowice - złoże eksploatowane o zasobach bilansowych 1032034 tys. ton i rocznym 

wydobyciu  na  poziomie  1.725  tys.   ton,  położone  na  terenie  gminy  Knurów,  
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 Dębieńsko 1 – złoże dla którego aktualnie kopalnia jest w budowie, o zasobach 
bilansowych 813288 tys. ton, położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – 
Leszczyny, 

 Pilchowice – złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie, o zasobach bilansowych 150900 
tys. ton położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny i gminy Pilchowice, 

 Żory – Suszec - złoże o zasobach rozpoznanych  szczegółowo,  o  zasobach  bilansowych 
888173 tys. ton położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, gminy 
Orzesze, Suszec, Żory i Kobiór, 

 Żory – Suszec I - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo, o zasobach bilansowych 
542623 tys. ton położone na terenie gminy i miasta Czerwionka – Leszczyny, gminy 
Orzesze, Suszec, Żory i Kobiór. 
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5. Informacje o projekcie planu 
 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części 
obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego  „Ornontowice  1"  o  powierzchni  około 
440 ha gruntów realizowany jest na podstawie uchwały Nr XXX/11/ 149 /19 Rady Miejskiej w 
Czerwionce - Leszczynach z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko 
obejmującej fragment terenu górniczego „Ornontowice 1". 

 
5.1. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami  

Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje ustalenia 
zawarte w obowiązującym ustawodawstwie. Ustalenia planu nie naruszają „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętego 
uchwałą nr L/590/10 Rady Miejskiej  w Czerwionce-Leszczynach z dnia z dnia 28 maja 2010 r., wraz ze 
zmianą wprowadzoną uchwałą Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 
25 października 2013 r. oraz są zgodne z zapisami zawartymi w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ z dnia 29 sierpnia 2016 r. Zapisy planu są również 
spójne z zapisami zawartymi w Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2026”. 
 
5.2. Prezentacja projektu planu  

Zakres zmian w stosunku do obowiązujących miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części obrębu Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego  
„Ornontowice  1”  , można podzielić na następujące grupy : 

 zmiany edycyjne,  
 zmiany rysunkowe w zakresie powiększenia terenów budowlanych zgodnie z 

obowiązującym Studium 
 zmiany linii rozgraniczających wynikające z dostawania do stanu istniejącego lub 

obowiązującego podziału na działki, 
 zmiany  tekstu wynikające z dostosowania do obecnych standardów zapisu planów 

miejscowych opartych o orzecznictwo sądów administracyjnych oraz praktykę 
wynikającą ze stosowania ustaleń planu w procesie inwestycyjnym,  

W odniesieniu do wymienionych grup zmian stwierdzić należy, iż chociaż stanowią one pewną 
zmianę w odniesieniu do poprzednich planów, jednakże jak to zostanie wykazane nie mają one 
istotnego wpływu na zmianę oddziaływania na środowisko całego planu. 

W projekcie ustalono następujące przeznaczenia terenów: 
 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
 PU – teren zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz zabudowy 

usługowej, 
 R1 – teren rolny z dopuszczeniem zabudowy  
 R2 – teren rolny wyłączony z zabudowy  
 ZN – teren zieleni nieurządzonej, 
 ZL – teren lasów 
 WS – teren wód powierzchniowych, 
 KDD – teren drogi publicznej – drogi klasy „dojazdowa”, 
 KDW – teren drogi wewnętrznej, 
 TK – teren kolejowy, 

Liniami rozgraniczającymi wyznaczono poszczególne tereny, dla których ustalono przeznaczenia 
podstawowe, sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, a także nakazy, zakazy 
i dopuszczenia.   

Osiami układu komunikacyjnego obszaru objętego projektem planu miejscowego są ulice 
Grabowa i Ornontowicka. Skomunikowanie wewnętrzne obszaru stanowi sieć lokalnych połączeń 
komunikacyjnych drogami wewnętrznymi.  

Studium przewiduje w tym terenie głównie lasy i uprawy polowe  oraz w nieznacznym zakresie 
zabudowę jednorodzinną i zabudowę zagrodową. W większości jest to sankcjonowanie istniejącego 
zagospodarowania. 
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5.3. Zapisy planu ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko  

W projekcie planu wprowadzono ustalenia mające na celu minimalizację negatywnego wpływu 
na środowisko takie jak: 

„1) zakaz: 
a) lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności 

ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, 
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b) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów ustawy  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  udziale  
społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

c) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów ustawy  o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie,  
udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko za 
wyjątkiem: 
᠆ inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 
᠆ poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, 
᠆ linii kolejowych, 
᠆ zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, 
᠆ zabudowy w ramach gospodarstw rolnych, 

d) zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający ponadnormatywne uciążliwości 
dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego, w tym lokalizacji i eksploatacji 
instalacji i urządzeń powodujących ponadnormatywną emisję substancji i energii, 

e) stosowania komunalnych odpadów ściekowych, 
f) lokalizacji składowisk odpadów; 
g) zagospodarowania i użytkowania terenów na cele związane z gospodarowaniem odpadami, 

z wyjątkiem: 
᠆ wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę, 
᠆ odpadów obojętnych, nie stwarzających ponadnormatywnych uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości sąsiednich w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego oraz uciążliwości zapachowych; 

2) nakaz w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem obowiązują przepisy z zakresu 
ochrony środowiska, w tym podejmowane jako uchwały sejmiku województwa śląskiego, 

3) dopuszcza się w istniejących przedsięwzięciach mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko działania o charakterze remontu lub zmiany technologii na mniej 
uciążliwą dla środowiska, w tym wymagającej przebudowę lub rozbudowę istniejących obiektów 
budowalnych. 
2. W zakresie ochrony przed hałasem: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń przekraczających wymogi w zakresie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w odniesieniu do przeznaczeń terenów 
wynikających z obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska; 

2) w planie ochronie przed hałasem podlegają następujące tereny, nieruchomości i działki 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, do której należą tereny oznaczone 
symbolami  MN,” 

Ponadto dla każdego wyodrębnionego terenu na którym dopuszcza się zabudowę określono 
powierzchnię zabudowy, powierzchnię biologicznie czynną, wysokość i intensywność zabudowy, a na 
terenach niezurbanizowanych wykluczono możliwość zabudowy poza przypadkami wynikającymi 
z przepisów odrębnych. 

 
6. Identyfikacja wpływu ustaleń planu na środowisko 
6.1. Przewidywane oddziaływania na środowisko  

W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych w ekofizjografii zaleca się 
wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz 
pełnoprofilowego ich oczyszczania. Zgodnie z przepisami odrębnymi nie powinno dopuszczać się do 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i gruntu. 
W zakresie odprowadzania ścieków ustalenia planu nakazują odprowadzanie ścieków do kanalizacji 
sanitarnej, przydomowych oczyszczalni ścieków lub, jeśli nie ma technicznych możliwości jej realizacji, 
dopuszczają gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych. Zakazuje się odprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do gruntu, wód powierzchniowych oraz do wód podziemnych. Ustala się 
obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed odprowadzeniem z terenów 
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych.  

Nieprawidłowa eksploatacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 
ścieków może potencjalnie prowadzić do przedostania się ścieków do środowiska wodno-glebowego, 
co może powodować jego zanieczyszczenie, jednak plan nie może zakładać tego typu działań. 
Prawidłowe stosowanie tych rozwiązań powinno prowadzić do poprawy jakości wód gruntowych.  
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W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się, że tereny 
zabudowane objęte opracowaniem planu, podlegają ochronie przed hałasem zgodnie z przepisami 
odrębnymi dla terenów zabudowy mieszkaniowej  i rekreacji. 

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko ustalają zasady i wskazują sposoby 
zagospodarowania, których realizacja jest pożądana ze względu na możliwość niwelowania 
(neutralizowania) negatywnych skutków działań albo tez niepożądana z uwagi na możliwość 
kumulowania się (wzmacniania) negatywnych skutków. 
 

