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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

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

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

dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-

nia na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.).  

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

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Przedmiotem prognozy jest oddziaływanie na środowisko projektu zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska. 

Opracowanie to jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie wynikają-

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

Projekt zmiany planu dotyczy wyłącznie części tekstowej i graficznej planu zatwierdzonego uchwałą 

nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Le-

lowska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15.04.2014 r., poz. 2433) zmienioną uchwałą Nr 

XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Le-

lowska, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 

2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19.05.2016 r., poz. 2815). 

Zmiany te polegają głównie na zmianie funkcji użytkowej w terenach już przeznaczonych pod za-

budowę w obowiązującym planie miejscowym, na powiększeniu terenu C2MN kosztem terenu zie-

leni urządzonej C3ZP oraz na dopuszczeniu możliwości lokalizacji urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy nie 

przekraczającej 100 kW w terenach rolniczych R1.   

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

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

objętego projektem planu, jak również przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska przy-

rodniczego pod kątem czystości powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziem-
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nych, gleb. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zawiera m.in. analizę stanu i 

zasobów środowiska: 

o obszar objęty opracowaniem jest położony w granicach Parku Krajobrazowego Or-

lich Gniazd i w jego otulinie,  

o w obszarze miejscowości Wysoka Lelowska nie występują obszary Natura 2000, 

o środowisko przyrodnicze w rejonie istniejącego osadnictwa zostało przekształcone 

antropogenicznie, 

o rzeźba terenu w granicach badanych obszarów nie stwarza żadnych ograniczeń w 

ich zagospodarowaniu, 

o w obszarach objętych opracowaniem występują w przewadze gleby klas V i VI, 

o dopuszczalne wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu nie są 

przekroczone, za wyjątkiem stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5. 

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

środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane antropopresji o miernym stopniu 

nasilenia. 

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

zmiana planu nie zostałaby uchwalona i proponowane w niej rozwiązania nie zostaną zrealizowane. 

W przypadku braku realizacji dokumentu obszar ten będzie użytkowany w dotychczasowy sposób, 

z czym nie będą się wiązały niekorzystne zmiany w środowisku.  

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze oraz 

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

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

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

runkowaniami ekofizjograficznymi. 

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

warunków obecnie istniejących. Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje znaczące-

go pogorszenia warunków naturalnych. Ustalenia planu nie zawierają rozwiązań, które mogą zde-

cydowanie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze.  
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Wprowadzone do projektu planu zasady kształtowania zabudowy, podziału nieruchomości, zago-

spodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego, spowodują, że będzie to kontynuacja i 

uzupełnienie istniejącego zainwestowania tego obszaru.  

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania 

negatywnych skutków realizacji określonych w planie zasad zagospodarowania wprowadzono do 

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

formie opisowej i graficznej.  

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

ry środowiskowe, przyrodnicze i kulturowe.  

Ustalenia zmiany planu zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia 

ludzi. Realizacja ustaleń planu nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obszarem opra-

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

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

cennych z punktu widzenia ochrony przyrody i wartości kulturowych, a także nie spowodują zablo-

kowania lub utrudnień w funkcjonowaniu istotnych korytarzy ekologicznych. Realizacja ustaleń 

projektu planu nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu oraz nie bę-

dzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe.   

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

leń planu. Projekt planu miejscowego nie wprowadza także zmian w stosunku do aktualnego prze-

znaczenia tych terenów, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na wzrost emisji hałasu, lub 

które mogłyby stanowić istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

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

Natura 2000.  

Ustalenia planu zapewniają ochroną środowiska m.in. poprzez:  

 - podkreślenie konieczności zabezpieczenia wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczysz-

czeniami ropopochodnymi,  

- przypisanie poszczególnych terenów do rodzajów terenów sklasyfikowanych na podstawie art. 

113 ustawy Prawo ochrony środowiska do obszarów o określonych wymaganiach, co do maksy-

malnych poziomów hałasu,  
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- określenie warunków odprowadzania ścieków do kanalizacji,  

- konieczność stosowania źródeł ciepła przyjaznych dla środowiska,  

Zapisy projektu zmiany planu uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nad-

rzędnymi i równorzędnymi, nie mają wpływu na cele ochrony i spójność sieci obszarów Natura 

2000. W prognozie wskazano ustalenia planu miejscowego uwzględniające cele ochrony środowi-

ska określone w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym, w tym w szczególności na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry, takie jak dążenie do objęcia systemem odprowadzania i oczyszczania 

ścieków całości obszaru zurbanizowanego gminy. 

Przestrzeganie ustaleń planu miejscowego, rozwiązań zaproponowanych w prognozie, indywidual-

nych rozwiązań projektowych dla poszczególnych inwestycji, a przede wszystkim zasad ochrony 

środowiska to warunki konieczne, by wyeliminować lub ograniczyć lokalne ujemne zmiany w śro-

dowisku naturalnym. Na podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie planu miejscowego nie 

stwierdzono możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, których 

źródło wypływałoby bezpośrednio z jego ustaleń. 

2. Przedmiot prognozy. 

Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wy-

soka Lelowska, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 

marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15.04.2014 r., poz. 

2433) zmienioną uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 maja 2016 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla 

obszaru sołectwa Wysoka Lelowska, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w 

Żarkach z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 19.05.2016 r., poz. 2815). 

Projekt zmiany planu jest opracowywany w związku z uchwałą Nr XVII/112/2020 Rady Miejskiej w 

Żarkach z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelow-

ska. 
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Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt zmiany planu miejscowego, który 

zawiera część tekstową i graficzną. 

Obszar ten posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne wykonane w 2010 r. przez firmę Geo-

logic wraz z aktualizacją opracowaną przez Syntax Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata 

Łapeta w Gliwicach, w marcu 2015 r. i w lipcu 2020 r. 

2.1 Podstawa prawna opracowania. 

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

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. 

zm.).  

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

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo nr WOOŚ.411.75.2020.AOK z dnia 26 czerwca 2020 r.) 

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Myszkowie. 

2.2 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania. 

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

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

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

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

wpływem działalności człowieka. Sprawdzono zgodność planu miejscowego z nadrzędnymi i równo-

ległymi planami i programami z zakresu ochrony środowiska. 

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
oraz użytkowania terenu.  

3.1  Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego prze-

znaczenia. 

Gmina Żarki graniczy z gminami Olsztyn, Janów, Niegowa, Włodowice, Poraj i miastem Myszków. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zachodniej części gminy Żarki.  

Dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego zatwierdzony uchwałą nr XXXIX/261/2014 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 31 marca 2014 r. 
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w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru 

sołectwa Wysoka Lelowska. Do ustaleń tego planu została wprowadzona zmiana w zakresie części 

tekstowej ustaleń planu przyjęta uchwałą Nr XIX/134/2016 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 11 

maja 2016 r.  

3.2  Zabytki i pomniki przyrody. 

W rejonach objętych zmianami planu miejscowego nie stwierdzono występowania pomników przy-

rody znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-

ska, ani drzew godnych objęcia ochroną prawną. 

W obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej 

ewidencji zabytków.  

4. Stan i zasoby środowiska. 

4.1 Rzeźba terenu. 

Zgodnie z podziałem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki, 1994) miasto i gmina 

Żarki leży w środkowej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, należącej do prowincji Wyżyn Polskich. 

Przez teren gminy przebiega granica pomiędzy dwoma makroregionami: Wyżyną Woźnicko-

Wieluńską (341.2) i Wyżyną Krakowsko-Częstochowską (341.3). Obejmuje ona fragmenty dwóch 

mezoregionów: Obniżenia Górnej Warty (341.25) oraz Wyżyny Częstochowskiej (341.31). Oddziela 

je wyraźnie zaznaczony w krajobrazie stromy próg zwany kuestą jurajską. Większą część gminy 

stanowi fragment Wyżyny Częstochowskiej. Posiada ona wyrównaną, miejscami falisto-

pagórkowatą powierzchnię, w trzonie zbudowaną z wapieni górnojurajskich, które już od trzecio-

rzędu ulegały silnej erozji krasowej. Istotą tego procesu jest niszczenie skał wapiennych, dolomi-

tów i gipsów przez infiltrujące wody opadowe. Woda wnikając w głąb pokładów skał wapiennych, 

wykorzystując szczeliny oraz spękania poszerza je stopniowo, tworząc wiele typowych dla tego 

terenu form geomorfologicznych. W krajobrazie gminy można też napotkać bardzo charaktery-

styczne dla tego regionu suche (bezwodne) doliny okresowo odprowadzające wody opadowe lub 

roztopowe. Obecnie wypełniają je przede wszystkim piaski – pozostałość zlodowacenia odrzańskie-

go.  

Najstarszymi utworami nawierconymi na terenie miasta i gminy Żarki są utwory paleozoiku, które 

zalegają na głębokości od 353 do 654 m. Osady wieku holoceńskiego to głównie mady, piaski 

rzeczne, a miejscami torfy, występujące głównie w dolinach cieków.  
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Obszary objęte opracowaniem są położone w mezoregionie Wyżyny Częstochowskiej.   

Rzeźba terenu w granicach badanych obszarów nie stwarza żadnych ograniczeń w ich zagospoda-

rowaniu zgodnie z projektowanym zakresem zmian wprowadzanych do planu. 

4.2 Gleby. 

Około 60% gruntów ornych na terenie miasta i gminy Żarki stanowią gleby pseudobielicowe i bru-

natne. Skałą macierzystą tych gleb są utwory czwartorzędowe jak: piaski, żwiry i gliny. Należą one 

do gleb o stosunkowo słabo wytworzonym poziomie próchniczym. Zaliczane są do średnich klas 

bonitacyjnych. Ze względu na właściwości fizykochemiczne wykorzystuje się je pod uprawę mało 

wymagających roślin.  

Na terenie gminy Żarki nie są prowadzone stałe pomiary jakości gleb w ramach Państwowego Mo-

nitoringu Środowiska. Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym bada-

nia w ramach monitoringu przeprowadzone były tylko w 2005 r. Badania te przeprowadzono w 

skali całego województwa, dla poszczególnych powiatów. Zgodnie z wynikami badań wskaźnik gleb 

zakwaszonych oraz gleb potrzebujących wapniowania w powiecie myszkowskim jest niewiele niższy 

od średniej dla województwa, wskaźniki zawartości fosforu i potasu są wyższe od średniej dla wo-

jewództwa, a  wskaźnik zawartości magnezu jest zbliżony do średniej. 

