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Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hubertus w Mysłowicach

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot prognozy. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu

Przedmiot prognozy

Przedmiotem  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  zwanej  dalej  „prognozą”,  jest  projekt
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Hubertus  w  Mysłowicach,  zwanego  dalej
„planem”. 

Obszar planu (pow. 62,51 ha) jest położony w północnej części Mysłowic pomiędzy ul. Bernarda
Świerczyny, linią kolejową nr 171 Dąbrowa Górnicza – Panewnik i granicą administracyjną Mysłowic
z Sosnowcem (os. Naftowa) i Katowicami (Szopienice).

Projekt  planu sporządzono  na  podstawie  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) w związku z Uchwałą
nr XXX/473/17  Rady  Miasta  Mysłowice  z  dnia  26  stycznia  2017  r.  w  sprawie  przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hubertus w Mysłowicach. 

Dokumenty planistyczne powiązane z projektem planu

1) Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Mysłowice,
przyjęte Uchwałą Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r. (plan
miejscowy  musi  być  zgodny  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  [art.  9  ust.  4,  art.  15  ust.  1  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu  przestrzennym],  zaś rada gminy,  przed podjęciem uchwały w sprawie
planu, jest zobowiązana stwierdzić, że projektu planu nie narusza ustaleń studium [art.  20
ust. 1 cyt. ustawy]);

2) studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast sąsiednich:
• Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta  Katowice

(Uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.);
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca

(Uchwała Nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016 r.)

3) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów sąsiednich:
• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach (Uchwała

Nr XLIX/923/13 Rady Miasta  Mysłowice  z  dnia  28 listopada 2013 r.,  Dz.  Urz.  Woj.  Śl.
z 2013 r. poz. 7537);

• zmiana  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Mysłowice
[obszar 28] (Uchwała Nr XVII/198/2003 Rady Miasta w Mysłowicach z dnia 14 listopada
2003 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 115 poz. 3721);

• miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec
obszaru  „Naftowa”  (Uchwała  Nr  573/XLIII/2017  Rady  Miejskiej  w  Sosnowcu  z  dnia
30 marca 2017 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2321). 

Zawartość i  główne cele projektowanego dokumentu

Celem  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  ustalenie
przeznaczenia  terenów,  w  tym  dla  inwestycji  celu  publicznego,  oraz  określenie  sposobów
zagospodarowania  i  zabudowy  terenów  (art.  4  ust.  1  i  art.  14  ust.  1  ustawy  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8
cyt. ustawy).

Zawartość planu miejscowego określa art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  sierpnia  2003 r.  w  sprawie
wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  (Dz.  U.
z 2003 r. Nr 164, poz. 1587). Projekt planu, przez który rozumie się projekt tekstu i  rysunku planu
miejscowego, obejmuje: część tekstową, stanowiącą treść uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia
planu  miejscowego  oraz  część  graficzną  (rysunek  planu),  stanowiącą  załącznik  do  uchwały
(załącznikami  do  uchwały  są  również  rozstrzygnięcia  rady  gminy  o  sposobie  rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag do projektu planu [załącznik nr 2] oraz o sposobie realizacji,  zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych [załącznik nr 3]).
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Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów w zakresie
określonym w art. 15 ust. 2 (ustalenia obowiązkowe) i ust. 3 (ustalenia fakultatywne, w zależności od
potrzeb)  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz  w  przepisach  odrębnych,
odnoszących się do obszaru objętego planem.

W zakresie ochrony środowiska podstawowe znaczenie mają przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Zgodnie z art. 71 ust. 1
cyt. ustawy, podstawę do sporządzania planu stanowią zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska.  W  planie  określa  się  rozwiązania  niezbędne  do  zapobiegania  powstawaniu
zanieczyszczeń,  zapewnienia  ochrony  przed  zanieczyszczeniami  oraz  przywracania  środowiska
do właściwego  stanu  oraz zapewnia  się  warunki  utrzymania  równowagi  przyrodniczej  i  racjonalną
gospodarkę zasobami.

Część tekstowa planu podlega regułom techniki prawodawczej (Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” [t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 283]).  Zgodnie  z  tymi  zasadami,  plan  może  zawierać  jedynie  przepisy  regulujące  sprawy
należące  do  kompetencji  rady  gminy  w  zakresie  przeznaczania  terenów na  określone  cele  oraz
ustalania sposobów ich zagospodarowania i  zabudowy oraz w planie  nie powtarza się przepisów
umieszczonych w innych aktach prawa. 

Część  tekstowa  ocenianego  projektu  planu  jest  zwarta  w  czterech  rozdziałach:  (1)  przepisy
ogólne, (2) ustalenia ogólne, (3) ustalenia szczegółowe i (4) przepisy końcowe. Część graficzna -
rysunek projektu planu został sporządzony w skali 1:1000.

Ustalenia ogólne projektu planu (rozdział 2) zawierają:

• zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

• wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

• granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie,
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  w  tym  terenów  górniczych,  a  także
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

• sposoby  i  terminy  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzenia  i  użytkowania  terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;

• tereny przeznaczone na realizację celów publicznych;

• stawkę procentową,  na podstawie  której  ustala  się  opłatę,  o  której  mowa w art. 36 ust.  4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenia  szczegółowe  dla  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania (rozdział 3) obejmują postanowienia w zakresie:

• przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu;

• zasad zagospodarowania terenu;

• parametrów  i  wskaźników  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu
(intensywność  zabudowy,  powierzchnia  zabudowy,  powierzchnia  biologicznie  czynna,
wysokość zabudowy i geometria dachów).

Rysunek planu zawiera:

• oznaczenia będące ustaleniami planu (granica obszaru objętego planem, linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalne
linie  zabudowy,  obszary  objęte  stawką  procentową,  symbole  identyfikujące  przeznaczenie
terenu),

• oznaczenia  elementów  obowiązujących  na  podstawie  przepisów  odrębnych  (granice  złóż
węgla kamiennego, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, strefa ochrony kolei i teren
zamknięty kolejowy) oraz

• oznaczenia informacyjne, niebędące ustaleniami planu (m.in. trasa rowerowa i alternatywny
przebieg trasy rowerowej, uskok i strefa wychodni uskoku, tereny płytkiej eksploatacji węgla
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kamiennego, orientacyjny obszar występowania gruntów antropogenicznych o niekorzystnych
właściwościach  podłoża  budowlanego  -  grunty  nasypowe,  granica  obszaru,  na  którym
prawdopodobieństwo  powodzi  jest  niskie,  tereny  o  określonej  głębokości  wody zalewowej
oraz  elementy  infrastruktury  technicznej  [sieć  gazowa  wysokiego  ciśnienia  wraz  ze  strefą
kontrolowaną, sieć gazowa podwyższonego średniego ciśnienia, wodociąg magistralny]).

1.2. Podstawa prawna, cel i metoda sporządzenia prognozy

Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowi art. 51 ust.  1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

Zakres i  stopień szczegółowości informacji  wymaganych w prognozie

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

• Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  (WOOŚ.411.213.2017.PB
z dnia 7 sierpnia 2017 r.);

• Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  w  Katowicach  (opinia  sanitarna
NS/NZ/522/63/17  z  dnia  21  lipca  2017  r.,  uzgadniająca  pod  względem  wymagań
higienicznych  i zdrowotnych  zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko). 

Uzgodniony zakres i  stopień szczegółowości  informacji  wymaganych w prognozie  jest  zgodny
z art. 51 ust. 2 przytoczonej ustawy.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  stwierdził  m.in.  że:  prognoza  powinna  analizować,
oceniać i uwzględniać: 

• propozycje  dotyczące  minimalizowania  i  ograniczenia  przewidywanych  skutków  realizacji
ustaleń planu na środowisko przyrodnicze i krajobraz;

• wpływ zmiany terenów zadrzewionych lub zakrzewionych  na inne cele na funkcjonowanie
środowiska przyrodniczego, w tym zachowanie drożności korytarzy ekologicznych oraz czy
nie  będzie  to  skutkować  obniżeniem  walorów  krajobrazowych  i  estetycznych,  a  także
zachwianiem równowagi ekologicznej w obrębie tego obszaru, jak i otoczenia;

• wpływ na poszczególne elementy środowiska,  w tym na różnorodność biologiczną,  wodę,
powierzchnię ziemi, krajobraz i klimat, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

• możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
zmiany  dotychczasowego  przeznaczenia  terenów  objętych  planem,  oceniając  wpływ
planowanego zainwestowania na funkcjonowanie lokalnych cieków wodnych (Rawa, Brynica),
zbiorników (Stawy Hubertus) i  oczek wodnych, w tym jako powiązanie pomiędzy terenami
czynnymi przyrodniczo;

• wpływ  realizacji  projektu  planu  na  funkcjonowanie  korytarzy  ekologicznych,  na  wartości
przyrodnicze  pod  kątem  zachowania  terenów  czynnych  przyrodniczo  oraz  na  możliwości
utrzymania lub poprawy systemu terenów zieleni w mieście, a także:

• dostarczyć informacji, jak w projekcie planu odniesiono się do „Strategicznego planu adaptacji
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku
2030” oraz o występowaniu lub braku chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz
siedlisk  tych  gatunków  występujących  na  obszarze  objętym  planem  lub  w  jego  bliskim
sąsiedztwie, ich szacunkowej liczebności, rozmieszczeniu, stanie ochrony, a także dokonać
analizy zagrożeń dla populacji tych gatunków, a w przypadku negatywnego oddziaływania -
sformułować propozycję jego ograniczenia.

Cel prognozy

Celem prognozy jest, zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
(...) oraz uzgodnieniami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie:
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- ocena istniejącego stanu środowiska;

- określenie  potencjalnych  zmian  stanu  środowiska  w  przypadku  braku  realizacji
projektowanego dokumentu;

- określenie  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  na  środowisko  (w  szczególności  na:
różnorodność  biologiczną,  ludzi,  zwierzęta,  rośliny,  wodę,  powietrze,  powierzchnię  ziemi,
krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy), mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu;

- przedstawienie  rozwiązań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu;

- określenie  metod  analizy  skutków realizacji  postanowień  projektowanego  dokumentu  oraz
częstotliwości jej przeprowadzania.

Metoda sporządzenia prognozy

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku  (...) oraz dokonanymi
uzgodnieniami,  informacje  zawarte  w  prognozie  zostały  dostosowane  do  zawartości  i  stopnia
szczegółowości  projektowanego  dokumentu  oraz  charakterystyki  obszaru  objętego  planem
i proponowanych w ocenianym dokumencie rozwiązań planistycznych. 

W  ramach  prac  nad  prognozą  przeprowadzono  analizę  innych  dokumentów  planistycznych
dotyczących obszaru opracowania, opracowań ekofizjograficznych oraz innych materiałów źródłowych
i  aktów  prawnych.  Dokonano  analizy  istniejącego  stanu  środowiska,  ustaleń  projektu  planu
i wzajemnych oddziaływań obszaru objętego planem i jego otoczenia, z zastosowaniem metod analizy
przestrzennej przy użyciu technik GIS.

W wyniku analizy, zidentyfikowano i określono:

- potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku odstąpienia od realizacji projektowanego
dokumentu;

- problemy i cele ochrony środowiska;

- tereny, których zagospodarowanie ulegnie zmianie w wyniku realizacji  planu (ocena zmian
w zagospodarowaniu obszaru objętego planem [ustalenia projektu planu dla poszczególnych
terenów (lub ich części) bądź grup terenów skonfrontowano z istniejącym stanem użytkowania,
zagospodarowania i zabudowy tych terenów]);

- przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska ustaleń projektu planu
w zakresie zasad zagospodarowania terenów (nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń)
oraz  zasad  ochrony  środowiska  i  zasad  dotyczących  kształtowania  innych  elementów
przestrzeni;

- skutki realizacji ustaleń planu (w ujęciu terenowym - w podziale na tereny wydzielone liniami
rozgraniczającymi lub na poszczególne części niektórych terenów (cechujących się istotnym
wewnętrznym  zróżnicowaniem)  bądź  w  stosunku  do  grup  terenów  o tym  samym
przeznaczeniu na poszczególne elementy środowiska.

  Ocena skutków realizacji ustaleń projektu planu uwzględnia rodzaj skutków oraz ich wagę - w skali
obszaru planu.

Ocenę syntetyczną przedstawiono na mapie sporządzonej w skali zgodnej z rysunkiem planu.
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2.  Położenie  i  użytkowanie  oraz  sytuacja  planistyczna
obszaru objętego projektem planu

2.1. Położenie i użytkowanie obszaru, wyposażenie w infrastrukturę

Obszar  objęty  projektem  planu  (pow.  62,51  ha)  jest  położony  w  północnej  części  Mysłowic
(dzielnica Piasek [Szabelnia]). Granice obszaru planu wyznaczają: od zachodu i północy – granica
administracyjna  z  Katowicami  (Szopienice),  od  północnego-wschodu  i  wschodu  –  granica
administracyjna z Sosnowcem (os. Naftowa) - na Brynicy, od południa i południowego-wschodu – linia
kolejowa  nr  171  Dąbrowa  Górnicza  -  Panewnik  oraz  od południowego-zachodu –  ul.  Świerczyny
(droga powiatowa) z linią tramwajową i biegnąca równolegle do drogi linia kolejowa nr 138 Mysłowice
– Katowice.

Obszar  planu  stanowi  południową  część  kompleksu  antropogenicznych  zbiorników  wodnych
(zwanych potocznie „stawami”), położonych na pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca, w widłach
Brynicy i Rawy.

Rys. 1. Położenie obszaru objętego projektem planu (orientacja)
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W obrębie omawianego obszaru znajduje się schyłkowa, rozproszona zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna  (Szabelnia),  ukształtowana  przed  okresem  intensywnych  zmian  antropogenicznych
w tym rejonie. Liczba mieszkańców (2015 r.) wynosiła 15 osób; prognoza demograficzna dla miasta
Mysłowice zakłada – w perspektywie 2030 r. - spadek liczby ludności w tym rejonie do 12 osób.

W  promieniu  300  m  od  granic  obszaru  planu  na  terenie  Mysłowic  nie  ma  terenów
mieszkaniowych,  zaś  na  terenie  Katowic  znajdują  się  tylko  nieliczne  zabudowania  mieszkaniowe
(Szopienice II);  jedynie po stronie sosnowieckiej,  blisko granicy  obszaru planu (w odległości 100 –
200 m), zlokalizowany jest duży zespół zabudowy wielo- i jednorodzinnej (osiedle Naftowa). Najbliżej
położone tereny mieszkaniowe w Mysłowicach i w Katowicach (zwarta zabudowa Szopienic) znajdują
się w odległości co najmniej 900 m, a mniej zwarta zabudowa Szopienic II – w odległości 350 – 500 m
od  granicy  omawianego  obszaru.  Zgodnie  z  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego Mysłowic i Katowic, w sąsiedztwie  obszaru planu nie przewiduje
się rozwoju terenów mieszkaniowych.

W strukturze  użytkowania  gruntów dominują grunty pod wodami powierzchniowymi  stojącymi
(zbiorniki Hubertus III [część położona w granicach Mysłowic] i Hubertus IV [osadnik wód dołowych],
pow.  24,5 ha,  blisko 40% powierzchni  obszaru planu).  Znaczący udział  w strukturze użytkowania
gruntów mają ponadto tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (8,5 ha), użytki  rolne,  głównie  pastwiska
(6,7 ha), grunty zadrzewione i zakrzewione (6,6 ha), a także tereny komunikacyjne, głównie tereny
kolejowe  (6,5  ha)  oraz  nieużytki  (4,3  ha).  Niewielką  część  obszaru  zajmują  tereny  „różne”  (wały
przeciwpowodziowe) – 2,3 ha oraz grunty zabudowane i zurbanizowane (bez terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych) – 1,5 ha, w tym tereny mieszkaniowe – niespełna 0,9 ha.

Ogólnie -  w strukturze użytkowania  analizowanego obszaru zaznacza się dominacja terenów
otwartych,  czynnych  przyrodniczo  (wraz  z terenami  rekreacyjno-wypoczynkowymi),  stanowiących
ponad 87% jego powierzchni (pow. 54,5 ha).
Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w podziale na użytki gruntowe

Użytk i  gruntowe
Pow.
(ha)

udział
(%)

Grunty rolne (wraz z nieużytkami) 11,08 17,7

użytki rolne 6,75 10,8

grunty orne (R) 1,90 3,0

sady (S) 0,11 0,2

łąki trwałe (Ł) 1,75 2,8

pastwiska (Ps) 2,99 4,8

nieużytki (N) 4,33 6,9

Grunty leśne – grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) 6,56 10,5

Grunty zabudowane i zurbanizowane 10,01 16,0

tereny mieszkaniowe (B) 0,87 1,4

tereny przemysłowe (Ba) 0,05 0,1

inne tereny zabudowane (Bi) 0,37 0,6

zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) 0,20 0,3

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) 8,52 13,6

Tereny komunikacyjne 6,49 10,4

drogi (dr) 1,13 1,8

tereny kolejowe (Tk) 5,28 8,5

inne tereny komunikacyjne (Ti) 0,08 0,1

Grunty pod wodami 26,04 41,7

grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Wp) 1,50 2,4

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws) 24,54 39,3

Tereny różne (Tr) 2,33 3,7

źródło: ewidencja gruntów i budynków Miasta Mysłowice (2017 r.)
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Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, w obrębie obszaru planu znajdują się nieliczne budynki
(31 obiektów, z których część jest trwale nieużytkowana lub została rozebrana), o łącznej powierzchni
zabudowy  niespełna  3  tys.  m2 –  budynki  mieszkalne  z  towarzyszącymi  garażami  i  budynkami
gospodarczymi, a także budynki usługowe w rejonie ośrodka Hubertus oraz budynek przemysłowy
[przepompownia wody dołowej KWK Mysłowice w rejonie zbiornika Hubertus IV]).

Rys. 2. Zagospodarowanie i użytkowanie obszaru objętego projektem planu

Wyposażenie w infrastrukturę komunikacyjną i techniczną

W granicach obszaru planu, oprócz ul. Świerczyny, jest tylko jedna droga – ul. Szabelnia, klasy
dojazdowej, niespełniająca minimalnych parametrów dla dróg tej klasy, o niezadowalającym stanie
technicznym,  z  przejazdem  pod  linią  kolejową  nr  171;  we  wschodniej  części  -  znajduje  się
zlikwidowana  (fizycznie  rozebrana  w  2013  r.)  linia  kolejowa  przemysłowa  nr  202  relacji  Jęzor
Centralny - Borki / Szarlej („Północna Magistralna Piaskowa”).

Przez  omawiany  obszar  przebiegają  magistralne  sieci  infrastruktury  technicznej:  gazociągi
wysokiego ciśnienia: DN500 CN 4,0 MPa Oświęcim - Szopienice - Tworzeń i DN500 CN 2,5 MPa
Szopienice  -  Dąbrowa  Górnicza  oraz  gazociąg  podwyższonego  średniego  ciśnienia  DN  400  CN
1,6 MPa  Szopienice  -  Ząbkowice,  a  także  wodociąg  magistralny  ø  1400  mm  Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. relacji Maczki - Katowice (Murcki).
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Ponadto, w ul. Świerczyny prowadzi wodociąg rozdzielczy wody pitnej ø 300 mm, a ze zbiornika
Hubertus  IV  -  wodociąg  wody  przemysłowej  ø  200  mm  do  KWK Mysłowice.  Obszar  planu  jest
wyposażony w podstawowe uzbrojenie terenu o znaczeniu miejscowym.

2.2.  Sytuacja  planistyczna  obszaru  objętego  projektem  planu  i  terenów
sąsiednich

Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mysłowic i miast
sąsiednich

(1)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice
(Uchwała Nr XXX/656/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 października 2008 r.):

Istotne ustalenia o charakterze ogólnym:

• wspólne  rozwiązania  w  zakresie  zagospodarowania  terenów  rekreacyjnych  na  granicy
Mysłowic (ośrodek Hubertus), Katowic i Sosnowca w ramach idei Parku Sąsiedzkiego;

• rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych z przeznaczeniem na cele rekreacji
i wypoczynku (obszar po północnej stronie linii kolejowej [nr 171] z ośrodkiem rekreacyjnym
Hubertus]),  utworzenie sieci tras rowerowych zapewniających powiązanie systemu terenów
parkowo-rekreacyjnych,  połączonych  z  terenami  rekreacyjnymi  w  miastach  sąsiednich;
ukształtowanie systemu terenów zieleni urządzonej jako parki i tereny rekreacyjno-sportowe,
zapewniających mieszkańcom różnorodne warunki rekreacji i wypoczynku;

• zapewnienie  trwałości  istnienia  ekologicznych  funkcji  środowiska  i  wzbogacenie  struktury
przyrodniczej: kształtowanie ciągłego przestrzennie, sieciowego układu terenów biologicznie
czynnych wzdłuż dolin rzecznych (obszary ZE-I, ZU, ZU/U), powiązanego z terenami zieleni
miejskiej,  ochrona terenów o podwyższonych wartościach przyrodniczych i  krajobrazowych
przed  zabudową  oraz  formami  użytkowania  mogącymi  prowadzić  do  ich  degradacji  -
zachowanie  równowagi  przyrodniczej,  utrzymanie  właściwych  proporcji  terenów  otwartych
do zainwestowanych,  ochrona  ciągłości  przestrzennej  ekosystemów,  zachowanie
bioróżnorodności, zwłaszcza zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze towarzyszących
ciekom wodnym i łąk, ochrona wód przed zanieczyszczeniem;

• ochrona ciągu dolin Brynicy - Czarnej Przemszy wraz ze stawami Hubertus (stanowiącego
korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym) przed zabudową w celu migracji  gatunków
i wymiany  materiału  genetycznego,  przewietrzania  terenów,  możliwości  retencjonowania
i odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Kierunki przeznaczenia terenów w obrębie obszaru objętego planem:

• strefa ZE-I: tereny otwarte w ciągach dolin (pasma ekologiczne) oraz cenne pod względem
przyrodniczo-krajobrazowym wyłączone z zabudowy; elementy dopuszczalne: tereny zieleni,
ciągi spacerowe, trasy rowerowe, drogi;

• strefa ZU: tereny zieleni urządzonej oraz o funkcji osłonowej, krajobrazowej lub ekologicznej,
wody  płynące  i  zbiorniki  wodne;  dopuszczalne:  tereny,  urządzenia  i  obiekty  sportowo-
rekreacyjne,  drogi,  obiekty  usługowe (turystyczne,  kulturalne,  rozrywkowe,  gastronomiczne
[uzupełniające i  wzbogacające  użytkowanie  podstawowe]),  tereny i  obiekty  służące  celom
publicznym;

• strefa  ZU/U:  tereny  zieleni  z  usługami  sportu,  rekreacji  i  wypoczynku  (tereny  zieleni
urządzonej,  tereny,  urządzenia  i  obiekty  sportowo-rekreacyjne,  ogrody  działkowe,  działki
rekreacyjne,  zadrzewienia  i  inne  tereny  zieleni  o  funkcji  osłonowej,  krajobrazowej  lub
ekologicznej, wody płynące i zbiorniki wodne); dopuszczalne: obiekty usługowe (jak w strefie
ZU),  obiekty  służące  celom  publicznym,  obiekty  handlowe  jako  towarzyszące  funkcji
sportowo-rekreacyjnej, indywidualne działki rekreacyjne;

• strefa U/ZU: tereny usług z zielenią urządzoną (obiekty i zespoły usługowe [w tym służące
celom publicznym i obsłudze ruchu turystycznego, usługi w obiektach typu biurowego [parki
biznesu, parki technologiczne]), tereny zieleni urządzonej, urządzenia sportowo-rekreacyjne,
dopuszczalne: obiekty handlowo-usługowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2, stacje paliw;

• strefa TK: tereny transportu kolejowego i urządzenia związane z funkcjonowaniem obszaru
kolejowego, dopuszczalne: drogi, parkingi, garaże.
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(2)  Studium uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego miasta  Katowice
(Uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Istotne ustalenia o charakterze ogólnym:

• zwiększenie  powierzchni  terenów  zieleni  w  północnej  części  miasta  poprzez  utworzenie
nowych  terenów  parkowo-rekreacyjnych  z  wykorzystaniem  rewitalizowanych  terenów
poprzemysłowych:  Park  Sąsiedzki  na  granicy  Katowic,  Mysłowic  i  Sosnowca
(zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego w rejonie stawów Borki – Morawa – Hubertus);

• w  skład  obszarów  o  wysokich  walorach  krajobrazowych  wchodzi  kompleks  stawów
„Szopienice – Borki”, należy zapewnić ochronę powierzchniowych wód stojących, pełniących
funkcje rekreacyjne i / lub mających duże znaczenie przyrodnicze (w szczególności ochrona
powinna dotyczyć kompleksu stawów „Hubertus”).

Kierunki przeznaczenia terenów w sąsiedztwie obszaru planu:

• strefa  ZE:  obszary  zieleni  o  funkcji  przyrodniczo-ekologicznej,  korytarz  ekologiczny  doliny
Brynicy;

• strefa Zu3 - obszary zieleni o funkcji rekreacyjnej, wody powierzchniowe, tereny zieleni objęte
formami  ochrony  przyrody;  dopuszczenie:  hotele,  motele,  usługi  zakwaterowania
rekreacyjnego,  usługi  konsumpcyjne i  handlu detalicznego o pow.  sprzedaży do 2000 m2,
zagospodarowanie  terenów  z  poszanowaniem  walorów  przyrodniczych,  zwłaszcza
w obszarach  występowania  cennych  zbiorowisk  flory  lub  fauny,  stanowiących  lokalne
biocentra (kompleks stawów Szopienice - Borki);

• strefa U/Zu3: obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną; dopuszczalne (m.in.): usługi
konsumpcyjne  i  handlu  detalicznego  o  powierzchni  sprzedaży  do  2000  m2,  zabudowa
mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, mieszkaniowo-usługowa, nieuciążliwa produkcja.

(3)  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca
(Uchwała Nr 369/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 maja 2016 r.)

Istotne ustalenia o charakterze ogólnym:

• koordynacja  działań  w  zakresie  uporządkowania  i  rekreacyjnego  zagospodarowania
nadbrzeży  Brynicy,  rozbudowa  systemu  połączeń  pieszych  i  rowerowych  stanowiących
kontynuację  obszaru  przestrzeni  ogólnodostępnych  Sosnowca,  wykształcenie
wielofunkcyjnych obszarów rekreacyjno-sportowych o co najmniej międzymiejskiej randze;

• rewitalizacja  obszarów  położonych  wzdłuż  Brynicy,  rozbudowa  i  nowe  zagospodarowanie
obszaru rekreacyjnego „Stawiki” we współpracy z Katowicami i Mysłowicami; 

• rejon  osiedla  Naftowa:  dominacja  terenów  zieleni,  aktywizacja  przestrzeni  publicznych
(rewitalizacja  otoczenia  rzeki  Brynicy),  wykształcenie  ponadlokalnych  powiązań
przestrzennych  pomiędzy  potencjalnymi  terenami  rekreacyjnymi  położonymi  w Katowicach
i Mysłowicach.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obszar  objęty  projektem  planu  sąsiaduje  od  południa  i  wschodu  z  obszarami,  dla  których
obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

(1)  zmiana  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  Mysłowice
[obszar 28]  (Uchwała  Nr  XVII/198/2003 Rady Miasta  w Mysłowicach z dnia  14 listopada 2003 r.,
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2003 r. Nr 115 poz. 3721):

przeznaczenie  terenów  sąsiadujących  z  obszarem  projektu  planu:  KK  UC  –  tereny  komunikacji
kolejowej  z  dopuszczeniem  usług  komercyjnych  oraz  innych  sposobów  zagospodarowania
i użytkowania terenów, które nie są sprzeczne z funkcją komunikacji kolejowej.

(2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Stary Ewald” w Mysłowicach (Uchwała
Nr XLIX/923/13 Rady Miasta  Mysłowice  z  dnia  28 listopada 2013 r.,  Dz.  Urz.  Woj. Śl.  z  2013 r.
poz. 7537)

przeznaczenie terenów sąsiadujących z obszarem projektu planu:

• PU  –  tereny  obiektów  produkcyjnych,  składów,  magazynów  i  usług,  także  zbieranie,
magazynowanie,  unieszkodliwianie  lub  przetwarzanie  odpadów  (uciążliwość  instalacji  nie
może  przekroczyć  poza  granice  terenów  PU);  zakaz  lokalizacji  nowych  zakładów
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o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, dopuszczenie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

• ZP – tereny zieleni urządzonej, 

• KDD – droga publiczna klasy dojazdowej (ul. Szabelnia),

• KK – teren kolejowy;

(3)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla położonego w gminie Sosnowiec
obszaru „Naftowa” (Uchwała Nr 573/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 marca 2017 r.,
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2321):

cel i zasady planu (m.in.): zachowanie terenów otwartych i powierzchni biologicznie czynnych wzdłuż
Brynicy,  dopuszczenie  realizacji  kładek  i  mostków  umożliwiających  połączenie  z  terenami
rekreacyjnymi Mysłowic; nakaz zachowania otwartych terenów zielonych położonych wzdłuż Brynicy,
tworzących korytarz spójności obszarów przyrodniczo cennych, nakaz realizacji ścieżki rowerowej lub
pieszo-rowerowej z możliwością połączenia z terenami rekreacyjnymi Mysłowic;

przeznaczenie terenów w sąsiedztwie obszaru projektu planu:

• WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Brynica),

• ZP – tereny zieleni urządzonej, ciągi piesze i rowerowe, 

• MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MU – teren zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

• UKR – teren usług kultu religijnego, U – teren zabudowy usługowej,  PU – teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

3. Ocena istniejącego stanu środowiska

3.1. Budowa geologiczna i złoża kopalin. Skutki dokonanej eksploatacji węgla
kamiennego

Pod względem budowy strukturalnej, obszar objęty opracowaniem znajduje się w Górnośląskim
Zagłębiu  Węglowym.  Podłoże  skalne  stanowią  utwory  górnego  karbonu,  triasu,  neogenu
i czwartorzędu.  Zasadniczą część górnej partii  litosfery tworzą utwory karbonu górnego (środkowy
i górny  namur):  piaskowce,  iłowce,  zlepieńce,  łupki  iłowcowe  i  mułowcowe  z  pokładami  węgla
kamiennego (warstwy rudzkie i siodłowe).