 
Rys 6. Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek bezskalowy. 
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6.2. Ocena istotności przewidywanych oddziaływań 
Skutki możliwych oddziaływań zagospodarowania terenu w obszarze opracowania będą zależały 

od stopnia realizacji ustaleń projektu planu oraz przepisów z zakresu ochrony środowiska, jak również 
od przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju, ładu przestrzennego, wrażliwości terenów 
sąsiadujących, a także od kumulacji oddziaływań. Mając na uwadze powyższe, sporządzono tabelę 
obrazującą wpływ ustaleń projektu planu na komponenty środowiska w zależności od: 

- siły i kierunku oddziaływań: 
(+) korzystnie wpływające na środowisko, 
(0) neutralne wobec środowiska, 
(-) negatywne dla środowiska, w stopniu: 1 - nieznacznym, 2 - umiarkowanym, 3 -znaczącym, 

- czasu oddziaływania: 
(K) krótkoterminowe, 
(Ś) średnioterminowe, 
(D) długoterminowe, 

- trwałości:  
(N) nieodwracalne, 
(O) odwracalne, 

- sposobu oddziaływania: 
(B) bezpośrednie, 
(P) pośrednie, 
(W) wtórne. 

 
Tabela 1. Ocena wpływu ustaleń projektu planu na komponenty środowiska 

Ustalenia projektu 
planu 

Wpływ na komponenty środowiska 

Powierzchni
a ziemi 

Zasob
y 

kopalin 
Wody 

Powietrze 
i klimat 

Szata 
roślinna 

Obszary 
przyrodniczo 

cenne 

Środowisko 
społeczne 

MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

-1 
DNB 

0 
DNB 

-1 
DNP 

-1 
DNB 

-1 
DNB 

-1 
DNB 

+ 
DNB 

R1 – teren rolny z 
dopuszczeniem 
zabudowy 

-1 
DNB 

0 
DNB 

-1 
DNP 

-1 
DNB 

-1 
DNB 

-1 
DNB 

+ 
DNB 

PU – teren zabudowy 
produkcyjnej, 
składowej, 
magazynowej oraz 
zabudowy usługowej 

-2 
DNB 

0 
DNB 

-2 
DNP 

-2 
DNB 

-2 
DNB 

-2 
DNB 

+ 
DNB 

R2 – teren rolny 
wyłączony z zabudowy 

+ 0 + + + + 0 

ZN – teren zieleni 
nieurządzonej, 

+ 0 + + + + 0 

ZL – tereny lasów + 0 + + + + 0 
WS - tereny wód 
śródlądowych, 

+ 0 0 + 0 0 0 

KDD – tereny dróg 
publicznych – drogi 
klasy dojazdowa 

-1 
DNB 

0 
DNB 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

+ 
DNP 

KDW - tereny dróg 
wewnętrznych, 

-1 
DNB 

0 
DNB 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

-1 
DNP 

+ 
DNP 

TK – teren kolejowy 
-1 

DNB 
0 

DNB 
-1 

DNP 
-1 

DNP 
-1 

DNP 
-1 

DNP 
+ 

DNP 
 
Z powyższej tabeli wynika, że realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje negatywnych 

skutków dla ludzi ani nie wpłynie znacząco na jakość powietrza i klimat.  W projektowanych terenach 
zabudowanych dojdzie do zniszczenia szaty roślinnej oraz zmieni się ukształtowanie powierzchni 
i stosunki wodne, jednak uwzględnienie ustaleń projektu planu, szczególnie dotyczących powierzchni 
biologicznie czynnej umożliwi minimalizację negatywnych oddziaływań. W dalszej części prognozy 
omówiono zasygnalizowane wyżej skutki ustaleń projektu przedmiotowego dokumentu na komponenty 
środowiska, które będą podlegały niekorzystnym oddziaływaniom.  
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6.3. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu dla poszczególnych 
komponentów środowiska abiotycznego 
 

Tabela nr 1. Typy możliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 
 

oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

powietrze  

Utrzymanie enklaw zieleni MN, PU, R1, 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub lokalizacja 
nowych emitorów 

MN, PU, R1,  

Wzrost natężenia emisji z 
ruchu drogowego oraz 
lokalizacja nowych dróg i 
miejsc postojowych 

KDD, KDW, 
TK   

Zmniejszenie powierzchni 
terenów zieleni na rzecz 
terenów zabudowanych 

MN, PU, R1,  

Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów  

MN, PU, R1,  
Makroniwelacja terenu dla 
lokalizacji nowych obiektów 
i zagospodarowania 

MN, PU, R1,  

Wprowadzenie w zapisach planu 
ograniczenia wysokości 
zabudowy 

MN, PU, R1,  
Powstawanie nowych 
obiektów, mogących tworzyć 
dominanty w krajobrazie 

MN, PU, R1,  

Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 
i niezabudowanych 

R2, ZN, ZL, WS 

Rozbudowa systemu 
infrastruktury drogowej i jej 
zaplecza oraz infrastruktury 
technicznej 

KDD, KDW, 
TK   Utrzymanie enklaw zieleni 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Zapewnianie ochrony walorów 
krajobrazowych 

R2, ZN, ZL, WS 
 

gleby 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Ograniczenie powierzchni 
warstwy glebowej na rzecz 
powierzchni utwardzonych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   
Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 
i niezabudowanych 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Utrzymanie enklaw zieleni. 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

wody  
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6.3. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu zmiany planu dla poszczególnych 
komponentów środowiska abiotycznego 
 

Tabela nr 1. Typy możliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 
 

oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

powietrze  

Utrzymanie enklaw zieleni MN, PU, R1, 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub lokalizacja 
nowych emitorów 

MN, PU, R1,  

Wzrost natężenia emisji z 
ruchu drogowego oraz 
lokalizacja nowych dróg i 
miejsc postojowych 

KDD, KDW, 
TK   

Zmniejszenie powierzchni 
terenów zieleni na rzecz 
terenów zabudowanych 

MN, PU, R1,  

Powierzchnia ziemi, krajobraz 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów  

MN, PU, R1,  
Makroniwelacja terenu dla 
lokalizacji nowych obiektów 
i zagospodarowania 

MN, PU, R1,  

Wprowadzenie w zapisach planu 
ograniczenia wysokości 
zabudowy 

MN, PU, R1,  
Powstawanie nowych 
obiektów, mogących tworzyć 
dominanty w krajobrazie 

MN, PU, R1,  

Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 
i niezabudowanych 

R2, ZN, ZL, WS 

Rozbudowa systemu 
infrastruktury drogowej i jej 
zaplecza oraz infrastruktury 
technicznej 

KDD, KDW, 
TK   Utrzymanie enklaw zieleni 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Zapewnianie ochrony walorów 
krajobrazowych 

R2, ZN, ZL, WS 
 

gleby 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Ograniczenie powierzchni 
warstwy glebowej na rzecz 
powierzchni utwardzonych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   
Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 
i niezabudowanych 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Utrzymanie enklaw zieleni. 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

wody  
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oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

Wprowadzenie ustaleń 
dotyczących działań i czynników 
wpływających pośrednio stan 
wód 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Wzrost udziału powierzchni 
szczelnych i związane z nim 
ograniczenie dopływu wód 
opadowych do gruntu 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   
 
 
 

klimat 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  
Wzrost emisji ciepła związany 
ze zwiększeniem udziału 
terenów zabudowanych 

MN, MNU, 
PU,U, US 

 

Utrzymanie enklaw zieleni 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Likwidacja terenów 
zieleni, otwartych na rzecz 
powierzchni zabudowanych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   

ludzie  

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  

Zmniejszanie powierzchni 
terenów biologicznie czynnych 
na rzecz powierzchni 
zabudowanych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   

Utrzymanie enklaw zieleni 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Uciążliwości komunikacyjne 
KDD, KDW, 

TK   
Uwzględnienie potrzeb ochrony 
przed hałasem 

MN, PU, R1, 

Dopuszczenie wyznaczenia 
ścieżek pieszych i rowerowych 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

flora i fauna 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  

- - Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Utrzymanie enklaw zieleni 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 
 

różnorodność biologiczna 

Wskazanie obszarów 
chronionych przed zabudową 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Spadek powierzchni terenów 
biologicznie czynnych 
wynikający ze wzrostu udziału 
powierzchni zabudowanych i 
utwardzonych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK    
 

zabytki 
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oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

Wprowadzenie ustaleń 
dotyczących działań i czynników 
wpływających pośrednio stan 
wód 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Wzrost udziału powierzchni 
szczelnych i związane z nim 
ograniczenie dopływu wód 
opadowych do gruntu 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   
 
 
 

klimat 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  
Wzrost emisji ciepła związany 
ze zwiększeniem udziału 
terenów zabudowanych 

MN, MNU, 
PU,U, US 

 

Utrzymanie enklaw zieleni 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Likwidacja terenów 
zieleni, otwartych na rzecz 
powierzchni zabudowanych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   

ludzie  

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  

Zmniejszanie powierzchni 
terenów biologicznie czynnych 
na rzecz powierzchni 
zabudowanych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK   