W obszarach objętych opracowaniem występują w przewadze gleby klas V i VI. 

4.3 Kopaliny. 

W obszarze miejscowości Wysoka Lelowska nie występują złoża kopalin, obszary i tereny górnicze.  

4.4 Krajobraz. 

Gmina Żarki odznacza się dużymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi. Większa część jej obsza-

ru została objęta prawną ochroną przyrody. Obszary objęte opracowaniem znajdują się w grani-

cach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego otuliny  

Tereny, dla których w ustaleniach zmiany planu projektowane są zmiany w zakresie parametrów i 

wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu obejmują wyznaczone w planie 

tereny istniejącej i projektowanej zabudowy. W terenach tych dominuje krajobraz kulturowy.  

4.5 Istotne cechy klimatu. 

Obszar miasta i gminy Żarki ze względu na swe położenie geograficzne, jest terenem podlegającym 
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najsłabszym na terenie kraju bezpośrednim wpływom oceanicznym, kontynentalnym, morskim oraz 

wyżyn i gór (Okołowicz, Martyn, 1979). Pogodę kształtują masy powietrza znad Europy Północno-

Zachodniej. Ma to odzwierciedlenie w przestrzennym rozmieszczeniu czynników meteorologicznych. 

Miasto i gmina Żarki położone są w częstochowsko-kieleckiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej (we-

dług klasyfikacji R. Gumińskiego). Dominującym układem barycznym w ciągu roku są wyże, które 

notuje się w 52% dni. Przez 31% dni w roku nad omawianym obszarem przemieszczają się fronty 

atmosferyczne, z których połowa to fronty chłodne (aktywniejsze, za którymi napływają masy po-

wietrza chłodniejszego). Średnioroczna temperatura wynosi tu około 7,7°C, przy rocznej amplitu-

dzie 20°C, co daje nieco ponad średnią wartość w skali kraju. Czas trwania zimy wynosi tu ok. 70-

90 dni, a lata 80 dni. W ciągu roku dni z przymrozkiem jest średnio nieco powyżej 100. Średnia 

roczna suma opadów wynosi 650-750 mm, z objawami pewnego niedoboru w okresie styczeń-luty. 

Jest to wartość osiągająca poziom nieco ponad średnią krajową. Okres wegetacji roślin wynosi ok. 

210-220 dni, co jest wartością jedną z większych w Polsce. Na terenie gminy przeważają wiatry o 

składowej zachodniej (47% rocznie) oraz południowe (18% rocznie). 

Panujące na terenie gminy uwarunkowania klimatyczne, o wartościach plasujących się na średnich 

poziomach na tle kraju, nie stanowią poważnej bariery dla rozwoju terenów o różnorakich funk-

cjach: od gospodarczych poprzez osadnicze do bardziej naturalnych (rolniczych i leśnych). Przewa-

ga wiatrów zachodnich powoduje zwiększenie napływu zanieczyszczeń z uprzemysłowionych rejo-

nów Górnego Śląska.      

4.6 Aktualny stan jakości powietrza. 

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

substancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031 z późn. zm.)  wyzna-

czone są dopuszczalne poziomy stężeń w powietrzu.  

Według informacji WIOŚ w Katowicach średnie stężenia za rok 2017 niżej podanych zanieczyszczeń 

powietrza, wynoszą: 
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Lp. Zanieczyszczenie 

Dopuszczalny 

poziom 

substancji w powie-

trzu 

(µg/m³) 

(okres uśredniania 

wyników pomiarów - 

rok kalendarzowy) 

Poziom stężenia 

(µg/m³) 

1 
Dwutlenek siarki 

(w kryterium ochrony roślin) 

20 e) 7 

2 
Dwutlenek azotu 

 

40 c) 13 

3 Pył zawieszony PM 10 40 c) 35 

4 Pył zawieszony PM 2,5 20 c) 25 

5 Benzen 5 c) 1,6 

6 Ołów 0,5 c) 0,02 

 

Objaśnienia: 

 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

 

Na podstawie analizy przytoczonych danych można stwierdzić, że w rejonie obszaru objętego opra-

cowaniem występują przekroczenia dopuszczalnej wartości stężeń pyłu zawieszonego PM2,5. Po-

równując wielkości stężenia powyższych zanieczyszczeń w ubiegłych latach, zaobserwować można 

podobne przekroczenia dopuszczalnych wartości ww. zanieczyszczeń. 
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Stan sanitarny powietrza na terenie gminy kształtowany jest przede wszystkim przez emisję z in-

dywidualnych gospodarstw domowych, w mniejszym stopniu przez emisję przemysłową, emisję z 

dróg i emisję niezorganizowaną.   

4.7 Hałas. 

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

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

wych i innych.  

Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciążliwości akustycznej dla środowiska 

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

obiektów przemysłowych.  

W obszarze objętym opracowaniem brak istotnych źródeł hałasu oddziałujących na dużej prze-

strzeni, w sposób ciągły. Ul. Częstochowska przebiegająca przez obszar centrum Wysokiej Lelow-

skiej prowadząca do Żarek jest otoczona zabudową mieszkaniową. Ze względu jednak na fakt, że 

droga ta obsługuje przede wszystkim ruch lokalny, nie obserwuje się tutaj zjawiska nocnego wzro-

stu zasięgu przekroczeń dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku, który jest charakterystyczny 

dla sąsiedztwa dróg tranzytowych.  

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

środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

Badania hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Żarki były prowadzone przez Wojewódzki In-

spektorat Ochrony Środowiska w porze jesiennej 2010 r. Opracowanie zostało wykonano w ramach 

„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa Śląskiego na lata 2010 - 2012”, 

w celu określenia poziomu hałasu drogowego oddziaływującego na zabudowę chronioną pod 

względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach 

dróg na terenie miasta Żarki, z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów 

oraz warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. 

Badania prowadzono w rejonie ul. Częstochowskiej (od ul. Myszkowskiej do granic miasta) i w re-

jonie ul. Myszkowskiej (DW 793 od ul. Strażackiej do granic miasta). 

Przedstawione wyniki badań akustycznych w bezpośrednim sąsiedztwie badanych odcinków dróg, 

przy których zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie miasta Żarki, wskazują na przekro-

czenia standardów akustycznych. 
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W rejonie ul. Częstochowskiej w Żarkach, która dalej biegnie przez miejscowość Wysoka Lelowska 

natężenie ruchu pojazdów osiągnęło wartości 316 poj/godzinę, przy 3% udziale pojazdów ciężkich. 

Szerokość niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu 

powyżej 55 dB wynosi około 65 m po obu stronach badanej drogi a w przypadku występowania 

obiektów budowlanych na drodze propagacji hałasu do środowiska, zasięg negatywnego oddziały-

wania hałasu ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

4.8 Wody powierzchniowe. 

Obszar gminy Żarki należy do terenów o bardzo rzadkiej sieci cieków powierzchniowych. Jest to 

między innymi skutkiem silnego skrasowienia występujących tutaj skał wapiennych. Efektem tego 

zjawiska jest to, że większa część wód opadowych i roztopowych, a także pochodzących  z natural-

nych źródeł wnika licznymi szczelinami i spękaniami w głąb gruntu i tylko w niektórych miejscach, 

o mniej przepuszczalnym podłożu zasila stałe cieki powierzchniowe lub zbiorniki wodne. 

We wschodniej części gminy przebiega dział wodny I rzędu między dorzeczami dwóch głównych 

rzek Polski : Odry (Warty) oraz pozbawionego stale płynących cieków dorzecza Wisły.     

Zgodnie z mapami ryzyka powodziowego na obszarze objętym opracowaniem nie występują też 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią.  

Północna część obszaru miejscowości Wysoka Lelowska jest położona w obszarze wydzielenia jed-

nolitych części wód powierzchniowych RW600061811549 Ordonka. Jest to naturalna część wód w 

stanie złym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest osią-

gnięcie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Dla tej części wód wskazano przedłużenie 

terminu osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych oraz dys-

proporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 

działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuza-

sadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 

rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku 

potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie 

jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych dzia-

łań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

Południowa część miejscowości jest położona w obszarze wydzielenia jednolitych części wód po-
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wierzchniowych RW600061811529 Warta do Bożego Stoku. Jest to naturalna część wód w złym 

stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym jest osiągnięcie 

dobrego stanu ekologicznego i chemicznego. Dla tej części wód także wskazano przedłużenie 

terminu osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni 

JCWP występują presje: presja komunalna, presja przemysłowa, niska emisja. W programie działań 

zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków 

do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów 

środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe 

rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i przemysłowej tak, aby możliwe było 

osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. W programie działań zaplano-

wano także działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szcze-

gółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji niska emisja, aby możliwe było osiągnię-

cie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla 

wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny 

aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 

2027. 

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

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

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

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w chwili obecnej na obszarze 

Polski wyznaczonych jest 9 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, 

Niemna, Pregoły, Świeżej. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania 

wodami.  

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

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

wództw, czy w wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego. 

Aktualnie obowiązujący Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został przyjęty 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967). Plan gospodarowania wodami sta-

nowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. 

Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorze-

cza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

    SYNTAX Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta, Gliwice 

                                                                  Str. 16 

 

mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej. 

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

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

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

części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód po-

wierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpo-

wiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, 

wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

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

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

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

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

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

go, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologiczne-

go. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne bę-

dzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

4.9 Wody podziemne. 

Miejscowość Wysoka Lelowska znajduje się w granicach GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków, wytwo-

rzonego w utworach triasu środkowego. GZWP nr 327 zawiera wody podziemne bardzo dobrej i 

dobrej jakości w utworach tzw. serii węglanowej triasu, tj. w dolomitach i wapieniach. Niewielki 

fragment północno-wschodniej części miejscowości znajduje się w granicach GZWP nr 326. 

Zbiorniki te, tak jak wszystkie wody podziemne, podlegają ochronie zgodnie z art. 98 ustawy POŚ. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w wydzieleniu jednolitych części wód podziemnych 

PLGW60009. PLGW60009 jest w dobrym stanie, w tym w dobrym stanie chemicznym i dobrym 

stanie ilościowym. Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. JCWPd 

nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

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

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i 
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chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.  