Przypowierzchniową  część  profilu  podłoża  skalnego  tworzy  zwarta  pokrywa  osadów
czwartorzędowych - plejstoceńskie piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe oraz młodoplejstoceńskie
piaski i żwiry aluwialne, budujące terasę akumulacyjną u zbiegu dolin Czarnej Przemszy, Brynicy i Rawy.
Miąższość tych osadów jest zróżnicowana, od 10 m do 50 m w pradolinie Przemszy.  W dnach dolin
zalegają holoceńskie piaski, mułki, iły i torfy. 

Pod obszarem planu zalegają udokumentowane złoża węgla kamiennego, z których - w rejonie
omawianego  obszaru  -  zaniechano  wydobycia:  Mysłowice,  Saturn  i  Siemianowice-Szopienice  I,
a w bezpośrednim sąsiedztwie (na wschód od Brynicy) – złoża Sosnowiec i Niwka-Modrzejów.

Obszar planu jest terenem pogórniczym. Jego południowa część (w przybliżeniu do linii Rawy,
pow.  38,8  ha,  62%  pow.  obszaru  planu)  leży  w  obrębie  byłego  obszaru  i  terenu  górniczego
„Mysłowice”  likwidowanego zakładu górniczego KWK „Mysłowice” (Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
w Bytomiu Oddział w Mysłowicach KWK „Mysłowice”) (), część północna – w obrębie byłego obszaru
i terenu górniczego Szopienice I (pow. 23,7 ha). Najbliższe czynne obszary górnicze znajdują się na
południe, w odległości 1,7 – 2,9 km od granic obszaru planu.

Zgodnie  z  informacją  o  warunkach geologiczno-górniczych  na terenie  pogórniczym w obrębie
byłego  obszaru  i  terenu  górniczego  Szopienice  I  (pismo  Wyższego  Urzędu  Górniczego  Biuro
Archiwum Dokumentacji  Mierniczo-Geologicznej,  Katowice z 25.09.2017 r.), działalność prowadziła
w jego  obrębie  KWK Siemianowice;  eksploatacja  została  zakończona w  1988 r.  (obszar  górniczy
Szopienice I został zniesiony w 1999 r.). Eksploatacji podlegały pokłady 501, 506, 510, 615 i 620.
Obszar planu w części leżącej w granicach byłego obszaru górniczego „Szopienice I”, znajduje się
poza zasięgiem wpływów dokonanej eksploatacji (nie prowadzono płytkiej eksploatacji, nie występują
wyrobiska  mające  połączenie  z  powierzchnią,  brak  jest  danych  co  do  deformacji  nieciągłych
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związanych z działalnością górniczą oraz rozpoznania geologicznego w zakresie wychodni uskoków
w stropie  karbonu  lub  na  powierzchni).  W  związku  z  brakiem  pełnej  dokumentacji  mierniczo-
geologicznej byłego obszaru górniczego Szopienice I jest możliwe, wg cyt. informacji o warunkach
geologiczno-górniczych, że nie wykazano wszystkich elementów dotyczących dokonanej eksploatacji
górniczej (płytkich wyrobisk i starych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią).

Południowa  część  obszaru  planu  leży  w  obrębie  byłego  obszaru  i  terenu  górniczego  KWK
Mysłowice (likwidowanego podziemnego zakładu górniczego Spółki Restrukturyzacji  Kopalń Spółka
Akcyjna w Bytomiu Oddział w Mysłowicach Kopalnia Węgla Kamiennego „Mysłowice”). W granicach
obszaru górniczego „Mysłowice”, w południowo-zachodnim fragmencie obszaru planu (rejon pomiędzy
zbiornikiem Hubertus IV a ul. Świerczyny) na pow. 0,23 ha (w granicach obszaru planu) prowadzono
w latach 1896 - 1901 płytką eksploatację pokładu 510 na głębokości od 60 m do 80 m, o miąższości
14 m, z zawałem stropu. W sąsiedztwie, na południe od linii kolejowej nr 171 znajduje się rozległy
obszar płytkiej eksploatacji w rejonie Starego Ewalda (pow. 24,5 ha).

W tej części obszaru planu przebiega uskok na linii NW – SE ze strefą wychodni o szerokości
około  100  m.  W  granicach  obszaru  objętego  planem  nie  stwierdzono  występowania  szybów
i szybików.

Na granicy omawianego obszaru, w rejonie skrzyżowania linii kolejowej nr 171 z ul. Świerczyny,
odnotowano w latach 60. i 70. XX w. wystąpienie deformacji nieciągłych, częściowo reaktywowanych
w latach 1999 – 2000. Nie można wykluczyć wystąpienia kolejnych deformacji nieciągłych (progów) na
powierzchni terenu wskutek dyslokacji górotworu. Deformacje nieciągłe mogą pojawić się w przypadku
obciążenia gruntu zabudową bez likwidacji płytkich wyrobisk lub na skutek wypłukiwania rozluźnionego
materiału skalnego z zaciśniętych wyrobisk w przypadku przenikania do nich wód z powierzchni.  Tereny
dawnego płytkiego górnictwa mogą wymagać uzdatnienia pod zabudowę.

3.2. Ukształtowanie terenu. Warunki geologiczno-inżynierskie

Obszar planu leży - według regionalizacji fizyczno-geograficznej - na Wyżynie Katowickiej (część
Wyżyny  Śląskiej),  według  regionalizacji  geomorfologicznej  –  w  Kotlinie  Mysłowickiej  (94%  pow.
obszaru),  pozostała część – w obrębie Wyżyny Katowickiej  (Murckowskiej),  stanowiącej  subregion
Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego (należącego do Wyżyny Śląskiej).

Kotlina  Mysłowicka  stanowi  inwersyjne  obniżenie  denudacyjne  wypreparowane  w  łupkowo-
piaskowcowych warstwach karbońskich. Na skałach tych zalegają bezpośrednio osady lodowcowe
i wodnolodowcowe,  związane  ze  zlodowaceniem  odry  oraz  osady  rzeczne  wypełniające  kopalne
doliny plejstoceńskie. Dno kotliny zajmuje zdegradowana piaszczysta równina sandrowa w poziomie
260-275 m n.p.m.

Płaskowyż  Katowicki  (Murckowski)  tworzy  szereg  grzęd,  garbów  i  kopulastych  pagórów,
o spłaszczonych  wierzchołkach,  rozdzielonych  dolinami,  wcięciami  i  obniżeniami  erozyjnymi.
Omawiany obszar zajmuje wschodni skraj kopuły, położonej pomiędzy dolinami Boliny i Rawy.

Rzeźba terenu omawianego obszaru - począwszy od początku XX w. - podlegała intensywnym
przekształceniom antropogenicznym na skutek eksploatacji  piasków podsadzkowych i  budowy linii
kolejowych, a także płytkiej eksploatacji węgla kamiennego. W wyrobiskach po wydobyciu piasków
podsadzkowych  powstały  samoczynnie  zbiorniki  wodne  (Hubertus  III  i  IV);  niektóre,  mniejsze
wyrobiska  wypełniono  odpadami  pogórniczymi.  Skarpy  wyrobisk  sięgają  od  3-5  m  do  13-15  m
wysokości.  Występuje  również  szereg  innych  form  antropogenicznych:  mniejsze  wyrobiska
poeksploatacyjne,  nasypy  i  wkopy  linii  kolejowych,  wały  przeciwpowodziowe  oraz  powierzchnie
zrównania. 

Obszar planu znajduje się na wysokości od 243 m do 261 m n.p.m., w większości - na wysokości
do  253  m  n.p.m.;  wyżej  położona  jest  jedynie  południowo-zachodnia  część  planu,  leżąca  na
Płaskowyżu  Katowickim  (od  253  m do  261 m n.p.m.)  Nachylenia  terenu  wynoszą  na  większości
obszaru planu poniżej 2%.

Według Atlasu geologiczno-inżynierskiego Aglomeracji Katowickiej omawiany obszar cechuje się
występowaniem  w  różnych  proporcjach  naturalnie  ukształtowanych  gleb  nośnych,  słabnośnych
i nienośnych oraz antropogenicznych gruntów nasypowych.

Do gruntów nośnych należą lodowcowe i  wodnolodowcowe osady piaszczysto-żwirowe (piaski
i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe, różnoziarniste, ze żwirem i wkładkami pyłów lub glin, grunty
w stanie zagęszczonym, rzadziej zagęszczonym lub luźne, zwierciadło wód gruntowych najczęściej
płycej  niż  2  m  ppt.).  Grunty  słabonośne  obejmują:  piaski  drobno-  i  średnioziarniste,  niekiedy
ze żwirami,  tarasów  nadzalewowych  (piaski  drobno-  i  średnioziarniste  z  domieszkami  żwiru
i wkładkami pyłów.
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Do gruntów nienośnych naturalnych należą aluwia facji pozakorytowej (mady) – pyły piaszczyste,
piaski drobnoziarniste, pyły i iły pylaste (namuły) z domieszkami substancji organicznych.

Zmiennymi,  często  niekorzystnymi  warunkami  posadowienia  obiektów  budowlanych
charakteryzują  się  grunty  nasypowe  (antropogeniczne)  -  w  zależności  od  stopnia  zagęszczenia
i składu mechanicznego. Większość terenów ma charakter podpoziomowy (dawne wyrobiska piasku
podsadzkowego,  niecki  obniżenia  terenu).  Miąższość  nasypów miejscami  może sięgać  kilkunastu
metrów.  Grunty  nasypowe  charakteryzują  się  zmiennymi,  często  niekorzystnymi  warunkami
posadowienia obiektów budowlanych, różny jest stopień zagęszczenia i skład mechaniczny. Starsze
nasypy oprócz skały płonnej i gruntów rodzimych mogą zawierać odpady komunalne, gruz budowlany,
fragmenty  drewna  i  inne  odpady.  Zaleca  się  przeprowadzenie  badań  geologiczno-inżynierskich
w obrębie gruntów nasypowych w miejscach dawnego składowania odpadów. 

Zaleca  się  przeprowadzenie  badań  geologiczno-inżynierskich  i  określenie  geotechnicznych
warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych  w  obrębie  gruntów  nasypowych  w miejscach
dawnego składowania odpadów. 

W obrębie obszaru planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych i zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych.

3.3. Klimat

Klimat  pogranicza  Mysłowic,  Katowic  i  Sosnowca  cechuje  się  dużą  nieregularnością
i  zmiennością  typów  pogody,  z  przewagą  wpływów  oceanicznych  (powietrza  polarnomorskiego).
Średnia  roczna  temperatura  wynosi,  według  różnych  źródeł,  od  7,5°C  do  8,3°C.  Najwyższe
miesięczne wartości temperatury występują w lipcu (16,8°C – 19,7°C), rzadziej w sierpniu, najniższe –
w miesiącach zimowych, najczęściej w styczniu (od -2,3°C do -1,5°C),

Liczba dni pochmurnych waha się w ciągu roku od 175 do 225, dni  pogodnych jest  od 140
do 190.  Największe  zachmurzenie  występuje  w  miesiącach  zimowych.  Średnia  liczba  dni  z  mgłą
w ciągu roku wynosi 55, średni czas zalegania pokrywy śnieżnej w roku – 60 dni. Średnioroczna suma
opadów waha się od 514 mm do 764 mm. Przeważają opady w półroczu ciepłym.

Przeważają  wiatry  z  sektora  zachodniego:  południowo-zachodnie  (19%),  północno-zachodnie
i zachodnie;  najrzadziej  wieją  wiatry  z  północy  i  północnego-wschodu.  Prędkość  wiatru  jest  mała,
w większości  nie  przekracza  2m/s  (ponad  80%  dni  w  roku  cechuje  się  występowaniem  wiatrów
o prędkości niższej niż 1,5 m/s, co niekorzystne wpływa na warunki rozpraszania zanieczyszczeń). 

Topoklimat w rejonie obszaru planu jest modyfikowany przez wpływ dolin Brynicy i Rawy oraz
powierzchni wodnych wód stojących, powodujące zwiększoną wilgotność względną powietrza, częste
występowanie  mgły  i tworzenie  się  zastoisk  zimnego  powietrza  w  czasie  pogodnych  nocy
i przymrozków.

3.4. Wody

Wody podziemne

Według podziału  na jednolite  części  wód podziemnych,  większość  obszaru  objętego planem
znajduje się w JCWPd 111, z wyjątkiem jego południowego skraju, wchodzącego w skład JCWPd 112.
Części wód podziemnych są zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych ze względu na wpływ
górnictwa, odwadnianie kopalń i zatapianie głębokich lejów depresji.

W  utworach  karbonu  górnego  występują  zespoły  poziomów  wodonośnych  zbudowanych
z warstw  piaskowców  o  miąższościach  kilku  -  kilkudziesięciu  metrów,  odizolowanych  wkładkami
i warstwami  nieprzepuszczalnych  iłowców.  W strefach wyklinowań osadów izolujących,  w strefach
uskokowych  oraz  w  rejonach  wyrobisk  górniczych  istnieje  lokalna  łączność  hydrauliczna  między
poszczególnymi  poziomami.  Na  omawianym  obszarze  możliwość  zasilania  wodami  opadowymi
z powierzchni jest, poza wymienionymi przypadkami, ograniczona ze względu na przewagę warstw
nieprzepuszczalnych  w  stropowej  partii  górotworu  karbońskiego.  Zasoby  wód  karbońskich  są
w znacznej  części  sczerpywane  w  wyniku  odwadniania  wyrobisk  kopalń  węgla  kamiennego  do
głębokości około 450 – 500 m p.p.t.

Pierwszy poziom wód gruntowych występuje nieciągle, na ogół w postaci płytko zalegających
soczew wód zawieszonych w nasypach antropogenicznych, płatach lub cienkich warstwach osadów
wodnolodowcowych lub części zwietrzelin skał karbońskich. Są one podścielone nieprzepuszczalnymi
albo słabo przepuszczalnymi glinami lodowcowymi bądź iłowcami. 

Problemem są  wody  zasolone  pompowane z  kopalń  odprowadzane do zbiorników lub  rzek.
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Powoduje to podniesienie zwierciadła wód w rzekach i znaczne ich zasolenie, powodujące degradację
rzek oraz zniszczenie flory i fauny.

Wody powierzchniowe

Obszar  planu  pod  względem  hydrograficznym  należy  do  lewostronnego  dorzecza  Wisły,
w regionie  wodnym Małej  Wisły  -  w zlewni  Rawy,  stanowiącej  prawobrzeżny  dopływ Brynicy,  we
fragmencie  –  w  zlewni  Boliny  (dopływ  Przemszy).  W  podziale  na  jednolite  części  wód
powierzchniowych,  niemal  cały  obszar  planu  znajduje  się  w  JCWP Rawy,  fragment  wschodni  –
w JCWP Brynicy,  skraj  południowy  –  w  JCWP Boliny.  Większość  obszaru  planu  stanowi  obszar
bezodpływowy (Hubertus III).

Rawa, przepływająca przez środkową część obszaru planu, posiada całkowicie sztuczne koryto
betonowe  (dno  i  brzegi  wyłożone  płytami  betonowymi,  pozbawione  jakiejkolwiek  łączności
hydraulicznej z wodami podziemnymi oraz pozbawione zasilania przez wody powierzchniowe [Rawa
na obszarze  planu  ma charakter  tranzytowy  -  w  otoczeniu  cieku  znajdują  się  wyłącznie  obszary
bezodpływowe]). Wschodnią granicę planu stanowi Brynica (prawobrzeżny dopływ Przemszy). Koryto
Brynicy  jest  całkowicie  obwałowane  i  uszczelnione,  bez  kontaktu  hydraulicznego  z  wodami
podziemnymi, o wysokiej przepustowości. Rzeka cechuje się regularnymi przepływami.

Jakość  wód  powierzchniowych  Brynicy  i  Rawy  według  nieobowiązujących  już  przepisów  jest
bardzo niska (V klasa czystości) ze względu na wysoki poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych.
Brynica  cechuje  się  niewielkim  przekroczeniem  wartości  granicznych  dla  IV  klasy  w  przypadku
siarczanów i chlorków, umiarkowanym dla związków fosforu oraz wielokrotnym w przypadku bakterii
coli. Rawa wykazuje silne zanieczyszczenie związkami fosforu, chlorkami i bakteriami coli.

Wody stojące
W obrębie  obszaru znajduje  się  południowo-wschodnia  część  zbiornika Hubertus III  i  zbiornik

Hubertus IV, powstałe w wyrobiskach po eksploatacji piasków podsadzkowych, zasilane przez wody
podziemne.  Zbiornik  Hubertus  III  pełni  funkcje  rekreacyjne,  natomiast  zbiornik  Hubertus  IV  jest
wykorzystywany jako osadnik zasolonych wód dołowych z KWK Mysłowice.

Zbiornik  (staw)  Hubertus  III  stanowi  część  kompleksu  stawów  szopienickich,  powstałych
w wyrobiskach poeksploatacyjnych (po zakończeniu eksploatacji  piasku i zaprzestaniu odwadniania
wyrobisk samoczynnie wypełniły się wodą w latach 50. i 60. XX w.). Kompleks stawów obejmuje kilka
dużych i szereg mniejszych zbiorników (Morawa [pow. 35,3 ha], Borki [11,23 ha], Hubertus I [6,93 ha],
Hubertus II  [18,68 ha],  Hubertus III  [14,23 ha],  Stawiki  [8,17 ha],  a także  Hubertus IV [8,40 ha -
faktyczna powierzchni lustra wody]).  Stawy cechują się niewielką głębokością wody,  nie posiadają
dopływów (stanowią obszary bezodpływowe).

Wody zbiornika Hubertus IV ze względu na wieloletni zrzut wód dołowych są silnie zasolone, co
dyskwalifikuje  je  do  wykorzystania  na  potrzeby  rekreacji  bez  uprzedniej  rekultywacji.  Aktualny
zarządca  zbiornika  -  Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  w  Bytomiu  została  zobowiązana  przez
Prezydenta Miasta Mysłowice do rekultywacji  zdegradowanego terenu, obejmującego osadnik wód
dołowych i tereny przyległe o pow. 12,3 ha, do końca 2022 r.

3.5. Gleby

Stan jakościowy gleb na pograniczu północnych części Mysłowic, Katowic i Sosnowca nie jest
dokładnie rozpoznany. Na podstawie wyników badania gleb z lat 1984, 2005 i 2007-2010, stwierdza
się, że w północnej części Mysłowic, na pograniczu z Szopienicami, występują gleby cechujące się
wysokim poziomem zanieczyszczeń metalami ciężkimi. (>1000 mg/kg cynku, >80 mg/kg strontu, >100
mg/kg ołowiu, >0,20 mg/kg rtęci, >20 mg/kg miedzi i >4 mg/kg kadmu).

Wyniki badań dają podstawę do uznania za prawdopodobne, że gleby na omawianym obszarze
mogą nie spełniać standardów określonych w uchylonym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi, zastąpionym
przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczeń powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).

Gleby  podlegały  silnej  antropopresji  również  na  skutek  działalności  górniczej  (odkrywkowej
eksploatacji  piasków  podsadzkowych),  składowania  odpadów,  budowy  linii  kolejowych  i  wałów
przeciwpowodziowych, innego rodzaju zniszczenia mechanicznego, w mniejszym stopniu również na
skutek rozwoju zabudowy.

Zanieczyszczenie  gleb  i  osadów  dennych  w  zbiornikach  antropogenicznych.  Zbiorniki  w  rejonie
„Stawów  Szopienickich”  znajdują  się  w  strefie  wpływu  liniowych  i  powierzchniowych  źródeł
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zanieczyszczeń  przemysłowych  (wieloletnie  sąsiedztwo  huty  metali  nieżelaznych  Szopienice)
i cechują się w związku z tym wysokim poziomem skażenia metalami ciężkimi (cynk, ołów, kadm,
nikiel)  w osadach dennych. W latach 1998-2007 przeprowadzono badania wód i osadów dennych
wybranych zbiorników w tym rejonie.  Stwierdzono różne poziomy zanieczyszczeń wód, najwyższe
koncentracje pierwiastków śladowych w osadach dennych występowały w zbiornikach Hubertus, gdzie
stwierdzono wysokie koncentracje cynku, ołowiu, kadmu i niklu (cynk – 30 616 mg/kg, ołów – 3660
mg/kg, kadm – 286 mg/kg, nikiel – 133 mg/kg).

3.6. Środowisko przyrodnicze

Położenie w stosunku do obszarów Natura 2000. Obszar planu nie jest położony w granicach
lub bliskim sąsiedztwie obszarów objętych ochroną prawną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane specjalne obszary ochrony
siedlisk  (Dyrektywa  siedliskowa)  jest  położony  w  odległości  9,5  km  (najmniejsza  odległość)  -
Torfowisko Sosnowiec Bory PLH240038, w odległości około 15 km znajdują się:  Łąki w Jaworznie
PLH240042, Łąki w Sławkowie PLH240043 i Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 (13,2 km).
Najmniejsza odległość od obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 wynosi ponad 20 km:
Stawy w Brzeszczach PLB120009 (22 km), Dolina Dolnej Soły PLB120004 (26,6 km) i Dolina Górnej
Wisły PLB240001 (36,3 km).

Obszar  planu  i  jego  szerokie  otoczenie  nie  są  objęte  formami  ochrony  ustanowionymi  na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Mysłowic z 2015 r.
nie proponuje ustanowienia dla obszaru ochrony prawnej na mocy przywołanej ustawy.

Zespół  stawów w części  leżącej  w Katowicach  (Morawa,  Borki,  Hubertus  I,  II  i  III  w  części
położonej  w  granicach  administracyjnych  Katowic)  był  objęty  ochroną  prawną  w  formie  zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego  (zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  „Szopienice  –  Borki”  utworzony
został uchwałami Rady Miejskiej Katowic nr XVI/220/99 z dnia 29 listopada 1999 r., nr XVIII/258/2000
z dnia 17 stycznia 2000 r. i Nr XXI/298/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za zespół
przyrodniczo-krajobrazowy  kompleksu  stawów  w  Katowicach  –  Szopienicach).  Ochrona  prawna
obszaru  została  zniesiona  z  powodów  formalnych  w  związku  ze  zmianami  ustawy  o  ochronie
przyrody.

Zespół stawów na pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca cechuje się szczególną wartością
przyrodniczą  (obszar  o  podwyższonej  wartości  przyrodniczej).  Stanowi  cenną  ostoję  dla  roślin
i zwierząt, zwłaszcza ptaków wodno-błotnych, a także ważek i motyli oraz płazów. Część zbiorników
(w tym stawy Hubertus II i III w części leżącej na pograniczu Mysłowic i Katowic) charakteryzuje się
dość dobrze rozwiniętą strefą brzegową z wykształconą roślinnością szuwarową, tworzącą miejscami
[głównie na stawach Hubertus] rozległe i trudno dostępne łany) oraz z zadrzewieniami wierzbowymi
i olszowymi.  Kompleks stawów i  ich otoczenie jest  zróżnicowany pod względem siedliskowym,  co
stwarza dogodne warunki bytowania i rozrodu wielu gatunków roślin i zwierząt. Według opracowania
ekofizjograficznego  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego województwa  śląskiego  rejon  ten
należy  do  ostoi  faunistycznych  o  znaczeniu  regionalnym  „Stawy  w  Szopienicach”  z  uwagi  na
występowanie dwóch gatunków motyli, z zaleceniem utrzymania użytków zielonych (koszenie/wypas).

W opracowaniu ekofizjograficznym dla miasta Mysłowice (2015), większą część obszaru planu
(staw Hubertus III i Hubertus IV oraz tereny w widłach Brynicy i Rawy) zaliczono do terenów cennych
przyrodniczych  („teren  o  wysokich  wartościach  przyrodniczych  i  krajobrazowych,  ostoja  rzadkich
regionalnie  gatunków  roślin  i  zwierząt,  dobrze  zachowane  siedliska  przyrodnicze,  ważna  rola
w kształtowaniu różnorodności biologicznej”).

Część kompleksu stawów leżącą w Szopienicach (pow.  157,8 ha) sklasyfikowano w studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Katowic  jako  obszar
o ponadprzeciętnych walorach przyrodniczych i  krajobrazowych,  który powinien być zachowany ze
względu  na  znaczenie  dla  ochrony  cennych  gatunków  roślin  i  zwierząt,  bioróżnorodności
i zapewnienia  ciągłości  ekologicznej  („Stawy  Szopienice  –  Borki  -  duże  powierzchniowo  zbiorniki
wodne  z  otoczeniem  o  wysokich  walorach  przyrodniczych  i  krajobrazowych”).  Istotną  rolę  pełnią
również cenne obszary łąkowe w dolinie Brynicy, usytuowane wzdłuż rzeki (wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca).

Roślinność
Szata roślinna w obrębie obszaru planu i w jego otoczeniu (z uwzględnieniem położonych poza

granicą miasta pozostałych zbiorników Hubertus) jest zróżnicowana – w części północnej występują
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zbiorowiska  wodne  i  przybrzeżne  (szuwarowe),  związane  ze  zbiornikami  w  wyrobiskach
poeksploatacyjnych.  Roślinność  wodną  reprezentuje  roślinność  z  klasy  Potametea  i  Lemnetea  –
zbiorowiska  moczarki  kanadyjskiej,  wywłóczników  i  rdestnic,  m.in.  pływacz  zwyczajny,  rdestnica
pływająca,  rdestnica kędzierzawa,  rdestnica trawiasta,  wywłócznik  kłosowy,  rzęsa drobna,  rogatek
sztywny. 

Na  brzegach  stawów  występują  zbiorowiska  szuwarowe,  tworzone  przez  szuwary  z  klasy
Phragmitetea (zbiorowiska jednogatunkowe):

• szuwary  trzcinowe  Phragmitetum  australis,  tworzące  miejscami  płaty  o  bardzo  dużej
powierzchni, o ubogim składzie florystycznym (gatunek dominujący - trzcina pospolita)

• szuwary pałkowe (szuwar pałki szerokolistnej Typhetum latifoliae i wąskopałkowy Typhetum
angustifoliae) oraz rzadziej:

• szuwar mannowy Glycerietum maximae,
• szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, 
• szuwar mannowy i turzycowy ze związku  Magnocaricion (zbiorowiska szuwarowe, takie jak

manna mielec, mozga trzcinowata i trzcina pospolita). 
Na brzegach stawów stwierdzano stanowiska roślin chronionych -  kruszczyk  wodny i  centuria

pospolita.  Zachodni  brzeg  stawu  Hubertus  III,  tworzony  przez  groblę,  stanowiącą  pozostałość
bocznicy  kolejowej,  rozdzielającą  stawy  Hubertus  II  i  III,  jest  silnie  porośnięty  bujną,  wysoką
roślinnością szuwarową (głównie  szuwar  trzcinnowy i  mannowy).  Południowo-wschodni,  miejscami
wysoki,  mysłowicki  brzeg  stawu  Hubertus  III  jest  pozbawiony  zbiorowisk  szuwarowych.  Strefę
brzegową tworzą tu murawy psammofilne, porośnięte kępami krzewiastych wierzb oraz piaszczysta
plaża w rejonie kąpieliska Hubertus.

Północny  brzeg  osadnika  wód  dołowych  Hubertus  IV  cechuje  się  szerokim  pasem namulisk,
porośniętych szuwarami trzcinowymi i mannowymi. Otoczenie stawu (obecnego lustra wody) stanowi
dobre  siedlisko  dla  gatunków  halofitycznych,  przystosowanych  do  rozwoju  na  silnie  zasolonym
podłożu ze zbiorowiskami śródlądowych słonych łąk, pastwisk i szuwarów  Glauco – Puccinellietalia
(m.in. solanka kolczysta [Salsola kali]).

Na  terenach  otaczających  zbiorniki  występuje  roślinność  higrofilna,  zadrzewienia  i  nieużytki.
W podmokłych  obniżeniach  występuje  roślinność  nitro-higrofilna  (z  udziałem  trzciny  pospolitej,
kilesznika zaroślowego,  sadźca  konopiastego,  manny mielec i  nawłoci  kanadyjskiej),  w miejscach
bardziej suchych – roślinność o charakterze ruderalnym, zdominowana przez trzcinnika piaskowego.
Występują zarośla i zadrzewienia z udziałem olszy czarnej i robinii akacjowej.

We wschodniej  części  obszaru projektu planu, na wschód od zbiornika Hubertus IV i ośrodka
Hubertus występują wieloletnie zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, ubogie florystycznie (trawy rajgras
wyniosły, kostrzewa czerwona, wiechlina łąkowa, kłosówka miękka, kupkówka pospolita, jaskier ostry,
szczaw zwyczajny), w miejscach bardziej wilgotnych rozwijają się okrajki nitrofilne (głównie wysokie
byliny,  sadziec  konopiasty,  wierzbownica,  niecierpek  gruczołowaty)  oraz  zbiorowiska  z  udziałem
brzóz, osik, wierzb, olch i jesionów.

Na  terenach  kolejowych  i  pokolejowych,  przydrożach  i  obrzeżach  zabudowy  występują  płaty
roślinności zdominowane przez trzcinnik piaskowy i gatunki inwazyjne. Na nieużytkach rozwijają się
zbiorowiska ruderalne (m.in. zbiorowiska tworzone przez bylicę pospolitą, wrotycz pospolity, łopiany
i nostrzyk  biały).  W części  południowo-zachodniej,  pomiędzy  zbiornikiem  Hubertus  IV
a ul. Świerczyny,  w  wyrobiskach  popiaskowych,  wypełnionych  odpadami  pogórniczymi,  występują
zadrzewienia  wykształcone  w  procesie  spontanicznej  sukcesji  z  drzewostanem  lekkonasiennych
drzew, m.in. brzoza brodawkowata, wierzby,  sosna, dąb czerwony, robinia akacjowa, w miejscach
bardziej wilgotnych występują zbiorowiska z udziałem brzóz, osik, wierzb i olszy czarnej. Na gruntach
antropogenicznych rozwinęły się zbiorowiska roślinności ruderalnej z łanami trzcinnika piaskowego
i zawciągu  pospolitego,  z  kępami  zarośli  (brzoza,  osika,  wierzby).  Na  siedliskach  silnie
przekształconych  występują  zbiorowiska  inicjalne.  Na  terenach  zabudowanych,  w  tym  w rejonie
ośrodka Hubertus występują zbiorowiska zieleni z udziałem roślin ozdobnych.