Utrzymanie enklaw zieleni 
MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

Uciążliwości komunikacyjne 
KDD, KDW, 

TK   
Uwzględnienie potrzeb ochrony 
przed hałasem 

MN, PU, R1, 

Dopuszczenie wyznaczenia 
ścieżek pieszych i rowerowych 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 

flora i fauna 

Wprowadzenie minimalnego 
procentu powierzchni 
biologicznie czynnej 
wynoszącego od 10% do 80% 
dla poszczególnych terenów 

MN, PU, R1,  

- - Wyznaczenie terenów 
chronionych przed zabudową 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Utrzymanie enklaw zieleni 

MN, PU, R1, R2, 
ZN, ZL, WS 

 
 

różnorodność biologiczna 

Wskazanie obszarów 
chronionych przed zabudową 

R2, ZN, ZL, WS 
 

Spadek powierzchni terenów 
biologicznie czynnych 
wynikający ze wzrostu udziału 
powierzchni zabudowanych i 
utwardzonych 

MN, PU, R1, 
KDD, KDW, 

TK    
 

zabytki 
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oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

Ustalenie strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmującej 
obszary wpisane do ewidencji 
zabytków 

MN, PU, R1, - - 

dobra materialne 

Wprowadzenie zapisów 
dotyczących ochrony stanowisk 
archeologicznych 

MN, PU, R1, - - 

 
7. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu dla poszczególnych komponentów 
środowiska abiotycznego 

Konsekwencją realizacji ustaleń projektu planu miejscowego będzie wprowadzanie dodatkowych 
ilości substancji i energii do środowiska, nieodwracalne przekształcanie powierzchni ziemi i zmiana 
stosunków wodnych. Aktualny stan zagospodarowania terenu opracowania oraz potencjalna 
wrażliwość poszczególnych komponentów środowiska, jak i całego ekosystemu na antropopresję, 
pozwala na przedstawienie spodziewanych skutków realizacji dopuszczonych projektem planu działań 
dla środowiska abiotycznego.  
Przekształcenia powierzchni ziemi i gleb  

Ustalenia planu mogą spowodować ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych 
i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb oraz częściowo nieodwracalne przekształcenia rzeźby 
terenu. Będą to zmiany powodujące wpływ na jakość i degradację gleb, jak również na charakter 
krajobrazu na tym obszarze. Obszar planu położony jest na terenie o korzystnych warunkach 
geotechnicznych, gdzie ewentualne prace ziemne będą niezauważalne. Rzeźba terenu w granicach 
obszaru planu jest mało urozmaicona, a ewentualne działania niwelacyjne jedynie lokalnie wpłyną na 
nieznaczne zmiany ukształtowania powierzchni. Rozwój zabudowy wraz z miejscami postojowymi 
i systemem komunikacji mogą spowodować możliwość pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń 
gleb substancjami ropopochodnymi oraz osadami. Uciążliwości tego typu powinny być jednak niewielkie 
i nie będą czynnikami zmieniającymi właściwości wód gruntowych na terenie gminy. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na przestrzeń 
produkcyjną gleb na obszarze całej gminy. Przekształcenia rzeźby terenu będę nieznaczne i nie będą 
prowadzić do degradacji krajobrazu. 
Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych  

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania ścieków i wód opadowych i roztopowych do 
systemu kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Tereny objęte projektem planu znajdują się poza strefą aglomeracji wyznaczoną na potrzeby budowy 
zbiorczego system odprowadzania ścieków, w związku z powyższym rozwiązania indywidulane, lokalne 
związane z odprowadzeniem ścieków będą tam dominować. Przy prawidłowej eksploatacji nie powinno 
jednak dochodzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu. Ścieki komunalne z obszaru objętego 
projektem planu trafiają  do oczyszczalni ścieków  w Czerwionce - Leszczynach. 

Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z głównych ulic nie będą zanieczyszczać wód 
powierzchniowych, gruntów i wód gruntowych pod warunkiem właściwej eksploatacji kanalizacji 
deszczowej. Zabudowa i utwardzenie powierzchni działek budowlanych, dróg gminnych, parkingów 
i placów ogranicza możliwość zasilania wód gruntowych wodami opadowymi, jednocześnie przyczynia 
się do zwiększenia przepływu w okolicznych rowach melioracyjnych i ciekach.  

Planowana zabudowa będzie wiązała się ze wzrostem liczby osób przebywających na tym terenie 
(zamieszkiwanie, obiekty usługowe), będzie zatem źródłem ścieków komunalnych, które poprzez 
rozwiązania indywidulane winny zostać doprowadzone do oczyszczalni ścieków. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko wodne.  
Zanieczyszczenie powietrza 
Na obszarze planu ilość obiektów emitujących zanieczyszczenia do powietrza będzie na tyle 

mała, że nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych zanieczyszczeń 
w cyklu rocznym. Lokalnie uciążliwe mogą być emisje z indywidualnych, niskosprawnych systemów 
grzewczych opalanych paliwami stałymi uwalniającymi w procesie spalania szkodliwe dla zdrowia lotne 
związki chemiczne. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym 
i w trakcie warunków inwersyjnych.  
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oddziaływania pozytywne oddziaływania negatywne 

typ oddziaływania strefa/teren typ oddziaływania strefa/teren 

Ustalenie strefy ochrony 
konserwatorskiej obejmującej 
obszary wpisane do ewidencji 
zabytków 

MN, PU, R1, - - 

dobra materialne 

Wprowadzenie zapisów 
dotyczących ochrony stanowisk 
archeologicznych 

MN, PU, R1, - - 

 
7. Przewidywane skutki realizacji ustaleń projektu planu dla poszczególnych komponentów 
środowiska abiotycznego 

Konsekwencją realizacji ustaleń projektu planu miejscowego będzie wprowadzanie dodatkowych 
ilości substancji i energii do środowiska, nieodwracalne przekształcanie powierzchni ziemi i zmiana 
stosunków wodnych. Aktualny stan zagospodarowania terenu opracowania oraz potencjalna 
wrażliwość poszczególnych komponentów środowiska, jak i całego ekosystemu na antropopresję, 
pozwala na przedstawienie spodziewanych skutków realizacji dopuszczonych projektem planu działań 
dla środowiska abiotycznego.  
Przekształcenia powierzchni ziemi i gleb  

Ustalenia planu mogą spowodować ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych 
i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb oraz częściowo nieodwracalne przekształcenia rzeźby 
terenu. Będą to zmiany powodujące wpływ na jakość i degradację gleb, jak również na charakter 
krajobrazu na tym obszarze. Obszar planu położony jest na terenie o korzystnych warunkach 
geotechnicznych, gdzie ewentualne prace ziemne będą niezauważalne. Rzeźba terenu w granicach 
obszaru planu jest mało urozmaicona, a ewentualne działania niwelacyjne jedynie lokalnie wpłyną na 
nieznaczne zmiany ukształtowania powierzchni. Rozwój zabudowy wraz z miejscami postojowymi 
i systemem komunikacji mogą spowodować możliwość pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń 
gleb substancjami ropopochodnymi oraz osadami. Uciążliwości tego typu powinny być jednak niewielkie 
i nie będą czynnikami zmieniającymi właściwości wód gruntowych na terenie gminy. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu ustaleń projektu planu na przestrzeń 
produkcyjną gleb na obszarze całej gminy. Przekształcenia rzeźby terenu będę nieznaczne i nie będą 
prowadzić do degradacji krajobrazu. 
Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych  

Ustalenia planu zobowiązują do odprowadzania ścieków i wód opadowych i roztopowych do 
systemu kanalizacji sanitarnej, zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Tereny objęte projektem planu znajdują się poza strefą aglomeracji wyznaczoną na potrzeby budowy 
zbiorczego system odprowadzania ścieków, w związku z powyższym rozwiązania indywidulane, lokalne 
związane z odprowadzeniem ścieków będą tam dominować. Przy prawidłowej eksploatacji nie powinno 
jednak dochodzić do zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu. Ścieki komunalne z obszaru objętego 
projektem planu trafiają  do oczyszczalni ścieków  w Czerwionce - Leszczynach. 

Zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z głównych ulic nie będą zanieczyszczać wód 
powierzchniowych, gruntów i wód gruntowych pod warunkiem właściwej eksploatacji kanalizacji 
deszczowej. Zabudowa i utwardzenie powierzchni działek budowlanych, dróg gminnych, parkingów 
i placów ogranicza możliwość zasilania wód gruntowych wodami opadowymi, jednocześnie przyczynia 
się do zwiększenia przepływu w okolicznych rowach melioracyjnych i ciekach.  