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

środowiskowe:  

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

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

mienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

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

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

4.10 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i w 

jego otulinie. W granicach miejscowości nie występują obszary Natura 2000. 

Oprócz wyżej wymienionych w obszarze objętym opracowaniem w rejonach objętych zmianami 

planu miejscowego nie występują żadne inne formy ochrony przyrody. 

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

rzęta.  

Wszystkie obszary, dla których w ustaleniach zmiany planu projektowane są zmiany w stosunku do 

ustaleń planu obowiązującego są położone w rejonach istniejącego zainwestowania. Z tego wzglę-

du struktura przyrodnicza analizowanych obszarów jest słabo zróżnicowana. W fragmentach ob-

szarów jeszcze niezainwestowanych występują przede wszystkim agrocenozy i niezbyt intensyw-

nie użytkowane łąki, przedstawiające niską wartość przyrodniczą. Naturalne i półnaturalne zbioro-

wiska roślinne zostały na skutek przeobrażeń środowiska zastąpione przez zbiorowiska antropoge-

niczne, ruderalne. Tworzą je przede wszystkim zbiorowiska związane z drogami, trawniki i sztuczne 

nasadzenia obcych gatunków drzew i krzewów. Niewielkie obszary, otoczone zabudowaniami moc-

no ograniczają bytowanie fauny. Większość jej przedstawicieli może się tu pojawiać przejściowo, 

wykorzystując omawiany obszar jako drogę migracyjną.  
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4.12 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.  

W obrębie badanych terenów brak obiektów i obszarów przyrodniczych objętych ochroną pomni-

kową lub rezerwatową. W trakcie badań terenowych nie stwierdzono występowania obiektów, któ-

re spełniają warunki dla uznania ich za obiekty chronione. Nie stwierdzono również gatunków i 

siedlisk roślin chronionych zgodnie z ustawą. 

Fragment obszaru miejscowości Wysoka Lelowska znajduje się w obrębie korytarza ekologicznego 

K/LS-LO/LZ dla ssaków kopytnych wyznaczonych w opracowaniu pt. „Korytarze ekologiczne w wo-

jewództwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, Cen-

trum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice, 2007. 

Badany teren leży poza obszarami wchodzącymi w skład zatwierdzonych i projektowanych obsza-

rów sieci ekologicznej NATURA 2000. 

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska. 

Stan zachowania środowiska przyrodniczego w obszarze miejscowości Wysoka Lelowska można 

uznać za zadowalający. Przyjąć należy, że istnieje swoista równowaga pomiędzy obszarami prze-

kształconymi zgodnie z potrzebami gospodarki człowieka, takimi jak obszary objęte opracowaniem 

a obszarami o charakterze naturalnym. Dodatkowym elementem takiej oceny jest wysoki poziom 

ochrony przyrody na obszarze gminy.  

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

W obszarze objętym opracowaniem ustalenia projektu zmiany planu wprowadzają niewielkie korek-

ty zasad zagospodarowania terenu, wynikające z analizy istniejącego zagospodarowania terenu. 

W przypadku braku realizacji dokumentu obszar ten będzie użytkowany w dotychczasowy sposób, 

zgodnie z obowiązującym planem z czym nie będą się wiązały niekorzystne zmiany w środowisku.  

7. Dotychczasowe zmiany w środowisku. 

W obszarze objętym opracowaniem naturalne środowisko zostało przekształcone przez działalność 

człowieka. Aktualnie w terenie tym znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa, 

produkcyjna wraz z terenami komunikacji oraz tereny rolnicze. Na badanym terenie ani w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obiekty oraz przedsięwzięcia, które w znaczący sposób 
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wpływałyby na stan środowiska. 

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

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

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

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

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

charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodni-

czych Europy.  

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

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

runków siedliskowych jest terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty 

Europejskiej ma obowiązek objęcia ochroną siedlisk, ostoi oraz stanowisk gatunków, których 

szczególne wymagania co do jakości środowiska sprawiają, że podlegają one zagrożeniom o róż-

nym stopniu nasilenia oraz ograniczeniu areałów występowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci 

utworzono kilka systemów służących ochronie przyrody zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i 

międzynarodowej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu ochrony przyro-

dy: system CORINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej Stra-

tegii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. 

W UE powstały dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa 

(siedliskowa) (1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest 

utworzenie spójnej, funkcjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, 

określanej mianem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar Ostoi Złotopotockiej PLH240020.  

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Złotopotocka PLH240020 został wyznaczony 

dla następujących przedmiotów ochrony:  

− wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi, (kod: 2330),  

− niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), (kod: 

6510),  

− górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, (kod: 

7230),  
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− wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, (kod: 8210),  

− jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, (kod: 8310),  

− kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), (kod: 9110), 

− żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion), (kod: 9130),  

− ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion), (kod: 9150),  

− grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), (kod: 

9170),  

− łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), (kod: 91E0)  

− wyżynny jodłowy bór mieszany (Abietetum polonicum), (kod: 91P0),  

− pachnica dębowa (Osmoderma eremita), (kod: 1084),  

− minóg strumieniowy (Lampetra planeri), (kod:1096),  

− głowacz białopłetwy (Cottus gobio), (kod: 1163),  

− kumak nizinny (Bombina bombina), (kod: 1188),  

− podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), (kod: 1303),  

− mopek (Barbastella Barbastellus), (kod: 1308),  

− nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme), (kod: 1318),  

− nocek orzęsiony (Myotis emarginatus), (kod: 1321),  

− nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii), (kod: 1323),  

− nocek duży (Myotis myotis), (kod: 1324). 

W dalszej odległości od obszaru gminy Żarki znajduje się obszar Ostoi Kroczyckiej PLH240032. 

O wartościach przyrodniczych obszaru Ostoi Kroczyckiej decydują przede wszystkim typy siedlisk 

przyrodniczych ważnych dla Europy (z Zał. I Dyr. Siedliskowej): 

− 5130 – formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub na-

wapiennych murawach 

− 6210  - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowi-

skami storczyków, 

− 8210 – wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

− 8310 – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

− 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae – Fagenion , Galio odorati-Fagenion) 

− 9150 – Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 
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Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania 

działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziały-

wać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochro-

ny wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Ze względu na małą powierzchnię obszarów objętych opracowaniem, ich otoczenie i odległość od 

obszarów chronionych, oddziaływanie inwestycji zlokalizowanych na przedmiotowym terenie na 

Obszary Natura 2000 nie będzie znaczące. Wielkość obszaru oraz jego otoczenie powoduje, iż cele 

ochrony wyższej rangi nie mają tu większego znaczenia.  

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

Analizowane obszary były dotychczas właściwie zagospodarowane, zgodnie z uwarunkowaniami 

przyrodniczymi. W przypadku większości obszarów objętych opracowaniem dotychczasowe użyt-

kowanie doprowadziło do ich znacznego przekształcenia.  

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

Poniżej wymieniono najistotniejsze wytyczne związane z ochroną środowiska, sformułowane w 

opracowaniu ekofizjograficznym, które można odnieść do projektu zmiany planu: 

• sieć hydrograficzna gminy Żarki: 

- przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych i dążenie do 

poprawy ich klasy czystości poprzez zdecydowane ograniczenie występowania zabudowy 

bez oczyszczania ścieków bytowych oraz działania ograniczające zanieczyszczenie wód 

związkami chemicznymi wykorzystywanymi w rolnictwie, 

- należy egzekwować obowiązek systematycznego opróżniania zbiorników bezodpływowych 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

    SYNTAX Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta, Gliwice 

                                                                  Str. 22 

 

na terenach nie objętych systemem kanalizacji, 

- zachowanie stref buforowych w dnach dolin, łożyskach rzek, potoków i zbiorników wod-

nych, w celu ograniczania dopływu zanieczyszczeń obszarowych i komunikacyjnych, 

• wody podziemne: 

- dążenie do objęcia systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków całości obszaru zur-

banizowanego gminy, 

- dopuszczenie nowych inwestycji produkcyjnych, usługowych, mieszkaniowych i komuni-

kacyjnych na obszarze gminy z przestrzeganiem zakazu odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków do środowiska, 

• lasy: 

- utrzymanie istniejących powierzchni leśnych, 

- przebudowa drzewostanu w lasach w kierunku uzyskania zgodności z siedliskiem, 

• zanieczyszczenie powietrza 

- realizacja zadań ograniczenia niskiej emisji określonych w Programie Ograniczenia Niskiej 

Emisji dla gminy i Programie Ochrony Powietrza, 

- termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

- wprowadzenie zasady używania do celów grzewczych urządzeń o jak najwyższej spraw-

ności energetycznej, korzystających z paliw niskoemisyjnych, 

- ograniczenia ruchu samochodowego w obszarach intensywnie zabudowanych, 

- kształtowania obudowy tranzytowych ciągów komunikacyjnych zielenią, w tym w formie 

nasadzeń alejowych i szpalerów drzew. 

• hałas i wibracje: 

- poprawa jakości nawierzchni dróg, 

- budowa ekranów ochronnych lub tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, 
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- zachęcanie lokalnej społeczności do korzystania ze środków komunikacji publicznej oraz 

rowerów, 

- lokalizacja nowej zabudowy wzdłuż dróg głównych wymaga zachowania odległości za-

pewniającej ochronę przed hałasem w zależności od rodzaju tej zabudowy oraz minimali-

zowanie zasięgu i wpływu negatywnego oddziaływania tych dróg dla nowej zabudowy po-

przez stosowanie barier i przegród akustycznych i strefowanie zabudowy, 

- preferowania lokalizowania terenów zabudowy usługowej w obszarach narażonych na ha-

łas, 

• pola elektromagnetyczne 

- eliminowanie i ograniczenie zabudowy w polach elektromagnetycznych linii wysokiego 

napięcia i stacji elektromagnetycznych. 

11. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją 
planu miejscowego.  

Analizując kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach projektu 

planu miejscowego można rozważać wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. 

z tytułu: 

−  wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

−  wytwarzania odpadów,  

−  wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczeń gleb, 

− odprowadzania wód w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, 

−  wykorzystywania zasobów środowiska, 

−  przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

−  emitowania hałasu, 

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

komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i 

podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajo-
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braz.  