Zwierzęta

W rejonie Stawów Szopienickich występuje głównie gatunki zwierząt związane z siedliskami wód
stojących  z  towarzyszącymi  zbiorowiskami  szuwarowymi,  w  znacznie  mniejszym  stopniu  –
z siedliskami polno-łąkowymi. Wśród gatunków zwierząt, największe znaczenie mają gatunki ptaków,
w szczególności wodnych i wodno-błotnych. Liczne są również gatunki owadów, w tym ważki.

Ptaki.  Według  opracowania  ekofizjograficznego  dla  miasta  Mysłowice  z  2015  r.,  obserwacje
ornitologiczne prowadzone od 1993 r. wykazały dotychczas (na wszystkich stawach szopienickich):
54 gatunki  lęgowe  (w  tym  32  odlatujące  na  zimę,  9  pozostających  przez  cały  rok,  13  gatunków
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częściowo odlatujących, częściowo pozostających), 99 gatunków ptaków przelotnych, zatrzymujących
się na stawach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 9 gatunków przelotnych, nie zatrzymujących się
na stawach, 53 gatunki  przylatujących w okresie zimowym (w tym 19 gatunków pozostających na
stawach nawet  do ich zamarznięcia  i  koncentrujących  się  na  niezamarzniętych  fragmentach  oraz
34 gatunki przebywające na stawach tylko w łagodne zimy, kiedy stawy nie zamarzają).

Spośród  gatunków  ptaków  występują  liczne  gatunki  chronionych  ptaków  wodnych  i  wodno-
błotnych (Tab. 2), a także ptaki nie podlegające ochronie (gatunki łowne): czernica, głowienka, gołąb
grzywacz, gołąb skalny forma miejska, kaczka krzyżówka i łyska.

Ślimaki: zatoczek rogowy, zatoczek pospolity, błotniarka stawowa, szczeżuja pospolita.

Owady:  brzegi  stawów stanowią  siedliska  licznych  gatunków ważek,  a  także  motyli,  trzmieli,
szerszeni, chrabąszczy majowych i chrząszczy (m.in. rohatyniec nosorożec).

Ryby: w zbiornikach Hubertus, w tym w zbiorniku Hubertus III występuje co najmniej kilkanaście
gatunków  ryb  (wzdręga,  okoń  pospolity,  szczupak  pospolity,  leszcz,  karaś  zwyczajny,  karaś
srebrzysty, słonecznica pospolita, karp, tołpyga pstra, lin, płoć, sandacz, sum, ukleja, węgorz, sumik
karłowaty, jaź, śladowo także węgorz europejski i krąp).

Płazy  (miejsca rozrodu w zarośniętych  zatokach):  rzekotka  drzewna,  kumak nizinny,  ropucha
zielona,  ropucha  szara,  traszka  grzebieniasta,  traszka  zwyczajna,  grzebiuszka  ziemna,  żaba
jeziorkowa, żaba śmieszka, żaba trawna; gady - zaskroniec.

Ssaki: gatunki  drobnych  ssaków  -  jeż  europejski,  łasica,  ryjówka  aksamitna,  kret,  piżmak
amerykański i lis.

Chronione gatunki roślin i  zwierząt stwierdzone na obszarze kompleksu stawów na
pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca

Ze względu na położenie obszaru planu w obrębie kompleksu zbiorników „Stawy Szopienickie”,
silne powiązania przyrodnicze obszaru planu z pozostałą częścią kompleksu stawów oraz z uwagi na
dostępne  dane,  często  nie  podającego  konkretnego  zbiornika,  na  którym  lub  w  jego  otoczeniu
zaobserwowano  gatunki  roślin  i  zwierząt,  uwzględniono  wszystkie  podawane w różnych  źródłach
gatunki, których obecność stwierdzono w tym rejonie.

Spośród wymienionych gatunków roślin oraz gatunków zwierząt, których obecność stwierdzono
na  obszarze  Stawów  Szopienickich,  do  gatunków  chronionych  (na  podstawie  aktualnie
obowiązujących  rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin oraz z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, należą:

• dwa  gatunki  roślin  nasiennych  (kruszczyk  pospolity  [ochrona  ścisła]  i  centuria  pospolita
(zwyczajna, ochrona częściowa) oraz 

• 50  gatunków  zwierząt,  w  tym  35  gatunków  ptaków,  podlegających  ochronie  ścisłej
(32 gatunki) lub częściowej  (3 gatunki), gady (zaskroniec zwyczajny) i 10 gatunków płazów,
w tym  6  gatunków  podlegających  ochronie  ścisłej  oraz  4  gatunki  ssaków,  podlegające
ochronie częściowej (łasica, jeż zachodni, kret, ryjówka aksamitna).

Nie można wykluczyć występowania na obszarze stawów gatunków nietoperzy,  podlegających
ochronie ścisłej, których obecność stwierdzano w pasie terenu o szerokości 1 km od linii kolejowej nr 1
Będzin  – Katowice  (na terenie Sosnowca)  – w odległości  do 1 km od linii  kolejowej  znajduje się
północna część obszaru planu (na północ od Rawy): gacek brunatny (Plemroczek późnycotus auritus),
mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus), mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii), mroczek późny
(Eptesicus serotinus), nocek duży (Myotis myotis) i nocek rudy (Myotis daubentonii).

W  grupie  chronionych  gatunków  ptaków,  przeważają  gatunki  z  grup  wróblowych  oraz
blaszkodziobych i siewkowych (stanowiące łącznie 60% gatunków chronionych). Spośród chronionych
gatunków ptaków,  część  stanowią  gatunki  obserwowane  jedynie  incydentalnie  (m.in.  nurogęś,
ogorzałka, ohar), dla których rejon stawów szopienickich nie stanowi stałego siedliska.

Do gatunków ptaków chronionych, których występowanie stwierdzono na stawach Hubertus III
i IV, należy osiem gatunków, dla których stawy stanowią siedlisko lęgowe: brodziec piskliwy, czajka,
kokoszka, łabędź niemy, śmieszka, perkoz dwuczuby, potrzos i trzciniak.

Brak danych o liczebności ptaków tych gatunków. Można jednak sądzić na podstawie sprawozdań
z obserwacji faunistycznych, że nie są to liczebności istotne.

Do bardziej  cennych od stawów Hubertus należą  stawy Morawa w Katowicach  (bąk,  bączek,
krakwa,  kropiatka,  łabędź  niemy,  ohar,  głowienka)  i  Stawiki  w  Sosnowcu  (duża  kolonia  lęgowa
śmieszki)  -  najczęściej  podawane jako  miejsce  obserwacji  ptaków.  Nie  można jednak wykluczyć,
że niektóre z gatunków ptaków, dla których jako miejsce obserwacji podaje się „stawy w Szopienicach
lub Szopienice” występują również na stawach Hubertus, położonych w Mysłowicach (część gatunków
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występująca incydentalnie lub sporadycznie: bąk, krakwa, lelek ohar, podgorzałka, szablodziób).
Według oprac. Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 2011 – 2016, w Szopienicach

zanotowano dużą  koncentrację  łąbędzia  niemego  (około  100  osobników),  z  których  część  mogła
zimować również na stawach Hubertus. Notowano także regularne zimowanie podgorzałki (kilka lat
z rzędu przed 2011 r.), w styczniu 2012 r.  zaobserwowano dwa ptaki w Szopienicach. Podaje się,
że stawy  (w  Szopienicach)  i  przyległy  odcinek  Brynicy  są  miejscem  regularnego  zimowania
podgorzałki, niewykluczone że również w części kompleksu stawów należącej do Mysłowic.  Według
notki  „Zimowanie  łabędzia  niemego  na  wybranych  zbiornikach  województwa  śląskiego  w  latach
2012/2013 – 2015/2016” jako dogodne miejsce zimowania dla wielu gatunków ptaków wymieniany jest
staw Morawa. Najczęściej obserwowana wielkość stad łabędzia niemego mieściła się w przedziale 40-
65 osobników,  choć zdarzały  się  również  stada przekraczające ilość 75 osobników,  a nawet  100
osobników.

Siedliska  pokarmowe dla  gatunków ptaków brodzących  stanowią  głównie  szerokie  namuliska,
porośnięte szuwarem przy osadniku Hubertus IV. Brzeg stawu Hubertus III w części mysłowickiej ma
strefę brzegową pozbawioną szuwarów.  Dogodne siedlisko tworzą również groble pomiędzy stawami
Hubertus I – III, jednak w części mysłowickiej grobla nie cechuje się szerokimi płatami szuwarów, jak
to ma miejsce w przypadku grobli pomiędzy stawami Hubertus I i II.

Tabela 2. Gatunki chronione roślin i zwierząt, których występowanie stwierdzono (w różnych źródłach)
na obszarze kompleksu stawów na pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca („Stawy Szopienickie”)

Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi

ROŚLINY

NASIENNE

storczykowate

kruszczyk błotny Epipactis palustris ochrona ścisła

goryczkowate

centuria pospolita (zwyczajna) Centaurium erythraea ochrona częściowa

ZWIERZĘTA

PTAKI

blaszkodziobe

krakwa Anas strepera ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

łabędź niemy Cygnus olor ochrona ścisła, (2)

nurogęś Mergus merganser ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

ogorzałka Aythya marila ochrona ścisła, (2)

ohar Tadorna tadorna ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

podgorzałka Aythya nyroca ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

gołębiowe

gołąb miejski Columba livia forma urbana ochrona częściowa, (2)

sierpówka Streptopelia decaocto ochrona ścisła, (2)

jerzykowe

jerzyk Apus apus ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

lelkowe

lelek Caprimulgus europaeus ochrona ścisła, (2)

pelikanowe

bączek Ixobrychus minutus ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

bąk Botaurus stellaris ochrona ścisła, (2)

kormoran Phalacrocorax carbo ochrona częściowa, (2)

perkozowe

perkoz dwuczuby Podiceps cristatus ochrona ścisła, (2)
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Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi

siewkowe

brodziec piskliwy Actitis hypoleucos ochrona ścisła, (2), (3)

czajka Vanellus yanellus ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

mewa siwa Larus canus ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

sieweczka rzeczna Charadrius dubius ochrona ścisła, (2)

szablodziób Recurvirostra avosetta ochrona ścisła, (2), (3)

śmieszka Chroicocephalus ridibundus ochrona ścisła, (2)

sokołowe

pustułka Falco tinnunculus ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

sowy

płomykówka Tyto alba ochrona ścisła, (2), (3)

pójdźka Athene noctua ochrona ścisła, ochrona czynna, (2), (3)

wróblowe

kawka Corvus monedula ochrona ścisła, (2)

kopciuszek Phoenicurus ochruros ochrona ścisła, (2)

mazurek Passer montanus ochrona ścisła, (2)

oknówka Delichon urbicum ochrona ścisła, (2)

potrzos Emberiza schoeniclus ochrona ścisła, (2)

sroka Pica Pica ochrona częściowa, (2)

trzciniak Acrocephalus arundinaceus ochrona ścisła, (2)

trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus ochrona ścisła, (2)

wróbel Passer domesticus ochrona ścisła, (2)

żurawiowe

kokoszka Gallinula chloropus ochrona ścisła, (2)

kropiatka Porzana porzana ochrona ścisła, ochrona czynna, (2)

wodnik Rallus aquaticus ochrona ścisła, (2)

GADY

gady łuskonośne

zaskroniec zwyczajny Natrix natrix ochrona ścisła, (1)

PŁAZY

grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus ochrona ścisła, (1)

kumak nizinny Bombina bombina ochrona ścisła, ochrona czynna, (1)

ropucha szara Bufo bufo ochrona częściowa, (1)

ropucha zielona Pseudepidalea viridis ochrona ścisła, (1)

rzekotka drzewna Hyla arborea ochrona ścisła, ochrona czynna

żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae ochrona częściowa, (1), (4)

żaba śmieszka Pelophylax ridibundus ochrona częściowa, (1), (4)

płazy bezogonowe

żaba trawna Rana temporaria ochrona częściowa, (1)

płazy ogoniaste

traszka grzebieniasta Triturus cristatus ochrona ścisła, ochrona czynna, (1)

traszka zwyczajna Lissotriton vulgaris ochrona częściowa, (1)

SSAKI
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Nazwa polska Nazwa naukowa Uwagi

drapieżne

łasica Mustela nivalis ochrona częściowa, (1)

jeżokształtne

jeż zachodni Erinaceus europaeus ochrona częściowa, (1)

ryjówkokształtne

kret Talpa europaea ochrona częściowa, (1) a)

ryjówka aksamitna Sorex araneus ochrona częściowa, (1) a)

Uwagi  do  tabeli  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  9 października  2014 r.  w sprawie
ochrony  gatunkowej  roślin  (Dz.  U.  z  2014 r.  poz.  1409)  oraz Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183):

a) poza terenem ogrodów, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych;

(1) gatunek, dla którego wprowadza się dodatkowy zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia;

(2) gatunek, dla którego wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach
noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań
ptaków migrujących lub zimujących;

(3) gatunek, dla którego wprowadza się dodatkowo zakaz fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących
powodować ich płoszenie lub niepokojenie;

(4)  okaz  gatunku,  pozyskany  poza  granica  państwa  i  wwieziony  z  zagranicy  na  podstawie  zezwolenia
regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, którego nie dotyczy
zakaz  przetrzymywania,  posiadania,  zbywania,  oferowania  do  sprzedaży,  wymiany,  darowizny,  a  także
wywożenia poza granicę państwa

Położenie w strukturach przyrodniczych (korytarze ekologiczne i ostoje)

Obszar opracowania jest położony w obrębie struktur przyrodniczych o znaczeniu regionalnym: 

• korytarze ornitologiczne: „Stawy Szopienickie” - miejsce przystankowe (przystanek pośredni
składający się  z dziewięciu  zbiorników [Borki,  mały  zbiornik  na północ od zbiornika Borki,
Morawa,  Stawiki,  stawy  Hubertus  I,  II  i  III  oraz  Hubertus  IV]),  obejmujące  ponad  80%
pow. obszaru  planu (pow.  50,7  ha),  powiązane  z  korytarzem  ornitologicznym  „Dolina
Przemszy”,  łączącym zbiorniki  wodne Kuźnica Warężyńska i  Pogoria III  z z doliną Górnej
Wisły (korytarze ornitologiczne, obejmujące szlaki migracji ptaków oraz przystanki pośrednie
wyznaczone w opracowaniu Korytarze ekologiczne w województwie śląskim - koncepcja do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa na podstawie analizy rozmieszczenia
i liczebności  22 wskaźnikowych gatunków ptaków lęgowych i  18 wskaźnikowych  gatunków
ptaków przelotnych) oraz 

• korytarz spójności obszarów chronionych „Brynica”, wyznaczony dla zapewnienia wzajemnej
łączności obszarów chronionych w województwie (zasięg korytarza w obrębie obszaru planu
w dużym stopniu pokrywa się z korytarzem ornitologicznym „Stawy Szopienickie”)

Ponadto,  w  rejonie  obszaru  planu  wyznaczono  korytarze  ichtiologiczne  (rzeka  Przemsza,
II – rzędowy  korytarz  o  znaczeniu  regionalnym  [R-12]  dla  migracji  części  populacji  ryb
dwuśrodowiskowych oraz korytarz Brynica [R-13], z obszarem węzłowym ostoi ichtiofauny „Przemsza
Dolna”),  korytarz  herpetologiczny  (dolina  Czarnej  Przemszy  i  dolina  Brynicy)  oraz  korytarz  dla
nietoperzy – obejmujący trasy przelotów nietoperzy związane z z dolinami rzecznymi lub pasmowymi
i liniowymi zadrzewieniami.

3.7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. Krajobraz

W granicach obszaru objętego projektem planu, ani w jego bliskim sąsiedztwie nie występują
obszary i obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ani
obiekty uznane za dobra kultury współczesnej.

W  opracowaniu  ekofizjograficznym  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa
śląskiego  obszar projektu planu zaliczono do krajobrazów wyjątkowych, które cechują się wysokim
stopniem  różnorodności,  obecnością  otwartych  przestrzeni,  w  których  wyeksponowane  są
współwystępujące  elementy  krajobrazu  przyrodniczego  i  kulturowego.  Krajobraz  posiada  wysoką
wartość użytkową (krajobraz użytkowany gospodarczo, podejmowane są nowe funkcje pozarolnicze
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i pozaprzemysłowe), informacyjną, symboliczną, estetyczną i emocjonalną.

Dotychczas nie sporządzono i nie uchwalono audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rys. 3. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego projektem planu z otoczeniem w rejonie kompleksu stawów
na pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca

3.8. Zagrożenia środowiskowe

Jakość powietrza

Jakość powietrza  w szerokim otoczeniu  obszaru  objętego planem jest  zła.  Obszar  położony
w północnym fragmencie Mysłowic, na styku z Katowicami i Sosnowcem należy w podziale na strefy
służące ocenie  jakości  powietrza  do strefy aglomeracja górnośląska (PL240),  zakwalifikowanej  do
wykonania  programu  ochrony  powietrza  z  uwagi  na  przekroczenie  dopuszczalnej  częstości
przekraczania  poziomu  dopuszczalnego  24  godz.  stężeń  pyłu  zawieszonego  PM10  w  roku
kalendarzowym oraz przekroczenie  dopuszczalnego poziomu pyłu  zawieszonego PM10 i  poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.

Według Piętnastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującej 2016
rok, wartości średnie stężeń pyłu PM10 w 2016 r. wyniosły w aglomeracji górnośląskiej od 39 µg/ m3

(Tychy)  do  47  µg/m3 (Katowice,  Aleja  Górnośląska/Plebiscytowa),  przy  wartości  dopuszczalnej
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40 µg/m3. W  porównaniu  do  2015  roku  średnie  roczne  stężenia  dwutlenku  azotu  poza  stacją
komunikacyjną w Katowicach (Al. Górnośląska/Plebiscytowa) nie przekroczyły wartości dopuszczalnej
40 µg/m3. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu zostały przekroczone na terenie całej aglomeracji.
Przekroczenia  dopuszczalnej  wielkości  stężeń  24-godz.  pyłu  PM10  (powyżej  35  w  ciągu  roku)
wystąpiły na obszarze prawie całego miasta. W strefie aglomeracja górnośląska w 2015 r. nie zostały
przekroczone dopuszczalne stężenia takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, ołów, arsen, kadm,
nikiel i tlenek węgla.

Ocena roczna jakości powietrza w 2016 r. zalicza aglomerację górnośląską z uwagi na ochronę
zdrowia (klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia dla pyłu
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz ozonu i benzo(a)pirenu) do klasy C (najmniej korzystnej) 

Stan  sanitarny  powietrza  w  rejonie  obszaru  planu  nie  odbiega  znacząco  od  warunków
panujących w szerszym otoczeniu. Korzystne jest położenie obszaru w otoczeniu dużych powierzchni
wodnych, co może wpływać przede wszystkim na niższe wartości stężeń pyłu zawieszonego, brak jest
również blisko położonych dróg, stanowiących liniowe źródła zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza
związkami azotu i węglowodorami).

Jakość wód

Jakość wód powierzchniowych płynących i podziemnych jest zła. Wody Rawy i Brynicy cechują
się  dużymi  przekroczeniami  wartości  granicznych  dla  IV  klasy  czystości  wód.  Charakter
zanieczyszczeń  świadczy  o  dużym  udziale  przemysłowych,  zwłaszcza  górniczych,  źródeł
zanieczyszczeń (wielokrotne przekroczenie wartości granicznej dla chlorków, znaczne przekroczenia
dla siarczanów). Liczba bakterii grupy coli wskazuje również na bardzo wysoki poziom zanieczyszczeń
bakteriologicznych,  dla  których  głównym  źródłem są  nieoczyszczone  ścieki  bytowe.  Obecny  stan
sanitarny wód powierzchniowych płynących wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie. 

Jakość  wód  podziemnych  jest  zmienna  i  generalnie  pogarsza  się,  najszybciej  w  kopalniach
likwidowanych, gdzie rezygnuje się z selekcji lepszej jakości wód infiltracyjnych. Spływają one do niżej
położonych  wyrobisk,  gdzie  mieszają  się  z  zasolonymi  wodami  reliktowymi.  Zmiany  warunków
hydrogeologicznych powodują, że karbońskie poziomy wodonośne tracą rangę poziomów użytkowych.
Wody poziomu karbońskiego nie nadają się do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zbiorniku  Hubertus  III  jest  dobra i  bardzo  dobra.  Wody w zbiorniku  badane
w związku  z  funkcjonowaniem miejsca  do  kąpieli  (nazywanego  potocznie  „kąpieliskiem)  wykazują
dobry stan sanitarny. Wody w zbiorniku Hubertus IV, stanowiącym osadnik wód dołowych, cechuje
silne zasolenie.

Zagrożenie powodziowe

Zagrożenie powodziowe jest niewielkie. Wyznaczone obszary szczególnego zagrożenia powodzią
(obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz
obszar, na którym prawdopodobieństwo to jest średnie i wynosi raz na 100 lat), a także obszar, na
którym prawdopodobieństwo powodzi  jest  małe (raz na 500 lat)  obejmują fragmenty doliny Rawy,
w rejonie ujścia do Brynicy. 

Rawa i Brynica są obwałowane. Do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią należy również
obszar pomiędzy linią brzegi rzeki a wałem przeciwpowodziowym. Zagrożenie powodziowe: związane
z  Brynicą  jest  niewielkie,  strefa  zalewowa  o  prawdopodobieństwie  Q1%  mieści  się  w  obrębie
obwałowań rzeki.  Zgodnie  z  danymi  Państwowej  Służby  Hydrologicznej  występują  również tereny
narażone  na  podtopienia,  związane  z  występowaniem  wysokiego  stanu  wód  gruntowych,
usytuowanych  w rejonie  stawów (maksymalne możliwe  zasięgi  występowania podtopień w rejonie
sąsiedztwa doliny rzecznej. Obszar ten obejmuje większą część obszaru planu. Ponadto, jak wynika
z Instrukcji  na wypadek  awarii  zapory  piętrzącej  zbiornika  wodnego Kozłowa  Góra  (1998)  obszar
znajduje się częściowo w zasięgu potencjalnego zalewu falą awaryjną ze Zbiornika Kozłowa Góra
(strefa dobiegu fali awaryjnej) – potencjalne zagrożenie zalaniem terenów w dolinie Brynicy (przepływ
fali  awaryjnej  w  dolinie  Brynicy  będzie  trzykrotnie  wyższy  od  wartości  przepływu  rzeki
o prawdopodobieństwie Q1%, możliwość wystąpienia katastrofalnego zalewu jest jednak znikoma –
scenariusz zakłada przerwanie zapory na długości około 300 m, nie uwzględniono również możliwości
wcześniejszego rozlania się znacznych ilości wód w wyżej położonej dolinie Brynicy, stąd wielkość fali
awaryjnej będzie zapewne mniejsza.

Hałas

Zagrożenie  hałasem  wynika  z  emisji  pochodzącej  z  linii  kolejowych  i  dróg;  dotyczy  części
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obszaru planu położonych w sąsiedztwie linii kolejowej nr 138 i ul. Świerczyny, w mniejszym stopniu –
z linii  kolejowej  nr  171.  W 2011 r.  sporządzono mapy hałasu dla  linii  kolejowej  138 Oświęcim –
Katowice (odcinki Mysłowice – Mysłowice MWB, Mysłowice MWB – Szabelnia) o natężeniu ruchu
większym niż 30 tys. pociągów rocznie (dzienne natężenie 83 pociągów/dobę). Zgodnie z przepisami,
linia kolejowa, po której przejeżdża ponad 30 tys. pociągów rocznie należy do obiektów zaliczonych do
mogących powodować negatywne oddziaływania akustyczne na znacznych obszarach, dla których
jest  wymagane sporządzenie map akustycznych. Analizy akustyczne zostały wykonane dla pasów
terenu położonych wzdłuż linii kolejowej o szerokości po 300 m od osi linii. Uznano, że stan warunków
akustycznych w otoczeniu linii kolejowej za niekorzystny, co wymagać będzie działań ograniczających
jej  oddziaływanie  akustyczne  (zasięg  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  nie  wykracza  poza
odległość  około  300  m  od  osi  linii  kolejowej,  maksymalne  zakresy  przekroczeń  mieszczą  się
w zakresie 20 dB).

Według mapy emisyjnej LDWN, emisja hałasu z linii kolejowej nr 138 w przedziale 55-60 dB sięga
od 140 do 150 m w głąb obszaru planu w jego południowo-zachodniej części, przylegającej do linii
kolejowej 138, w przedziale 60-65 dB – w odległości  od 45 m do 58 m, w przedziale 65-70 dB –
od 5 m do 17 m w głąb obszaru planu.

Promieniowanie elektromagnetyczne i ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Na obszarze objętym planem nie są zlokalizowane linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia
oraz stacje bazowe telefonii komórkowej, mogące być źródłem promieniowania elektromagnetycznego
(wysokiej częstotliwości).  Nie ma również zakładów stwarzających ryzyko poważnej awarii (art. 248
ustawy  Prawo  ochrony  środowiska).  Towary  niebezpieczne  są  przewożone  liniami  kolejowymi
o znaczeniu krajowym (linia nr 138 [pasażersko – towarowa] i nr 171 [towarowa]).

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą wiązać się z potencjalnym wystąpieniem awarii lub
wypadków  komunikacyjnych  z  udziałem  substancji  niebezpiecznych.  W  przypadku  wystąpienia
poważnej  awarii  podczas  transportu  substancji  niebezpiecznych  może  nastąpić  bezpośrednie
skażenie  środowiska,  polegające  na  wylaniu  substancji  do  środowiska  oraz  skażenie  pośrednie,
związane  z  wybuchem  lub  pożarem  substancji  niebezpiecznej  w  wyniku  katastrofy  lub  wypadku
z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne.

Bezpośrednie skażenie środowiska dotyczy gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Zasięg  oddziaływania  wylanej  substancji  zależy  od  jej  ilości  i  charakteru,  a  także  od  elementu
środowiska, jego wrażliwości i zdolności do transportu substancji na dalsze odległości. Ograniczenie
potencjalnych skutków zależy przede wszystkim od jak najszybszego podjęcia działań ratunkowych
i ich sprawnego przeprowadzenia.

Zagrożenie  życia  i  zdrowia  ludzi  oraz  środowiska  w  wyniku  wypadku  z  udziałem  pojazdu
przewożącego  substancje  niebezpieczne  katastrof  jest  poważne.  Skutki  w  środowisku  zależą
od rodzaju substancji niebezpiecznej. Zasięg pożaru i wybuchu oraz ich rozprzestrzenianie są zależne
od  rodzaju  substancji  niebezpiecznej.  W  przypadku  paliw,  najczęściej  przewożonych  towarów
niebezpiecznych, szczególnie wybuch i pożar propanu-butanu są bardzo groźne w skutkach (prędkość
rozprzestrzeniania się fali ogniowej jest szybsza od emisji). Potencjalny zasięg oddziaływania może
nastąpić do 300 m od miejsca wypadku.

Do  innych  obiektów  zaliczanych  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko,  stanowiących  źródło  potencjalnych  uciążliwości  na  terenach  sąsiadujących,
występujących w granicach omawianego obszaru lub w jego otoczeniu, należą gazociągi wysokiego
i podwyższonego  średniego  ciśnienia  oraz  wodociąg  magistralny  o  średnicy  1400  mm.  Ryzyko
wystąpienia zdarzeń o charakterze poważnej awarii wiąże się także z terenami deformacji nieciągłych
wynikających z historycznej płytkiej eksploatacji węgla.

3.9. Problemy ochrony środowiska

Na  obszarze  objętym  planem  problemami  ochrony  środowiska,  istotnymi  z  punktu  widzenia
przeznaczenia terenów do pełnienia różnych funkcji, wymaganego stanu środowiska dla niektórych
funkcji oraz ochrony istniejących walorów środowiska przyrodniczego:

• pogodzenie  rozwoju  funkcji  rekreacyjnych,  wypoczynkowych  i  rozrywkowych  na  obszarach
cennych  przyrodniczo  z  koniecznością  ochrony  wartości  środowiska  przyrodniczego  tych
obszarów;

• ochrona i kształtowanie wartościowego krajobrazu;

• zły  stan  sanitarny  atmosfery,  wymagający  działań  naprawczych  redukujących  stężenia  pyłu
zawieszonego PM10 i benzo-α-pirenu;
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• obecność wychodni uskoków i płytko położonych podziemnych wyrobisk górniczych, które mogą
utrudniać zagospodarowanie terenu.

W  celu  rozwiązania  wyżej  wymienionych  problemów  ochrony  środowiska  dotychczas
zastosowano  w różnych  dokumentach  i  konkretnych  działaniach  następujące  środki  (rozwiązania
prawne  i  techniczne):  w zakresie  poprawy  jakości  powietrza  –  prowadzony  jest  monitoring  stanu
sanitarnego  atmosfery,  sporządzono  program  ochrony  powietrza,  prowadzona  jest  modernizacja
źródeł  ciepła  oraz  termomodernizacja  budynków,  podjęto  uchwałę  dotyczącą  rodzajów  instalacji,
w których  następuje  spalanie  paliw  stałych  oraz  stosowanych  paliw  stałych  w  tych  instalacjach
(uchwała  Semiku  Województwa  Śląskiego  wprowadzająca  ograniczenia  i  zakazy  obowiązujące
w całym  roku  kalendarzowym  na  obszarze  województwa);  w  zakresie  negatywnych  wpływów
historycznej eksploatacji węgla kamiennego - przeprowadzono inwentaryzację zagrożeń.