Planowana zabudowa będzie wiązała się ze wzrostem liczby osób przebywających na tym terenie 
(zamieszkiwanie, obiekty usługowe), będzie zatem źródłem ścieków komunalnych, które poprzez 
rozwiązania indywidulane winny zostać doprowadzone do oczyszczalni ścieków. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko wodne.  
Zanieczyszczenie powietrza 
Na obszarze planu ilość obiektów emitujących zanieczyszczenia do powietrza będzie na tyle 

mała, że nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych wartości stężeń głównych zanieczyszczeń 
w cyklu rocznym. Lokalnie uciążliwe mogą być emisje z indywidualnych, niskosprawnych systemów 
grzewczych opalanych paliwami stałymi uwalniającymi w procesie spalania szkodliwe dla zdrowia lotne 
związki chemiczne. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych możliwe jest okresowe 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym 
i w trakcie warunków inwersyjnych.  
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Emisję zanieczyszczeń do atmosfery powoduje również ruch kołowy na trasach 
komunikacyjnych. Jednak znajdujące się w pobliżu tereny otwarte powinny skutecznie neutralizować 
wpływ komunikacji na stan powietrza. 

Nie prognozuje się znacząco negatywnego wpływu na jakość powietrza ustaleń projektu planu. 
Zwiększona emisja do atmosfery nie powodująca przekroczeń dopuszczalnych poziomów głównych 
zanieczyszczeń będzie wynikiem prowadzonej działalności gospodarczej i zamieszkiwania. 
Klimat akustyczny 

Źródłem hałasu będą tereny komunikacji zlokalizowane w obszarze planu. W celu złagodzenia 
uciążliwości na terenach podlegających ochronie akustycznej (MN) należy stosować elementy 
zabezpieczające.  

Dla zabudowy mieszkaniowej wprowadzono standardy akustyczne. Realizacja ustaleń planu 
będzie generować ruch samochodowy, co związane jest z emisją hałasu i pogorszeniem standardu 
klimatu akustycznego wzdłuż ulic dojazdowych, jednak dopuszczalne poziomy hałasu nie powinny 
zostać przekroczone i nie będą stanowić uciążliwości dla mieszkańców. 

Prognozuje się utrzymanie dopuszczalnych standardów akustycznych dla zabudowy 
mieszkaniowej. Ustalenia projektowanego planu nie wprowadzają nowych przeznaczeń mogących 
stanowić uciążliwość akustyczną dla otaczających terenów otwartych.  
Promieniowanie niejonizujące 

Wśród zidentyfikowanych, szkodliwych dla środowiska, rodzajów promieniowania 
powodowanego przez działalność człowieka, wyróżnia się promieniowanie niejonizujące, pojawiające 
się wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz 
instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. 

Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oddziałujące na środowisko mogą 
mieć charakter liniowy lub punktowy. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące występuje w 
zakresie częstotliwości 1 Hz do 1016 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie mają 
źródła liniowe - linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV lub wyższym 
oraz źródła punktowe - urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące w 
zakresie częstotliwości 0,1-300,000 MHz, do których należą: 

 stacje transformatorowe o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 
 urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii komórkowej). 
Intensywny rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu 

tła promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też powiększanie się liczby i powierzchni 
obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. Dotychczasowy wzrost poziomu tła 
elektromagnetycznego nie zwiększył istotnie zagrożenia środowiska i ludności. W dalszym ciągu 
poziom promieniowania w tle pozostaje wielokrotnie niższy od natężeń, przy których możliwe jest 
jakiekolwiek szkodliwe oddziaływanie na organizm ludzki. 

Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa 
budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. 
W obowiązującym prawie polskim natężenie pola elektrycznego o wartości poniżej 1 kV/m uważane jest 
za całkowicie bezpieczne, nawet przy długotrwałym w nim przebywaniu. Natomiast w polu o wartości 
powyżej 10 kV/m – strefa ochronna pierwszego stopnia – przebywanie ludzi jest zabronione. W strefie 
ochronnej drugiego stopnia – pole o natężeniu 1-10 kV/m – przebywanie ludności jest dozwolone, 
jednakże nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych, szkół, żłobków, przedszkoli, szpitali, itp. W 
Polsce nie istnieją przepisy ograniczające gospodarowanie oraz przebywanie ludności w obszarach, w 
których występuje pole magnetyczne. 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 
ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 
przekraczających określone wartości graniczne.  

W przedstawionym do oceny planie zagospodarowania przestrzennego dostawa energii 
elektrycznej realizowana będzie w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 
Przewiduje się również realizację linii kablowych podziemnych, nie wykluczając możliwości realizacji 
napowietrznych linii energetycznych oraz lokalizację nowych stacji transformatorowych na działkach 
wydzielonych, będących we władaniu dostawcy energii, w terenach zielonych, bądź w granicach 
terenów pozostałych funkcji.  

Niewątpliwym źródłem promieniowania są istniejące sieci wysokich napięć. W ich strefach 
technicznych wprowadzono zakaz zabudowy oraz tam gdzie ze względu na istniejące 
zagospodarowanie było to możliwe wprowadzono tereny wolne od zabudowy kubaturowej. 
 Skutki emisji gazów i pyłów do atmosfery  



 

 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu 
Dębieńsko obejmującej fragment terenu górniczego  „Ornontowice  1”   str. 28 

 

 

Emisję zanieczyszczeń do atmosfery powoduje również ruch kołowy na trasach 
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Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej mogą powodować emisję pyłów – 
przede wszystkim w zakresie stosowanych systemów grzewczych. Emisja pyłów nie powinna jednak 
znacząco wpływać na warunki aerosanitarne powietrza atmosferycznego i z punktu widzenia 
długoterminowych skutków będzie obojętna dla stanu atmosfery, ponieważ plan nakazuje stosować 
wysoko sprawne urządzenia grzewcze. 
Wpływ na klimat lokalny  

Planowana zabudowa będzie miała nieznaczny wpływ na modyfikację klimatu lokalnego, 
szczególnie w odniesieniu do zaburzeń kierunku wiatru oraz emisji ciepła. Niska intensywność 
zabudowy nie powinna powodować ograniczeń w przewietrzaniu oraz nie będzie prowadzić do rozwoju 
wyspy ciepła. Obszar planu od północy otaczają zwarte tereny lasów, dlatego stąd tym bardziej warunki 
aeorosanitarne powinny być dobre. Planowane zagospodarowanie w sposób nieznaczny będzie 
modyfikować te cechy topoklimatyczne ze względu na niską intensywność zabudowy oraz duże udziały 
powierzchni biologicznie czynnych. Sąsiedztwo terenów otwartych będzie zatem neutralizować zmiany 
klimatyczne obszaru. 

Nie prognozuje się zmian klimatu lokalnego. 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii  

Ustalenia projektu planu nie przewidują wprowadzania na teren objęty opracowaniem obiektów 
ani materiałów mogących być potencjalną przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. 
Ryzyko wystąpienia zagrożeń naturalnych  

Ustalenia projektu planu nie stwarzają ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych z uwagi 
na lokalizację zabudowy na terenach masowych ruchów ziemi ani też zwiększenia narażenia na szkody 
powodziowe i podtopienia. 
Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione, w tym 
Natura 2000 

Na obszarze objętym projektem planu miejscowego nie stwierdzono występowania cennych 
przyrodniczo siedlisk roślinnych i zwierzęcych. Stanowiące przedmiot planu tereny zurbanizowane, 
obszary nieużytków, użytki rolne i grunty leśne charakteryzują się typową dla obszaru 
bioróżnorodnością. W obrębie obszarów zurbanizowanych występują formy zieleni urządzonej 
w postaci drzew, krzewów, trawników i rabat oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Zróżnicowanie 
gatunkowe tych form jest niewielkie, są to gatunki pospolite koegzystujące z człowiekiem. Sąsiedztwo 
terenów otwartych sprawia, że obszar objęty projektem może być penetrowany przez drobne zwierzęta, 
w tym gryzonie i ptaki.  

W obszarze opracowania zidentyfikowano w południowo-wschodniej części planu korytarz 
ekologiczny: korytarz spójności obszarów chronionych Orzesze. 

Wprowadzenie zagospodarowania na podstawie przedstawionego do oceny projektu planu nie 
spowoduje bezpośrednio zaburzenia funkcjonowania powiązań ekologicznych, gdyż projekt planu w 
granicach korytarza sankcjonuje ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz istniejące zagospodarowanie. 