11.1 Zagrożenia dla gleb i powierzchni ziemi. 

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

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

przemysłową, mieszkaniową, usługową. Po zabudowaniu tych terenów nigdy nie zostaną one 

przywrócone do użytkowania rolniczego.  

11.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowi-

sko o charakterze pośrednim, stałym i długoterminowym. 

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

właściwie oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji 

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

wych.  

Skutkiem zanieczyszczeń wód poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie 

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

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

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

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

właściwie prowadzonej gospodarki ściekowej i odpadami. 

Negatywne oddziaływania tras komunikacyjnych będą również dotyczyć możliwości zanieczyszcze-

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

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

stancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni, co może stanowić zagrożenie dla znajdu-

jącego się tu zbiornika GZWP. 

11.3 Zagrożenia dla powietrza. 

Na terenie gminy Żarki głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są: 

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

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

− komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obszarach 

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

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

− napływ zanieczyszczeń z uprzemysłowionych rejonów Górnego Śląska, ze względu na duży 

udział wiatrów południowych i zachodnich. 

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

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

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

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

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

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

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

czyszczeń.  

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

rach sąsiadujących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw 

samochodowych, w tym dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i aromatycz-

nych, pyłów, dwutlenku siarki oraz związków ołowiu. Największe stężenia utrzymują się w pobliżu 

drogi. Oddziaływania te mają charakter stały.  

11.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.  

Prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego mogłoby zakłócać powstanie barier, które 

przegradzałyby korytarze ekologiczne i wywoływałyby brak łączności przestrzennej pomiędzy ob-

szarami węzłowymi. 

Największe liniowe bariery ekologiczne przecinające korytarze i ciągi ekologiczne oraz zakłócające 

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

zabudowa. Wszystkie drogi jezdne mają negatywny wpływ na obszar, na którym się znajdują, co 

jest związane między innymi ze spływem środków utrzymania nawierzchni drogi w okresie zimo-

wym, spalinami lub naruszeniem szlaków migracyjnych fauny. Ewentualna rozbudowa liniowej 

infrastruktury komunikacyjnej może ograniczyć możliwości migracyjne fauny, a także stanowić 

zagrożenie dla ciągłości przestrzennej systemów ekologicznych w miejscach, w których układy 
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drogowe krzyżują się z elementami sieci przyrodniczej, przyczyniając się do fragmentacji siedlisk i 

powstawania izolowanych „wysp ekologicznych”. 

Utrudnia to przepływ materii, energii i informacji genetycznej pomiędzy węzłami, co z kolei skutku-

je zakłóceniem równowagi ekologicznej i prowadzi do obniżenia sprawności funkcjonowania całego 

systemu przyrodniczego.  

Intensywną rozbudowę układu osadniczego mogą odczuć najbardziej obszary o wysokich walorach 

przyrodniczych, wrażliwe na zanieczyszczenia zbiorowiska leśne lub roślinności łąkowej, znajdujące 

się w najbliższym sąsiedztwie dróg.  

Zagrożenie dla zasobów przyrodniczych gminy dotyczy przede wszystkim cennych przyrodniczo 

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

W rejonie obszarów objętych opracowaniem nie zaobserwowano szczególniejszych zagrożeń za-

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

niską emisją zanieczyszczeń z gospodarstw domowych itp. 

Ubytek powierzchni terenów biologicznie czynnych jest skutkiem oddziaływań na środowisko o 

charakterze stałym i długoterminowym. 

11.5 Zagrożenia dla krajobrazu. 

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

człowieka na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej. Antropogeniczne 

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

westowania mogą doprowadzić do obniżenia walorów krajobrazowych oraz naruszenia harmonii 

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

wić lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w miejscach 

eksponowanych widokowo, nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form architektonicznych połą-

czone z brakiem szacunku dla istniejącej szaty roślinnej oraz realizacja obiektów budowlanych o 

nieestetycznej formie architektonicznej. 

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja pozostałych komponen-

tów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie szaty roślinnej. Szcze-

gólnie istotne dla zachowania i poprawy walorów krajobrazowych omawianego obszaru będzie 

kształtowanie zieleni towarzyszącej zabudowie, która powstanie w przyszłości.  
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11.6 Zagrożenia dla klimatu. 

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

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

11.7 Hałas. 

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

dotyczy przede wszystkim rejonów występowania działalności produkcyjnej i usługowej, gdzie mo-

gą powstać hałaśliwe obiekty oraz dróg o dużym nasileniu ruchu.  

12. Identyfikacja oddziaływań związanych z planowanymi 
funkcjami obszaru.  

Zmiany wprowadzone na rysunku planu polegają na: 

− wyznaczeniu linii rozgraniczających terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem C5U 

na części dotychczasowego terenu C1MU, wraz z podziałem terenu C1MU na teren C1MU i 

C2MU, 

− wyznaczeniu linii rozgraniczających terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczo-

nego symbolem C15MN na części dotychczasowego terenu C11MN,  

− powiększeniu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej C2MN poprzez przesunięcie linii 

rozgraniczających terenu C2MN i terenu C3ZP, 

− powiększeniu terenu rolniczego C16R poprzez przesunięcie linii rozgraniczających terenu C17ZR 

i terenu C21ZL, 

− zmianie oznaczenia symboli terenów C8R-C16R na oznaczenia C1R1-C9R1, 

− korekcie przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV oraz korek-

cie oznaczenia pasa technologicznego tej linii. 

Zmiany wprowadzone do tekstu planu obejmują: 

− aktualizację ustaleń planu w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami z zakresu gospodarki odpadami, 

− w ustaleniach dotyczących zaopatrzenia w energię elektroenergetyczną dodano dopuszczenie 
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stosowania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie prze-

kraczającej 100 kW, za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących do wytworzenia energii elek-

trycznej energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji,  

− dopuszczono w dotychczasowych terenach rolniczych C8R-C16R lokalizację infrastruktury tech-

nicznej związanej z produkcją energii elektrycznej – jako urządzenia wytwarzające energię z 

odnawialnych źródeł energii wykorzystujące energię promieniowania słonecznego o mocy nie 

przekraczającej 100 kW, wraz z infrastrukturą techniczną konieczną do ich obsługi oraz przesy-

łu wytworzonej energii. Zmieniono oznaczenia symboli tych terenów (C8R-C16R) na oznaczenia 

C1R1-C9R1, 

− w terenie C5U ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową (w tym także związaną 

z obsługą komunikacji samochodowej i naprawą pojazdów), nie stanowiącą przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko oraz pod stację paliw LPG. Dla terenu C5U, który 

wyznaczono w projekcie zmiany planu, określono parametry i wskaźniki zabudowy i zagospoda-

rowania terenu są takie jak dla terenów C2U i C3U (tylko wskaźnik maksymalnej powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej określono jako wartość niższą - 60%). 

Ustalono też możliwość lokalizacji zieleni izolacyjnej w terenie C5U w sąsiedztwie linii rozgrani-

czającej z terenem C2MU. 

− w terenie C1MU ustalono możliwość lokalizacji zabudowy usługowej, rozszerzając tym samym 

zakres dopuszczonych funkcji usługowych w tym terenie, ponieważ zgodnie z dotychczasowymi 

ustaleniami obowiązującego planu w terenie tym mogły być lokalizowane tylko usługi podsta-

wowe. Dla terenu tego wprowadzono jednak zastrzeżenie, że dopuszcza się lokalizację zabu-

dowy usługowej nie stanowiącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

− zaktualizowano ustalenia planu w zakresie zasad zaopatrzenia w energię cieplną: 

o ustala się zaopatrzenie budynków z indywidualnych lokalnych i centralnych syste-

mów grzewczych z uwzględnieniem ograniczeń określonych uchwałą Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego w zakresie wprowadzenia na obszarze województwa śląskie-

go ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie pa-

liw, 

o dopuszcza się stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

energii o mocy nie przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem urządzeń wykorzystują-
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cych do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru o mocy większej niż moc 

mikroinstalacji. 

− w terenie C15MN, który wyznaczono w projekcie zmiany planu, dopuszczono zabudowę usłu-

gową związaną z obsługą komunikacji samochodowej i naprawy pojazdów, nie stanowiącej 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

− w terenach MN dopuszczono przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i odbudowę istniejących 

obiektów produkcyjnych nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko,  

− z uwagi na obowiązujący stan prawny z ustaleń planu wyłączono wszystkie ustalenia dotyczące 

zakazu lokalizacji reklam wielkoformatowych, a także zasad sytuowania reklam, obiektów małej 

architektury i ogrodzeń w taki sposób, aby nie dotyczyły terenów wyznaczonych w obszarze 

objętym zmianą planu (teren C5U, C15MN), terenów, które w ustaleniach zmiany planu zmieni-

ły zasięg linii rozgraniczających   (tereny C2MN, C11MN, C1MU, C2MU, C3ZP), 

− skorygowano zapis dotyczący szerokości pasa technologicznego istniejącej linii elektroenerge-

tycznej wysokiego napięcia 400 kV. 

Zmiany wprowadzone w ustaleniach tekstu planu w zakresie wyłączenia dla niektórych terenów 

ustaleń dotyczących zasad sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń są tylko 

wyeliminowaniem zapisów, których plan nie może zawierać zgodnie z obowiązującymi obecnie 

przepisami. Ustalenia zmiany planu w tym zakresie nie mają żadnego wpływu na środowisko. 

Wyznaczony w zmianie planu teren C5U stanowi zmianę funkcji użytkowej w terenie już przezna-

czonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową C1MU. W terenach MU funkcje usługowe były 

dopuszczone jako budynki usług podstawowych, które zgodnie z definicją określoną w planie 

obejmowały usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokaja-

nie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi meto-

dami przemysłowymi, a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświa-

ty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, turystyki, sportu i rekreacji, kultury, 

projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieślniczych takich jak 

usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użyt-

ku. Wyznaczenie terenu C5U stanowi dopuszczenie szerszego zakresu funkcji usługowych w tym 

terenie. Szerszy zakres usług dopuszczono też w terenie C1MU. Zarówno dla terenu C5U jak i dla 
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terenu C1MU wprowadzono jednak zastrzeżenie, że poza stacją paliw LPG dopuszczoną w terenie 

C5U dopuszcza się w tych terenach wyłącznie lokalizację zabudowy usługowej nie stanowiącej 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

W wyznaczonym w zmianie planu terenie C15MN również następuje rozszerzenie możliwości lokali-

zacji dopuszczonych funkcji usługowych, ponieważ w terenie tym w zmianie planu dopuszczono 

możliwość lokalizacji zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji samochodowej i na-

prawy pojazdów, nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W zmianie planu w terenach MN również rozszerzono możliwość lokalizacji funkcji użytkowych o 

możliwość przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów produkcyjnych 

nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jedynym terenem, który jest projektowany na etapie zmiany planu pod zabudowę, a który pełnił 

do tej pory funkcje biologiczne jest fragment terenu C2MN - w projekcie zmiany planu teren C2MN 

został nieznacznie poszerzony kosztem terenu zieleni urządzonej C3ZP. Teren ten znajduje się przy 

istniejącej drodze, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

Korekta przebiegu istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400 kV oraz pasa tech-

nologicznego tej linii została wprowadzono na wniosek zarządcy sieci – w celu dostosowania go do 

rzeczywistego przebiegu oraz aktualnych uwarunkowań. 