3.10.  Potencjalne  zmiany  stanu  środowiska  w  przypadku  braku
realizacji projektowanego dokumentu

W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, środowisko obszaru objętego projektem
planu może podlegać zmianom w zakresie możliwym w świetle obowiązujących przepisów, w tym
prawa  miejscowego.  Omawiany  obszar  i  sąsiadujący  z  nim  fragment  Katowic  nie  posiadają
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ewentualne inwestycje mogą być prowadzone
na  podstawie  decyzji  o  warunkach  zabudowy  (dla  inwestycji  zgodnych  z  zainwestowaniem  na
terenach sąsiednich). 

Potencjalnie mogą to być inwestycje z zakresu zabudowy mieszkaniowej (w sąsiedztwie terenów
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szabelnia), infrastruktury technicznej (w rejonie przepompowni wód
dołowych  w  sąsiedztwie  zbiornika  Hubertus  IV)  oraz  zabudowy  usługowej  w  rejonie  ośrodka
wypoczynkowego  Hubertus  (na  tej  podstawie  zrealizowano  w ostatnich  latach  budynek usługowy
[restauracja, dom przyjęć]). 

Biorąc pod uwagę ruch budowlany w ubiegłych latach, realność takich inwestycji jest niewielka.
Bardziej  prawdopodobne  są  rozbiórki  nieużytkowanych  obiektów.  Możliwe  są  również  inwestycje
prowadzone na podstawie  innych  przepisów,  jak rekultywacja  zbiornika Hubertus IV.  Na terenach
dotychczas niezabudowanych, położonych w oddaleniu od istniejącej zabudowy, stan środowiska nie
ulegnie istotnym zmianom. W dłuższym okresie można spodziewać się stopniowego zmniejszania
zanieczyszczenia  środowiska  w  związku  z  realizacją  programów  dotyczących  ochrony  powietrza
i wód. Na terenach obecnie zadrzewionych stopniowo zwiększać się będzie zwartość drzewostanu. 

W  każdym  przypadku  możliwe  będą  również  inne  przekształcenia  środowiska  w  wyniku  nie
dających się wykluczyć inwestycji  nie wymagających pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane,  a  także działań związanych  z wycinką  drzew i  krzewów na podstawie
przepisów ustawy o ochronie przyrody (w tym wymagających zezwolenia właściwych organów lub
uzgodnienia  z  tymi  organami  [w przypadku  drzew  i  krzewów  z  terenu  nieruchomości  położonej
w pasie drogi publicznej]) oraz działań związanych z gospodarką odpadami.

4. Prognozowane oddziaływania realizacji planu na środowisko

4.1. Charakterystyka ustaleń projektu planu mających wpływ na środowisko  

Przeznaczenie terenów. Tereny przyrodniczo czynne

W  obrębie  obszaru  objętego  planem  wydzielono  trzy  zasadnicze  kategorie  przeznaczenia
terenów (według Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury w sprawie  wymaganego zakresu projektu
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego):  tereny  zabudowy,  tereny  zieleni  i  tereny
komunikacji,  a  wśród  nich  15  rodzajów  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania:

• spośród  terenów  zabudowy  –  tereny  głównie  o  funkcji  mieszanej:  tereny  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej / usługowej (MNU/U), tereny zabudowy usługowej (U), tereny
zabudowy usługowej / sportu i rekreacji (U/US), tereny sportu i rekreacji / zieleni urządzonej
(US/ZP) i tereny zabudowy usług turystyki (UT);

• wśród terenów zieleni i wód: tereny zieleni krajobrazowej (ZK), tereny zieleni urządzonej (ZP)
i tereny wód powierzchniowych (WP);
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• tereny komunikacji: teren drogi zbiorczej (KDZ), tereny dróg dojazdowych (KDD), tereny kolei/
komunikacji  (KK/KX),  tereny  komunikacji  kolejowej  (tereny  zamknięte,  wyznaczone  przez
ministra właściwego do spraw transportu  [KK]),  teren parkingu/zieleni  urządzonej (KP/ZP),
tereny dróg pieszo-rowerowych (KPR) oraz teren ciągu pieszo-jezdnego (KPJ).

Bilans  obszaru  w  podziale  na  tereny  otwarte  (przyrodniczo  czynne)  oraz  tereny  zabudowy
i komunikacji  (przy zaliczeniu do tej grupy terenów o przeznaczeniu mieszanym [US/ZP i KP/ZP]),
wskazuje  na  dominację  na  obszarze  objętym  projektem  planu  –  według  ustaleń  ocenianego
dokumentu – terenów otwartych (zieleni i wód), stanowiących ponad dwie trzecie powierzchni obszaru
planu (44,5 ha, 71%).  Tereny zabudowy (mieszkaniowej jednorodzinnej,  usługowej,  usług turystyki
oraz tereny sportu i  rekreacji) zajmują około 9,3 ha (14,8% powierzchni obszaru planu); pozostałą
część (8,7 ha, 14%) - zajmują tereny komunikacji (dróg i tereny kolejowe oraz ciągu pieszo-jezdnego,
wraz z terenem fizycznie zlikwidowanej przemysłowej linii kolejowej [KK/KX]).

W porównaniu ze stanem istniejącym (według użytków gruntowych), w ogólnym bilansie terenów
nie nastąpią istotne zmiany (wyrażone w powierzchni terenów [gruntów] o określonym przeznaczeniu /
użytkowaniu). Powierzchnia terenów zabudowy według ustaleń projektu planu (9,3 ha) będzie zbliżona
do aktualnej powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (10 ha). Łączna powierzchnia
obecnych gruntów rolnych (wraz z nieużytkami),  gruntów zadrzewionych i  zakrzewionych,  gruntów
pod wodami i terenów różnych (46 ha), zmniejszy się do 44,5 ha (o 1,5 ha), natomiast powierzchnia
terenów komunikacyjnych zwiększy się o 2,2 ha (z 6,5 ha w stanie obecnym do 8,7 ha według projektu
planu).

Biorąc pod uwagę szczegółowe ustalenia projektu planu w zakresie dopuszczalnej powierzchni
zabudowy  i  wymaganej  powierzchni  biologicznie  czynnej  na  terenach  możliwych  do  zabudowy,
stwierdzić  należy,  że  ogólna  powierzchnia  terenów  przyrodniczo  czynnych  wynosić  będzie  (przy
przyjęciu najbardziej niekorzystnej dla środowiska sytuacji  [w której udział  powierzchni biologicznie
czynnej będzie się kształtował jedynie na minimalnym wymaganym poziomie) co najmniej 41,7 ha
(66,7%),  a  więc  w wielkości  zbliżonej  do  powierzchni  wynikającej  z  samego  tylko  przeznaczenia
terenów (tereny zieleni i wód – 44,5 ha). Niezależnie zatem od przeznaczenia nowych terenów pod
zabudowę,  udział  powierzchni  przyrodniczo  czynnej  będzie  wynosił  na  analizowanym  obszarze
co najmniej  2/3 jego powierzchni.

Prawdopodobnie,  tereny  przyrodniczo  czynne  będą zajmować  jeszcze  większą  powierzchnię
w wyniku przyjęcia na poszczególnych działkach (terenach), możliwych do zabudowy, większego niż
minimalny  udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej  (co  z  kolei  będzie  skutkiem niewykorzystania
maksymalnego  dopuszczalnego  udziału  powierzchni  zabudowy)  oraz  występowania  terenów
biologicznie czynnych na niektórych terenach komunikacji.

Tabela 3.  Bilans terenów według rodzajów ich przeznaczenia (tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych
zasadach zagospodarowania)

Tereny Odsetek pow.
obszaru planu

(%)
symbol
literowy

przeznaczenie
powierzchnia

(ha)

TERENY ZABUDOWY 9,26 14,8

MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej 1,01 1,6

U tereny zabudowy usługowej 3,45 5,5

U/US tereny zabudowy usługowej, sportu i rekreacji 2,65 4,3

US/ZP teren sportu i rekreacji, zieleni urządzonej 1,52 2,4

UT tereny zabudowy usług turystyki 0,63 1,0

TERENY ZIELENI I WÓD 44,54 71,2

ZK tereny zieleni krajobrazowej 14,97 23,9

ZP tereny zieleni urządzonej 6,10 9,8

WP tereny wód powierzchniowych (śródlądowych) 23,47 37,5

TERENY KOMUNIKACJI 8,71 14,0

KDZ teren komunikacji - droga zbiorcza 0,35 0,6

KDD tereny komunikacji - droga dojazdowa 1,95 3,1
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Tereny Odsetek pow.
obszaru planu

(%)
symbol
literowy

przeznaczenie
powierzchnia

(ha)

KK/KX tereny kolei, komunikacji 1,47 2,4

KK tereny komunikacji kolejowej (zamknięte) 3,63 5,8

KP/ZP teren parkingu, zieleni urządzonej 1,01 1,6

KPR tereny drogi pieszo-rowerowej 0,19 0,3

KPJ teren ciągu pieszo-jezdnego 0,11 0,2

RAZEM 62,51 100

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu planu

Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz zasady zagospodarowania terenów

Obszar objęty planem podzielono w projekcie dokumentu na 43 „elementarne” tereny (spośród
wyżej  wymienionych  15  rodzajów  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania),  wydzielone  liniami  rozgraniczającymi. Dla  poszczególnych  terenów  lub  grup
terenów określono przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, a także istotne ze względu na skutki
dla środowiska zasady zagospodarowania terenów i inne ważne ustalenia – przedstawione w tabeli 4.

Tabela  4.  Przeznaczenie  terenów (podstawowe  i  dopuszczalne).  Zasady  zagospodarowania  terenów  i  inne
istotne ustalenia projektu planu

Teren
Przeznaczenie terenu Zasady

zagospodarowania
terenu

Inne ustalenia
podstawowe 1 dopuszczalne 2

1MN/U
(pow. 0,34 ha)

zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 
zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego

zabudowa usług kon-
sumpcyjnych, urzą-
dzenia sportowo-
rekreacyjne, garaże, 
parkingi, zieleń urzą-
dzona, stacje trans-
formatorowe wolno 
stojące 

budynki mieszkalne 
jednorodzinne w za-
budowie wolno sto-
jącej lub bliźniaczej, 
garaże jako budynki 
wolnostojące lub 
wbudowane w zabu-
dowę, parkingi jako 
towarzyszące zabu-
dowie usług konsum-
pcyjnych lub zabudo-
wie zakwaterowania 
turystycznego

teren mieszkaniowo-
usługowy (w rozu-
mieniu przepisów 
ochrony środowiska)

2MN/U 
(pow. 0,25 ha)

3MN/U
(pow. 0,42 ha)

zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 
zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego

zabudowa usług kon-
sumpcyjnych, urzą-
dzenia sportowo-
rekreacyjne, garaże, 
parkingi, zieleń urzą-
dzona

budynki mieszkalne 
jednorodzinne w za-
budowie wolno sto-
jącej lub bliźniaczej, 
garaże jako budynki 
wolnostojące lub 
wbudowane w zabu-
dowę, parkingi jako 
towarzyszące zabu-
dowie usług konsum-
pcyjnych lub zabudo-
wie zakwaterowania 
turystycznego

tereny mieszkaniowo-
usługowe (w rozu-
mieniu przepisów 
ochrony środowiska)

U 
(pow. 3,45 ha), rejon

ul. Świerczyny

zabudowa usług 
biurowych, hotele, 
motele, zabudowa 
usług społecznych

garaże, parkingi, 
zieleń urządzona,  
stacje transforma-
torowe wolno stojące

garaże jako pod-
ziemne lub wbudo-
wane w zabudowę

-

1U/US
(pow. 0,89 ha),

ośrodek Hubertus

zabudowa usług 
konsumpcyjnych, 
urządzenia i obiekty 

zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego, parkingi, zieleń 

zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego z wyłączeniem 

teren organizacji 
imprez masowych, 
teren rekreacyjno-
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Teren
Przeznaczenie terenu Zasady

zagospodarowania
terenu

Inne ustalenia
podstawowe 1 dopuszczalne 2

sportowo-rekreacyjne urządzona, obiekty 
zaplecza sanitarno-
socjalnego, tymcza-
sowe zagospoda-
rowanie terenu

wolnostojących 
budynków rekreacji 
indywidualnej

wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

2U/US
(pow. 1,76 ha), rejon

ul. Świerczyny

zabudowa zakwa-
terowania turystycz-
nego, zabudowa 
usług społecznych, 
urządzenia i obiekty 
sportowo-rekreacyj-
ne, zieleń urządzona

zabudowa usług 
konsumpcyjnych, 
zabudowa usług 
biurowych, garaże, 
parkingi, obiekty za-
plecza sanitarno-
socjalnego, tymcza-
sowe zagospoda-
rowanie terenu

budynki rekreacji 
indywidualnej o je-
dnakowym kącie 
nachylenia połaci 
dachowych i mate-
riale elewacyjnym, 
garaże jako podzie-
mne lub wbudowane 
w zabudowę

teren rekreacyjno-
wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

US/ZP
(pow. 1,52 ha),

ośrodek Hubertus

zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego, urządzenia 
i obiekty sportowo-
rekreacyjne, zieleń 
urządzona

zabudowa usług 
konsumpcyjnych, 
droga rowerowa, 
parkingi, obiekty za-
plecza sanitarno-
socjalnego, tymcza-
sowe zagospoda-
rowanie terenu

budynki służące za-
kwaterowaniu tury-
stycznemu o jedno-
rodnej geometrii da-
chu i materiale ele-
wacyjnym, zabudowa
usług konsumpcyj-
nych jako towarzy-
sząca przeznaczeniu 
podstawowemu, 
nakaz zachowania 
lub wymiany na ga-
tunki rodzime istnie-
jącej zieleni wysokiej

przestrzeń publicz-
na3, teren organizacji 
imprez masowych, 
teren rekreacyjno-
wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

1UT (pow. 0,17 ha)
2UT (pow. 0,46 ha)

zabudowa zakwate-
rowania turystycz-
nego, działki rekre-
acyjne, pola campin-
gowe

zabudowa usług kon-
sumpcyjnych, urzą-
dzenia sportowo-
rekreacyjne, parkingi,
zieleń urządzona, 
obiekty zaplecza sa-
nitarno-socjalnego 
(towarzyszące prze-
znaczeniu podsta-
wowemu)

- tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
(w rozumieniu prze-
pisów ochrony środo-
wiska)

1ZK (pow. 0,62 ha)
2ZK (pow. 0,35 ha)
3ZK (pow. 1,01 ha)
4ZK (pow. 0,47 ha)
5ZK (pow. 2,40 ha)

zieleń krajobrazowa obiekty i urządzenia 
wodne, wody po-
wierzchniowe śródlą-
dowe, pomosty, kład-
ki piesze i pieszo-ro-
werowe

zakaz grodzenia 
nieruchomości

-

6ZK (pow. 1,36 ha),
otoczenie zbiornika

Hubertus IV
8ZK (pow. 1,94 ha)

zieleń krajobrazowa wody powierzchniowe
śródlądowe, pomosty,
kładki piesze i pieszo-
rowerowe

zakaz grodzenia 
nieruchomości

-

7ZK (pow. 1,37 ha),
teren pomiędzy

zbiornikiem Hubertus
III a Rawą 

zieleń krajobrazowa obiekty i urządzenia 
wodne, wody po-
wierzchniowe śródlą-
dowe, pomosty, kład-
ki piesze, pieszo-ro-
werowe, droga rowe-
rowa

zakaz grodzenia 
nieruchomości

-

9ZK (pow. 4,95 ha) zieleń krajobrazowa obiekty i urządzenia 
wodne, wody po-
wierzchniowe śródlą-
dowe, pomosty, kład-
ki piesze i pieszo-ro-

zakaz grodzenia 
nieruchomości, nakaz
zachowania lub 
wymiany na gatunki 
rodzime istniejącej 

przestrzeń publicz-
na3, teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy 
(także w rozumieniu 
przepisów ochrony 
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Teren
Przeznaczenie terenu Zasady

zagospodarowania
terenu

Inne ustalenia
podstawowe 1 dopuszczalne 2

werowe, urządzenia 
sportowo-rekreacyj-
ne, droga rowerowa

zieleni wysokiej środowiska)

10ZK (pow. 0,50 ha) zieleń krajobrazowa obiekty i urządzenia 
wodne, wody po-
wierzchniowe śródlą-
dowe, pomosty, kład-
ki piesze i pieszo-ro-
werowe, urządzenia 
sportowo-rekreacyjne

zakaz grodzenia 
nieruchomości, nakaz
zachowania lub 
wymiany na gatunki 
rodzime istniejącej 
zieleni wysokiej

przestrzeń publicz-
na3, teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy 
(także w rozumieniu 
przepisów ochrony 
środowiska)

1ZP (pow. 0,57 ha) zieleń urządzona, 
urządzenia sportowo-
rekreacyjne

parkingi, tymczasowe
zagospodarowanie 
terenu 4

nakaz zachowania 
lub wymiany na ga-
tunki rodzime istnie-
jącej zieleni wysokiej,
nakaz realizacji 
miejsc postojowych 
dla obsługi terenu na 
terenie KP/ZP

przestrzeń publicz-
na3, teren organizacji 
imprez masowych, 
teren rekreacyjno-
wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

2ZP (pow. 3,92 ha),
ośrodek i „kąpielisko”

Hubertus

zieleń urządzona, 
zbiorniki wodne, 
sztuczne zbiorniki 
wodne rekreacyjno-
sportowe, urządzenia
sportowo-rekreacyjne

zabudowa usług 
konsumpcyjnych, 
obiekty zaplecza sa--
nitarno-socjalnego, 
tymczasowe zago-
spodarowanie 
terenu 4

nakaz zachowania 
lub wymiany na ga-
tunki rodzime istnie-
jącej zieleni wysokiej,
nakaz realizacji 
miejsc postojowych 
dla obsługi terenu na 
terenie KP/ZP, nakaz 
wyposażenia w za-
plecze sanitarne

przestrzeń publicz-
na3 , teren organizacji
imprez masowych, 
teren rekreacyjno-
wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

3ZP (pow. 0,56 ha),
rejon zbiornika

Hubertus IV

zieleń urządzona, 
urządzenia sportowo-
rekreacyjne

zabudowa usług kon-
sumpcyjnych,
parkingi, obiekty za-
plecza sanitarno-
socjalnego

- teren rekreacyjno-
wypoczynkowy (także
w rozumieniu przepi-
sów ochrony środo-
wiska)

4ZP (pow. 1,05 ha)
rejon zbiornika

Hubertus IV

zieleń urządzona, 
urządzenia sportowo-
rekreacyjne

parkingi, tymczasowe
zagospodarowanie 
terenu 4

zakaz grodzenia 
nieruchomości, nakaz
zachowania lub wy-
miany na gatunki 
rodzime istniejącej 
zieleni wysokiej

przestrzeń publicz-
na3, teren rekreacyj-
no-wypoczynkowy 
(także w rozumieniu 
przepisów ochrony 
środowiska)

1WP, 2WP, 3WP
(pow. 1,39 ha), koryto

Rawy

wody powierzchniowe
śródlądowe

kładki piesze, pieszo-
rowerowe, mosty, 
zieleń urządzona

zakaz grodzenia nie-
ruchomości, nakaz 
utrzymania koryta 
rzeki w stanie speł-
niającym wymogi 
ochrony przeciwpo-
wodziowej

obszary przeznaczo-
ne na cele publiczne

4WP (pow. 6,97 ha),
Hubertus III 

5WP (pow. 15,11 ha),
Hubertus IV

wody powierzchniowe
śródlądowe, kąpie-
liska

kładki piesze, pieszo-
rowerowe, przystanie,
pomosty, zieleń urzą-
dzona

zakaz grodzenia 
nieruchomości

obszary przeznaczo-
ne na cele publiczne

1KK/KX, 4KK/KX,
5KK/KX

(pow. 0,99 ha)
zlikwidowana linia
kolejowa nr 202 

komunikacja kolejowa zieleń krajobrazowa, 
zieleń urządzona, 
droga rowerowa

- przestrzeń publiczna3

2KK/KX , 3KK/KX 
(pow. 0,48 ha)

zlikwidowana linia
kolejowa nr 202

komunikacja kolejowa zieleń krajobrazowa, 
zieleń urządzona, 
droga rowerowa, 
parkingi

- przestrzeń publiczna3
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Teren
Przeznaczenie terenu Zasady

zagospodarowania
terenu

Inne ustalenia
podstawowe 1 dopuszczalne 2

KP/ZP (pow. 1,01
ha), ośrodek

Hubertus

zieleń urządzona, 
parkingi

droga rowerowa, 
obiekty zaplecza 
sanitarno-socjalnego,
tymczasowe zago-
spodarowanie terenu 
4

nakaz zachowania 
lub wymiany na ga-
tunki rodzime istnie-
jącej zieleni wysokiej,
miejsca postojowe 
służące również 
obsłudze terenów 
1ZP i 2ZP

przestrzeń publicz-
na3, teren organizacji 
imprez masowych

1KDD (pow. 0,85 ha),
ul. Szabelnia,

ośrodek Hubertus

droga publiczna klasy
dojazdowa

mosty, droga rowe-
rowa, zatoki autobu-
sowe, parkingi 

szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
12 m, chodniki co naj-
mniej jednostronne, 
nakaz zachowania 
lub wymiany na ga-
tunki rodzime istnie-
jącej zieleni wysokiej

przestrzeń publiczna3

2KDD (pow. 0,79 ha),
ul. Szabelnia

droga publiczna klasy
dojazdowa

mosty, droga rowe-
rowa, zatoki autobu-
sowe

szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
12 m, chodniki co naj-
mniej jednostronne

przestrzeń publiczna3

3KDD (pow. 0,31 ha),
droga projektowana,
rejon ul. Świerczyny

droga publiczna klasy
dojazdowa

mosty, droga rowe-
rowa, zatoki auto-
busowe, parkingi

szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
10 m, chodniki co naj-
mniej jednostronne

przestrzeń publiczna3

KDZ (pow. 0,35 ha),
ul. Świerczyny

droga publiczna klasy
zbiorcza

droga rowerowa, za-
toki autobusowe, to-
rowiska tramwajowe, 
parkingi

szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
20 m, chodniki obu-
stronne

przestrzeń publiczna3

1KPR, 2KPR (pow.
0,19 ha)

droga pieszo-
rowerowa

- szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
min. 5 m

przestrzeń publiczna3

KPJ (pow. 0,11 ha) ciąg pieszo-jezdny mosty, droga rowe-
rowa

szerokość w liniach 
rozgraniczających – 
min. 10 m 

przestrzeń publiczna3

1KK, 2KK
(pow. 3,63 ha), linia

kolejowa nr 171

komunikacja kolejowa - utrzymanie i przebu-
dowa istniejącej infra-
struktury i urządzeń 
kolejowych, zakaz 
wnoszenia obiektów 
innych niż wymienio-
ne w przepisach doty-
czących transportu 
kolejowego

teren zamknięty 
ustalony przez mini-
stra właściwego do 
spraw transportu

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu planu

uwagi:

pod  pojęciem  „ośrodek  Hubertus”  rozumie  się  w  powyższej  tabeli  tereny  dawnego  ośrodka  rekreacyjnego
Hubertus  (kąpielisko  i tereny  rekreacyjne  „Hubertus”)  pomiędzy  Rawą,  stawem  Hubertus  III,  granicą  miasta
i zlikwidowaną linią kolejową nr 202, obejmujące obecnie „kąpielisko” Hubertus (w sensie prawnym stanowiące
„miejsce  wykorzystywane  do  kąpieli”),  zespół  usługowo-restauracyjny  (restauracje  i  domy  weselne  Dwór
Hubertusa) oraz tereny zieleni (częściowo urządzonej);

zgodnie z projektem planu:

1 przeznaczenie podstawowe - jedno przeznaczenie lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu, które
zajmuje  ponad  50%  powierzchni  całkowitej  wszystkich  istniejących  i  projektowanych  obiektów  budowlanych
w granicach poszczególnych działek budowlanych lub – w przypadku terenów nieprzeznaczonych pod zabudowę
– ponad 50% powierzchni terenu w liniach rozgraniczających;
2 przeznaczenie dopuszczalne – jedno przeznaczenie lub zbiór przeznaczeń określonych dla danego terenu jako
uzupełnienie przeznaczenia podstawowego*;
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3 przestrzeń publiczna oznacza również obszar przeznaczony na cele publiczne;
4 tymczasowe  zagospodarowanie  terenu:  na czas trwania  imprez sezonowych,  imprez masowych,  sportowo-
rekreacyjnych  i  widowiskowych,  nie  dłużej  niż  jest  to  ustalone  w przepisach  odrębnych,  w formie  obiektów
i urządzeń, takich jak: stragany, namioty, sceny, przenośne siedziska, tymczasowe miejsca postojowe), obiekty
o funkcji gastronomicznej i wystawienniczo-ekspozycyjnej, urządzenia służące rekreacji, z możliwością lokalizacji
czasowych wystaw kulturalno-dydaktycznych i artystycznych;

* Na wszystkich terenach projekt planu dopuszcza lokalizację:

• infrastruktury technicznej (urządzenia, sieci [podziemne, naziemne lub nadziemne] i związane
z  nimi  obiekty  w  zakresie  elektroenergetyki,  dostarczania  ciepła,  wody,  gazu,  usuwania
ścieków, telekomunikacji);

• urządzeń wodnych  (w  rozumieniu  ustawy Prawo  wodne),  obejmujących  zgodnie  z ustawą
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), m.in.: stawy,
w szczególności  stawy  rybne  oraz  przeznaczone  do oczyszczania  ścieków  albo  rekreacji,
obiekty energetyki wodnej, mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie;

• budowli  i  urządzeń  służących  ochronie  przeciwpowodziowej  (obejmujące  wymienione
wcześniej niektóre rodzaje urządzeń wodnych) i ochronie środowiska; 

• dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych.

Zgodnie  z  ustalonymi  w projekcie  planu definicjami  oraz  przepisami prawa,  niżej  wymienione
pojęcia, użyte w projekcie analizowanego dokumentu, oznaczają:

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) -
jeden  budynek  mieszkalny  jednorodzinny  lub  zespół  takich  budynków  wraz  z  budynkami
garażowymi i gospodarczymi (zgodnie z ustawą Prawo budowlane, przez budynek mieszkalny
jednorodzinny  rozumie  się  budynek wolno stojący  albo budynek w zabudowie  bliźniaczej,
szeregowej  lub grupowej,  w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego);

• usługi biurowe – usługi biurowe, projektowe, informatyczne, finansowe, pocztowe i badawcze;

• usługi konsumpcyjne – usługi gastronomii, rozrywki,  obsługi turystyki,  wypożyczalni sprzętu
sportowo-rekreacyjnego;

• usługi społeczne – usługi kultury, edukacji, nauki, sportu i rekreacji;

• zabudowa zakwaterowania turystycznego – hotel, hostel, motel, pensjonat, pokoje gościnne,
domy kempingowe (budynki przeznaczone do celów turystyki i wypoczynku);

• zieleń krajobrazowa – zieleń niska i wysoka w ciągach dolin, tworząca pasma ekologiczne
o znaczeniu przyrodniczo-krajobrazowym;

• zieleń  urządzona  –  starannie  urządzone  i  utrzymane  zespoły  drzew,  krzewów,  rabat,
trawników i kwietników;

• budynek rekreacji indywidualnej – budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;

• teren biologicznie czynny – teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający
naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią,
nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;

• obiekty sportu i  rekreacji  - stadiony,  amfiteatry,  kolejki  linowe, odkryte baseny,  zjeżdżalnie
oraz budowle sportowe i rekreacyjne (boiska i budowle sportowe przeznaczone do sportów na
świeżym powietrzu, np. odkryte korty tenisowe i baseny, a także, m.in., wesołe miasteczka
i parki wypoczynkowe, pola golfowe, ośrodki jazdy konnej, przystanie jachtowe, wyposażenie
plaż i bazy sportów wodnych, ogrody i parki publiczne oraz skwery.

Parametry  i  wskaźniki  zagospodarowania  terenu  oraz  kształtowania  zabudowy.
Zmiany w zagospodarowaniu terenów

W projekcie planu określono następujące parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz
kształtowania  zabudowy,  odniesione  do  powierzchni  działki  budowlanej  lub  terenu:  minimalną
i maksymalną  intensywność  zabudowy,  maksymalny  dopuszczalny  udział  powierzchni  zabudowy
w powierzchni działki budowlanej, minimalny wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej oraz
maksymalną dopuszczalną  wysokość zabudowy (tabela  5),  z  których  najbardziej  istotne z  punktu
widzenia zachowania terenów przyrodniczo czynnych są wskaźniki dotyczące powierzchni zabudowy
i powierzchni biologicznie czynnej. 
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Powierzchnia zabudowy

Ustalony w projekcie planu dopuszczalny udział  powierzchni  zabudowy w powierzchni  działki
budowlanej (lub terenu) jest zróżnicowany w zależności od przeznaczenia terenu: wynosi od 60%  na
terenie  zabudowy  usługowej  w rejonie  ul.  Świerczyny  (U)  i  terenie  zabudowy usługowej  /  sportu
i rekreacji  w  rejonie  ośrodka  wypoczynkowego  Hubertus  (1U/US),  przez  50% na  terenach  MN/U
(tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  /  usługowej),  40% (tereny  2U/US,  US/ZP i  3ZP)
do 30%  na  terenach  UT  (zabudowa  usług  turystyki)  i  20%  na  terenie  2ZP  (rejon  ośrodka
wypoczynkowego Hubertus).