Poniżej przedstawiono newralgiczny dla korytarza spójności obszarów chronionych Orzesze 
teren istniejącej wykorzystywanej bocznicy kolejowej należącej do JSW S.A. Kopalni Węgla 
Kamiennego „Budryk”, która w stanie istniejącym przecina teren leśny, w obowiązującym planie został 
wskazany w części jako teren „P1 - tereny przemysłowe oznaczone na rysunku planu symbolem P1 z 
podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia o funkcji przemysłowej, produkcyjnej, 
magazynowo-składowej, obsługi komunalnej” w części jako teren „E1 - tereny lasów obejmujące 
istniejące kompleksy leśne oraz tereny planowane do zalesienia”.  

W projekcie planu dla całej istniejącej bocznicy wprowadzono jednolite ustalenie „PU – teren 
zabudowy produkcyjnej, składowej, magazynowej oraz zabudowy usługowej” celem jednoznacznego 
odstąpienia od przeznaczenia - zalesienia, którego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami nie 
można nakazać właścicielowi, który stale użytkuje teren jako zaplecze techniczne dla swojej 
podstawowej działalności. Celem zminimalizowania wpływu istniejącego zagospodarowania 
wprowadzono w projekcie planu dla terenu 1PU wymóg utrzymania co najmniej 50 % powierzchni 
biologicznie czynnej. Jednocześnie istnieje możliwość zapewnienia migracji zwierząt i nie przerwania 
ciągłości korytarza (niebieska strzałka zaznaczona na rysunkach poniżej), ponieważ od strony 
zachodniej na terenie gminy Czerwionka Leszczyny tereny bezpośrednio sąsiadujące z terenem 1PU 
są wyłączone z możliwości zabudowy i zagospodarowania mogącego mieć negatywny wpływ na 
ciągłość. 

W obszarze objętym projektem planu wskazano również dwa typy przeznaczenia związanego z 
gospodarstwem rolnym. Przeznaczenie R1 – teren rolny z dopuszczeniem zabudowy oraz R2 – teren 
rolny wyłączony z zabudowy. Powyższe ustalenie jest realizację obowiązującego studium. Celem 
zminimalizowania wpływu istniejącego zagospodarowania wprowadzono w projekcie planu dla terenów 
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Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej mogą powodować emisję pyłów – 
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powierzchni biologicznie czynnych. Sąsiedztwo terenów otwartych będzie zatem neutralizować zmiany 
klimatyczne obszaru. 

Nie prognozuje się zmian klimatu lokalnego. 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii  

Ustalenia projektu planu nie przewidują wprowadzania na teren objęty opracowaniem obiektów 
ani materiałów mogących być potencjalną przyczyną nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska. 
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na lokalizację zabudowy na terenach masowych ruchów ziemi ani też zwiększenia narażenia na szkody 
powodziowe i podtopienia. 
Wpływ na różnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy oraz obszary chronione, w tym 
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Na obszarze objętym projektem planu miejscowego nie stwierdzono występowania cennych 
przyrodniczo siedlisk roślinnych i zwierzęcych. Stanowiące przedmiot planu tereny zurbanizowane, 
obszary nieużytków, użytki rolne i grunty leśne charakteryzują się typową dla obszaru 
bioróżnorodnością. W obrębie obszarów zurbanizowanych występują formy zieleni urządzonej 
w postaci drzew, krzewów, trawników i rabat oraz zadrzewienia i zakrzewienia. Zróżnicowanie 
gatunkowe tych form jest niewielkie, są to gatunki pospolite koegzystujące z człowiekiem. Sąsiedztwo 
terenów otwartych sprawia, że obszar objęty projektem może być penetrowany przez drobne zwierzęta, 
w tym gryzonie i ptaki.  

W obszarze opracowania zidentyfikowano w południowo-wschodniej części planu korytarz 
ekologiczny: korytarz spójności obszarów chronionych Orzesze. 

Wprowadzenie zagospodarowania na podstawie przedstawionego do oceny projektu planu nie 
spowoduje bezpośrednio zaburzenia funkcjonowania powiązań ekologicznych, gdyż projekt planu w 
granicach korytarza sankcjonuje ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz istniejące zagospodarowanie. 

Poniżej przedstawiono newralgiczny dla korytarza spójności obszarów chronionych Orzesze 
teren istniejącej wykorzystywanej bocznicy kolejowej należącej do JSW S.A. Kopalni Węgla 
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R1 wymóg utrzymania co najmniej 40 % powierzchni biologicznie czynnej, a dla terenów R2, w tym 
również w obszarze korytarza spójności obszarów chronionych Orzesze,  wprowadzono zakaz realizacji 
obiektów kubaturowych. 

   

   
Obszar objęty projektem nie jest powiązany funkcjonalnie z terenami chronionymi. Ustalenia 

planu nie wpłyną na funkcjonowanie obszarów Natura 2000. 
Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu ustaleń planu na różnorodność biologiczną. Nie 

prognozuje się negatywnego wpływu na zachowanie siedlisk roślinnych. Pośrednio może wystąpić 
antropopresja - wydeptywanie, niszczenie, zrywanie roślin przez ludzi. Nie prognozuje się znacznego 
negatywnego wpływu ustaleń planu na faunę. Wprowadzenie zabudowy i presja antropogeniczna może 
wpływać na lokalne migracje zwierząt. 
Ocena zmian w krajobrazie 
Poprzez walory krajobrazowe rozumie się wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz 
związane z nimi elementy przyrodnicze, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności 
człowieka. Ochrona walorów krajobrazowych odbywa się na mocy ustawy o ochronie przyrody. Są one 
chronione bez względu na to, czy są objęte formami ochrony przyrody. 
Obszar objęty planem  w zakresie  walorów krajobrazowych należy uznać za „krajobraz otwarty” w 
którym ogromne znaczenie ma geometria przestrzeni, sposób jej zagospodarowania w trzecim 
wymiarze, proporcje obszarów zabudowanych do niezabudowanych, oddziaływanie między elementami 
pochodzenia naturalnego i kulturowego. Pewne normy kształtowania tej przestrzeni, odległości, 
wielkości, proporcje, są swoistym kodem krajobrazu tej części gminy Czerwionka - Leszczyny. 
W planie poprzez wprowadzenie odpowiednich przeznaczeń oraz szeregu związanych z nimi zapisów 
w szczególności w zakresie charakteru zabudowy, charakter tego krajobrazu jest utrzymywany. 
Wpływ na zabytki  

Na terenie opracowania nie występują obiekty objęte ochroną na mocy ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
Dobra materialne 

Ustalenia planu nie spowodują strat materialnych, rozumianych w tej prognozie jako dodatkowe 
nakłady poniesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska 
lub inne szkody dające się wyrazić w pieniądzu. 
Wpływ na zdrowie ludzi 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej zwiększy zasięg uciążliwości z tym związanych (m.in. emisje 
zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni otwartych i terenów biologicznie 
czynnych) oraz zwiększy liczbę użytkowników, którzy mogą być narażeni na te uciążliwości. Zmiana 
warunków zamieszkiwania może mieć pośredni wpływ na zdrowie ludzi, jednak o zdrowiu człowieka 
decyduje szerokie spektrum innych uwarunkowań, a także osobnicza odporność na choroby. Również 
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zanieczyszczenia powietrza wynikające z niskiej emisji oraz generowane przez pojazdy użytkowników 
dróg mogą pośrednio wpływać negatywnie na zdrowie ludzi, jednak projekt planu zawiera ustalenia 
mające na celu minimalizowanie tego oddziaływania. 

Warunki zamieszkiwania na terenie planu będą korzystne dla ludzi, projekt dodatkowo zawiera 
ustalenia mające na celu niwelowanie ewentualnych uciążliwości. 

 
8. Ocena skuteczności ochrony różnorodności biologicznej 

Konwencja o różnorodności biologicznej przyjęta w 1992 roku podczas konferencji 
w Rio de Janeiro definiuje bioróżnorodność, jako zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych 
występujących na ziemi. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami), ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie 
przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, 
gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem 
oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności 
gatunkowej i genetycznej. Obszar będący przedmiotem ustaleń projektu planu jest wolny od 
występowania gatunków i siedlisk, których wyginięcie mogłoby wywrzeć negatywny wpływ na lokalną 
bioróżnorodność. Siedliska lasów i zieleni nieurządzonej nie zostaną zdegradowane, zachowany 
zostanie skład gatunkowy charakterystyczny dla zbiorowisk leśnych obszarów przyległych, a w dłuższej 
perspektywie dojdzie do zasymilowania nowej zabudowy ze środowiskiem naturalnym, co ma obecnie 
miejsce w przypadku istniejącej zabudowy. 