Dopuszczono lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzy-

stujące energię promieniowania słonecznego o mocy nie przekraczającej 100 kW, wraz z infra-

strukturą techniczną konieczną do ich obsługi oraz przesyłu wytworzonej energii w dotychczaso-

wych terenach rolniczych C8R-C16R. Zmieniono oznaczenia symboli tych terenów (C8R-C16R) na 

oznaczenia C1R1-C9R1. 

Ustalenia zmiany planu są zgodne z obowiązującym studium. Tereny C1MU, C2MU i C5U są wyzna-

czone w obrębie jednostki określonej w studium symbolem M2 – terenów mieszkaniowo-

usługowych. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, także z towarzyszącymi usługami o nieuciąż-

liwym oddziaływaniu na otoczenie. W granicach jednostki M2 studium określa możliwość lokalizo-

wania w tych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, także z towarzyszącymi usługami 

o nieuciążliwym oddziaływaniu na otoczenie, wolnostojących obiektów usługowych o nieuciążliwym 

oddziaływaniu na otoczenie, związanych z obsługą terenów mieszkaniowych, a także budynków 

użyteczności publicznej. Przeznaczenie terenów C1MU, C2MU i C5U określone w przedmiotowej 
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zmianie planu jest zgodne ze studium.  

Dopuszczenie szerszego zakresu funkcji usługowych w terenie C1MU i C5U (w tym także stacji 

paliw LPG i zabudowy związanej z obsługą komunikacji samochodowej w terenie C5U) jest zgodne 

z określoną w studium możliwością lokalizacji obiektów usługowych o nieuciążliwym oddziaływaniu 

na otoczenie, związanych z obsługą terenów mieszkaniowych, a także budynków użyteczności pu-

blicznej. Jednocześnie do ustaleń projektu zmiany planu wprowadzono zastrzeżenie dotyczące nie-

uciążliwości tych usług, co oznacza, ze poza stacją paliw LPG dopuszczoną w terenie C5U dopusz-

cza się w terenach C1MU i C5U wyłącznie lokalizację zabudowy usługowej nie stanowiącej przed-

sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Biorąc pod uwagę zakres zmian, które projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń planu już obo-

wiązującego  można stwierdzić, ze oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska będzie 

nieznaczne. 

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

13.1 Zanieczyszczenie powietrza. 

13.1.1 Parkingi i drogi. 

W projekcie zmiany planu w terenach C5U, C15MN, C1MU następuje wyłącznie zmiana funkcji 

użytkowej w terenach już przeznaczonych pod zabudowę w obowiązującym planie miejscowym. 

Poza niewielkim powiększeniem terenu C2MN kosztem terenu zieleni urządzonej C3ZP nie zakłada 

się żadnego powiększenia terenów zabudowy o tereny, które zgodnie z dotychczasowym przezna-

czeniem miały pełnić funkcje przyrodnicze. Lokalizacja instalacji fotowoltaicznych dopuszczona w 

ustaleniach dla terenów R1 również nie stanowi funkcji, która wymaga stałej obsługi komunikacyj-

nej. 

Z uwagi na ww. ustalenia w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie przewiduje się wzrostu na-

tężenia ruchu na drogach stanowiących obsługę komunikacyjną obszarów istniejącej i projektowa-

nej zabudowy, w związku z czym można prognozować, że w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu 

stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogorszeniu.  
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13.1.2 Działalność usługowa i produkcyjna. 

Ustalenia projektu zmiany planu rozszerzają zakres możliwych do lokalizacji funkcji usługowych w 

terenie C5U i C1MU,  dopuszczają przekształcenia istniejących zakładów produkcyjnych w terenach 

MN (w zakresie obiektów nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko), a także dopuszczają w terenie C15MN zabudowę usługową związaną z obsługą komuni-

kacji samochodowej i naprawy pojazdów, nie stanowiącej przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko. 

Biorąc pod uwagę przedmiot i zakres zmian, jaki projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń planu 

obowiązującego, można stwierdzić, że wyniku realizacji ustaleń zmiany planu stan zanieczyszczenia 

powietrza nie ulegnie istotnemu pogorszeniu w stosunku do stanu istniejącego. 

13.1.3 Ogrzewanie obiektów. 

Ewentualna budowa lokalnych kotłowni wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń. Ich rodzaj zale-

ży od stosowanego paliwa, a ilość od mocy cieplnej. Podstawowymi zanieczyszczeniami powstają-

cymi w wyniku spalania paliw do celów grzewczych są: 

− dwutlenek siarki,  

− tlenek węgla,  

− dwutlenek azotu  

− pyły.  

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

czym i maleją latem. 

Należy przy tym wskazać na zapisy projektu zmiany planu w zakresie zaopatrzenia w energię ciepl-

ną, w których:  

− ustalono zaopatrzenie budynków z indywidualnych lokalnych i centralnych systemów grzew-

czych z uwzględnieniem ograniczeń określonych uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego w 

zakresie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, 

− dopuszczono stosowanie urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o 
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mocy nie przekraczającej 100 kW, za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących do wytworzenia 

energii elektrycznej energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji. 

Ww. ustalenia planu pozwolą na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  

Szczególne znaczenie ma w tym wypadku dopuszczona możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzają-

cych energię z odnawialnych źródeł energii. 

  

13.1.4 Wnioski. 

Z uwagi na zakres zmian jakie projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń planu obowiązującego, 

nie przewiduje się pogorszenia standardów powietrza atmosferycznego.  

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

gleby lub ziemi. 

Zmiany wprowadzone do projektu planu obowiązującego nie wpłyną na wzrost intensywności za-

budowy, której skutkiem byłby wzrost ilości odprowadzanych ścieków.  

Ustalenia planu, które na etapie opracowywania projektu zmiany planu nie podlegały korektom 

przewidują odprowadzanie ścieków bytowych do oczyszczalni ścieków, co pozwoli ograniczyć ryzy-

ko ewentualnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych. W ustaleniach planu do-

puszcza się także gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach z czasowym ich opróżnianiem 

oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Ustalenia planu zakładają również odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji 

deszczowej, z dopuszczeniem odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do cieków i rowów 

przydrożnych pod warunkiem spełniania przez te wody czystości, o której mówią przepisy odrębne, 

w przeciwnym razie należy zastosować podczyszczanie lub separatory. Ustalenia te pozwolą ogra-

niczyć ryzyko ewentualnych zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych, co ma szcze-

gólne znaczenie biorąc pod uwagę położenie omawianego terenu w obszarze GZWP nr 327.  

W wyniku realizacji ustaleń zmiany planu nie nastąpi zwiększenie uszczelnienia powierzchni, które 

mogłoby się przyczynić do zmniejszenia infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód podziem-

nych w stosunku do stanu obecnego.  

Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nastąpi wzrost ilości odpadów 

poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ogra-
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niczenia zagrożeń dla środowiska.  

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

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

ujemnych skutków dla środowiska. 

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

magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczaniem tj. np. w 

przystosowanych do tego celu kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi lub w sposób 

zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem lub w inny sposób zabezpieczający środowisko 

przed zanieczyszczeniem, szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych.  

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

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

w wyniku realizacji jego ustaleń.  

13.3 Ochrona powierzchni ziemi. 

Wśród obszarów, dla których projektuje się zmiany w obowiązującym planie nie występują obszary 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, stąd warunków ochrony w tym zakresie nie wprowadzo-

no do projektu planu.  

Zbadanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

odrębnymi nastąpi na etapie sporządzania projektu budowlanego.  

13.4 Udokumentowane złoża kopalin. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują udokumentowane złoża kopalin.  

13.5 Hałas i wibracje. 

Ustalenia planu, które na etapie opracowywania projektu zmiany planu nie były korygowane zawie-

rają określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla poszczególnych typów zabu-

dowy, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.   

Tereny C2MN, C11MN, C15MN zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu są objęte ochroną 

przed hałasem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a tereny C1MU i C2MU jako 

tereny mieszkaniowo-usługowe. Projektowany teren C5U nie będzie objęty ochroną przed hałasem, 

jeśli będą na nim zlokalizowane funkcje inne niż zabudowa związana ze stałym lub wielogodzinnym 
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pobytem dzieci i młodzieży lub domy opieki. Tereny usług będą potencjalnym źródłem hałasu z 

uwagi na większą, aniżeli w przypadku zabudowy mieszkaniowej, potrzebę obsługi komunikacyjnej.    

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

renów usługowych do obszarów chronionych. Obszarami chronionymi są tereny zamieszkania i 

tereny przebywania ludzi (uzdrowiska, rekreacja, wypoczynek). Teren usługowy traktowany jest 

jako środowisko pracy i obowiązują je przepisy BHP na stanowiskach pracy, które określają do-

puszczalne poziomy hałasu ze względu na ochronę słuchu. 

W obszarach objętych opracowaniem nie projektuje się lokalizacji nowych funkcji przemysłowych, 

jedynie dopuszcza się przekształcenia istniejących obiektów produkcyjnych. Obiekty te to przede 

wszystkim zakłady rzemieślnicze związane z produkcją obuwia, które funkcjonują od wielu lat na 

terenie miejscowości, a ich funkcjonowanie nie jest ujęte w obowiązującym planie miejscowym. W 

stanie istniejącym obiekty te nie są źródłem uciążliwego hałasu. W projekcie zmiany planu zazna-

czono, że możliwość przekształcenia dotyczy istniejących obiektów produkcyjnych nie stanowiących 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W terenie C15MN dopuszczono lokalizację zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji 

samochodowej i naprawy pojazdów, nie stanowiących przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko. W terenach MN ustalenia obowiązującego planu dopuszczają możliwość lokali-

zacji usług podstawowych i użyteczności publicznej, z tego względu dopuszczenie w tym terenie 

warsztatu samochodowego nie spowoduje wzrostu uciążliwości hałasu w terenach zabudowy chro-

nionej przed hałasem. 