Tabela 5. Parametry i wskaźniki zagospodarowania i zabudowy terenów oraz kształtowania zabudowy

Teren

Po-
wierzch-

nia

Intensywność
zabudowy

Dopuszczalna
powierzchnia

zabudowy

Pow.
zabu-
dowy

w stanie
istnie-
jącym

Różnica między
stanem plano-

wanym a istnie-
jącym 1

Wymagana
powierzchnia
biologicznie

czynna

Dopuszczalna
wysokość

zabudowy 2mini-
malna

ma-
ksymal-

na

ha wskaźnik wskaźnik % ha ha ha % % ha kondy-
gnacje metry

1MN/U 0,34 0,10 0,40 50 0,17 0,03 +0,14 82,4 30 0,10 2 8

2MN/U 0,25 0,10 0,40 50 0,13 0,04 +0,09 69,2 30 0,08 2 8

3MN/U 0,42 0,10 0,40 50 0,21 0,07 +0,14 66,7 30 0,13 2 8

U 3,45 0,20 0,70 60 2,07 0 +2,07 100 20 0,69 3 12

1U/US 0,89 0,20 0,50 60 0,53 0,10 +0,43 81,1 20 0,18 1 6

2U/US 1,76 0,10 0,35 40 0,70 0 +0,70 100 40 0,70 2 9

US/ZP 1,52 0,20 0,50 40 0,61 0 +0,61 100 40 0,61 2 12

1UT 0,17 0,10 0,20 30 0,05 0 +0,05 100 40 0,07 2 8

2UT 0,46 0,10 0,20 30 0,14 0 +0,14 100 40 0,18 2 8

1ZP 0,57 - - - - - x x 60 0,34 - -

2ZP 3,92 0,05 0,20 20 0,78 0,02 +0,76 97,4 60 2,35 1 4

3ZP 0,56 0,05 0,15 40 0,22 0,02 +0,20 90,9 40 0,22 1 6

4ZP 1,05 - - - - - x x 60 0,63 - -

ZK 14,97 - - - - - x x 80 11,98 - -

razem 30,33 x x x 5,61 0,28 +5,33 95,0 60,2 18,26 x x

1 – przy założeniu pełnego wykorzystania maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy w obrębie działki / terenu
2 - maksymalna wysokość obiektów budowlanych, innych niż budynki – 15 m

źródło: opracowanie własne na podstawie projektu planu

Zakładając, że w procesie zabudowy terenów, parametry i wskaźniki w zakresie dopuszczalnej
powierzchni  zabudowy  wykorzystane  zostaną  na  maksymalnym,  dopuszczalnym  poziomie,
powierzchnia  zabudowana  może  obejmować  5,6  ha  (istniejąca  powierzchnia  zabudowy  -  około
0,28 ha).  W  rzeczywistości  jednak  powierzchnia  zabudowy  będzie  zapewne  znacznie  mniejsza,
jednak  nawet  zakładając  50%  wykorzystanie  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy,  powierzchnia
zajęta przez budynki może wynieść około 2,8 ha, a więc o około 2,5 ha więcej niż dotychczas.

Relatywnie  najmniejszy  wzrost  powierzchni  zajętej  przez  budynki  jest  możliwy  na  terenach
obecnie częściowo zabudowanych (tereny MNU – od 900 m2 do 1400 m2 [co jednak oznaczać będzie
znaczne lub istotne zwiększenie powierzchni zabudowy na tych terenach], 3ZP – 0,2 ha) lub w obrębie
terenów o niewielkiej powierzchni i stosunkowo niskim dopuszczalnym udziale powierzchni zabudowy
(tereny UT – łącznie o 0,19 ha). Znaczny wzrost powierzchni zabudowy jest możliwy w rejonie ośrodka
wypoczynkowego Hubertus (1U/US – o 0,43 ha, US/ZP – 0,61 ha, 2ZP – 0,76 ha), łącznie o 1,8 ha.
Możliwe jest powstanie zabudowy o znacznej powierzchni na niezabudowanych dotychczas terenach
w rejonie ul. Świerczyny (tereny U – ponad 2 ha i 2U/US – około 0,7 ha).

Jednak,  biorąc pod uwagę możliwość  /  konieczność wydzielania  na poszczególnych  terenach
dróg wewnętrznych  jako dojazdów do nowych  działek budowlanych,  można oczekiwać,  że realny
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wzrost powierzchni zajętej pod zabudowę będzie mniejszy o około 20-30% w stosunku do powyższych
obliczeń.  Można  zatem  szacować,  że  maksymalny  i  spodziewany  (realny)  przyrost  powierzchni
zabudowy  wyniesie  w  wyniku  realizacji  projektu  planu:  w  wariancie  maksymalnym  3,9  -  4,2  ha,
w wariancie realnym – 2,0 - 2,2 ha, co łącznie z istniejącą zabudową, stanowić będzie od 3% do 6,7%
obszaru projektu planu.

Wpływ na powierzchnię zabudowy (stopień wykorzystania terenu pod zabudowę) mają również
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów związane z sieciami infrastruktury technicznej,  a także
ograniczenia  wynikające  z  przepisów  ustawy  z  dnia  28  marca  2003  r.  o transporcie  kolejowym,
dotyczących  minimalnej  odległości,  w  której  mogą  być  sytuowane  budynki  i  budowle  od  granicy
obszaru kolejowego (zwaną w projekcie planu „strefą ochrony kolei”), zwłaszcza na terenie U.

Rys. 4. Dopuszczalny maksymalny udział powierzchni zabudowy

Powierzchnia biologicznie czynna

Wymagany, minimalny udział powierzchni (terenu) biologicznie czynnej w obrębie poszczególnych
działek budowlanych (lub terenów) określono na poziomie od 20% do 60% ich powierzchni oraz 80%
dla  terenów  zieleni  krajobrazowej  [ZK]  (na  których  możliwa  będzie  realizacja  pomostów,  kładek
pieszych  i  pieszo-rowerowych  oraz  obiektów  i  urządzeń  wodnych).  Najniższy  wymagany  udział
powierzchni biologicznie czynnej (20%) ustalono dla terenów U i 1U/US; na poziomie minimum 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej musi wynosić na terenach MN/U, 40% - na terenach 2U/US,
US/ZP, UT i 3ZP, zaś na poziomie co najmniej 60% - na terenach 1ZP, 2ZP i 4ZP. Nie ustalono
minimalnego, wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla - oprócz terenów komunikacji
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i wód powierzchniowych - terenu KP/ZP (teren parkingu / zieleni urządzonej).

Rys. 5. Wymagany minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

Projekt planu przewiduje poszerzenie pasa drogowego ul. Świerczyny (droga powiatowa) do 20 m
(do  wymaganej  przepisami  minimalnej  szerokości  pasa  drogi  klasy  zbiorczej)  oraz  urządzenie
dwustronnych chodników. Planuje się budowę ulicy dojazdowej, połączonej z ul. Świerczyny, mającej
obsługiwać tereny U i 2U/US (3KDD).

W pozostałej części obszaru objętego planem, która nadal będzie obsługiwana w głównej mierze
przez ul. Szabelnia (droga dojazdowa do ośrodka Hubertus), przewiduje się możliwość budowy ciągu
pieszo-jezdnego  (KPJ);  ograniczona  skala  rozwoju  dróg  pozwala  na  ograniczenie  ruchu
samochodowego na rzecz wykorzystania roweru jako środka lokomocji.

Tereny zlikwidowanej linii kolejowej nr 202 (KK/KX), na których odtworzenie ruchu kolejowego jest
– w świetle fizycznie rozebranej infrastruktury kolejowej i braku potrzeb przewozowych – mało realne,
planuje się przeznaczyć (oprócz komunikacji kolejowej) dla ruchu rowerowego i (w części) na parkingi,
a  także  zieleń.  Projekt  planu  określa  ustalenia  odnoszące  się  do  terenów  linii  kolejowej  nr 171,
stanowiącej teren zamknięty ustanowiony przez ministra właściwego do spraw transportu (tereny 1KK
i 2KK).

Oprócz terenu KP/ZP, realizacja parkingów (miejsc postojowych) jest możliwa na terenach MN/U,
U, U/US, US/ZP, UT, 1ZP, 3ZP, 4ZP, 2KK/KX i 3KK/KX oraz KDZ, 1KDD i 3KDD. W rejonie ośrodka
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i „kąpieliska” Hubertus przewiduje się wyznaczenie większej niż obecnie liczby miejsc parkingowych
w pasie drogi dojazdowej i na terenie KP/ZP. Zgodnie z projektem planu, garaże można sytuować na
terenach MN/U, U i 2U/US, w tym na terenach U i 2U/US również w formie obiektów podziemnych. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

W  zakresie  systemów  infrastruktury  technicznej  dopuszcza  się  likwidację,  przebudowę
i rozbudowę  istniejącego  uzbrojenia  terenu  (w  tym  lokalizację  nowych  obiektów  na  wszystkich
terenach), realizację sieci jako podziemne (chyba że względy techniczne i przepisy stanowią inaczej)
oraz  możliwość  skablowania  istniejących  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych.  W zakresie
zaopatrzenia w wodę projekt planu przewiduje zaopatrzenie z sieci wodociągowej, z dopuszczeniem
stosowania indywidualnych ujęć wody, odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji
sanitarnej,  a  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  dopuszcza  (zgodnie  z przepisami)  stosowanie
szczelnych zbiorników bezodpływowych lub oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach
ścieków.  Odprowadzanie  wód  opadowych  i  roztopowych,  w  tym  z terenów  utwardzonych
ogólnodostępnych  (m.in.  dróg  i  parkingów)  –  siecią  kanalizacji  deszczowej,  z możliwością
retencjonowania  wód  opadowych  i  roztopowych  z  dachów  i  tarasów  budynków  w  celu  ich
gospodarczego wykorzystania i infiltracji do gruntu w obrębie działki (w obrębie której występuje lub
będzie realizowany dany obiekt) lub odprowadzenia do zbiornika Hubertus IV (teren 5WP). 

W  zakresie  systemów  energetycznych  przewiduje  się:  zaopatrzenie  w  gaz  z  sieci  gazowej
(z możliwością  stosowania indywidualnych zbiorników zlokalizowanych  na działkach budowlanych),
zaopatrzenie w energię cieplną - z sieci ciepłowniczej centralnej, a w przypadku braku technicznych
możliwości  realizacji  sieci  -  z  indywidualnych  źródeł  ciepła,  zaopatrzenie  energię  elektryczną  –
z istniejących  i  planowanych  sieci  elektroenergetycznych  średniego  i  niskiego  napięcia,
z wykorzystaniem stacji transformatorowych wykonanych jako obiekty wbudowane lub słupowe, a na
terenach 1MN/U i U – również jako obiekty wolno stojące. W przypadku systemów telekomunikacji
projekt  planu  przewiduje  rozbudowę  istniejącej  infrastruktury  telekomunikacyjnej  „w  dostosowaniu
do potrzeb poszczególnych lokalizacji [obiektów]), zaś w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów –
oprócz konieczności respektowania przepisów prawa powszechnego i miejscowego w tym zakresie –
określa również zasady sytuowania miejsc gromadzenia odpadów. 

Dopuszcza  się  stosowanie  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy  nieprzekraczającej  100 kW
(mikroinstalacje i małe instalacje - o łącznej mocy nie większej niż 100 kW, o których mowa w art. 2
pkt  18  i  19  ustawy  z  dnia  20  lutego  2015 r.  o  odnawialnych  źródłach  energii),  z  zastrzeżeniem
dotyczącym urządzeń wykorzystujących energię wiatru, dla których łączna moc nie może być większa
niż  40  kW  (mikroinstalacje)  –  w  myśl  art.  15  ust.  4  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym  (plan  miejscowy,  jeśli  nie  zakazuje  lokalizacji  urządzeń  wykorzystujących  energię
wiatru, a jednocześnie przewiduje możliwość lokalizacji budynków, umożliwia tym samym lokalizację
urządzenia wytwarzającego energię wykorzystującego energię wiatru, o mocy nie większej niż moc
mikroinstalacji […] również w przypadku innego przeznaczenia terenu niż produkcyjne).

Na  rysunku  planu  oznaczono  elementy  infrastruktury  technicznej  o  znaczeniu  magistralnym,
w istotny  sposób  wpływających  na  sposób  zagospodarowania  terenów  przyległych:  sieć  gazową
wysokiego ciśnienia (ze strefa kontrolowaną) i sieć gazową podwyższonego średniego ciśnienia oraz
wodociąg magistralny.

Zgodnie z przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie),  w  strefie
kontrolowanej gazociągów (obszar wyznaczony - na okres użytkowania gazociągu - po obu stronach
osi  gazociągu)  nie  należy  wznosić  obiektów  budowlanych  oraz  podejmować  działań  mogących
spowodować uszkodzenie gazociągu. W strefach kontrolowanych obowiązują również ograniczenia
w sytuowaniu drzew, zaś wszelkie prace w ich obrębie mogą być prowadzone jedynie po uzgodnieniu
z  operatorem  sieci  gazowej.  Szerokość  stref  kontrolowanych  jest  zróżnicowana  w  zależności
od maksymalnego  ciśnienia  roboczego  oraz  okresu,  w  którym  gazociąg  został  wybudowany  lub
przebudowany (szerokość stref kontrolowanych gazociągów wybudowanych przed dniem 5.09.2013 r.
[data wejścia w życie cyt. rozporządzenia] jest znacznie większa niż jest to w przypadku gazociągów
zrealizowanych w późniejszym okresie).

Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko

W  projekcie  planu  zakazuje  się realizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  lub  potencjalnie
znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  określonych  w  Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia
9 listopada 2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco oddziaływać na środowisko  (t.j.
Dz.U. z 2015 r. poz. 71), z wyjątkiem: wydobywania kopalin ze złóż metodą podziemną (z [formalnej]
uwagi na zalegające pod obszarem planu udokumentowane złoża węgla kamiennego), infrastruktury
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technicznej  i  drogowej,  budowli  przeciwpowodziowych,  obiektów  sportowych  i  parkingów
samochodowych lub zespołów parkingów - wraz z towarzyszącą im infrastrukturą.

Zgodnie  z  aktualnym  brzmieniem  cyt.  przepisów,  do  dopuszczonych  na  obszarze  planu
przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  należą  już  istniejące
magistralne instalacje do przesyłu gazu i linia kolejowa nr 171, wchodząca w skład transeuropejskiego
systemu kolei, natomiast przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
obejmują m.in.: 

• instalacje do przesyłu gazu oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, instalacje
do przesyłu ciepłej wody, rurociągi wodociągowe magistralne i doprowadzające wodę od stacji
uzdatniania  do  wodociągów  rozdzielczych  oraz  sieci  kanalizacyjne  o  całkowitej  długości
przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km;

• ośrodki  wypoczynkowe  lub  hotele  lokalizowane  na  terenach  niezurbanizowanych
z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha (powierzchnia
terenu  zajęta  przez  obiekty  budowlane  oraz  pozostała  powierzchnia  przeznaczona
do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia);

• zabudowę usługową (m.in. placówki edukacyjne i obiekty sportowe) wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 2 ha;

• garaże,  parkingi  samochodowe  lub  zespoły  parkingów  z  towarzyszącą  infrastrukturą
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha;

• parki rozrywki, pola golfowe i tory wyścigów konnych;
• inne linie kolejowe, drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej

1 km, linie tramwajowe oraz budowle przeciwpowodziowe (z wyjątkiem ich przebudowy).

Zasady  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  ochrony  środowiska,  przyrody
i krajobrazu,  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy  systemów  komunikacji  i  infrastruktury
technicznej, a także zagospodarowania terenów, ustalone w projekcie planu, mające wpływ na
środowisko

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu, modernizacji, rozbudowy i budowy

systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej, a także
zagospodarowania terenów mające wpływ na środowisko jako całość

lub niektóre jego elementy

Elementy
środowiska

nakaz  kształtowania  zabudowy  zgodnie  z  przeznaczeniem i  wskaźnikami
zagospodarowania  terenu,  nakaz  zachowania  wskaźników  i parametrów
kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  przy  rozbudowie
i nadbudowie  zabudowy,  zakaz  zmniejszania  odległości  istniejących
budynków od drogi w przypadku przebudowy, nadbudowy i rozbudowy tych
budynków  oraz  zakaz  nadbudowy  i  rozbudowy  zabudowy  o parametrach
i wskaźnikach wykorzystania terenu większych niż ustalone w planie

krajobraz

maksymalna wysokość budynków - 12 m, innych obiektów budow.  - 15 m krajobraz, zwierzęta

nakaz  stosowania  określonych  rozwiązań  w  zakresie  kształtowania  brył
budynków (wykończenie elewacji, barwa i pokrycie dachów)

krajobraz

nakaz  stosowania  jednolitej  formy  budynków  rekreacji  indywidualnej  na
terenie  2U/US  i  budynków  służących  zakwaterowaniu  turystycznemu  na
terenie US/ZP

krajobraz

zakaz  lokalizacji  tymczasowych  obiektów  budowlanych  (z  wyjątkiem
tymczasowego zagospodarowania  terenów 1ZP, 2ZP i 4ZP, US/ZP, KP/ZP
i U/US)

krajobraz, powierzch-
nia ziemi, rośliny

zakaz  sytuowania  od  strony  przestrzeni  publicznych  ogrodzeń  pełnych,
betonowych, o wysokości powyżej 1,6 m

krajobraz, zwierzęta

zakaz grodzenia nieruchomości na terenach zieleni krajobrazowej (ZK) krajobraz, zwierzęta, 
rośliny, różnorodność 
biologiczna

nakaz  zapewnienia  dostępu  do  wody  przez  właścicieli  nieruchomości woda, zwierzęta, 
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Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu, modernizacji, rozbudowy i budowy

systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej, a także
zagospodarowania terenów mające wpływ na środowisko jako całość

lub niektóre jego elementy

Elementy
środowiska

przyległych do powierzchniowych wód publicznych, zgodnie z ustawą Prawo
wodne

ludzie

nakaz  utrzymania  koryta  rzeki  (Rawy)  w  stanie  spełniającym  wymogi
ochrony przeciwpowodziowej

woda, ludzie, dobra 
materialne

zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco
oddziaływać  na  środowisko  (z  wyjątkiem:  wydobywania  kopalin  ze  złóż
metodą  podziemną,  infrastruktury  technicznej  i  drogowej,  budowli
przeciwpowodziowych,  obiektów  sportowych  z  towarzyszącą  im
infrastrukturą,  parkingów  samochodowych  lub  zespołów  parkingów  wraz
z towarzysząca im infrastrukturą)

środowisko (wszystkie
elementy), zasoby 
naturalne, dobra 
materialne, ludzie

zakaz przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,
w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii

ludzie, pozostałe 
elementy środowiska

zakaz  prowadzenia  działalności  inwestycyjnej  w  sposób  prowadzący  do
zmiany stosunków wodnych, z wyłączeniem realizacji obiektów budowlanych

woda

zakaz  prowadzenia  gospodarki  wodnej  i  ściekowej  mogącej  powodować
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

woda

dopuszczenie  lokalizowania  na  całym obszarze  planu  urządzeń  wodnych
oraz budowli i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej 

dobra materialne

kwalifikacja  terenów  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem  jako  terenów
mieszkaniowo-usługowych  (MN/U)  i  terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
(UT, ZP, U/US, US/ZP, 9ZK i 10ZK)

ludzie

nakaz  zachowania  lub  wymiany  na  gatunki  rodzime  zieleni  wysokiej  na
terenach 1KDD, 1ZP, 2ZP, 4ZP, US/ZP, KP/ZP, 9ZK i 10ZK

rośliny, różnorodność 
biologiczna, powietrze,
krajobraz

wyznaczenie terenów stanowiących przestrzenie publiczne (KDD, KDZ, 1ZP,
2ZP, 4ZP, 9ZK, 10ZK, KP/ZP, US/ZP, KK/KX, KPR, KPJ)

ludzie

nakaz  zróżnicowania  kolorystycznego  podłoża  ciągów  pieszych
i rowerowych na terenach stanowiących przestrzenie publiczne

ludzie, krajobraz

uwzględnienie  (ujawnienie)  udokumentowanych  złóż  węgla  kamiennego
i położenia obszaru planu w granicach byłych terenów górniczych

zasoby naturalne, 
dobra materialne

uwzględnienie  położenia  części  obszaru  planu  w  granicach  obszarów
szczególnego zagrożenia  powodzią  oraz w granicach obszaru,  na którym
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie z nakazem stosowania
na  obszarach  szczególnego  zagrożenia  powodzią  zakazów  i  ograniczeń
w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne

dobra materialne, 
ludzie

dopuszczenie  lokalizowania  na  całym obszarze  planu  urządzeń  wodnych
oraz budowli i urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej i ochronie
środowiska

dobra materialne, 
ludzie, wody, środo-
wisko (pozostałe  
elementy)

dopuszczenie  realizacji  na  wszystkich  terenach  ciągów  pieszych
i rowerowych z nawierzchnią utwardzoną

ludzie, powierzchnia 
ziemi, rośliny

nakaz  zapewnienia  odpowiedniej  ilości  miejsc  przeznaczonych  na
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

ludzie

nakaz realizacji sieci uzbrojenia terenu jako podziemnych (chyba że nie jest
to  możliwe  ze  względów  technicznych  i  prawnych),  dopuszczenie
skablowania istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych

krajobraz, 
powierzchnia ziemi, 
rośliny
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odprowadzanie  ścieków  komunalnych  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej
(z dopuszczeniem  -  w  przypadku  niemożliwości  odprowadzania  ścieków
do kanalizacji  sanitarnej  -  gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych lub stosowania indywidualnych oczyszczalni ścieków)

woda

odprowadzanie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej woda

dopuszczenie  retencjonowania  wód  opadowych  i  roztopowych  z  dachów
i tarasów  budynków  w  celu  ich  gospodarczego  wykorzystania  i  infiltracji
do gruntu w obrębie działki lub terenu 5W (zbiornik Hubertus IV)

woda

nakaz  objęcia  systemami  odprowadzającymi  wody  opadowe  i  roztopowe
z ogólnodostępnych terenów utwardzonych

woda

zaopatrzenie  w  energię  cieplną  z  centralnej  sieci  ciepłowniczej
(z dopuszczeniem  –  w  przypadku  braku  technicznych  możliwości  –
stosowania indywidualnych źródeł ciepła)

powietrze, klimat

dopuszczenie  stosowania  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy
nieprzekraczającej  100  kW,  a  w  przypadku  urządzeń  wykorzystujących
energię wiatru – o mocy nieprzekraczającej 40 kW

powietrze, klimat, 
zwierzęta

wyznaczenie  terenów  organizacji  imprez  masowych  (1ZP,  2ZP,  US/ZP,
KP/ZP,  1U/US)  i  ustalenie  nakazów  w  stosunku  do  tych  terenów:
zagospodarowania  terenów  w  sposób  umożliwiający  szybką  ewakuację
uczestników  imprez  masowych,  dostosowania  do  potrzeb  osób
niepełnosprawnych  całej  powierzchni  udostępnionej  uczestnikom  imprez
masowych  na  czas  ich  organizacji,  wyposażenia  w  infrastrukturę
zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej

ludzie, zwierzęta

dopuszczenie  tymczasowego  zagospodarowania  terenów 1ZP,  2ZP,  4ZP,
US/ZP,  KP/ZP,  U/US  na  czas  trwania  imprez  sezonowych,  imprez
masowych,  sportowo-rekreacyjnych  i  widowiskowych  w  formie  obiektów
i urządzeń  takich  jak:  stragany,  namioty,  sceny,  przenośne  siedziska,
tymczasowe  miejsca  postojowe,  obiekty  o  funkcji  gastronomicznej,
wystawienniczo-ekspozycyjnej,  urządzenia służące rekreacji  z możliwością
lokalizacji czasowych wystaw kulturalno-dydaktycznych i artystycznych

ludzie

wyznaczenie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (ZP, U/US, US/ZP, 9ZK,
10ZK) i ustalenie nakazów w stosunku do tych terenów: realizacji systemu
informacji przestrzennej, zachowania ciągłości powiązań pieszo-rowerowych
z  terenami  sąsiednimi,  zapewnienia  dostępności  osobom  niepełno-
sprawnym,   wyposażenia  w zaplecze  sanitarne terenu 2ZP i  pozostałych
terenów w przypadku realizacji obiektów i urządzeń sportowych

ludzie
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Rys. 6. Inne, istotne ustalenia projektu planu

4.2.  Ocena  projektu  planu  ze  względu  na  sposób uwzględnienia  celów
ochrony  środowiska  ustanowionych  na  szczeblu  międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym 

Projekt  planu oceniono ze względu na sposób i  zakres uwzględnienia w nim celów ochrony
środowiska  ustanowionych  na  szczeblu  międzynarodowym  –  wspólnotowym  i  krajowym.  Wyboru
dokumentów dokonano na podstawie zidentyfikowanych istotnych problemów ochrony środowiska na
obszarze objętym planem, celów ochrony środowiska oraz ustaleń projektu planu i ich potencjalnych
skutków  środowiskowych  w  kontekście  środowiskowo-przestrzennym,  a  także  mając  na  uwadze
ogólne cele ochrony środowiska ustanowione w dokumentach międzynarodowych i krajowych.

Pod  uwagę  wzięto  następujące  strategiczne  i  programowe  dokumenty  międzynarodowe
i krajowe:  [1]  Odnowiona strategia  UE dotycząca  trwałego  rozwoju  w wersji  przyjętej  przez  Radę
Europejską  w  dniach  15-16  czerwca  2006  r.;  [2]  Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;
[3] Program  działań  w  zakresie  środowiska  do  2020  r.  -  „Dobra  jakość  życia  z  uwzględnieniem
ograniczeń naszej planety”; [4] Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE); [5] Europejska
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Konwencja  Krajobrazowa;  [6]  Strategia  na  rzecz  Odpowiedzialnego  Rozwoju  do  roku  2020  r.,
z perspektywą  do  2030  r.;  [7]  Koncepcja  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  2030;
[8] Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2030).

Ponadto,  mając  na  względzie  lokalny  charakter  ocenianego  projektu  planu,  uwzględniono
również dokumenty ustanowione na szczeblu miejskim: [9] Strategia zrównoważonego rozwoju miasta
Mysłowice 2020+ i  [10]  Aktualizacja  Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mysłowice  na lata
2014 – 2017 z perspektywą  do roku  2021,  zawierające  konkretyzację  celów ochrony  środowiska
ustanowionych w dokumentach międzynarodowych i krajowych.

Cele  ochrony  środowiska  zawarte  w  dokumentach  ustanowionych  na  szczeblu
wspólnotowym,  krajowym  i  lokalnym,  istotnych  dla  obszaru  opracowania  oraz  ocena
zgodności  rozwiązań  projektowanego  dokumentu  ze  wskazanymi  celami ,  mającymi
znaczenie dla projektowanego dokumentu oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie planu:

[1] Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju (w wersji  przyjętej przez Radę Europejską
w dniach 15-16 czerwca 2006 r.:
ochrona  środowiska  naturalnego  (zapewnić  wysoki  poziom  ochrony  środowiska  naturalnego  i  poprawę  jego
jakości,  przeciwdziałać  zanieczyszczeniu  środowiska  i  ograniczać  wielkość  tego  zjawiska,  propagować
zrównoważoną  konsumpcję,  tak  by  oddzielić  wzrost  gospodarczy  od  degradacji  środowiska);  dobrobyt
gospodarczy  (propagować  [...]  gospodarkę  opartą  na  bogatej  wiedzy  i  racjonalnie  wykorzystującą  zasoby
środowiska  naturalnego,  zapewniającą  wysoki  standard  życia);  ograniczyć  zmiany  klimatu  oraz  ich  koszty
i negatywne skutki, jakie obciążają społeczeństwo i środowisko naturalne; poprawić gospodarowanie zasobami
naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji; zapewnić obywatelom stabilną jakość życia.

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy:
- ustanawia środki mające na celu ochronę jakości powietrza oraz utrzymanie jakości powietrza i jej poprawę:
walka  z  emisjami  zanieczyszczeń  u  źródła  oraz  identyfikacja  i  wdrażanie  […]  najskuteczniejszych  środków
mających  na celu redukcję emisji;  zapobiegać  lub  ograniczać  emisję  szkodliwych  zanieczyszczeń  powietrza;
utrzymać jakość powietrza tam, gdzie już jest ona dobra lub ją poprawić; podjąć działania w celu dotrzymania
wartości  dopuszczalnych  i  poziomów krytycznych  oraz w miarę możliwości  dotrzymania  wartości  docelowych
i osiągnięcia  celów  długoterminowych;  ogólna  redukcja  stężenia  drobnego  pyłu  zawieszonego  (PM2,5),
odpowiadającego w znacznym stopniu za negatywny wpływ na zdrowie ludzkie.

[3]  Program działań  w  zakresie  środowiska  do  2020  r.  -  "Dobra  jakość  życia  z  uwzględnieniem
ograniczeń  naszej  planety".  Decyzja  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  Nr  1386/2013/UE  z  dnia
20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań do 2020 r.:
adaptacja do zmian klimatu, powiązana z aspektami środowiskowymi (ochrona gleby, zrównoważone środowisko
miejskie  i  zrównoważona  ochrona  wód)  -  ochrona,  zachowanie  i  poprawa  kapitału  naturalnego  Unii  i  jej
przekształcenie  w  zasobooszczędną,  zieloną  i  konkurencyjną  gospodarkę  niskoemisyjną,  ochrona  obywateli
przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu.

[4] Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na
rzecz środowiska i klimatu (i uchylające rozporządzenie [WE] nr 614/2007):
ochrona i  poprawa  jakości  środowiska,  zatrzymanie  i  odwrócenie  procesu utraty  różnorodności  biologicznej,
przeciwdziałanie degradacji ekosystemów.

[5]  Europejska Konwencja Krajobrazowa,  sporządzona we Florencji  dnia  20 października  2000 r.,
(ratyfikowana przez Polskę w 2004 r.), Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98:
promowanie  działań  na  rzecz  krajobrazu,  jego  ochrony,  zarządzania  i  planowania  oraz  organizowanie
europejskiej współpracy w tym zakresie; prawne uznanie krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi,
jako  wyrażenia  dzielonej  przez  nie  różnorodności  kulturowej  i  przyrodniczej  oraz  podstawy  ich  tożsamości;
ustanowienie i wdrożenie polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę, gospodarkę i planowanie
krajobrazu;  zintegrowanie  krajobrazu  z  polityką  w zakresie  planowania  regionalnego  i  urbanistycznego  oraz
polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i gospodarczą.