 
9. Ocena skutków realizacji ustaleń planu dla form ochrony przyrody i krajobrazu 

Obszaru opracowania nie włączono w granice żadnej formy ochrony przyrody ani krajobrazu. Na 
terenie objętym projektem planu nie ustanowiono ochrony w formie pomników przyrody.  

Żadne z warunków wymienionych w rozporządzeniu nie zostały złamane w rozpatrywanym 
projekcie planu miejscowego. 
9.1. Przeobrażenia przestrzennej struktury przyrodniczej  

Obszary niezurbanizowane a więc przeznaczone w projekcie planu dla funkcji ZN – teren zieleni 
nieurządzonej,  ZL – teren lasów oraz WS – teren wód powierzchniowych, R2 – teren rolny wyłączony 
z zabudowy, zachowują swój przyrodniczy charakter. Oprócz utrzymania stanu istniejącego nakazuje 
się zachowanie zieleni nieurządzonej wzdłuż cieków oraz ciągów zieleni wyodrębnionych przestrzennie 
w krajobrazie. Ponadto dla jednoznaczności ustaleń dla terenów R2, w tym również w obszarze 
korytarza spójności obszarów chronionych Orzesze,  wprowadzono zakaz realizacji obiektów 
kubaturowych  

W projekcie planu wprowadzono ustalenie „PU – teren zabudowy produkcyjnej, składowej, 
magazynowej oraz zabudowy usługowej” - celem zminimalizowania wpływu istniejącego 
zagospodarowania wprowadzono w projekcie planu wymóg utrzymania co najmniej 50 % powierzchni 
biologicznie czynnej.  

W obszarze objętym projektem planu wskazano przeznaczenie R1 – teren rolny z 
dopuszczeniem zabudowy. Powyższe ustalenie jest realizację obowiązującego studium. Celem 
zminimalizowania wpływu tego zagospodarowania wprowadzono w projekcie planu dla terenów R1 
wymóg utrzymania co najmniej 40 % powierzchni biologicznie czynnej.  

W projekcie planu wprowadzono ustalenie „MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej” - celem zminimalizowania wpływu istniejącego zagospodarowania wprowadzono w 
projekcie planu wymóg utrzymania co najmniej 30 % powierzchni biologicznie czynnej.  

 
9.2. Ocena oddziaływań na cenne siedliska przyrodnicze 

Ustalenia planu nie spowodują znaczących oddziaływań na cenne siedliska przyrodnicze, gdyż 
obszary w których siedliska przyrodnicze są najmniej przekształcone utrzymuje się ich 
niezurbanizowany charakter, a obszary zurbanizowane są objęte nakazem utrzymania  minimalnych 
wskaźników w zakresie powierzchni biologicznie czynnej w zakresie od 30% do 50%. 
9.3. Ocena wpływu na rośliny 

Ustalenia planu nie będą znacząco oddziaływać na lokalną florę.  
9.4. Ocena wpływu na zwierzęta  

Ustalenia dokumentu planistycznego nie będą miały znaczącego wpływu na faunę występującą 
na terenach objętych projektem. Rozwój zabudowy nie spowoduje uszczuplenia miejsc żerowania ani 
miejsc lęgowych zwierząt. Przewidziano maksymalne pozostawienie w stanie niezmienionym terenów 
biologicznie czynnych - obszarów ciągów ekologicznych oraz lasów.  
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9.5. Ocena wpływu na bioróżnorodność 
Wprowadzanie do środowiska antropogenicznych stresorów: przekształcanie powierzchni ziemi, 

emisja zanieczyszczeń do powietrza, zanieczyszczenie wód i gleb, nadmierna penetracja środowiska, 
są bezpośrednią przyczyną zmniejszania się różnorodności biologicznej. Powodują one uproszczenie 
struktury i zakłócenie funkcjonowania zbiorowisk organizmów w stopniu zależnym od nasilenia bodźca. 
W ocenianym projekcie planu zagospodarowania stworzono warunki do ograniczenia niekorzystnych 
oddziaływań na różnorodność biologiczną na obszarze opracowania. 

 
10. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

W obszarze planu, jak i na terenach sąsiednich nie występują obszary Natura 2000. 
11. Ocena rozwiązań projektu planu 

 
11.1. Ocena zgodności projektowanego zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Czerwionka - Leszczyny zakłada takie 

kształtowanie zabudowy w obszarach cennych przyrodniczo, zgodne z zasadą zrównoważonego 
rozwoju oraz z zasadami wynikającymi z ochrony środowiska i przyrody. Każde zainwestowanie winno 
w możliwie niewielkim stopniu powodować uszczuplenie walorów przyrodniczo środowiskowych. 
Wszelkie negatywne oddziaływania na środowisko nie powinny wychodzić poza granice działki, na 
której powstały. W planowanych strefach terenów zainwestowanych należy dbać o duży udział 
powierzchni biologicznie czynnej. Warunki te są spełnione w przedmiotowym projekcie planu. 
11.2. Ocena ustaleń projektu planu w kontekście celów ochrony środowiska określonych 

w dokumentach nadrzędnych 
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym istotne z puntu widzenia 

spójności działań proekologicznych zostały uwzględnione w następujących dokumentach: 
1) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (Monitor Polski z 2012 r. poz. 252), 
2) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (Monitor 

Polski, 2013 r.), 
3) Strategia na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(Monitor Polski z 2017 r. poz. 260), 
4) Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 (Monitor 

Polski z 2009 r. Nr 34, poz. 501), 
5) II Polityka ekologiczna państwa (2000 r.), 
6) Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030, 
7) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie 

(Monitor Polski z 2011 r. Nr 36, poz. 423), 
8) Dyrektywy Unii Europejskiej: 

 Dyrektywa 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, 

 Ramowa Dyrektywa Wodnea 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.,  
 Dyrektywa 98/15/WE z dnia 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 
 Dyrektywa 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów,  
 Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych, 
 Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, 
 Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. (z późn. zm.) w sprawie ochrony dzikich 

ptaków, będąca podstawą tworzenia Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, 
9) konwencje międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską - dokumenty rangi 

międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiące podstawę do formułowania celów 
ochrony środowiska w programach krajowych, m. in.: 
 Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie 

odległości z dnia 13 listopada 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), 
 Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich 

siedlisk z 19 września 1979 r., 
 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 

z dnia 9 maja 1992 r. (Kioto) wraz Protokołem z Kioto z 11 grudnia 1997 r., 
 Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie 

międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego z dnia 2 lutego 
1971 r. ze zmianami z Paryża (1982 r.) i Regina (1987 r.), 
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 Konwencja o różnorodności biologicznej z dnia 5 czerwca 1992 r. (Rio de Janeiro), 
 Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową z dnia 

16 września 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi (1990 r.), wiedeńskimi (1992 r.), 
10) Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz 

z Programem działań – o zachowaniu całej rodzimej przyrody, bez względu na jej formę 
użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia, 

11) Krajowy program zwiększania lesistości – instrument polityki leśnej w zakresie kształtowania 
przestrzeni przyrodniczej kraju, zawiera ogólne wytyczne sporządzania regionalnych planów 
przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwiększania lesistości, 

12) Krajowy plan gospodarki odpadami określa zakres działania niezbędny do zaplanowania 
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska 
z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości technicznych, organizacyjnych, 

13) Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych – program rozbudowy systemów 
oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym, pozwalający na wyeliminowanie 
nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł miejskich i aglomeracji) z wód 
powierzchniowych; dokument dotyczy także poprawy jakości wód powierzchniowych, z 
których ujmowane są wody; zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw 
lokalnych (nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej 
w zakresie wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

Analizując zgodność ustaleń projektu planu z celami ochrony środowiska określonymi w 
dokumentach nadrzędnych, wzięto pod uwagę zapisy Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 
2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przyjętej uchwałą z dnia 22 maja 2009 roku (Monitor 
Polski z 2009 r. Nr 34, poz. 501). Zapisy tego dokumentu przyjmują priorytety ustalone na szczeblu Unii 
Europejskiej dotyczące: 

1) przeciwdziałaniu zmianom klimatu i globalnemu ociepleniu, 
2) ochrony przyrody i bioróżnorodności, 
3) środowiska naturalnego, zdrowia i jakości życia, 
4) zasobów naturalnych i gospodarki odpadami (recykling). 
 