Ewentualna uciążliwość związana z emisją hałasu przez działalność usługową lub produkcyjną mo-

że być ograniczona lub wyeliminowana przez: 

− realizację nasadzeń zielenią izolacyjną, 

− stosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu, 

− odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie w możliwie jak największej odle-

głości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Największym źródłem hałasu w rejonie obszaru objętego opracowaniem jest ruch samochodów na 

istniejących drogach. Największe natężenie ruchu samochodowego występuje na ul. Częstochow-

skiej.  
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Ograniczenie emisji hałasu w istniejących układach komunikacyjnych i zabudowy jest trudne do 

osiągnięcia, gdyż lokalizacja terenów zabudowy chronionej w bezpośrednim otoczeniu tras komuni-

kacyjnych w znacznym stopniu ogranicza możliwości ich ochrony akustycznej. Uwarunkowania 

lokalizacyjne na badanych terenach w szczególności bliskość zabudowań często utrudnia wykona-

nie ekranów akustycznych, czy też izolacyjnych pasów zieleni. Istotny wpływ na poziom hałasu 

komunikacyjnego ma także nawierzchnia drogi. 

Minimalizacji emisji hałasu komunikacyjnego służyć może także budowa ekranów akustycznych 

wzdłuż tras komunikacyjnych, gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych, obsad 

zielenią izolacyjną i towarzyszącą w postaci dekoracyjnych drzew i krzewów, odpornych na zanie-

czyszczenia komunikacyjne. 

Z pewnością do ograniczenia uciążliwości komunikacyjnej przyczyni się również modernizacja dróg i 

ulic oraz budowa nowych tras komunikacyjnych, przy stosowaniu nawierzchni właściwych dla rze-

czywistej prędkości pojazdów. 

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

działalnością usługową, mając przy tym na uwadze prognozowane nieznaczne pogorszenie się 

standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod nową zabudowę 

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

pienia oddziaływań skumulowanych w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.  

13.6 Emitowanie pól elektromagnetycznych. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropoge-

niczne. Naturalne środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących na Ziemi 

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

tromagnetyczne Słońca), a także w kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko 

elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako produkt uboczny wynikający ze 

stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej częstotliwości stosowa-

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

wartościach znacznie przewyższających tło naturalne. Najpowszechniej występującymi instalacjami 

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

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

telewizyjne.  
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Realizacja ustaleń planu może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego, uwarunkowa-

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

troenergetycznych oraz dopuszczalną lokalizacją urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji 

bazowych telefonii komórkowej.  

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

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

elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez: 

− utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co naj-

mniej na tych poziomach; 

− zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do wartości dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane. 

Projektant i użytkownik urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne ma obowiązek stoso-

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448) określa dopuszczalne pozio-

my pól elektromagnetycznych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludzi. Są one zależne od częstotliwości i rodzaju 

pracy źródeł. Przez tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rozumie się tereny, dla któ-

rych taką funkcję przewidziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

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

magnetycznych do środowiska, na podstawie przeprowadzonych wstępnych pomiarów wielkości 

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

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

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

pozostałych terenów - jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.  

Instalacja fotowoltaiczna również wytwarza stałe pole magnetyczne, ponieważ w wyniku przepływu 

prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne. Wartość natężenia pola magne-

tycznego w powietrzu dla instalacji modułów fotowoltaicznych, to zgodnie z dostępnymi opracowa-

niami zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy 

ułamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska. Pole modułów fotowol-
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taicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz 

ludzi. 

Ustalenia przedmiotowej zmiany planu nie przyczyniają się do wzrostu emisji pól elektromagne-

tycznych. Promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od sieci i urządzeń dopuszczonych w 

ustaleniach zmiany planu nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz 

zdrowie ludzi.   

13.7 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.  

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

rzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zagrożenia 

środowiska albo prowadzące do powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 138) określa ro-

dzaje i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu 

zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W obszarze objętym opracowaniem ewentualnym zagrożeniem dla środowiska mogą być przede 

wszystkim wypadki komunikacyjne i awarie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Usta-

lenia przedmiotowej zmiany planu nie przyczyniają się do wzrostu tego ryzyka.  

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

kształcenia środowiska kulturowego i klimatu. 

Korekty, które projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń planu obowiązującego polegają przede 

wszystkim na zmianie funkcji użytkowej terenów już przeznaczonych pod zabudowę w obowiązują-

cym planie miejscowym. Poza niewielkim powiększeniem terenu C2MN kosztem terenu zieleni 

urządzonej C3ZP nie zakłada się żadnego powiększenia terenów zabudowy o tereny, które zgodnie 

z dotychczasowym przeznaczeniem miały pełnić funkcje przyrodnicze. 

W obszarach objętych zmianą planu z uwagi na obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy nie przewiduje się możliwości powstania zabudowy, która swoimi gabarytami będzie 

stanowiła dominanty przestrzenne lub wysokościowe, lub której skutkiem będzie powstanie zabu-

dowy o formach niezharmonizowanych z otoczeniem. 
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Ewentualna lokalizacja systemów fotowoltaicznych nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska 

naturalnego. Systemy te nie stanowią źródła hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.  

Działanie systemów fotowoltaicznych nie powoduje emisji gazów, produkcji odpadów i nie powodu-

je bezpośredniego zagrożenia zdrowia ludzi. Przedsięwzięcia tego rodzaju nie będą stanowiły uciąż-

liwości zarówno w fazie realizacji, jak też w fazie eksploatacji. Bezpośrednie oddziaływania będą 

miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane. In-

westycja w zakresie lokalizacji instalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagała prac gruntowych 

odbiegających od standardowych prac wykonywanych dotychczas w ramach prac rolnych. Nie 

przewiduje się też budowy dróg dojazdowych i placów, niwelacji terenu oraz przemieszczania mas 

ziemnych. Instalacje fotowoltaiczne nie będą stanowić dominanty wysokościowej ani krajobrazo-

wej. Wysokość instalacji fotowoltaicznej przeważnie nie przekracza wysokości budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych.   

Analizując wpływ planowanych inwestycji na walory krajobrazowe należy zwrócić uwagę na fakt, że 

zabudowa systemami fotowoltaicznymi może stanowić ingerencję w krajobraz na określony okres 

czasu np. na około 25 lat. Po demontażu urządzeń i rekultywacji terenu krajobraz powróciłby do 

stanu pierwotnego i byłby w takim samym stanie dostępny dla kolejnych pokoleń. 

Biorąc pod uwagę zapisy planu oraz po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na analizowa-

nym terenie można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowiska 

przyrodniczego. Realizacja ustaleń projektu zmiany planu nie wpłynie negatywnie na wartość kra-

jobrazową omawianego terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kul-

turowe.   

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

korytarzy ekologicznych. 

Ustalenia zmiany planu nie spowodują wzrostu intensywności zabudowy, który mógłby skutkować 

powstaniem barier na drogach migracyjnych fauny. Jedynym obszarem, w którym następuje po-

większenie terenu zabudowy kosztem terenu pełniącego funkcje przyrodnicze jest fragment terenu 

C2MN. Teren ten znajduje się poza obszarem korytarzy ekologicznych dla ssaków kopytnych wy-

znaczonego w opracowaniu pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do 

planu zagospodarowania przestrzennego województwa”, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego 

Śląska, Katowice, 2007. 

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

13.10 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych. 

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

przewiduje się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne 

oddziaływanie na środowisko poza granicami kraju. 

13.11 Wpływ na zdrowie ludzi. 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi związane jest głównie z narażeniem na: 

− promieniowanie elektromagnetyczne sieci energetycznych i instalacji, 

− hałas,  

− emisję pyłów i gazów do powietrza,  

− zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

W obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji sieci i obiektów elektroenerge-

tycznych stanowiących istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

Narażenie na uciążliwości związane z hałasem zostały opisane w rozdziale 13.5, natomiast kwestie 

związane z emisją gazów i pyłów do powietrza przedstawiono w rozdziale 13.1 powyżej.  

Nie przewiduje się, aby sposób zagospodarowania wynikający z ustaleń zmiany planu mógłby po-

wodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych. Więcej informacji opisano w 

rozdziale 13.2. 

Na analizowanym terenie w obszarach projektowanych zmian w planie miejscowym nie ma stref 

zagrożenia powodziowego i stref zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, nie przewiduje się 

więc negatywnego oddziaływania na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi pod tym względem.  

Ocenia się, że zmiany wprowadzane do planu miejscowego nie będą miały negatywnego wpływu 

na zdrowie ludzi.  

14. Ocena skutków realizacji ustaleń planu dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, w 
tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natu-
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ra 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Obszar objęty opracowaniem jest położony w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i jego 

otuliny. Na terenie Wysokiej Lelowskiej Park obejmuje tereny położone na północny wschód od ul. 

Częstochowskiej. 

Park został utworzony na mocy Uchwały nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 

czerwca 1980 r. oraz Rozp.17/95 Woj. Katowickiego z 1 lutego 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego 

Nr 3/95), Uchwała Woj. Rady Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982 r. nr XVI/70/82 oraz 

rozporządzenie nr 15/98 Woj. Częstochowskiego z 22 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Częstochow-

skiego nr 10 poz. 74 zmiana 1998 nr. 20 poz. 220). 

Park obejmuje obszar Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Powierzchnia parku wynosi 600,85 

km2, a jego otuliny 483,88 km2. Powierzchnia i budowa geologiczna terenu Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd ma odbicie w zróżnicowaniu krajobrazowym i przyrodniczym. Czynnikiem wpływają-

cym na rozwój rzeźby tego terenu jest zjawisko krasowienia. Występujące tutaj liczne jaskinie oraz 

schroniska skalne. Pierwszoplanową formą krajobrazu Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd stano-

wiącą również jeden z elementów rzeźby krasowej są licznie występujące tu ostańce wapienne. 