[6] Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 r.; Uchwała
nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r., M.P. z 2017 r. poz. 260:
rozwój  społecznie  wrażliwy  i  terytorialnie  zrównoważony  (przestrzeń  dla  wszystkich  –  standardy dostępności
definiujące  rozwiązania  techniczne  i  przestrzenne,  zgodne  z  zasadami projektowania  uniwersalnego,  w celu
zapewnienia  dostępności  przestrzeni  publicznej  dla potrzeb  osób o ograniczonej  sprawności  lub mobilności);
rozwój potencjału środowiska naturalnego na rzecz obywateli i przedsiębiorców.
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[7] Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia
13 grudnia 2011 r., M.P. z 2012 r. poz. 252:
efektywne  wykorzystanie  przestrzeni  i  jej  zróżnicowanych  potencjałów rozwojowych  do  osiągnięcia  ogólnych
celów  rozwojowych:  spójności  społecznej,  gospodarczej  i  przestrzennej  w  długim  okresie; przeciwdziałanie
fragmentacji  przestrzeni  przyrodniczej,  osiągnięcie  i  utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i  związanych
z nimi  ekosystemów,  zmniejszenie  obciążenia  środowiska  powodowanego  emisjami  zanieczyszczeń  do  wód,
atmosfery  i  gleby;  ochrona  złóż  kopalin  energetycznych;  zwiększenie  poziomu  zabezpieczenia  przed
ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi; przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.

[8] Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030 (SPA 2030); Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r.:

zapewnienie  zrównoważonego  rozwoju  oraz  efektywnego  funkcjonowania  gospodarki  i  społeczeństwa
w warunkach  zmian  klimatu  i  z  uwzględnieniem  tych  zmian;  zapewnienie  bezpieczeństwa  energetycznego
i dobrego stanu środowiska;  rekomendowane kierunki  działań adaptacyjnych  dla woj.  śląskiego: zaopatrzenie
w wodę  w warunkach ekstremalnych,  zabezpieczenie  infrastruktury  przed  nagłymi  zalaniami  i  podtopieniami,
w tym rozwój kanalizacji  opadowej,  ochrona istniejących i tworzenie nowych powierzchni  zielonych i wodnych
w procesach  rewitalizacji  obszarów  miejskich  i  poprzemysłowych  w  celu  ograniczenia  wzrostu  temperatury
i poprawy warunków sanitarnych powietrza.

[9] Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Mysłowice 2020+; Uchwała nr LIII/996/14 Rady Miasta
Mysłowice z dnia 27 marca 2014 r.:
dobra jakość zasobów środowiska naturalnego, ukształtowanie ekologicznego systemu obszarów chronionych,
rozbudowa  i  utrzymanie  systemu  terenów  zieleni  urządzonej;  zwiększenie  wykorzystania  rozproszonych
odnawialnych źródeł energii; bogata i atrakcyjna oferta możliwości  spędzania wolnego czasu, rozwój systemu
terenów wypoczynku i  rekreacji  oraz infrastruktury usług towarzyszących,  rozbudowa i  modernizacja systemu
ścieżek rowerowych i pieszych o funkcji  rekreacyjnej,  poprawa jakości przestrzeni  miejskiej oraz atrakcyjnych
przestrzeni publicznych; bogata regionalna oferta turystyczna związana ze sportem i rekreacją, tworzenie bazy
noclegowej  na  potrzeby  obsługi  ruchu  turystycznego,  wspieranie  przedsiębiorców  działających  w  obszarze
turystyki  i  spędzania  wolnego  czasu  z  wykorzystaniem  lokalnych  potencjałów  i  atrakcji;  odpowiednio
przygotowane tereny inwestycyjne poprzez restrukturyzację terenów poprzemysłowych.

[10]  Aktualizacja  programu  ochrony  środowiska  dla  miasta  Mysłowice  na  lata  2014-2017
z perspektywą do roku 2021; Uchwała nr XLIX/919/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada
2017 r.:
zapewnienie mieszkańcom jakości życia na wysokim poziomie w czystym, zdrowym i przyjaznym środowisku;
poprawa jakości środowiska i zachowanie bogatej różnorodności  biologicznej,  organizacja systemu obiektów i
obszarów  cennych  przyrodniczo,  wzmocnienie  znaczenia  ochrony  różnorodności  biologicznej  w  planowaniu
przestrzennym,  wzmocnienie  roli  rekreacyjnej  zieleni,  rozwój  turystyki  i  rekreacji,  ochrona  przed  powodzią;
rekultywacja  gleb  zdegradowanych  i  zdewastowanych  i  przywracanie  im funkcji  przyrodniczej  i  rekreacyjnej,
rekultywacja  miejsc  zanieczyszczonych,  niekorzystnie  przekształconych  i  poeksploatacyjnych,  poprawa  stanu
technicznego dróg o złym stanie; osiągnięcie i  utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych;  promocja i
wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Analiza  wykazała  istotną  zbieżność  zasad  zawartych  w  projekcie  planu  z  celami  i  zadaniami
ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym - na poziomie
ogólnym,  cechującym  postanowienia  tych  dokumentów.  Cele,  zadania  i  działania  zawarte
w dokumentach  wyższego  szczebla,  istotne  dla  projektu  planu  i  zbieżne  z  zasadami  zawartymi
w planie  skupiają  się  na  zagadnieniach  dotyczących:  (1) przeciwdziałaniom zmian  klimatu,  w  tym
działaniom na rzecz czystej energii, (2) ochrony środowiska naturalnego (przyrodniczego) - przyrody
i różnorodności  biologicznej  oraz  walorów  krajobrazu,  (3)  ochrony  zasobów  naturalnych
i gospodarowania nimi,  (4) odporności  na zagrożenia  naturalne,  a także na utratę bezpieczeństwa
energetycznego oraz (5) zdrowia i jakości życia ludzi, w tym warunków do rekreacji i wypoczynku
(cyfry w nawiasach odnoszą się do numeracji dokumentów wspólnotowych, krajowych i miejskich, wymienionych
w powyższym zestawieniu stanowiących źródła celów ochrony środowiska)

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, a także miejskim

Ustalenia projektu planu sprzyjające realizacji
celów ochrony środowiska

Przeciwdziałanie  zmianom  klimatu  i  adaptacja
do zmian  klimatu  oraz  działania  na  rzecz  czystej
energii [1], [2], [3], [4], [8], [9], [10]:

-  zapobiegać  lub  ograniczać  emisję  szkodliwych
zanieczyszczeń  powietrza  (w  celu  dotrzymania
wartości dopuszczalnych i poziomów krytycznych oraz
w miarę możliwości  dotrzymania wartości docelowych

- określenie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej, w tym w zakresie
zaopatrzenia w energię cieplną (stosowanie systemów
grzewczych  opartych  o centralnych sieć ciepłowniczą
lub w przypadku braku możliwości technicznych, m.in.
stosowanie  indywidualnych  urządzeń  i  instalacji
wytwarzających energię cieplną z odnawialnych źródeł
energii;
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, a także miejskim

Ustalenia projektu planu sprzyjające realizacji
celów ochrony środowiska

i osiągnięcia celów długoterminowych);
- wspierać przejście w kierunku gospodarki efektywnie
korzystającej z zasobów, niskoemisyjnej i odpornej na
zmiany klimatu;
- zrównoważony rozwój oraz efektywne funkcjonowanie
gospodarki  i  społeczeństwa  w  warunkach  zmian
klimatu;
-  proekologiczna  przebudowa  systemów grzewczych,
w szczególności budynków mieszkalnych i publicznych;
-  zapewnić  poprzez  zapisy  w  planach  miejscowych
przestrzegania zasad ochrony lokalnego klimatu;
- ograniczyć już istniejące efekty wyspy ciepła poprzez
wprowadzenie  zielonej  infrastruktury  do  strefy
intensywnej zabudowy

-  ustalenie  minimalnego  udziału  powierzchni  bio-
logicznie czynnej w powierzchni działek budowlanych;
- ustalenie nakazu ukształtowania zieleni  wysokiej  na
określonych  terenach  (zachowania  lub  wymiany
istniejącej zieleni);
- przeznaczenie dominującej części obszaru planu na
cele  terenów  przyrodniczo  czynnych,  w  tym
wyznaczenie  terenów  zieleni  krajobrazowej,
stanowiącej tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciągach
dolin  tworzące  pasma  ekologiczne  o  znaczeniu
przyrodniczo-krajobrazowym

Ochrona  środowiska  naturalnego  (przyrody
i różnorodności  biologicznej)  oraz walorów krajobrazu
[1], [3], [4], [5], [7], [8], [9], [10]:

-  zatrzymanie  i  odwrócenie  procesu  utraty
różnorodności  biologicznej  oraz  przeciwdziałanie
degradacji  ekosystemów  i  fragmentacji  przestrzeni
przyrodniczej;
- wysoka jakość i różnorodność miejskiego środowiska
przyrodniczego,  ochrona  dzikich  zwierząt  (ptaki,
nietoperze, owady) w przestrzeni miasta;
-  wzbogacanie  przestrzeni  publicznych  w  strefie
zurbanizowanej  w  zieleń  urządzoną,  nasadzenia
kompensacyjne drzew;
- ochrona istniejących i tworzenie nowych powierzchni
zielonych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich
i poprzemysłowych;
-  osiągnięcie i  utrzymanie dobrego stanu i potencjału
wód i związanych z nimi ekosystemów

-  określenie  zasad  ochrony  przyrody  i  krajobrazu
kulturowego;
-  ustalenie  minimalnego  udziału  powierzchni  bio-
logicznie czynnej w powierzchni działek budowlanych;
-  określenie  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu
przestrzennego  w  zakresie  wysokości  zabudowy,
wskaźników i  parametrów wykorzystania  terenu  oraz
stosowania  odpowiednich  rozwiązań  w  zakresie
kształtowania brył budynków;
- określenie ograniczeń w zakresie realizacji ogrodzeń;
-  ustalenie  minimalnego  udziału  powierzchni  bio-
logicznie czynnej w powierzchni działek budowlanych;
- ustalenie nakazu ukształtowania  zieleni wysokiej na
określonych  terenach  (zachowania  lub  wymiany
istniejącej zieleni);
-  wyznaczenie  terenów  zieleni  krajobrazowej,
stanowiącej tereny zieleni niskiej i wysokiej w ciągach
dolin  tworzące  pasma  ekologiczne  o  znaczeniu
przyrodniczo-krajobrazowym;

Ochrona  zasobów  naturalnych  i  efektywne
gospodarowanie przestrzenią [1], [6], [7], [9], [10]:

- poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz
unikać ich nadmiernej eksploatacji;
-  rozwój  potencjału  środowiska naturalnego na rzecz
obywateli i przedsiębiorców;
-  efektywne  wykorzystanie  przestrzeni  i  jej  różnych
potencjałów  rozwojowych  do  osiągnięcia  ogólnych
celów rozwojowych;
- rewitalizacja (zagospodarowanie) terenów i obiektów
poprzemysłowych;
- zagospodarowanie terenów pogórniczych w kierunku
usługowym, rekreacyjnym, leśnym lub kulturowym

- uwzględnienie występowania złóż kopalin oraz wód
powierzchniowych;
- przeznaczenie terenów cechujących się odpowiednim
potencjałem rozwojowym  i  walorami  na  cele  rozwoju
funkcji  rekreacyjno-wypoczynkowych  i  zabudowy
turystycznej oraz rozwoju funkcji usługowych;
-  ochrona  pasm  ekologicznych  o  znaczeniu
przyrodniczo-krajobrazowym

Odporność  na  zagrożenia  naturalne  i  utratę
bezpieczeństwa energetycznego [7], [8], [10]:

- zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego
emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby;
-  zwiększenie  poziomu zabezpieczenia  przed  ekstre-
malnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi;
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego; 
-  integrowanie  rozwiązań  w  zakresie  gospodarki
wodami deszczowymi z zieloną infrastrukturą  (wyko-
rzystanie  wód  deszczowych  w  gospodarce  komunal-
nej, zabezpieczenie infrastruktury przed nagłymi zala-
niami i podtopieniami, rozwój kanalizacji opadowej)

- określenie zasad ochrony wód i ziemi, w tym zasad
odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych
(rozbudowa  systemów  sieci  i  urządzeń  kanalizacji
deszczowej  oraz  deszczowej,  dopuszczenie
stosowania  rozwiązań  umożliwiających  naturalną
infiltrację  niezanieczyszczonych  wód  opadowych
i roztopowych  do  ziemi  lub  ich  odpływ  do  wód
powierzchniowych; nakaz stosowania rozwiązań zapo-
biegających  przedostawaniu  się  zanieczyszczeń  do
ziemi i wód;
-  uwzględnienie  obszarów  szczególnego  zagrożenia
powodzią,  nakaz  utrzymania  koryta  Rawy  w  stanie
spełniającym wymogi ochrony przeciwpowodziowej;
- zakaz zmiany stosunków wodnych;
-  ustalenie  możliwości  budowy  na  całym  obszarze
planu  urządzeń  wodnych  oraz  budowli  i  urządzeń
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Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, a także miejskim

Ustalenia projektu planu sprzyjające realizacji
celów ochrony środowiska

służących ochronie przeciwpowodziowej 

Zdrowie i jakość życia ludzi [1], [3], [6], [7], [8], [9]

- ochrona przed związanymi ze środowiskiem presjami
i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu;
- dobrze urządzone i dostępne przestrzenie publiczne
(przyrodniczo-rekreacyjne);
- dostępność przestrzeni publicznych dla potrzeb osób
o ograniczonej sprawności lub mobilności;
- poprawa jakości i dostępności usług publicznych;
- warunki dla aktywnego spędzania czasu wolnego;
-  ochrona istniejących i tworzenie nowych powierzchni
zielonych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich
i poprzemysłowych; 
- rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej

-  określenie  zasad  ochrony  przed  uciążliwościami
(zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko [z wyjątkami]);
- określenie zasad ochrony przed hałasem i zagroże-
niem powodziowym;
-  wyznaczenie  przestrzeni  publicznych,  terenów
organizacji  imprez  masowych  i  rekreacyjno-
wypoczynkowych,  w  tym  terenów  wód  stojących  na
cele  rekreacji  i  wypoczynku;  ustalenie  zasad  zago-
spodarowania tych terenów, w tym z uwzględnieniem
potrzeb osób niepełnosprawnych;
- wyznaczenie terenów zieleni krajobrazowej;
-  ustalenie  minimalnego  udziału  powierzchni  biolo-
gicznie czynnej w powierzchni działek budowlanych
-  dopuszczenie  realizacji  na  całym  obszarze  planu
ciągów pieszych i rowerowych

4.3.  Prognozowany  wpływ  na  różnorodność  biologiczną  oraz  na  zwierzęta
i rośliny

Oddziaływanie na cele i  przedmiot  ochrony obszarów Natura 2000.  Ze względu na znaczną,
liczącą w większości przypadków co najmniej kilkanaście kilometrów odległość obszarów Natura 2000
od  granic  obszaru  objętego  planem  (najbliższy  specjalny  obszar  ochrony  siedlisk  -  Torfowisko
Sosnowiec Bory PLH240038 leży 9,5 km od granicy planu, najbliższe  obszary specjalnej  ochrony
ptaków [Stawy w Brzeszczach PLB120009, Dolina Dolnej Soły PLB120004] znajdują się ponad 20 km
od granicy obszaru objętego planem [odpowiednio 22 km i 26,6 km]) oraz z uwagi na lokalny charakter
przedsięwzięć ustalonych w projekcie planu, nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań
na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 i ich integralność.

Oddziaływanie na korytarze ekologiczne.  Obszar objęty planem, z wyjątkiem części południowo-
zachodniej (większa część terenów U i 4ZP oraz fragment terenu 2U/US), jest położony w obrębie
korytarzy ekologicznych – ornitologicznych: przystanek pośredni „Stawy Szopienickie”, przechodzący
wzdłuż  południowej  granicy  planu  w  korytarz  ornitologiczny  „Dolina  Przemszy”,  oraz  w  obrębie
korytarza spójności obszarów chronionych „Brynica” (którego zasięg w dużym stopniu pokrywa się z
obszarem korytarzy ornitologicznych).

Projekt  planu w obrębie wspomnianych korytarzy ekologicznych nie wprowadza ustaleń,  które
w istotny sposób mogłyby zakłócać funkcjonowanie korytarzy.  Główne siedliska ptaków w obrębie
przystanku mieszczą się w rejonie kompleksu stawów położonych na pograniczu Katowic, Mysłowic
i Sosnowca  (w  większej  części  –  na  terenie  Katowic  [stawy  Morawa,  Borki,  Hubertus  I  –  III]).
W obrębie obszaru planu znajduje się jedynie południowo-wschodnia część stawu Hubertus III oraz
odgrywający mniejszą rolę zbiornik Hubertus IV (osadnik wód dołowych). Ptaki gromadzą się również
wzdłuż Brynicy, położonej tuż za wschodnią granicą planu.

Tereny  położone  poza  obszarem  wód  powierzchniowych  (4WP  i  5WP [zbiorniki  Hubertus]),
a w pewnym  stopniu  również  poza  obszarem  zieleni  krajobrazowej  (ZK),  nie  cechują  się
wartościowym z punktu widzenia bazy pokarmowej ptaków sposobem użytkowania. Ustalenia planu
nie  wprowadzają  możliwości  realizacji  inwestycji,  które  w znaczący  sposób zakłóciłyby  możliwość
krótkodystansowych  migracji  ptaków  w  obrębie  przystanku  pośredniego  „Stawy  Szopienickie”
i korytarza  „Dolina  Przemszy”;  w  szczególności  nie  przewiduje  się  możliwości  realizacji  obiektów
budowlanych  wysokich,  które  stanowiłby  przeszkodę  dla  ptaków.  Maksymalna  dopuszczalna
wysokość  budynków  we wschodniej  części  obszaru  planu  wynosi  8  m,  zaś  w  rejonie  stawu
Hubertus III – 6 m. Obiekty budowlane inne niż budynki, w tym obiekty infrastrukturalne, nie mogą być
wyższe  niż  15  m.  Przewiduje  się  możliwość  skablowania  istniejących  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych  średniego  i  niskiego  napięcia  oraz  obowiązek  realizacji  nowych  sieci
infrastruktury w formie obiektów podziemnych. Znaczenie ma również zakaz realizacji  ogrodzeń na
terenach zieleni krajobrazowej.

Realizacja  ustaleń  projektu  planu  w  niewielkim  stopniu  może  spowodować  utratę  bazy
pokarmowej,  jednak  zachowane  zostaną  ważne  z  tego  punktu  widzenia  tereny  pastwisk  i  łąk
we wschodniej części planu, w sąsiedztwie Brynicy (w obrębie terenów zieleni krajobrazowej).
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Wpływ  na  korytarz  spójności  obszarów  chronionych.  Obszar  planu  stanowi  element  rusztu
ekologicznego  obejmującego  obszary  o  podwyższonej  wartości  przyrodniczej,  wymagające
zachowania  ciągłości  ekologicznej,  w  szczególności  -  zachowania  dominującego  udziału  w  jego
obrębie terenów otwartych, czynnych przyrodniczo. Jak już wskazano, ustalenia planu nie powodują
istotnych  zmian  w  przeznaczeniu  terenów  w  rejonie  ośrodka  Hubertus  i  terenów  wód
powierzchniowych.  Przewiduje  się  możliwość  niewielkiego  poszerzenia  istniejących  terenów
zabudowy mieszkaniowej o zabudowę usług turystyki, nie spowoduje to jednak przerwania ciągłości
przestrzennej  pomiędzy  terenami  czynnymi  przyrodniczo,  łączącymi  kompleks  stawów  Hubertus
z rejonem ujścia Brynicy do Czarnej Przemszy, położonej na południowy – wschód od granicy obszaru
planu. Tereny zabudowy (mieszkaniowej, usługowej i usług turystyki) nadal będą stanowić enklawy
wśród ciągłych przestrzennie terenów otwartych. Szczególnie istotne jest zachowanie jako wolnych od
zabudowy gruntów rolnych (pastwisk i łąk) we wschodniej części omawianego obszaru, położonych
między zlikwidowaną linią kolejową a Brynicą,  stanowiących zasadniczą część korytarza spójności
(tereny  ZK [zieleni krajobrazowej], określone w projekcie planu jako „tereny zieleni niskiej i wysokiej
w ciągach dolin, tworzące pasma ekologiczne o znaczeniu przyrodniczo-krajobrazowym”).

Przeznaczenie  pod  zabudowę  częściowo  zadrzewionych  terenów  położonych  pomiędzy
zbiornikiem Hubertus IV,  linią  kolejową nr 171,  ul.  Świerczyny  i  zabudową Szopienic  II  (tereny U
i 2U/US), spowoduje ograniczenie funkcjonalności co najmniej potencjalnego korytarza ekologicznego
migracyjnego  i  komunikacyjnego  o  znaczeniu  miejscowym  (najniższej  rangi  w  przyjętej  hierarchii
ważności  korytarzy  ekologicznych  [korytarze  ponadregionalne,  regionalne,  lokalne,  miejscowe]),
pozwalającego na migrację organizmów, głównie małych ssaków (przy czym, jak podkreślono, nie ma
on znaczenia dla migracji ptaków) - pomiędzy rejonem Stawów Szopienickich a doliną Boliny i Lasami
Murckowskimi (z wykorzystaniem liniowych korytarzy ekologicznych pochodzenia antropogenicznego
w obrębie rozległych terenów poprzemysłowych na pograniczu Mysłowic i  Katowic [Szopienic], nie
cechujących się jednak walorami przyrodniczymi [do terenów tego rodzaju należy również południowo-
zachodni  fragment  obszaru  planu]).  Przeznaczenie  terenów  w  południowo-zachodnim  fragmencie
obszaru planu pod zabudowę nie spowoduje utraty możliwości  przemieszczania się organizmów w
tym rejonie, bowiem istnieć będą nadal wystarczające do tego warunki tworzone przez cechujące się
odpowiednią szerokością pasma terenów wolnych od zabudowy i ogrodzeń wzdłuż magistralnych sieci
infrastruktury  technicznej  i  linii  kolejowej  nr  171  (korytarze  ekologiczne  pochodzenia
antropogenicznego [infrastrukturalne]). 

Przemieszczające się  tym korytarzem organizmy,  w tym drobne zwierzęta,  będą zmuszone –
w wyniku zabudowy tych terenów, w tym realizacji ogrodzeń – do korzystania z istotnie węższych, lecz
zapewniających  możliwość  przemieszczania  się,  korytarzy  infrastrukturalnych  (różnej  szerokości
pasma terenów, o charakterze otwartym, zajętych przez obiekty infrastruktury liniowej),  tworzonych
w omawianym  rejonie  przez  tereny  linii  kolejowej  nr  171  oraz  strefy  wolne  od  zabudowy  wzdłuż
magistralnych gazociągów i wodociągów. 

 Zakładając hipotetyczną możliwość wykorzystywania tych terenów do przelotów ptaków, przyjęte
zasady  zagospodarowania  terenów  zapewniają,  że  realizacja  inwestycji  na  tych  terenach  nie
spowoduje pojawienia się przeszkód dla przemieszczania się ptaków, w szczególności nie wystąpi
narażenie  ptaków  na  kolizję  z  wysokimi  obiektami  budowlanymi.  Projekt  planu  zapewnia  zatem
wystarczające warunki do właściwego funkcjonowania korytarzy ekologicznych - adekwatne do rangi
tych korytarzy w strukturze ekologicznej obszaru objętego planem i jego otoczenia.

Wartość  przyrodnicza  terenów  zadrzewionych,  możliwych  do  przeznaczenia  pod  zabudowę
(pow. około 2,5 ha drzewostanu o znacznym zwarciu),  jest  niewielka (zadrzewienia  ukształtowane
w wyniku  sukcesji  naturalnej  na  terenach  zdegradowanych,  wielokrotnie  przekształconych
antropogenicznie, cechujących  się  niekorzystnymi  warunkami  siedliskowymi,  o glebach  inicjalnych
[grunty  nasypowe],  niesprzyjających  kształtowaniu  się  różnorodności  biologicznej  [drzewostan
w przewadze  w  wieku  30-40  lat,  o  niewielkim  zróżnicowaniu  gatunkowym,  ze słabo  rozwiniętym,
ubogim florystycznie podszycie]). Biorąc pod uwagę szerokie otoczenie obszaru planu (w promieniu
5 km  od  jego  granic),  stwierdzić  trzeba,  że  niezależnie  od  antropogenicznych  przekształceń
wszystkich  elementów  środowiska,  rejon  ten,  położony  w  widłach  rzek,  cechuje  naturalna  niska
lesistość. Do większych kompleksów leśnych należą jedynie Lasy Murckowskie  w rejonie Słupnej,
Janowa  i  Giszowca,  których  północno-wschodni  skraj  jest  oddalony  o  2,5  km  od  południowo-
zachodniego  fragmentu  obszaru  planu.  Ponadto,  większe  zespoły  lasów  występują  jeszcze  na
pograniczu Sosnowca i Jaworzna, w odległości 4-5 km od obszaru planu. Inne, mniejsze tereny leśne
i zadrzewione oraz parki z dużym udziałem drzew, położone w promieniu do 5 km od obszaru planu,
są  zbiorowiskami  ukształtowanymi  w  zdecydowanej  większości  na  terenach  poprzemysłowych.
W bliskim sąsiedztwie obszaru planu (w odległości do 2,5 km) ważniejsze pod względem zajmowanej
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powierzchni  zbiorowiska  leśne  występują  w rejonie  Janowa  (10  ha)  oraz  -  położone w  korytarzu
ornitologicznym -  w rejonie  stawów Borki,  Morawa i  Stawiki  na pograniczu Szopienic i  Sosnowca
(łącznie 19,3 ha), a także w rejonie  Radochy (10 ha) i Dębowej Góry (16,3 ha) [Sosnowiec].

Ponadto,  w promieniu  do 2,5  km od obszaru  planu znajduje  się  szereg mniejszych  terenów
zadrzewionych  i  parków,  a  także  -  wyznaczone  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  Mysłowic  i  Katowic  -  obszary  zieleni  urządzonej,  o  łącznej
pow. około  107 ha,  na  których  możliwy  jest  rozwój  zieleni  wysokiej,  w tym zbliżonej  charakterem
do zbiorowisk leśnych. Na obszarze planu, oprócz zadrzewień we fragmencie południowo-zachodnim,
istnieją  skupiska  drzew  na  terenach  zieleni  krajobrazowej  i  urządzonej;  ponadto,  w ramach
rekultywacji  zbiornika  Hubertus  IV  (osadnik  wód  dołowych)  i  jego  otoczenia  przewidywane  jest
kształtowanie w tym rejonie skupisk zieleni wysokiej (Program rewitalizacji  terenów pokopalnianych
KWK „Mysłowice”).

Okoliczności  te  (niska wartość przyrodnicza  zadrzewień w południowo-zachodnim fragmencie
obszaru planu i ich relatywnie niewielka powierzchnia – w porównaniu z innymi zbiorowiskami leśnymi
w sąsiedztwie  omawianego obszaru),  w powiązaniu  z  możliwością  kształtowania  zieleni  wysokiej,
zwłaszcza na terenach zieleni krajobrazowej i urządzonej (o łącznej pow. 19,2 ha, blisko 31% pow.
obszaru  planu)  oraz  wykonania  nasadzeń  zastępczych,  stanowiących  kompensację  przyrodniczą
za usuwane w wyniku możliwych inwestycji drzewa i krzewy - decydują o prognozowanym nieistotnym
znaczeniu ubytku powierzchni zadrzewionej występującej na terenach U i 2U/US dla zachowania lub
odtworzenia równowagi przyrodniczej w rejonie obszaru planu.

Wpływ  na różnorodność biologiczną,  zwierzęta i  rośliny.  Wpływ ustaleń  projektu  planu  może
spowodować pewną utratę obecnego stopnia różnorodności biologicznej z uwagi na przeznaczenie
pod  zabudowę  gruntów  zadrzewionych  i  zakrzewionych  w  południowo-zachodniej  części  obszaru
planu (tereny U, 2U/US oraz KDZ i 3KDD), a także ze względu na założone przystosowanie zbiornika
Hubertus IV do funkcji rekreacyjnej. Rekultywacja zbiornika wynika z innych decyzji (ustaleń) niż plan
miejscowy.  Zaprzestanie  odprowadzania  słonych  wód  dołowych  do  osadnika  i  do  Rawy  (projekt
przyjęcia wody z likwidowanej KWK „Mysłowice” przez szyb „Wschodni” KWK „Mysłowice – Wesoła” -
w  związku  z  decyzją  Spółki  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  dotyczącą  likwidacji  infrastruktury  KWK
„Mysłowice”  nastąpi  zmiana systemu odwadniania  kopalni  poprzez skierowanie  wody wyrobiskami
dołowymi do rejonu KWK „Mysłowice – Wesoła”) prawdopodobnie spowoduje w dłuższej perspektywie
stopniową zmianę cech fizykochemicznych  wód zbiornika i  zmiany w zbiorowiskach halofitycznych
w otoczeniu lustra wody. 

Wpływ  na  różnorodność  biologiczną  będzie  miała  również  realizacja  Programu  rewitalizacji
terenów pokopalnianych KWK „Mysłowice”, zakładająca utworzenie w rejonie zbiornika Hubertus IV
i stawu  Hubertus  III  „atrakcyjnych  terenów  rekreacyjnych”  poprzez  m.in.  „porządkowanie  zieleni
i wprowadzenie nowych nasadzeń”,  w tym  wycięcie samosiejek, zakomponowanie grup i soliterów”
(drzew  i  krzewów  rosnących  pojedynczo  na  otwartym  terenie,  szczególnie  eksponowanych,
wyróżniających się walorami ozdobnymi).

Rejon stawów na pograniczu Katowic i Mysłowic, w tym większą część obszaru planu, określono
w opracowaniu  ekofizjograficznym  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Województwa
Śląskiego  (2015  r.)  jako  ostoja  faunistyczna  „Stawy  w  Szopienicach”  o  znaczeniu  regionalnym
ze względu na ochronę dwóch gatunków (kwalifikujących) motyli, z zaleceniem utrzymania użytków
zielonych (koszenie, wypas). Ustalenia projektu planu są w dużej mierze zgodne z tym zaleceniem,
przeznaczając  większość  niezainwestowanych  terenów  we  wschodniej,  istotnej  dla  omawianego
zagadnienia, części obszaru planu (z pastwiskami i łąkami) na cele zieleni krajobrazowej (a biorąc pod
uwagę istniejące użytkowanie tych terenów – z przewagą zieleni niskiej).