Instrumentem realizacji PEP na poziomie lokalnym jest gminny program ochrony środowiska. Dla gminy 
Czerwionka - Leszczyny obowiązuje programu ochrony środowiska dla gminy Czerwionka - Leszczyny. 

Główną zasadą polityki przestrzennego zagospodarowania Polski jest zasada zrównoważonego 
rozwoju. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 sformułowano cel strategiczny tej 
polityki:  efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów 
rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, 
sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
terytorialnym w długim okresie. Przedstawiono również cele polityki przestrzennego zagospodarowania 
kraju: 

 podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 
europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 
systemu osadniczego sprzyjającej spójności, 

 poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 
promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 
czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów miejskich oraz wykorzystanie potencjału 
wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

 poprawa dostępności terytorialnej krajów różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej, 

 kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

 zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających 
zdolności obronne państwa, 

 przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
Powyższe cele nie mogą być traktowane rozłącznie, są ze sobą ściśle powiązane i dopełniają się 
wzajemnie. 

Głównym celem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala 
nowoczesności jest poprawa jakości życia Polaków w wyniku stabilnego i wysokiego wzrostu 
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gospodarczego możliwego dzięki podjęciu działań w trzech obszarach zadaniowych:  
 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), 
 równoważenia potencjałów rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 
 efektywności i sprawności państwa. 

W strategii sformułowano cele strategiczne i kierunki interwencji w powyższych obszarach 
zadaniowych. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki są to: 

 wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 
oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

 zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 
 poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki, 
 wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 
 stworzenie Polski Cyfrowej, 
 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska. 
Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

 wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych, 

 zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego 
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze efektywności i sprawności państwa: 
 stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 
 wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Strategia wytycza podstawowe kierunki, zawiera analizę i charakterystykę warunków niezbędnych 
dla rozwoju Polski w kluczowych obszarach na tle Unii Europejskiej oraz procesów gospodarczych 
zachodzących w świecie, a następnie, w oparciu o nie, formułuje wyzwania i ich przełożenie 
na propozycje narzędzi i działań w ramach strategicznej interwencji polityki publicznej. 

System planowania przestrzennego, który od szczebla centralnego do lokalnego wspomaga 
proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, a zarazem chroni szczególnie cenne zasoby 
przyrodnicze ma umożliwić wzrost gospodarczy i przemiany społeczne oraz poprawę stanu środowiska. 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 zakłada: 
 ochronę przyrody, poprzez zachowanie bogatej różnorodności biologicznej na różnych 

poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz 
ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością 
biologiczną, 

 ochronę i zrównoważony rozwój lasów, z uwzględnieniem racjonalnego użytkowania zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego, 

 racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 
sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed 
skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym 
zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele 
przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych 
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

 ochronę powierzchni ziemi, w tym: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów 
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne, zwiększenie skali 
rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, 
rekreacyjną lub rolniczą, 

 gospodarowanie zasobami geologicznymi, poprzez racjonalizację zaopatrzenia ludności 
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich 
ochroną przed ilościową i jakościową degradacją, 

 dalszą poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska, 

 w zakresie ochrony powietrza - dotrzymanie ustalonych w dokumentach unijnych limitów 
emisji do powietrza,  
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gospodarczego możliwego dzięki podjęciu działań w trzech obszarach zadaniowych:  
 konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), 
 równoważenia potencjałów rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), 
 efektywności i sprawności państwa. 

W strategii sformułowano cele strategiczne i kierunki interwencji w powyższych obszarach 
zadaniowych. W obszarze konkurencyjności i innowacyjności gospodarki są to: 

 wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, stworzenie warunków dla wzrostu 
oszczędności oraz podaży pracy i innowacji, 

 zmniejszenie długu publicznego i kontrola deficytu w cyklu koniunkturalnym, 
 poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie 

konkurencyjności nauki, 
 wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, 
 stworzenie Polski Cyfrowej, 
 rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia i stworzenie „workfare state”, 

zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska. 
Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze równoważenia potencjałów rozwojowych regionów: 

 wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych, 

 zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego 
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

Cele strategiczne i kierunki interwencji w obszarze efektywności i sprawności państwa: 
 stworzenie sprawnego państwa jako modelu działania administracji publicznej, 
 wzrost społecznego kapitału rozwoju. 

Strategia wytycza podstawowe kierunki, zawiera analizę i charakterystykę warunków niezbędnych 
dla rozwoju Polski w kluczowych obszarach na tle Unii Europejskiej oraz procesów gospodarczych 
zachodzących w świecie, a następnie, w oparciu o nie, formułuje wyzwania i ich przełożenie 
na propozycje narzędzi i działań w ramach strategicznej interwencji polityki publicznej. 

System planowania przestrzennego, który od szczebla centralnego do lokalnego wspomaga 
proces podejmowania decyzji inwestycyjnych, a zarazem chroni szczególnie cenne zasoby 
przyrodnicze ma umożliwić wzrost gospodarczy i przemiany społeczne oraz poprawę stanu środowiska. 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 zakłada: 
 ochronę przyrody, poprzez zachowanie bogatej różnorodności biologicznej na różnych 

poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz 
ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością 
biologiczną, 

 ochronę i zrównoważony rozwój lasów, z uwzględnieniem racjonalnego użytkowania zasobów 
leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem 
bogactwa biologicznego, 

 racjonalizację gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki 
sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyć przed 
skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym 
zadaniem będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele 
przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych 
zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

 ochronę powierzchni ziemi, w tym: rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów 
rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogeniczne, zwiększenie skali 
rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję przyrodniczą, 
rekreacyjną lub rolniczą, 

 gospodarowanie zasobami geologicznymi, poprzez racjonalizację zaopatrzenia ludności 
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich 
ochroną przed ilościową i jakościową degradacją, 

 dalszą poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących 
zanieczyszczenie środowiska, 

 w zakresie ochrony powietrza - dotrzymanie ustalonych w dokumentach unijnych limitów 
emisji do powietrza,  
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 w zakresie ochrony wód - utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 
również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, 

 w zakresie gospodarki odpadami utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych 
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, eliminacja kierowania na składowiska 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne 
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku 
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, 

 w zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie wiarygodnej oceny 
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych 
z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych, 

 w zakresie substancji chemicznych w środowisku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru 
nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH.  
Polityka ekologiczna państwa wyznacza cele i kierunek działań na szczeblu lokalnym, 
ustalając: 

  wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wojewódzkich i 
powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, a także do wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych planów energetycznych oraz do planów zagospodarowania przestrzennego, 

  zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u 
źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla 
środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych, 

  przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu 
ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi odpowiednich źródeł poboru wody do 
picia, 

  wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym, z wyznaczeniem 
stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych, urządzeń 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych oraz głównych dróg i 
szlaków kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest poziom hałasu wynoszący 55dB 
w porze nocnej i gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
promieniowania niejonizującego. 

Wymienione powyżej cele znalazły odzwierciedlenie w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, 
Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego 
w Czerwionce - Leszczynach. 

Projekt planu nie wprowadza ustaleń będących w sprzeczności z założeniami Strategicznego 
planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030 (SPA 2020). Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 
efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Realizacji tego 
celu służą sformułowane cele szczegółowe: 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 
 skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach miejskich, 
 rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnianiem zmian 

klimatu,  
 stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 
 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Zapisy projektu planu miejscowego uwzględniają cele SPA 2020 w zakresie kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego oraz stosowania technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku 
i wspierających ochronę jego zasobów. 

W świetle  powyższych wskazań, mając na uwadze projektowany sposób zagospodarowania 
obszaru objętego opracowaniem, należy stwierdzić, iż oceniany projekt planu miejscowego uwzględnia 
cele ochrony środowiska określone w dokumentach nadrzędnych. 
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 w zakresie ochrony wód - utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 
również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, 

 w zakresie gospodarki odpadami utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych 
odpadów od wzrostu gospodarczego kraju, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, eliminacja kierowania na składowiska 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne 
zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku 
odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, 

 w zakresie oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych - dokonanie wiarygodnej oceny 
narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego 
zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. Podobny jest też cel działań związanych 
z zabezpieczeniem społeczeństwa przed nadmiernym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych, 

 w zakresie substancji chemicznych w środowisku - stworzenie efektywnego systemu nadzoru 
nad substancjami chemicznymi dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami 
Rozporządzenia REACH.  
Polityka ekologiczna państwa wyznacza cele i kierunek działań na szczeblu lokalnym, 
ustalając: 

  wprowadzenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wojewódzkich i 
powiatowych programów zrównoważonego rozwoju, a także do wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych planów energetycznych oraz do planów zagospodarowania przestrzennego, 

  zapobieganie powstawaniu odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u 
źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla 
środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych, 

  przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu 
ekologicznego, a przez to zapewnienie między innymi odpowiednich źródeł poboru wody do 
picia, 

  wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem i promieniowaniem niejonizującym, z wyznaczeniem 
stref ograniczonego użytkowania wokół lotnisk, terenów przemysłowych, urządzeń 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych oraz głównych dróg i 
szlaków kolejowych wszędzie tam, gdzie przekraczany jest poziom hałasu wynoszący 55dB 
w porze nocnej i gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
promieniowania niejonizującego. 