Najbardziej charakterystycznymi elementami krajobrazu tego terenu jest mozaika wierzchowin 

wapiennych, urozmaiconych pasmami skałek oraz rozcinających je, pozbawionych wody dolin kra-

sowych.  

Aktualnym aktem prawnym określającym m.in. zasady gospodarowania na terenie parku jest Roz-

porządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazo-

wego „Orlich Gniazd” – 51/1423. 

Spośród terenów, dla których przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w stosunku do obowiązu-

jących ustaleń planu miejscowego wyłącznie teren C5U znajduje się w granicach Parku Krajobra-

zowego „Orlich Gniazd”, pozostałe tereny znajdują się w otulinie Parku.  

Dla Parku został także ustanowiony plan ochrony, przyjęty Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajo-

brazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). 

Zgodnie z planem ochrony teren C5U znajduje się w granicach podstrefy IIB. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IIB w stu-
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diach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych pla-

nach zagospodarowania przestrzennego i planie zagospodarowania przestrzennego województwa:  

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:  

a) realizację nowego budownictwa mieszkalnego, zagrodowego, letniskowego oraz rekreacyjnego 

w sposób nawiązujący do tradycji lokalnej: zapewniając zachowanie jego charakterystycznych cech 

określonych odpowiednio w ust. 5 pkt. 1 lit. d i e,  

b) dla istniejących obiektów kubaturowych mieszkalnych, rekreacyjnych i letniskowych przeznaczo-

nych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charaktery-

stycznych określonych w podpunkcie a),  

c) w nowym budownictwie użyteczności publicznej (np. kościoły, szkoły, sklepy, hotele itp.) – za-

pewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech charakterystycznych wymienionych w podpunkcie a) 

oraz:  

- dachów dwuspadowych, symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 

10-45 stopni,  

- wysokości budynku harmonijnie wkomponowanej w teren,  

- horyzontalnego kształtu bryły  

d) w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym zapewnienie zachowania 

tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich jak:  

- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, minimalny wysięg okapu i wiatrownic poza ścianę 

szczytową nie może być mniejszy niż 60 cm, pokrycie dachu: dachówką lub materiałami dachów-

kopodobnymi.  

- wysokość budynku – równej jednej kondygnacji,  

- horyzontalny kształt bryły, - prostokątny rzut poziomy,  

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość, czarny), elewacje 

zharmonizowane z dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamien-

nych, murowanych), kolorystyka kominów i innych elementów na dachu stonowana z kolorystyką 

dachu.  

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:  

a) dopuszczających realizowanie zabudowy mieszkaniowej w sposób rozproszony,  

b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wy- 

łączeniem inwestycji liniowych, których z przyczyn technicznych nie można realizować poza pod-

strefą,  

c) dopuszczających wydobycie kopalin na powierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczającej 
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20.000 m3 /rok.  

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczególno-

ści przewidujących:  

a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowe-

rowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinacz-

kowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty widokowe i postojowe itp.,  

b) lokalizację parkingów,  

c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów sportowych,  

d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym,  

e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, których z przyczyn technicznych 

nie można realizować poza Podstrefą,  

f) realizację inwestycji związanych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo, pro-

dukcja na rzecz rolnictwa itp.,  

g) realizację budownictwa mieszkaniowego,  

h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, 

i) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w ilości nie przekraczającej 20.000 m3 /rok,  

j) organizowanie imprez masowych. 

Ustalenia projektu zmiany planu dla terenu C5U nie są sprzeczne z ustaleniami planu ochrony w 

podstrefie IIB.  

Plan ochrony w podstrefie IIB dopuszcza możliwość lokalizacji budownictwa użyteczności publicz-

nej. Wyznaczony w zmianie planu teren C5U stanowi zmianę funkcji użytkowej w terenie już prze-

znaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową C1MU. W terenach MU funkcje usługowe były 

dopuszczone jako budynki usług podstawowych, które zgodnie z definicją określoną w planie 

obejmowały usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokaja-

nie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi meto-

dami przemysłowymi. Wyznaczenie terenu C5U stanowi dopuszczenie szerszego zakresu funkcji 

usługowych w tym terenie. W terenie C5U dopuszczono lokalizację zabudowy usługowej (w tym 

także związanej z obsługą komunikacji samochodowej i naprawą pojazdów), nie stanowiącej 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także stacji paliw LPG. Podobne 

ograniczenie wprowadzono do ustaleń dla terenu C1MU, w którym dopuszczono zabudowę usłu-

gową (w tym także związaną z obsługą komunikacji samochodowej i naprawą pojazdów), nie sta-

nowiącą przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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Wszystkie dopuszczone w tych terenach funkcje usługowe stanowią zabudowę użyteczności pu-

blicznej, której lokalizacja jest dopuszczona w podstrefie IIB. 

Ustalenia zmiany planu, które będą realizowane w obszarach objętych opracowaniem nie będą 

wywierać negatywnego wpływu na cele ochrony Parku, którymi są między innymi zachowanie 

zróżnicowanej, charakterystycznej rzeźby terenu Parku, zachowanie szaty roślinnej, zachowanie 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zachowanie różnorodności genetycznej i gatunkowej flory i 

fauny, szczególnie gatunków endemicznych i reliktowych, zachowanie funkcji Parku jako korytarza 

ekologicznego umożliwiającego migrację gatunków. 

W ramach przedsięwzięć dopuszczonych w ustaleniach zmiany planu nie przewiduje się zmiany 

naturalnego ukształtowania terenu, przekształcania koryt cieków czy zbiorników wodnych, nie na-

stąpi również zmiana jakości wód powierzchniowych z uwagi na wykazany wcześniej brak zagrożeń 

dla środowiska wodno-gruntowego.  

W obszarach objętych opracowaniem nie będzie zagrożona roślinność krzewiasta i drzewiasta, 

gdyż są to tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych, użytkowanych 

rolniczo lub częściowo odłogowanych, na których tego typu roślinności obecnie nie ma. 

Można prognozować, ze realizacja ustaleń zmiany planu w obszarach objętych opracowaniem nie 

będzie stanowiła przeszkody dla realizacji działań ochronnych w poszczególnych podstrefach Parku 

wyznaczonych w planie ochrony. 

Realizacja ustaleń zmiany planu nie będzie też związana z: 

- umyślnym zabijaniem dziko występujących zwierząt, niszczeniem ich nor, legowisk, innych schro-

nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,  

- likwidowaniem i niszczeniem zadrzewień śródpolnych,  

- pozyskiwaniem dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, 

- wykonywaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

- dokonywaniem zmian stosunków wodnych,  

-  likwidowaniem, zasypywaniem i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-
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rów wodnobłotnych;  

- wylewaniem gnojowicy, prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,  

- utrzymywaniem otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 

Ww. ograniczenia obowiązują na terenie parku krajobrazowego, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 

18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Orlich 

Gniazd” – 51/1423. Zagospodarowanie terenów zgodnie z ustaleniami zmiany planu nie będzie 

miało wpływu na zachowanie ww. ograniczeń, obowiązujących w granicach Parku Krajobrazowego.  

Ww. rozporządzenie wprowadza też zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.). Takie zastrzeżenie wprowadzono w ustaleniach przedmioto-

wego planu miejscowego dla terenu C1MU i C5U, ponieważ zmiana planu wprowadza w tych tere-

nach możliwość lokalizacji zabudowy usługowej (w tym także związanej z obsługą komunikacji 

samochodowej i naprawą pojazdów), nie stanowiącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko. Jedynie w terenie C5U w zmianie planu dopuszczono możliwość lokalizacji sta-

cji paliw LPG. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) inwe-

stycje w zakresie stacji paliw LPG nie stanowi przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 

w art. 17 ust. 3 stanowi, że zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, który może być wprowadzony w parku krajobrazowym nie dotyczy realizacji przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddzia-

ływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 

środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego. 

Lokalizacja stacji paliw LPG w terenie C5U nie będzie miała niekorzystnego wpływu na przyrodę i 

krajobraz parku krajobrazowego z uwagi na następujące uwarunkowania: 

− teren planowanej lokalizacji stacji paliw LPG znajduje się bezpośrednio przy granicy Parku 

Krajobrazowego, na samym obrzeżu podstrefy IIB,  
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− teren znajduje się w sąsiedztwie drogi, która stanowi główny ciąg komunikacyjny miej-

scowości Wysoka Lelowska z Żarek, oraz w sąsiedztwie terenu usługowego, który znajdu-

je się po drugiej stronie tej drogi, 

− teren nie jest zainwestowany, ale jest już przeznaczony w ustaleniach aktualnie obowią-

zującego planu miejscowego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z możliwością loka-

lizacji usług podstawowych, 

− lokalizacja zabudowy w zakresie stacji paliw LPG nie będzie w tym terenie naruszała wa-

lorów przyrodniczych ani krajobrazowych z uwagi na fakt, ze teren ten już stanowi teren 

zabudowy. 

 

Najbliżej położonym obszarem Natura 20000 jest obszar Ostoi Złotopotockiej PLH240020. 

Zagrożeniem dla Ostoi Złotopotockiej jest przede wszystkim wzmożony ruch turystyczny, budowa-

nie bazy turystycznej poza zwartą zabudową. 

Do głównych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka, znajdującego się poza obszarem 

gminy Żarki należą: 

dla muraw kserotermicznych: 

− zaniechanie wypasu, które uruchamia naturalną sukcesję. 

− duży ruch turystyczny powodujący ich intensywne wydeptywanie, szczególnie w miej-

scach łatwo dostępnych. 

dla zarośli jałowca: 

− zaniechanie wypasu, 

− nadmierne ocienienie prowadzi do stopniowego zamierania jałowców. 

dla zbiorowisk muraw naskalnych oraz zbiorowisk paproci szczelinowych: 

− wspinaczka skałkowa. 

dla zachowania siedliska ciepłolubnej buczyny storczykowe: 

− niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna (zbyt silne zwarcie drzewostanu eliminujące 

rośliny typowe dla ciepłolubnej buczyny, jak i jego zbytnie rozrzedzenie sprzyjające wni-

kaniu obcych gatunków, rębnia wielkopowierzchniowa, protegowanie sosny na siedlisku 

buczyny. 