Stan  ochrony  chronionych  gatunków  roślin  i  zwierząt  jest  -  w  związku  z  niewielkim
zainwestowaniem  otoczenia  stawów  (Hubertus  IV  i  Hubertus  III  w  części,  gdzie  rozwinęły  się
zbiorowiska  szuwarowe)  –  dobry,  nie  występują  zjawiska,  które  mogłyby  zagrażać  chronionym
gatunkom (relatywnie niewielka penetracja terenu przez ludzi). Zagrożenie dla gatunków płazów może
stanowić zagospodarowanie na cele rekreacyjne brzegów zbiornika Hubertus IV oraz realizacja sieci
dróg  pieszych  i  rowerowych  na  terenach  otaczających  zbiornik  (tereny  6ZK  i  7ZK),  a  także  na
pozostałych terenach zieleni krajobrazowej. Zagospodarowanie na cele rekreacji północnego obrzeża
zbiornika  Hubertus  IV  może spowodować  utratę  pewnej  części  siedlisk  lęgowych  i  pokarmowych
ptaków. Zależeć to będzie od przyjęcia konkretnych rozwiązań projektowych na kolejnych etapach
postępowania.  Przewiduje  się,  że  wpływ ten będzie  nieistotny,  również ze  względu na zakładaną
w programach rewitalizacji  tych terenów konieczność przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji
przyrodniczej i ochronę cennych siedlisk w trakcie procesu rewitalizacji.

Wpływ  projektowanego  dokumentu  na  różnorodność  biologiczną  będzie  polegał  głównie  na
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możliwym  przeobrażeniu  części  zbiorowisk  na  gruntach  zadrzewionych  w  południowo-zachodnim
fragmencie planu (pomiędzy zbiornikiem Hubertus IV i ul. Świerczyny [tereny U i 2U/US]) w kierunku
terenów zabudowy usługowej z drogą dojazdową.

Powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych możliwa do przeznaczenia pod zabudowę
wynosi (według ewidencji  gruntów) 4,2 ha, w tym około 2,5 ha drzewostanu o znacznym zwarciu.
Drzewostan  został  ukształtowany  w  wyniku  spontanicznej  sukcesji  roślinności  na  terenach
zdegradowanych  (wyrobiska  piasku  i  gliny,  zasypane  odpadami  pogórniczymi).  Utrata  terenów
przyrodniczo  czynnych  w tym rejonie,  w tym z zielenią  wysoką  oraz wzmiankowane już znaczne
ograniczenie  funkcjonalności  potencjalnego  miejscowego  korytarza  ekologicznego,  wpłynie
negatywnie  na  różnorodność  biologiczną  w  skali  obszaru  planu  w  stopniu  niewielkim.  Tereny  te
stanowią  bowiem  siedliska  wtórne,  ukształtowane  na  terenach  całkowicie  przeobrażonych
antropogenicznie,  o niskiej  wartości  biocenotycznej  (choć w długim horyzoncie  czasowym możliwe
byłoby  przekształcenie  się  zadrzewień  w  kierunku  zbiorowisk  zwartych,  zbliżonych  charakterem
do zbiorowisk leśnych).

Realizacja przedsięwzięć związanych z lokalizacją nowej zabudowy na terenach niezabudowanych
(w tym biologicznie czynnych) zawsze powoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej oraz
może  wywierać  negatywny  wpływ  na  rośliny  i  zwierzęta.  W większości  przypadków,  tereny  te  nie
odznaczają  się  istotnymi  walorami  przyrodniczymi,  nie  stanowią  ważnych  siedlisk  roślin  i  zwierząt.
Oddziaływania w fazie inwestycji zależeć będą od skali przedsięwzięcia (przy większych realizacjach -
emisja niezorganizowana,  pylenie,  wytwarzanie  odpadów,  hałas maszyn i pojazdów -  oddziaływania
chwilowe  lub  krótkookresowe,  o  ograniczonym  zasięgu).  Oddziaływania  w fazie  eksploatacji
przedsięwzięć  zależeć  będą  od  rodzaju  (funkcji)  zabudowy  (możliwe  emisje  zanieczyszczeń
do środowiska,  w  tym  hałasu,  wytwarzanie  odpadów,  ścieków,  oddziaływania  na środowisko
przyrodnicze,  klimat  akustyczny,  stan  powietrza  –  o  charakterze  stałym  lub  okresowym,  a także
oddziaływania pośrednie - emisja zanieczyszczeń [odpady, ścieki] i wpływ na krajobraz).

Niekorzystne skutki dla środowiska polegać będą na usunięciu części pokrywy roślinnej, w tym
likwidacji drzewostanu na terenach U i 2U/US, co będzie skutkować również pogorszeniem warunków
siedliskowych zwierząt,  w tym drobnych ssaków i  ptaków.  Skutki  będą nieodwracalne i  długotrwałe
w części  przeznaczonej  pod  budynki  i  place  utwardzone,  a  odwracalne  i  krótkotrwałe  w  części
pozostałej, stanowiącej teren biologicznie czynny. W wyniku budowy i przebudowy niektórych obiektów
budowlanych  (budynki,  drogi  i  parkingi)  zmniejszy  się  w  sposób  długotrwały  lub  nieodwracalny
powierzchnia biologicznie czynna. Dotyczyć to będzie siedlisk o niewielkiej wartości, zaś skala ubytku tej
powierzchni nie będzie powodować zauważalnych zmian w środowisku. Ponadto, budowa i przebudowa
uzbrojenia podziemnego może powodować uszkodzenia systemu korzeniowego drzew i krzewów.

Z reguły największa uciążliwość dla środowiska występować będzie w fazie realizacji  obiektów,
m.in.  w  wyniku  zniszczenia  zbiorowisk  wykorzystywanych  jako  miejsca  rozrodu  i  żerowania  przez
niektóre  gatunki  ptaków,  płazów,  drobne  ssaki  i  owady,  nastąpi  wycofanie  się  zwierząt  z  rejonu
inwestycji.  Zagrożeniem,  głównie  dla  ptaków,  może  być  również  hałas  pochodzący  od
wykorzystywanego sprzętu budowlanego w trakcie prowadzenia robót budowlanych z uwagi na dużą
wrażliwość  ptaków  na  nagłe  zmiany  lub  podwyższenie  natężenia  dźwięku.  Możliwość  wystąpienia
oddziaływań skumulowanych w tym zakresie zależy od harmonogramu prac budowlanych. W przypadku
realizacji ogrodzeń pogorszeniu może ulec możliwość przemieszczania się drobnych ssaków.

Negatywne, chwilowe oddziaływanie na zwierzęta, głównie gatunki ptaków może wystąpić również
w fazie użytkowania niektórych obiektów lub terenów. Wyznaczenie terenów w rejonie ośrodka Hubertus
jako terenów imprez masowych może spowodować – w czasie trwania imprez (o różnym charakterze –
artystyczno-widowiskowych i sportowo-rekreacyjnych) –  negatywne oddziaływanie na gatunki wrażliwe
na hałas (ptaki); oddziaływanie to będzie jednak chwilowe, możliwe do wystąpienia głównie w porze
letniej, o trudnej do przewidzenia częstotliwości, nie należy się jednak spodziewać organizacji imprez
masowych jako stałego elementu rekreacyjnych funkcji terenów w rejonie ośrodka Hubertus. Ze względu
na chwilowe i sporadyczne negatywne oddziaływanie funkcji rekreacyjnych i rozrywkowych tej części
obszaru planu na gatunki zwierząt, głównie ptaków, występujące tylko w niektórych porach roku i dnia,
nie wystąpi zjawisko stałego wycofania się zwierząt z tego rejonu, ani też istotne pogorszenia warunków
siedliskowych.  Ponadto,  analiza  danych  o  występowaniu  gatunków  ptaków  w  rejonie  Stawów
Szopienickich, wskazuje, że głównymi siedliskami ptaków w tym rejonie są stawy położone poza granicą
Mysłowic (Morawa, Stawiki, północna część stawów Hubertus).

Jedynie  pośrednio związany z  realizacją  projektu  planu, negatywny wpływ na niektóre gatunki
zwierząt może wywołać przebudowa i remont budynków, które mogą być potencjalnie wykorzystywane
przez  ptaki  i  nietoperze  jako  siedliska  (prace  polegające  na  termomodernizacji  lub  innej  ingerencji
w elewacje  budynków  mogą  spowodować  zniszczenie  siedlisk  chronionych  gatunków  ptaków).
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Większość gatunków ptaków „miejskich” oraz wszystkie gatunki nietoperzy wykorzystujących budynki
jako siedliska, są objęte ścisłą ochroną gatunkową na podstawie art. 49 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z § 6 pkt 7 i 8 i § 8 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  (Dz.  U. z 2016 r.  poz.  2183), obowiązuje zakaz niszczenia
siedlisk  lub ostoi  oraz  niszczenia,  usuwania  lub uszkadzania  gniazd   i  innych  schronień  gatunków
zwierząt i ptaków, o których mowa w cyt. rozporządzeniu. W przypadku braku rozwiązań alternatywnych
i jeżeli nie będzie to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji zwierząt objętych
ochroną gatunkową: (1) zakaz usuwania gniazd nie dotyczy usuwania od 16 października do końca
lutego  gniazd  ptasich  z  obiektów  budowlanych  i  terenów  zieleni,  jeżeli  wymagają  tego  względy
bezpieczeństwa lub sanitarne oraz (2)  mogą być wprowadzone odstępstwa od zakazów,  o  których
mowa w rozporządzeniu, dotyczących m.in.: niszczenia siedlisk i ostoi oraz gniazd i innych schronień,
a także przemieszczania  z  miejsc  regularnego przebywania  na inne miejsce (art.  56 ust.  2  ustawy
o ochronie przyrody).  Zezwolenie na te odstępstwa udziela regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Prace modernizacyjne w budynkach, w których mogą znajdować się siedliska lęgowe ptaków, muszą
być prowadzone z uwzględnieniem ochrony tych siedlisk lub pod warunkiem wykonania kompensacji
przyrodniczej (wykonanie budek lęgowych).

4.4. Prognozowany wpływ na wodę

Realizacja ustaleń projektu planu wiązać się będzie z zapotrzebowaniem na wodę pitną i do
innych  celów  użytkowych  oraz  z  powstaniem  zdecydowanie  większej  niż  obecnie  ilości  ścieków
komunalnych, głównie na skutek możliwego rozwoju funkcji usługowych i rekreacyjnych.

Z uwagi na ustalone w projekcie planu ograniczenia co do rodzajów działalności usługowych,
możliwych do realizacji na obszarze planu oraz możliwość odprowadzania większości ścieków do sieci
kanalizacji  (bliskie  położenia  oczyszczalni  ścieków  Radocha),  prawdopodobnie  uciążliwość  dla
środowiska  w  tym  zakresie  w  normalnych  warunkach  pracy  kanalizacji  będzie  nieznaczna.
Wytwarzanie  ścieków  będzie  miało  charakter  odwracalny,  długotrwały,  a  skutki  będą  o  zasięgu
lokalnym.

W  wyniku  realizacji  nowej  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  zwiększy  się  wielkość
powierzchni szczelnych (dachy, parkingi, a także, choć w mniejszym stopniu – drogi, w tym rowerowe
i piesze  o  nawierzchni  utwardzonej),  co  wpłynie  niekorzystnie  na  warunki  retencji  gruntowej.
Jednocześnie rozwój systemu kanalizacji deszczowej przyspieszy spływ wód opadowych do cieków.
Potencjalne  zagrożenie  stanowić  mogą  wycieki  z  nieszczelnych  przewodów  kanalizacyjnych.
Prawidłowo  funkcjonujące  instalacje  i  system  kanalizacji  zapewnią,  że  skala  ewentualnego
zanieczyszczenia będzie mała. 

W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, projekt planu przewiduje odprowadzanie
ścieków  komunalnych  do  systemu  kanalizacji  służącej  do  zbiorowego  odprowadzania  ścieków
(kierowanie  ścieków  komunalnych  do  systemów  kanalizacyjnych  -  na  oczyszczalnię  „Radocha”
w Sosnowcu).  W  przypadku  braku  dostępu  do  kanalizacji  (w  tym  na  terenach  położonych  poza
zasięgiem  aglomeracji)  dopuszcza  się,  zgodnie  z  przepisami  powszechnie  obowiązującymi,
stosowanie  indywidualnych  zbiorników bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  lub  przydomowych
oczyszczalni ścieków.

W zakresie wód opadowych i roztopowych zakłada się ich odprowadzanie poprzez system sieci
i urządzeń kanalizacji  deszczowej oraz system rowów i kanałów odprowadzających wody opadowe
i roztopowe.  Dopuszcza  się  stosowanie  indywidualnych  systemów  umożliwiających  zatrzymanie
niezanieczyszczonych wód opadowych w celu ich użytkowego wykorzystania i rozsączenia w gruncie
(według Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Mysłowice „wskazane jest zagospodarowanie
maksymalnej ilości  wód opadowych i  roztopowych w obrębie działki  przez naturalną i wymuszoną
retencję  [uwzględnienie  potrzeb  i  możliwości  zatrzymania  wód w miejscu  opadu i  maksymalnego
spowolnienia  ich  odprowadzania  do odbiorników]”)   lub odprowadzenia  do zbiornika  Hubertus IV.
Ustalono także nakaz stosowania rozwiązań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do
ziemi i wód. Ochronie wód służy także nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów co najmniej
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

Ochrona  wód  będzie  realizowana  przede  wszystkim  poprzez  wypełnianie  powszechnie
obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej, w tym zakaz wprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do wód i ziemi oraz nakaz podczyszczania do wymaganych parametrów
wód  opadowych  i  roztopowych  z  powierzchni  zanieczyszczonych  o  trwałej  nawierzchni  (jezdni,
parkingów i placów) przed ich odprowadzaniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub ziemi.

Ustalenia projektu planu i niezależne od projektu decyzje spowodują znaczące zmiany stanu
wody w zbiorniku Hubertus IV. W związku z zaprzestaniem odwadniania kopalni Mysłowice w kierunku
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Rawy,  zbiornik  nie  będzie  pełnił  funkcji  osadnika  wód  dołowych.  Pozwoli  to  na  zaprzestanie
wprowadzania  wód  dołowych  do  Rawy,  co  spowoduje  zmniejszenie  zanieczyszczenia  dolnego
odcinka  Rawy  oraz  Brynicy  i  Przemszy  oraz  na  stopniowe  oczyszczenie  wód  w  osadniku
(z zastosowaniem stacji uzdatniania wody dołowej) i na co najmniej przemysłowe wykorzystanie wód
zbiornika.  Skorelowane z  tym decyzje  o rekultywacji  osadnika i  jego  otoczenia  oraz  przewidziana
w projekcie planu zmiana funkcji zbiornika na rekreacyjną (w tym z możliwością urządzenia kąpielisk)
spowodują stopniowe, w dłuższej perspektywie, zmiany cech fizykochemicznych wód w zbiorniku i ich
jakości.  Odsolenie  wód  dołowych  w  osadniku i  ich  wykorzystanie  do  celów  przemysłowych
i przeciwpożarowych  przewiduje  również  Program  rewitalizacji  terenów  pokopalnianych  KWK
„Mysłowice”.

Perspektywa wykorzystania osadnika na cele rekreacyjne, w tym do kąpieli jest jednak odległa.
Niezbędne jest w tym celu oczyszczenie wód dołowych zbiornika w stacji uzdatniania wody. Wody
dołowe są bowiem mieszaniną składającą się z wód podsadzki płynnej, wód z rurociągów i przodków
kopalni  oraz  dopływów  naturalnych.  Cechują  się  silnym  zasoleniem  (głównie  ładunki  chlorków
i siarczanów) i mineralizacją; powodują niekorzystne zmiany we florze i faunie ekosystemów wodnych
(w  skrajnych  przypadkach  prowadzą  do  całkowitego  zaniku  życia  biologicznego  w  środowisku
wodnym,  wody  dołowe  o  dużym  stężeniu  siarczanów  (głównie  magnezu  i  sodu)  mają  bardzo
negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Zgodnie z Dokumentacją hydrogeologiczną określającą warunki
hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania likwidowanego zakładu górniczego KWK
„Mysłowice”, wody dołowe kopalni są silnie zmineralizowane, słabo zasadowe i bardzo twarde; według
klasyfikacji jakości wód kopalnianych nie nadają się do picia i są używane do celów przemysłowych
(wody przemysłowe o mineralizacji 3-70 g/dm).

Ustalenia  projektu  planu  dla  zbiornika  Hubertus  III,  stanowiącego  w  południowo-wschodniej
części  „miejsce  wykorzystywane  do  kąpieli”  (w  sensie  prawnym)  nie  będą  powodować
zanieczyszczenia dobrej jakości wód zbiornika, również z uwagi na wymagania sanitarne w zakresie
jakości wody wykorzystywanej do kąpieli przez ludzi. Projekt planu przewiduje możliwość powstania
nowych obiektów wodnych – wykorzystywanych na cele rekreacji (rejon ośrodka Hubertus).

Realizacja projektu planu nie wpłynie negatywnie w normalnych warunkach na jakość wód Rawy
i  Brynicy  oraz na stan i  funkcjonowanie tych rzek.  Projekt  planu zezwala  na realizację  inwestycji
w zakresie dróg,  w tym rowerowych i pieszych,  które mogą wiązać się z budową przepraw przez
Rawę lub odbudową mostu na rzece w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej, nie powinno to jednak ze
względu na ograniczoną skalę potencjalnych inwestycji,  charakter koryta i  jakość wód, negatywnie
oddziaływać na stan wody w Rawie. Projekt planu nie odnosi się do Brynicy ze względu na jej jej
położenie poza obszarem planu. Nie zmieni się jednak sposób wykorzystania i użytkowania terenów
przyległych  do koryta  rzeki  (tereny zieleni  krajobrazowej);  możliwa  jest  realizacja  drogi  rowerowej
łączącej obszar planu z os. Naftowa w Sosnowcu, jednak z wykorzystaniem już istniejącego przejścia
przez rzekę. 

4.5. Prognozowany wpływ na klimat i powietrze

Wpływ projektu planu na klimat i jakość powietrza jest jedynie pośredni. Projektowane zmiany
w zagospodarowaniu terenów mogą powodować wzrost emisji gazów cieplarnianych (oddziaływanie
na klimat w skali globalnej) oraz zmiany mikroklimatyczne. Zmiany mikrolimatyczne będą nieznaczne.
Zachowana zostanie istniejąca powierzchnia wodna, w tym także poza granicą miasta, z możliwością
tworzenia  nowych (sztucznych) zbiorników wodnych na terenach służących rekreacji.  Ograniczony
ubytek zieleni wysokiej (teren U i 2U/US) będzie zrekompensowany (w dłuższej perspektywie) przez
rozwój  zieleni  urządzonej,  komponowanej,  w  tym wysokiej  na  terenach  o  różnym przeznaczeniu.
Spodziewana skala rozwoju zabudowy i jej ograniczona wysokość nie powinny w zauważalny sposób
wpłynąć  na  osłabienie  wymiany  turbulencyjnej  powietrza.  Niekorzystny  wpływ  na  mikroklimat
południowej  części  obszaru  planu  może  wywierać  natomiast  planowana  zabudowa  produkcyjno-
usługowa terenów poprzemysłowych w rejonie Starego Ewalda,  graniczącego przez linię kolejową
nr 171 z obszarem planu.

Realizacja  projektu  planu  spowoduje  powstanie  dodatkowego  zapotrzebowania  na  ciepło,
uruchomienie  nowych  instalacji  wytwórczych  oraz zwiększenie  ruchu  samochodowego,  skutkujące
dodatkową emisją pyłowo-gazową do atmosfery. Nowe budynki powinny charakteryzować się jednak
mniejszym zapotrzebowaniem na ciepło (lepsza izolacyjność cieplna). Skutki te będą miały charakter
odwracalny, krótkotrwały, powtarzający się (emisje z pojazdów samochodowych i części instalacji) lub
sezonowe (instalacje grzewcze). 

Emisja gazów cieplarnianych wynikać będzie w głównej mierze ze spalania paliw (węgla, oleju
lub gazu) w celach grzewczych, przy czym w projekcie planu przewiduje się w pierwszej kolejności
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korzystanie z sieci ciepłowniczej centralnej, co powinno ograniczyć liczbę indywidualnych emitorów
zanieczyszczeń do powietrza. Wykorzystanie sieci ciepłowniczej powinno być możliwe w pierwszym
rzędzie  na  nowych  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  w  sąsiedztwie  ul.  Świerczyny.
W przypadku braku możliwości  wykorzystania dostaw ciepła ze źródła centralnego, dopuszcza się
możliwość  stosowania  indywidualnych  źródeł  ciepła,  w  tym  –  obok  ogrzewania  węglowego
(ze stosowaniem  ekologicznych  pieców  węglowych  z  automatycznym  procesem  spalania
spełniających  wszelkie  wymogi  ochrony  środowiska),  z  wykorzystaniem,  oprócz  gazu  i  energii
elektrycznej,  urządzeń i  instalacji  wytwarzających energię cieplną ze źródeł odnawialnych o mocy
nieprzekraczającej 100 kW (mikroinstalacje i małe instalacje o łącznej mocy nie większej niż 100 kW),
a  w przypadku  urządzeń wykorzystujących  energię  wiatru  –  o  mocy do  40 kW (mikroinstalacje).
Perspektywy stosowania na większą skalę odnawialnych źródeł energii są niewielkie, w tym zakresie
energia cieplna może być wytwarzana z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Dla ochrony jakości powietrza konieczne jest w przypadku zabudowy istniejącej wyeliminowanie
przestarzałych technologicznie urządzeń grzewczych, natomiast w przypadku wyznaczonych nowych
terenów zabudowy -  instalacja  nowoczesnych  systemów grzewczych  o korzystnej  dla  środowiska
charakterystyce energetyczno-emisyjnej.

Decydujące  znaczenie  dla  stopniowej  poprawy  jakości  powietrza  powinna  mieć  realizacja
Uchwały  Nr  V/36/1/2017  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  z  dnia  7  kwietnia  2017  r.  w  sprawie
wprowadzenia  na  obszarze  województwa  śląskiego  ograniczeń  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,
w których  następuje  spalanie  paliw  (Dz.  Urz.  Woj.  Śl.  z  2017  r.  poz.  2624).  Uchwała  w  celu
zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko wprowadza ograniczenia
i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy.

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji
to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych (w szczególności:  kocioł,  kominek i  piec),
jeżeli:  dostarczają  ciepło  do systemu centralnego ogrzewania  lub wydzielają  ciepło lub wydzielają
ciepło i przenoszą je do innego nośnika. W przypadku instalacji dostarczających ciepło do systemu
centralnego  ogrzewania  dopuszcza  się  eksploatację  instalacji,  które  spełniają  minimum  standard
emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN
303-5:2012.

Zasadniczy wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na terenach z zabudową mieszkaniową,
gdzie  stosuje  się indywidualne źródła  grzewcze,  w których stosuje  się spalanie paliw stałych,  ma
jakość używanego paliwa. Zgodnie z cyt. uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego, w instalacjach
zakazuje się stosowania: węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

W  związku  z  ustalonym  w  przepisach  powszechnie  obowiązujących  nakazem  stosowania
niskoemisyjnych  urządzeń  grzewczych  w  nowych  budynkach,  na  terenach  przeznaczonych  pod
zabudowę  nie  powinny  powstawać  emitory  zanieczyszczeń  powodujące  przekraczanie
dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego.

4.6. Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi

Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi wiąże się głównie ze zmianami w ukształtowaniu
(rzeźbie)  terenu i  przekształceniami  pokrywy glebowej,  związanymi z  procesem zabudowy terenu.
Wpływ realizowanych na podstawie ocenianego dokumentu inwestycji na powierzchnię ziemi będzie
uzależniony  od  rodzaju  przedsięwzięć.  Budowa  większości  budynków  mieszkalnych,  a  także
usługowych,  może  powodować  jedynie  niewielkie,  miejscowe  przekształcenia  powierzchni  ziemi.
Przekształcenia w większej skali mogą dotyczyć realizacji zabudowy na terenach przeznaczonych pod
zabudowę usługową w rejonie ul. Świerczyny, gdzie istnieje możliwość realizacji garaży podziemnych.
Jednocześnie  na  tych  terenach  zalegają  grunty  antropogeniczne,  nasypowe,  o  ograniczonej
przydatności  pod  zabudowę,  zlokalizowane  w  rejonie  wychodni  uskoku,  deformacji  nieciągłych
(zapadlisk) oraz w niewielkiej części – w zasięgu płytkiego górnictwa węgla kamiennego, zagrożone
wpływami  skutków  historycznej  płytkiej  eksploatacji,  z  niewykluczonym  pojawieniem  się  nowych
deformacji nieciągłych lub uaktywnieniem deformacji, które notowano w różnych okresach w rejonie
przecięcia się linii kolejowej nr 171 i ul. Świerczyny.

Realizacja inwestycji  na podstawie planu powodować może przekształcenia powierzchni ziemi
polegające  na  zmianie  ukształtowania  terenu,  w  tym  likwidacji  starych  i  powstawaniu  nowych
nasypów, mieszaniu i przemieszczaniu wierzchnich warstw gruntu, niszczeniu lub zaburzaniu profili
glebowych, a także chemicznym skażeniu gruntu. Zainwestowanie większości terenów nie wymaga
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uprzedniej niwelacji terenu. Potrzeba taka może wystąpić przede wszystkim w przypadku prowadzenia
inwestycji na gruntach nasypowych (tereny w rejonie ul. Świerczyny). Przekształcenia rzeźby terenu
występujące  najpowszechniej  będą  związane  z  wykonywaniem  wykopów  pod  fundamenty  lub
podpiwniczenia wraz z ewentualnym formowaniem form mikrorzeźby dla zagospodarowania gruntu
z wykopów  budowlanych,  a  miejscowo  także  z  uzdatnianiem  terenów  do  zabudowy  (w  związku
z występowaniem pustek w górotworze oraz zapadlisk na terenach dawnego płytkiego górnictwa).
Usunięcie profilu  glebowego i zmiany ukształtowania powierzchni  ziemi w miejscach posadowienia
budynków oraz wprowadzanie powierzchni utwardzonych zasadniczo można uznać za nieodwracalne.
Zaburzenia  profilu  gleby  w  związku  z  prowadzoną  budową,  w miejscach  gdzie  pozostanie
powierzchnia  biologicznie  czynna,  na  której  przywrócona  zostanie  szata  roślinna,  będą  miały
charakter  długotrwały,  lecz  odwracalny.  Jednak  na  obszarze  planu  znaczny  udział  mają  grunty
antropogeniczne, pozbawione walorów użytkowych dla produkcji rolniczej, ponadto prawdopodobne
jest ponadnormatywne skażenie większości gleb metalami ciężkimi ze względu na wieloletni napływ
zanieczyszczeń z pobliskiej huty cynku w Szopienicach. Nie nastąpi więc utrata gleb mogących mieć
znaczenie dla rolnictwa lub ogrodnictwa.

Nie  należy  spodziewać  się  pojawienia  nowych  źródeł  zanieczyszczeń  gleb  i  gruntu,  pewien
wpływ  na  wystąpienie  takiej  możliwości  mogą  mieć  poruszające  się  na  terenie  budowy  w  fazie
realizacji obiektów budowlanych pojazdy mechaniczne, w tym na skutek awarii tych pojazdów.

W zakresie  gospodarki  odpadami należy spodziewać się -  wraz z postępami w intensyfikacji
zabudowy terenów - stopniowego wzrostu ilości odpadów komunalnych, głównie na skutek rozwoju
działalności  usługowych,  w  tym odpadów powstających  w trakcie  budowy  i przebudowy  obiektów
budowlanych, a także odpadów związanych z pielęgnacją zieleni urządzonej i użytkowaniem terenów
rekreacyjno-sportowych.  Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów ogranicza określony w planie katalog
usług  możliwych  do  realizacji  na  tych  terenach,  z  reguły  nie  powodujących  wytwarzania  odpadów
w znacznych ilościach.

Odpady, których nie można poddać odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu ich powstawania, będą
transportowane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania poza obszarem opracowania. Magazynowanie
odpadów powinno  odbywać  się  w  warunkach  niepowodujących  ich  negatywnego  oddziaływania  na
środowisko.

Sposób postępowania z odpadami określają przepisy powszechnie obowiązujące - ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r.  o odpadach (t.j.  Dz.  U. z 2018 r.  poz.  21), ustawa z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1289) oraz ustawa Prawo
ochrony środowiska, a także ustalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i przepisy miejskie
(w tym regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta).

4.7. Prognozowany wpływ na zasoby naturalne

Do zasobów naturalnych występujących w obrębie obszaru planu należą (kierując się przepisami
ustawy  z  dnia  6  lipca  2001  r.  o  zachowaniu  narodowego  charakteru  strategicznych  zasobów
naturalnych kraju [Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051, z późn. zm.]) złoża kopalin niestanowiące części
składowych  nieruchomości  gruntowej  -  węgla  kamiennego  („Mysłowice”,  Saturn”,  „Siemianowice-
Szopienice I”) oraz wody powierzchniowe w ciekach naturalnych (Rawa).

Zgodnie  z  ustawą,  gospodarowanie  strategicznymi  zasobami  naturalnymi  powinno  być
prowadzone zgodnie z zasada zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego, zaś właściwe
organy  administracji  publicznej  sprawujące  nadzór  nad  zasobami  naturalnymi  mają  obowiązek
utrzymać, powiększać i doskonalić zasoby odnawialne oraz użytkować złoża kopalin zgodnie z zasadą
zrównoważonego  rozwoju;  dostęp  do  cieków stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  jest  wolny.
W projekcie  planu  nakazuje  się  zapewnienie  dostępu  do  wody  przez  właścicieli  nieruchomości
przyległych do wód powierzchniowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.