Wymienione powyżej cele znalazły odzwierciedlenie w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Dworskiej, Spokojnej, Michałkowickiej, 
Przedsiębiorców, Zwycięstwa, Henryka Krupanka oraz Kruczej wraz z terenami pola golfowego 
w Czerwionce - Leszczynach. 

Projekt planu nie wprowadza ustaleń będących w sprzeczności z założeniami Strategicznego 
planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 
roku 2030 (SPA 2020). Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 
efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Realizacji tego 
celu służą sformułowane cele szczegółowe: 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 
 skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach miejskich, 
 rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 
 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnianiem zmian 

klimatu,  
 stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 
 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Zapisy projektu planu miejscowego uwzględniają cele SPA 2020 w zakresie kształtowania 
zagospodarowania przestrzennego oraz stosowania technologii i rozwiązań przyjaznych środowisku 
i wspierających ochronę jego zasobów. 

W świetle  powyższych wskazań, mając na uwadze projektowany sposób zagospodarowania 
obszaru objętego opracowaniem, należy stwierdzić, iż oceniany projekt planu miejscowego uwzględnia 
cele ochrony środowiska określone w dokumentach nadrzędnych. 
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11.3. Ocena przewidywanych oddziaływań na ludzi 
Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustaleń, których realizacja może powodować 

zagrożenia dla środowiska, niekorzystne z punktu widzenia oddziaływania na zdrowie ludzi. 
Projektowane nowe drogi o statusie dojazdowych nie spowodują uciążliwości komunikacyjnych dla 
mieszkańców istniejących i planowanych w ich sąsiedztwie budynków. 
11.4. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny położone 
w granicach gminy Czerwionka - Leszczyny i wprowadza nowy sposób zagospodarowania w postaci 
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dróg dojazdowych. Dla wszystkich 
terenów planu stworzono przepisy skutecznie ograniczające ich wpływ na środowisko przyrodnicze, 
tereny objęte planem nie będą transgranicznie oddziaływać na środowisko. 
12. Propozycje rozwiązań alternatywnych oraz mających na celu zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 
miejscowego umożliwiającym kontrolowany i zrównoważony rozwój gminy i jej poszczególnych 
jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego zagospodarowania terenów 
o poszczególnych przeznaczeniach stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, a także 
gospodarczego i społecznego gminy. Brak realizacji ustaleń projektu planu może przyczynić się do 
zakłócenia ładu przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy celami ochrony środowiska 
a potrzebami rozwoju gospodarczego. Zachowanie ładu przestrzennego, to jedne z najważniejszych 
zadań gminy prowadzące do podniesienia jakości życia. 

Zaproponowanie tzw. wariantu alternatywnego tzn. sytuacji braku realizacji ustaleń planu 
zagospodarowania przestrzennego poprzez pozostawienie obszaru w dotychczasowym stanie 
prawnym,  może na podstawie ogólnych tendencji występujących na tym obszarze prowadzić do 
niekontrolowanego rozwoju zabudowy jednorodzinnej, a tym samym skłonności środowiska do wzrostu 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych ściekami komunalnymi, pogłębiania  się 
synantropizacji  zbiorowisk roślinnych, zagęszczenia linii przesyłowych energii elektrycznej, wzrostu 
ilości odpadów i odprowadzalników ścieków. 

Jednocześnie należy stwierdzić, iż zaproponowany w planie sposób zagospodarowania jest 
kontynuacją istniejącego zagospodarowania. 

W projekcie planu stworzono zapisy uwzględniające cele ochrony środowiska ustanowione 
zarówno na poziomie krajowym (Ustawa o ochronie przyrody), jak i na szczeblu lokalnym (Program 
ochrony środowiska) oraz ustalono zasady zrównoważonego rozwoju obszaru.  
13. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu 
planu 

W związku z faktem, że wprowadzenie w życie ustaleń planu przyniesie w efekcie przemiany 
środowiskowe, stan środowiska należy objąć stałą kontrolą w celu zidentyfikowania i ograniczania 
skutków najbardziej niekorzystnych. 

Ponieważ z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek 
wykonania przez organ wykonawczy gminy oceny aktualności studium i planów zagospodarowania 
przestrzennego, proponuje się, aby analizę skutków realizacji postanowień planu wykonać w ramach 
tej oceny. Ocenę aktualności studium i planów sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji rady. 
Z tą samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu. 
Należałoby zwrócić szczególną uwagę na realizację ustaleń w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i 
zachowania powierzchni biologicznie czynnej ustalonej w planie. 

Aktualnie w granicach omawianego terenu nie jest prowadzony monitoring stanu powietrza 
atmosferycznego ani hałasu. Mapa akustyczna dla drogi krajowej nr 81 wskazuje tereny narażone 
na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu komunikacyjnego, badania poziomu hałasu winny być 
cyklicznie powtarzane. Jakość wód największych zbiorników określana jest na podstawie badań 
monitoringowych prowadzonych przez WIOŚ i Sanepid.  

W zakresie skutków oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego zagospodarowania 
terenu, za wystarczający przyjmuje się system monitoringu państwowego realizowany przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W 
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano lub będą wydawane decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach monitoring określony został w decyzji środowiskowej.  
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14. Dokumenty uwzględnione przy sporządzaniu prognozy 
1. Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 
(tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), 

2. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 799 z 
późn. zm.), 

3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1614 
z późn. zm.), 

4. Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2129), 
5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r (tekst jednolity Dz.U. 2017, 

poz. 1161 z późn. zm.), 
6. Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268 z późn. zm.), 
7. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz. 

U. 2018, poz. 2067), 
8. Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2126). 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 112), 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 z późn. zm.). 
11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta 

Czerwionka-Leszczyny” przyjętego uchwałą nr L/590/10 Rady Miejskiej  w Czerwionce-
Leszczynach z dnia z dnia 28 maja 2010 r., wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 
XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 października 2013 r. 

12. Kondracki J., 1998: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
13. Mapa sozologiczna skala 1:50 000. 
14. Mapa hydrograficzna skala 1:50 000. 
15. Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 

podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, skala 1:100 000, PIG 
Warszawa 1997. 

16. Mapy pokładowe Zagłębia Górnośląskiego w skali 1 : 10000– Królewski Wyższy Urząd 
Górniczy we Wrocławiu 1900 r.,  

17. Atlas geologiczny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego – Mapy geologiczno-strukturalne, 
PIG Warszawa 1994r. 

18. Atlas geologiczno-inżynierski aglomeracji katowickiej, PIG, Katowice 2006 
19. Koncepcja i program wykształcenia systemu obszarów chronionych aglomeracji górnośląskiej, 

Biuro Rozwoju Regionu, Katowice, 1992 
20. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Śląskiego 2020+ z dnia 20 września 

2016 r. 
21. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (Monitor Polski z 2012 r. poz. 252). 
22. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (Monitor 

Polski, 2013 r.). 
23. Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 (Monitor 

Polski z 2009 r. Nr 34, poz. 501). 
24. Długookresową Strategią Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,  
25. Strategią Rozwoju Kraju 2020, z dziewięcioma zintegrowanymi strategiami  o charakterze 

horyzontalnym, w tym Strategią „Bezpieczeństwo Energetyczne  i Środowisko”,  
26. Polityką Energetyczną Polski do 2030 roku,  
27. Strategicznym Planem Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030,   
28. Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019  z perspektywą 

do roku 2024,  
29. Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji,  

30. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000; 
31. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, WIOŚ, Katowice, 2015r.; 
32. Mapa geologiczna Polski, w skali 1:200 000; 
33. Mapa hydrogeologiczna Polski, w skali 1:200 000; 
34. Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 

podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000; 
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