Ww. zagrożenia dla obszarów Natura 2000 nie będą wynikiem realizacji ustaleń zmiany planu bio-



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

    SYNTAX Biuro Planowania Przestrzennego Małgorzata Łapeta, Gliwice 

                                                                  Str. 47 

 

rąc pod uwagę: 

- zakres i charakter zmian, jakie projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń planu obowiązujące-

go, 

- analizowane wcześniej oddziaływania na cele ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, które 

mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń zmiany planu, a które nie wiążą się z bezpośrednim od-

działywaniem na florę i faunę obszarów chronionych, z przekształceniem rzeźby terenu i zmianą 

stosunków wodnych. 

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

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

Natura 2000.  

Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne 

oddziaływania na środowisko, które zostały przedstawione w rozdziale 13 i omówione w poszcze-

gólnych podrozdziałach niniejszej prognozy można stwierdzić, ze realizacja ustaleń zmiany planu 

nie spowoduje znaczącego oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w tym na obszary 

Natura 2000 i Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, w związku z czym nie ma potrzeby podejmowania 

działań kompensujących. 

Obszary objęte opracowaniem nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000, w tym w szczególności nie będą: 

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

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

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

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

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

Projekt zmiany planu w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochro-

ny środowiska. Ustalenia projektu zmiany planu uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia 
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ludzi, nie ograniczając możliwości rozwojowych gminy.  

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

16.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  z uwarun-

kowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

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

Obszar objęty opracowaniem posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne, w którym rozpozna-

no i scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie zbadano uwarunko-

wania, które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz okre-

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

na których ograniczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu jest 

zgodne pod tym względem z opracowaniem ekofizjograficznym.   

16.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. 

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

sieniu do całego obszaru gminy. Obszar objęty opracowaniem jest już obszarem w części zainwe-

stowanym. Funkcje, które zostały przypisane temu terenowi stanowią kontynuację planowanej 

tendencji zagospodarowania obszarów gminy. Biorąc pod uwagę przedmiot i zakres zmian, które 

projekt zmiany planu wprowadza do ustaleń obowiązującego planu należy stwierdzić, że w wyniku 

realizacji ustaleń zmiany planu nie nastąpi zachwianie właściwych proporcji pomiędzy ilością tere-

nów zabudowy do terenów otwartych, pełniących funkcje przyrodnicze. 

17. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów 
powiązanych z projektem planu. 

Najważniejszymi dokumentami powiązanymi z projektem zmiany planu mają dokumenty o zasięgu 

regionalnym i lokalnym, w tym: 

− Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z 

dnia 13.09.2016r., poz. 4619), 

− Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta Uchwałą Sejmiku Woje-

wództwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku stanowiąca aktualizację Strategii 

Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskie-
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go 17 lutego 2010 roku, 

− Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 2019 r. z uwzględnieniem per-

spektywy do roku 2024 przyjęty uchwałą nr V/11/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z 

dnia 31 sierpnia 2015,   

− Strategia Rozwoju Powiatu Myszkowskiego, 2000 r.  

− Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2012-2015 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2016-2019  

Jednym z celów strategicznych zapisanych w Strategii Rozwoju Powiatu Myszkowskiego jest utrzy-

manie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Cel ten ma być osiągnięty poprzez ułatwianie i 

egzekwowanie zachowań proekologicznych, w tym między innymi działania na rzecz ograniczenia 

niskiej emisji. 

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

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

− Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze województwa śląskiego związana z realizacją 

kierunków działań naprawczych, 

− Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowo-

czesnymi technologiami 

− System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożli-

wiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co 

najmniej dobrego stanu wód. 

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

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

recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunal-

nymi opartego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych odpa-

dów palnych z odzyskiem energii. 

− Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 

oraz ochrona krajobrazu. 
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− Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych. 

− Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. 

− Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z 

wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. 

− Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

− Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych, 

niskich poziomach. 

Projekt zmiany planu jest spójny z programem ochrony środowiska.  

Ustalenia zmiany planu uwzględniają cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustano-

wionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. Realizacja ustaleń zmiany 

planu nie będzie wywierać negatywnego wpływu na jednolite wody powierzchniowe i podziemne. 

18. Przewidywane metody analizy realizacji ustaleń planu 
miejscowego. 

Celem kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu niezbędne jest prowa-

dzenie systemu monitoringu planu. Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgodności realizacji 

inwestycji z ustaleniami zawartymi w planie, jak również potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na 

środowisko. Realizacja postanowień dokumentu jakim jest miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, stanowiącego podstawę wyda-

nia pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia analizy realizacji postanowień 

dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją zamierzenia inwestycyjnego (w 

całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miej-

scowego, na podstawie, którego następuje realizacja zabudowy i zagospodarowania terenów. 

Metoda analizy skutków realizacji postanowień projektowanego planu powinna polegać na ocenie 

przestrzegania  ustaleń  dotyczących  przeznaczenia  terenu, ładu przestrzennego,  warunków 

kształtowania  zabudowy i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska.  

W zakresie oceny oddziaływań i skuteczności proponowanych w planie rozwiązań wskazane jest 

prowadzenie monitoringu stanu środowiska, w tym m.in.: parametrów jakości powietrza, gleb, wód 
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podziemnych i zagrożeń akustycznych.  

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

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

niektórych planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń planu na środowisko przyrodnicze w 

zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości 

środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości elementów 

przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w Ra-

portach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami da-

nych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Marszałka Wo-

jewództwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów usta-

wowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu Statystycz-

nego. 

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

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

infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska powinien zawierać kontrolę 

takich elementów jak m.in.: 

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

dociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wielkość rezerw na podstawowych urządze-

niach i obiektach inżynierii, 

- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej - zachowanie odpowiedniego udziału po-

wierzchni biologicznie czynnej w granicach danego terenu i działki – na podstawie dokumentacji 

technicznej, 

- stosowanego zalecanego w planie rodzaju i kolorystyki dachów, elewacji budynków oraz innych 

elementów zapewniających harmonijne kształtowanie projektowanej zabudowy – na podstawie 

dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji terenowych, 

- liczby wydawanych pozwoleń na budowę z funkcjonalnym rozróżnieniem przeznaczenia obiektów. 

Okresowe przeglądy zainwestowania  terenów  i  realizacji ustaleń miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego powinny być przeprowadzane przez organy administracji samorządowej.  
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Monitoring skutków realizacji ustaleń planu winien być dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 

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

dzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności tego planu.  

Oceny te winny być dokonywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Żarki, co najmniej raz w czasie 

kadencji Rady Miejskiej (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny być przedstawione 

Radzie Miejskiej. Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe 

skutki realizacji planu miejscowego.   

19. Propozycje działań minimalizujących i zapobiegających w 
odniesieniu do przedstawionych w prognozie potencjalnych 
zagrożeń środowiska związanych z realizacją planu miejsco-
wego. 

Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami nad pro-

jektem zmiany planu. Wstępna identyfikacja walorów środowiskowych, rozpoznanie potencjalnych 

problemów środowiskowych w konfrontacji z założeniami koncepcyjnymi projektu zmiany planu 

pozwoliły na określenie ogólnych zaleceń mających na celu zapobieganie i ograniczenie potencjal-

nych, negatywnych oddziaływań na środowisko. Zalecenia te zostały uwzględnione już w trakcie 

prac nad projektem zmiany planu miejscowego.  

W projekcie zmiany planu, który jest przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono większość 

zgłoszonych na wcześniejszym etapie postulatów. Wdrożenie tych postulatów nastąpiło poprzez 

wprowadzenie odpowiednich zapisów w tekście projektu zmiany planu. 

W prognozie oddziaływania na środowisko nie wskazuje się więc rozwiązań minimalizujących lub 

eliminujących zagrożenia środowiska, które mogą wynikać z realizacji ustaleń zmiany planu miej-

scowego.  

Rozwiązania techniczne wyposażenia planowanych przedsięwzięć i jego zabezpieczeń w czasie 

eksploatacji, powinny gwarantować spełnianie wszelkich wymagań przepisów z zakresu ochrony 

środowiska.  

Wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne oddziaływania na 

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

które odnoszą się do ocen w ramach poszczególnych kryteriów.  

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie planu zapisy, przy zachowaniu wymagań zawartych 
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w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń dla środo-

wiska w wyniku realizacji jego ustaleń. 

20. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań za-
wartych w projekcie planu miejscowego. 

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do 

zawartych w projekcie zmiany planu. Wariantowaniu podlegały parametry i wskaźniki zagospoda-

rowania poszczególnych obszarów takich jak intensywność zabudowy, wielkość udziału powierzchni 

biologicznie czynnych i wysokość zabudowy. Przyjęte wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu są wynikiem analiz mających na celu wkomponowanie nowych obiektów w oto-

czenie i krajobraz. 

Przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania określone w ustaleniach 

projektu zmiany planu są optymalne z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz 

funkcjonalno-przestrzennych, są także zgodne z wnioskami użytkowników terenu.  

Przedstawianie alternatywnych rozwiązań do proponowanych w projekcie zmiany planu jest utrud-

nione z uwagi na: 

- określony zamiar wprowadzenia konkretnych ustaleń w odpowiedzi na wnioski użytkowników 

terenów  lub w celu sprostowania błędów, które pojawiły się w ustaleniach obowiązującego planu, 

- wymóg zachowania zgodności z ustaleniami studium. 

Przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania określone w ustaleniach 

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

no-przestrzennych, są także zgodne z wnioskami użytkowników terenu.  
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OŚWIADCZENIE * 
 
Małgorzata Łapeta                                                                         Gliwice, 24.08.2020 r. 
 
 
 
 
Oświadczam, jako autor dokumentu prognozy oddziaływania na środowisko pn.: 
 
 
„Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Żarki, dla obszaru sołectwa Wysoka Lelowska” 
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że ukończyłam jednolite studia magisterskie, a także posiadam co najmniej 3-letnie do-
świadczenie w pracach w zespołach autorów przygotowujących prognozy oddziaływania 
na środowisko oraz byłam co najmniej pięciokrotnie członkiem zespołów autorów przygo-
towujących prognozy oddziaływania na środowisko. 
 
Jednocześnie jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświad-
czenia. 
 

 

 
         ………………………………………… 
                podpis oświadczającego 

 
 
*Oświadczenie opracowane na podstawie art. 74a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.). 

 