W projekcie planu ujawniono udokumentowane złoża węgla kamiennego oraz położenie obszaru
planu w granicach byłych terenów górniczych „Mysłowice” i Szopienice I”. Ustalenia projektu planu nie
mają  wpływu  na  złoża  węgla  kamiennego;  projekt  planu,  zgodnie  z  przepisami,  ujawnia
udokumentowane  złoża  zalegające  pod  obszarem  opracowania.  W  projekcie  planu  wykluczono
możliwość  realizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
z wyjątkiem  m.in.  wydobywania  kopalin  ze  złóż  metoda  podziemną.  Jednak  ze  względu  na
zakończenie eksploatacji  złóż węgla  kamiennego w części  zalegającej pod obszarem planu i jego
sąsiedztwa (złoża zaniechane), wznowienie eksploatacji tych złóż jest mało realne.

4.8. Prognozowany wpływ na zabytki  i krajobraz

Na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie nie są zlokalizowane żadne obiekty zabytkowe
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- wpisane do rejestru zabytków lub ujęte w gminnych ewidencjach zabytków, w tym także stanowiska
archeologiczne, jak również dobra kultury współczesnej. Realizacja projektu planu nie będzie zatem
w jakikolwiek  sposób  wywierać  wpływu  na  zabytki  (z  tego  względu,  w  projekcie  planu  pominięto
zagadnienia  dotyczące  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków,  w  tym  krajobrazów
kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej). 

Wpływ  realizacji  projektu  planu  na  krajobraz  północnego  fragmentu  Mysłowic,  zaliczonego
w opracowaniu  ekofizjograficznym  do  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa
śląskiego  do  kategorii  krajobrazów  wyjątkowych,  będzie  w  większości  przypadków  obojętny
(zwłaszcza  we  wschodniej  części  obszaru  planu,  gdzie  nie  przewiduje  się  zmian  w  użytkowaniu
terenów) lub pozytywny, bezpośredni, długoterminowy i skumulowany - w szczególności w odniesieniu
do planowanego zagospodarowania i urządzenia przestrzeni publicznych oraz terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych.

W  projekcie  planu  określono  szereg  zasad  (nakazów  i  zakazów)  dotyczących  ochrony
i kształtowania  ładu  przestrzennego,  w  istotny  sposób  decydującego  o  postrzeganiu  krajobrazu,
w szczególności w zakresie kształtowania zabudowy (w tym nakaz stosowania określonych rozwiązań
w kształtowaniu  brył  budynków w zakresie  kolorystyki  elewacji,  dachów,  materiałów budowlanych
używanych  do  wykończenia  elewacji  i  pokrycia  dachów  oraz  nakaz  stosowania  jednolitej  formy
wolnostojących budynków rekreacji indywidualnej i budynków zakwaterowania turystycznego w rejonie
ośrodka Hubertus). 

Projekt  planu  w  zakresie  wysokości  budynków  przewiduje  możliwość  realizacji  budynków
wyłącznie niskich (według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych,
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie),  w  większości  przypadków  o  wysokości
w przedziale 4 – 8 m. Wysokość zabudowy mieszkalnej, usługowej i usług turystyki (tereny MN/U i UT)
na terenach  w środkowej  części  obszaru  planu nie  może przekroczyć  8  m,  a  w rejonie  ośrodka
Hubertus – dopuszczalna wysokość budynków wynosi od 4 m (teren 2ZP) do 6 m (U/US). Wyjątek
stanowią  tereny  położone  w  rejonie  ul.  Świerczyny,  gdzie  możliwa  jest  realizacja  nieco  wyższej
zabudowy (lecz nadal mieszczącej się w kategorii  budynków niskich) – od 9 m na terenie 2U/US
do 12 m na terenie U. Dopuszczalną wysokość innych obiektów budowlanych niż budynki określono
dla całego obszaru planu na 15 m.

Realizacja  nowej  zabudowy,  z  racji  jej  ograniczonej  wysokości,  nie  będzie  powodować
dysharmonii  w  krajobrazie  obszaru  planu,  stanowiącego  enklawę  rozległej  poziomej  płaszczyzny,
tworzonej przez zbiorniki wodne i płaskie dno doliny w widłach Brynicy i Rawy, z rozproszoną, niską
zabudową, otoczonej wysoką zabudową osiedli Naftowa (Sosnowiec) i Morawa (Szopienice).

W  pewnym  stopniu  niekorzystny  wpływ  na  krajobraz,  lecz  dotyczący  tylko  południowo-
zachodniego fragmentu obszaru planu, może mieć likwidacja drzewostanu w rejonie ul. Świerczyny
w związku z możliwością realizacji zabudowy usługowej i drogi dojazdowej w tym rejonie, co będzie
stanowić  zupełnie  nowy element  w krajobrazie  tego miejsca.  Negatywny wpływ skutków realizacji
planu w tym zakresie będzie jednak ograniczony – obecnie krajobraz tej części obszaru planu i jego
otoczenia,  pomimo  istniejącej  zieleni  wysokiej,  postrzegany  jest  jako  miejsce  nieuporządkowane
i porzucone; ponadto w projekcie planu wyznaczono w tym rejonie teren zieleni urządzonej (4ZP).

Wpływ  planowanych  inwestycji  na  walory  krajobrazowe  będzie  zależał  w  dużej  mierze  od
respektowania  na kolejnych  etapach realizacji  inwestycji  ustalonych  w planie  zasad kształtowania
zabudowy,  stosowanych standardów architektonicznych,  harmonii  w zabudowie oraz kształtowania
zieleni w otoczeniu zabudowy.

4.9. Prognozowany wpływ na dobra materialne

Realizacja projektu planu spowoduje długotrwałe, skumulowane, pozytywne skutki wyrażające się
we wzroście zasobów materialnych i ich wartości ekonomicznej. Można także oczekiwać znaczącej
poprawy  stanu  dóbr  materialnych  w zakresie  zagospodarowania  przestrzeni  publicznych,  terenów
rekreacyjno-sportowych,  w  tym  zwłaszcza  terenów  służących  organizacji  imprez  masowych  (na
których  dopuszcza  się  czasowe  -  w  trakcie  imprez  sezonowych,  sportowo-rekreacyjnych
i widowiskowych  -  sytuowanie  obiektów  i  urządzeń  związanych  ze  specyfika  tych  imprez  (m.in.
stragany,  namioty,  sceny,  obiekty  o  funkcji  gastronomicznej  i  wystawienniczo-ekspozycyjnej  oraz
urządzenia służące rekreacji).

 Poprawie  ulegnie  również  stan  techniczny  dróg  (ul.  Świerczyny  i  Szabelnia)  i  warunki
do parkowania pojazdów oraz nastąpi istotna rozbudowa sieci dróg rowerowych i pieszych.

W projekcie  planu  nie  przewiduje  się  konieczności  ubytków w zabudowie  i  innych  obiektach
budowlanych  w  związku  realizacją  inwestycji  komunikacyjnych  i  infrastrukturalnych.  Negatywne
oddziaływania na zasoby materialne mogą wystąpić jedynie w niewielkim zakresie w fazie budowy lub
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przebudowy  obiektów  budowlanych  w  otoczeniu  istniejących  obiektów.  Ustalenia  dokumentu  nie
wykluczają  możliwości (lub konieczności) ingerencji w inne istniejące dobra materialne (dopuszcza
się likwidację, przebudowę i rozbudowę istniejącego uzbrojenia terenu).

Obszar objęty projektem planu jest położony poza obszarami osuwania się mas ziemnych. Obszar
szczególnego zagrożenia  powodzią  obejmuje jedynie  drobny fragment  obszaru planu ograniczony
do ujściowego odcinka koryta Rawy.

Potencjalne  zagrożenie  dla  zabudowy  i  dla  innych  dóbr  materialnych  oraz  ograniczenie
w realizacji zabudowy mogą stanowić niekorzystne warunki geologiczno-górnicze, w tym wynikające
z dokonanej  eksploatacji  górniczej  oraz  występowanie  gruntów  antropogenicznych  (nasypowych),
o niekorzystnych  właściwościach  podłoża  budowlanego.  W projekcie  planu  uwzględniono,  jako
oznaczenie informacyjne na rysunku planu, warunki geologiczno-górnicze na terenach pogórniczych -
w  obrębie  byłych  terenów  górniczych  „Mysłowice”  (likwidowanego  zakładu  górniczego  KWK
„Mysłowice”) i „Szopienice I”, zgodnie z przekazanymi informacjami przez przedsiębiorcę górniczego
(Spółka  Restrukturyzacji  Kopalń  S.A.  w  Bytomiu  Oddział  w  Mysłowicach  KWK „Mysłowice”  oraz
Wyższy  Urząd  Górniczy.  Uwarunkowania  geologiczno-górnicze  dotyczą  południowo-zachodniego
fragmentu obszaru planu, znajdującego się w obrębie byłego terenu górniczego „Mysłowice” (uskok
ze strefą wychodni, tereny płytkiej eksploatacji węgla kamiennego). 

Na  rysunku  planu,  w  warstwie  informacyjnej,  oznaczono  również  orientacyjny  zasięg
występowania gruntów antropogenicznych (nasypowych), o niekorzystnych właściwościach podłoża
budowlanego.

Tereny  o  niekorzystnych  warunkach  geologiczno-górniczych  i  jednocześnie  niekorzystnych
warunkach  podłoża  budowlanego  występują  w  południowo-zachodniej  części  obszaru  objętego
projektem planu, w tym w obrębie terenów U i  2U/US, przeznaczonych pod zabudowę usługową.
W związku z tym, projekty budowlane obiektów planowanych na tych terenach, a także na innych
terenach o niekorzystnych  warunkach budowlanych,  powinny  zawierać  wyniki  badań geologiczno-
inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, zgodnie z art. 34 ust.
3 pkt 4 ustawy Prawo budowlane (w planie miejscowym nie można ustalić tego wymogu z powodów
formalnoprawnych).  W  projektach  budowlanych  należy  uwzględniać  kategorię  geotechniczną
planowanych obiektów, ustaloną w zależności od stopnia skomplikowania rozpoznanych warunków
gruntowych  (złożone  lub  skomplikowane  warunki  gruntowe)  i  konstrukcji  obiektów  budowlanych,
zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia
25 kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

W  przypadku  planowanych  obiektów  trzeciej  kategorii  geotechnicznej  oraz  drugiej  kategorii
geotechnicznej  w złożonych  warunkach gruntowych  -  należy dodatkowo sporządzić  dokumentację
geologiczno-inżynierską, o której mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, w celu określenia
warunków  geologiczno-inżynierskich  na  potrzeby  posadowienia  obiektów  budowlanych,  zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  18  listopada  2016  r.  w  sprawie  dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

4.10. Prognozowany wpływ na ludzi

Realizacja planu będzie wywierać na ludzi szereg długoterminowych pozytywnych oddziaływań -
bezpośrednich,  pośrednich i  skumulowanych,  wpływających  korzystnie  na kondycję  i  jakość życia
mieszkańców  oraz  wzrost  poczucia  komfortu  psychicznego  -  na  skutek  poprawy  dostępności
do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i usług, ładu przestrzennego i estetyki krajobrazu.

Warunki rekreacji i wypoczynku

Jakość życia  mieszkańców, a pośrednio także stan ich zdrowia,  zależy w znacznej mierze od
warunków umożliwiających codzienną lub okresową rekreację i wypoczynek - projekt planu przewiduje
możliwość znaczącej poprawy wyposażenia omawianego obszaru w tym zakresie poprzez utrzymanie
istniejących i tworzenie nowych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz zieleni urządzonej. Wpływ
realizacji  planu  w  tym  zakresie  będzie  miał  rangę  międzymiejską  -  dotyczyć  będzie,  oprócz
mieszkańców Mysłowic (zwłaszcza północnej części miasta), również mieszkańców sąsiednich części
Sosnowca (Osiedle Naftowa), a także Katowic (osiedle Morawa, Szopienice). Ustalenia projektu planu
w  zakresie  możliwości  uprawiania  różnych  form  aktywności  fizycznej  i  wypoczynku  są  zgodne
z ustalonymi  w  dokumentach  wyższej  rangi  celami  rozwoju  rejonu  stawów antropogenicznych  na
pograniczu Mysłowic, Katowic i Sosnowca. Wpływ ten może się pozytywnie kumulować z inwestycjami
planowanymi zwłaszcza na terenie Katowic (gdzie aktualnie toczą się prace koncepcyjno-projektowe
nad zagospodarowaniem kompleksu stawów w Szopienicach).
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W projekcie planu, odpowiednio do ustaleń wynikających z dokumentów strategicznych, określono
granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych.

W stosunku do terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (tereny ZP, U/US, US/ZP oraz 9ZK i 10ZK)
ustalono nakaz realizacji  systemu informacji  przestrzennej,  zachowania ciągłości  powiązań pieszo-
rowerowych  poszczególnych  terenów  z  terenami  sąsiednimi  oraz  dostępności  osobom
niepełnosprawnym, a także nakaz wyposażenia terenów w zaplecze sanitarne, związane z obiektami
i urządzeniami sportowymi.

Organizacja  imprez  masowych.  Projekt  planu  przewiduje  możliwość  organizowania  imprez
masowych na terenach w rejonie ośrodka Hubertus (tereny służące organizacji  imprez masowych -
1U/US, US/ZP, 1ZP, 2ZP i KP/ZP, łączna pow. 7,91 ha). W zakresie organizacji  imprez masowych
projekt  planu  ustala:  nakaz zagospodarowania  terenów w sposób umożliwiający  szybką  ewakuację
uczestników imprez masowych, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych całej powierzchni
udostępnionej uczestnikom imprez masowych na czas organizacji tych imprez oraz wyposażenia terenu
w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprezy masowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz.  1160,  z  późn.  zm.),  przez  imprezę  masową  rozumie  się  imprezę  artystyczno-rozrywkową  -
organizowaną  w obiekcie  niebędącym  budynkiem  lub  na  terenie  umożliwiającym  przeprowadzenie
imprezy masowej, w których liczba miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000 lub w budynku – dla nie
mniej niż 500 osób oraz imprezę sportową – organizowaną w obiekcie nie będącym budynkiem lub na
terenie – dla co najmniej 1000 osób oraz w budynku – dla 300 osób.

Przez teren umożliwiający przeprowadzenie imprezy masowej rozumie się, zgodnie z przepisami,
„wydzielony, odpowiednio oznakowany teren na otwartej przestrzeni, spełniający warunki higieniczno-
sanitarne  odpowiadające  wymaganiom  prawa,  posiadający  odpowiednią  infrastrukturę  (obiekty
budowlane  z  instalacjami  przeciwpożarowymi  i  zapleczem  higieniczno-sanitarnym)  oraz  możliwość
wyznaczenia  dróg  ewakuacyjnych  i  umożliwiających  dojazd  służbom  ratowniczym  i  porządkowym.
Ostatni z wymienionych wymogów wymaga realizacji w tym rejonie sieci dróg pieszych i rowerowych,
o parametrach umożliwiających ruch pojazdów, mogących stanowić drogi ewakuacyjne (dojazdowe) –
w tym  zakresie  projekt  planu  ustala  właściwe  zasady  kształtowania  układu  komunikacyjnego
(wyznaczono tereny ciągu pieszo-jezdnego [KPJ] i dróg pieszo-rowerowych [KPR]; ponadto, realizacja
dojazdów, ciągów pieszych i rowerowych jest możliwa na wszystkich terenach; dla nowo wydzielanych
dróg rowerowych  i  ciągów pieszych  ustalono szerokość  nie  mniejszą  niż  1,5  m oraz  nawierzchnię
utwardzoną).

Projekt planu uwzględnia nakaz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową (dla osób niepełnosprawnych) – zgodnie z przepisami odrębnymi. Na
rysunku planu określono (jako oznaczenie informacyjne) postulowane trasy głównych dróg rowerowych
(podstawową – śladem zlikwidowanej linii kolejowej i alternatywną – ul. Szabelnia), w tym łączących
obszar planu z sąsiednimi miastami, m.in. z wykorzystaniem istniejącej kładki nad Brynicą.

Emisja hałasu i wibracje

Wpływ realizacji  ustaleń planu na ludzi  polegał  będzie  głównie  na krótkotrwałym,  miejscowym
i bezpośrednim  oddziaływaniu  emisji  hałasu  i  wibracji,  a  także  na  pogorszeniu  jakości  powietrza
atmosferycznego  w  fazie  realizacji  obiektów  budowlanych  (obiekty  te  z  reguły  realizowane  będą
pojedynczo,  w rozproszeniu i  oddaleniu od miejsc zamieszkania -  nie będą powodować kumulacji
hałasu  na istotną skalę),  a  także,  choć  w znacznie  mniejszym stopniu,  na długo-  i  krótkotrwałym
oddziaływaniu skutków użytkowania terenów (wzrost emisji zanieczyszczeń i hałasu związanych ze
zwiększonym ruchem samochodów osobowych i dostawczych, głównie w porze dziennej).

W projekcie planu sklasyfikowano niektóre tereny pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu
w środowisku: tereny MN/U - jako tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny: UT, ZP, U/US, US/ZP oraz
9ZK  i  10ZK  -  jako  tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe.  Przy  czym,  zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów hałasu  w
środowisku (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 112), dopuszczalny długoterminowy poziom hałasu emitowanego
z dróg lub linii kolejowych dla tych terenów, wyrażony wskaźnikami LDWN i LN (które to wskaźniki mają
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem) jest ustalony
na tym samym poziomie:  LDWN – 68 dB i LN  - 59 dB.

Obecnie, w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska dotyczących hałasu
(art.  114  ust.  1  ustawy),  dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  odnosi  się  nie  do  terenów
przeznaczonych  pod  określoną  zabudowę  lub  na  określone  cele,  lecz  do  terenów  faktycznie
zagospodarowanych. Biorąc to pod uwagę, do terenów faktycznie zagospodarowanych (i które mogą
być zagospodarowane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną) należą tereny MN/U, dla których
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dopuszczalny długoterminowy poziom hałasu wynosi LDWN – 64 dB i LN  - 59 dB; na tym samym poziomie
ustalono w cyt. przepisach wielkość tych wskaźników dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci  i  młodzieży,  która może być realizowana, zgodnie z ustaleniami projektu
planu, na terenie U (budynki przeznaczone na usługi edukacji, przez które rozumie się, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Wyrobów i Usług [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r.], m.in.
wychowanie  przedszkolne  i  usługi  szkół  różnych  typów  [podstawowych  i  ponadpodstawowych]).
Terenów,  które  zgodnie  z  projektem  planu  mogą  być  przeznaczone  pod  budynki  zamieszkania
zbiorowego - hotele, motele i pensjonaty (tereny U, MN/U, U/US, US/ZP i UT), jeśli faktycznie będą
użytkowane na ten cel,  dotyczyć będą wymogi  w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu jak dla
terenów „zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego” (wg cyt. rozporządzenia),
dla  których  dopuszczalne  poziomy  hałasu  są  tożsame  ze  wskaźnikami  ustalonymi  dla  terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych i mieszkaniowo-usługowych.

Jedynym, istotnym źródłem hałasu jest  linia kolejowa nr 138 o natężeniu ruchu większym niż
30 tys.  pociągów rocznie,  należąca  do  obiektów mogących  powodować  negatywne  oddziaływania
akustyczne na znacznych obszarach (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r.
w  sprawie  dróg,  linii  kolejowych  i lotnisk,  których  eksploatacja  może  powodować  negatywne
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map
akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami [Dz. U. z 2007 r. Nr 1
poz. 8]). Pewne znaczenie może mieć ponadto ruch drogowy i tramwajowy w ul. Świerczyny (przy
czym,  natężenie  ruchu  w  ul.  Świerczyny  [w 2014  r.  -  105  pojazdów/h  w  porze  szczytu
komunikacyjnego]  jest  wielokrotnie  niższe  od  natężenia  ruchu  na  głównych  drogach  w  mieście,
wynoszące ponad 2 tys. pojazdów/h [Aktualizacja studium komunikacyjnego miasta Mysłowice, PP-U
„Inkom” s.c., 2015]), a w niewielkim stopniu – również oddziaływanie linii kolejowej (towarowej) nr 171.

Możliwa  jest  chwilowa  kumulacja  hałasu pochodzącego z różnych  źródeł  – z  ul.  Świerczyny
z linią  tramwajową  oraz  z  linii  kolejowej  nr  138,  szczególnie  w szczycie  komunikacyjnym,  jednak
z uwagi  na brak  ustalonej  metodyki  pomiarowej  i  obliczeniowej  nie  można w  sposób wiarygodny
określić natężenia ani zasięgu hałasu skumulowanego. Ze względu na główny wpływ linii kolejowej
nr 138 na poziom hałasu w tej części obszaru planu, przyjęto, że w wystarczający sposób stan klimatu
akustycznego opisuje mapa akustyczna dla linii kolejowej nr 138 (Mapa akustyczna dla odcinków linii
kolejowych, po których przejeżdża rocznie ponad 30 000 pociągów rocznie [EKKOM sp. z o.o., 2011]).

Relatywnie  największe uciążliwości  akustyczne w obrębie obszaru planu, ograniczone do jego
południowo-zachodniego fragmentu, powoduje ruch kolejowy. Emisja hałasu z linii kolejowej nr 138
(biegnącej nasypem wzdłuż ul. Świerczyny) na poziomie 65 dB i wyższym (istotnym dla zabudowy
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) sięga w ciągu dnia - według mapy
hałasu dla tej linii kolejowej (2011 r.) - do 17 m w głąb obszaru planu, zaś poziom hałasu w porze
nocnej – w przedziale 60-65 dB – na odległość 12 m od granicy obszaru planu. W przypadku terenów
zamieszkania zbiorowego, które mogą być realizowane na terenie U, dopuszczalny poziom hałasu
(68 dB) jest przekroczony jedynie w pasie kilku metrów od granicy planu.

Zgodnie z cyt. Mapą akustyczną dla odcinków linii kolejowych (...) – w zakresie mapy imisyjnej
LDWN  (mapa  rzeczywistego  rozkładu  poziomu  hałasu  emitowanego  przez  linię  kolejową
z uwzględnieniem m.in. ukształtowania terenu, budynków i innych obiektów stanowiących przeszkodę
dla rozchodzenia się fali dźwiękowej), izofona 65 dB sięga maksymalnie 25 m, zaś izofona 60 dB –
70 m w głąb terenu zabudowy usługowej (teren U), całkowicie mieszcząc się w jego obrębie (biorąc
pod uwagę dane z Mapy akustycznej Katowic z 2015 r., dotyczące hałasu drogowego, dla terenów
wzdłuż  ul. Wiosny  Ludów  [przedłużenie  ul.  Świerczyny]  w  sąsiedztwie  granicy  z  Mysłowicami  –
izofona 65 dB sięga do 15 m od krawędzi jezdni). Na terenie 2U/US poziom hałasu generowanego
przez linię kolejową wynosi od 45 dB do 55 dB.

Teren 2U/US nie jest narażony na ponadnormatywny hałas od linii kolejowej nr 138 (południowa
granica terenu 2U/US jest położona w odległości około 240 m od tej linii). Zadrzewienia na terenach U
i 2U/US,  jakkolwiek  ograniczają  rozchodzenie  się  fali  dźwiękowej,  nie  mają  znaczenia  dla  klimatu
akustycznego w obrębie terenu 5WP ze względu na znaczne oddalenie tego terenu od źródeł hałasu.

Brak danych co do hałasu generowanego przez ruch kolejowy na linii 171. Jednak ze względu na
znacznie  mniejszy  ruch  i mniejszą  prędkość  pociągów  na  tej  linii  (ruch  wyłącznie  towarowy),
prawdopodobnie  zasięg  hałasu  jest  w  tym  przypadku  nieistotny  dla  zabudowy  na  terenie  2U/US
i również na terenie U. 

Ponadto,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  28  marca  2003  r.  o  transporcie  kolejowym
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.), budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie
mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego, jednak nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru,
przy czym, odległości te dla budynków m.in. związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży
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oraz od obiektów rekreacyjno-sportowych powinny być zwiększone w zależności od przeznaczenia
budynku  w celu  zachowania  norm  dopuszczalnego  hałasu  w  środowisku.  Biorąc  powyższe  pod
uwagę, tereny i budynki chronione przed hałasem będzie można sytuować w odległości co najmniej
25 – 35 m od linii kolejowej nr 171, co zapewnia zachowanie właściwego klimatu akustycznego.

Jednak, w przypadku realizacji usług społecznych związanych z czasowym lub stałym pobytem
dzieci i młodzieży oraz budynków zamieszkania zbiorowego na terenie U, znajdującym się w zasięgu
hałasu emitowanego z linii kolejowej nr 138 i ul. Świerczyny (ruch tramwajowy) nie można wykluczyć
konieczności  stosowania w budynkach rozwiązań technicznych  ograniczających ponadnormatywny
hałas (przegrody zewnętrzne, okna i drzwi o odpowiedniej izolacyjności akustycznej).

Projekt  planu  nie  wprowadza  funkcji  terenów,  które  mogłyby  stanowić  źródło  znaczących
uciążliwości  akustycznych (obowiązuje generalny zakaz realizacji  przedsięwzięć mogących zawsze
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko [z wyjątkiem niektórych przedsięwzięć, które
jednak  nie  powinny  w  fazie  użytkowania  obiektów  stanowić  źródła  znaczących  uciążliwości  dla
środowiska, uciążliwości takie mogą występować jedynie chwilowo lub krótkotrwale [obiekty sportowe,
parkingi]). Poziom hałasu może wzrastać w czasie organizacji  imprez masowych, będzie to jednak
oddziaływanie czasowe, z reguły krótkotrwałe. Dopuszczalne rodzaje usług na terenach zabudowy
usługowej  i  mieszkaniowo-usługowej  nie  powinny  powodować  znaczących  uciążliwości,  w  tym
akustycznych – z zasady nie są to działalności uciążliwe pod względem emisję hałasu.

Wpływ na środowisko  wywołany  wibracjami  wynika  z  korzystania  z  urządzeń przenoszących
drgania  mechaniczne  przez  podłoże  i  związany  jest  z  używaniem  sprzętu  emitującego  fale
mechaniczne o niskich częstotliwościach. Oddziaływania wibroakustyczne na obszarze planu mogą
mieć miejsce głównie w południowo-zachodnim fragmencie planu – w sąsiedztwie terenów kolejowych
oraz pasa drogowego ul. Świerczyny z linią tramwajową. Przy ocenie ewentualnej uciążliwości wpływu
wibracji  na budynki i ludzi w budynkach należy kierować się ustaleniami właściwych w tym zakresie
Polskich Norm.

Zagrożenie powodziowe

Ustalenia  projektu  planu  uwzględniają  występowanie  na  niewielkiej  części  obszaru  planu
obszarów szczególnego zagrożenia  powodziowego,  a  także  ujawnia zasięg obszarów,  na których
zagrożenie to jest niskie. Na rysunku planu określono tereny, na których głębokość wody zalewowej
wynosi: 2 m (dla obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100
lat), 2 m (dla obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat)
oraz 1 m (dla obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat).
Ustalono zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony wód, w tym – zagrożenia powodziowego,
z uwzględnieniem  ochrony  koryta  cieku  i  wałów  przeciwpowodziowych.  Trzeba  też  zauważyć,
że zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, w strefie o szerokości  do 50 m od stopy wału  po
stronie  odpowietrznej  obowiązują  zakazy,  wpływające  na  zagospodarowanie  i użytkowanie  tych
terenów.

Emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego

Emisja  niejonizującego  promieniowania  elektromagnetycznego  wynika  z  umieszczania  źródeł
takiego promieniowania w granicach danego obszaru. W obrębie obszaru objętego planem i w jego
bliskim  sąsiedztwie  brak  jest  źródeł  emisji  fal  elektromagnetycznych  (stacje  bazowe  telefonii
komórkowej, linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia [nie przewiduje się realizacji linii wysokiego
napięcia]). Najbliżej położone stacje bazowe telefonii komórkowej znajdują się od granicy omawianego
obszaru w odległości około 120 m na południe (maszt, ul. Obrzeżna Północna 15a), 380 m na wschód
(maszt, Sosnowiec, u. Naftowa) i 355 m na północ (budynek, Sosnowiec, ul. Naftowa 27); pozostałe
stacje bazowe są zlokalizowane w odległości co najmniej 1 km. Obszar planu znajduje się w zasięgu
dostępu do telefonii komórkowej głównych operatorów oraz do internetu bezprzewodowego niektórych
operatorów.

Projekt  planu  dopuszcza  możliwość  lokalizacji  obiektów  infrastruktury  technicznej  z  zakresu
telekomunikacji  na  każdym  terenie  (na  terenach  objętych  planem  dopuszcza  się  lokalizację
infrastruktury technicznej na określonych w projekcie planu zasadach oraz dopuszcza się lokalizację
uzbrojenia  terenu  na wszystkich  terenach,  przy  zachowaniu  warunków wynikających  z  przepisów
odrębnych) - w tym również stacji bazowych telefonii komórkowej (przy uwzględnieniu dopuszczalnej
wysokości obiektów budowlanych - 15 m).

Ponadto,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  7  maja  2010  r.  o  wspieraniu  rozwoju  usług  i  sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2062),  lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej
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jest  dopuszczalna  z  zasady niezależnie  od ustaleń planu  miejscowego.  Plan  miejscowy „nie  może
ustanawiać  zakazów,  a  przyjmowane  w  nim  rozwiązania  nie  mogą  uniemożliwiać  lokalizowania
inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej,  jeżeli  taka  inwestycja  jest  zgodna
z przepisami odrębnymi” [art. 46 ust. 1 cyt. ustawy]).  Zgodnie z przepisami, jeśli plan miejscowy nie
wskazuje lokalizacji inwestycji tego rodzaju, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne
z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub
ograniczeń (za niesprzeczne z lokalizacją inwestycji  celu publicznego z zakresu łączności publicznej
uznaje się przeznaczenie terenu na cele m.in. usługowe, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy
jednorodzinnej  -  nie  jest  sprzeczne  z  lokalizacją  infrastruktury  telekomunikacyjnej  o  nieznacznym
oddziaływaniu (m.in. instalacje radiokomunikacyjne wraz z konstrukcją wsporczą o wysokości 5 m, jeżeli
nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [art. 2 ust. 1 pkt 4
cyt. ustawy]).

Dla  urządzeń telekomunikacyjnych  zasięg  możliwych  przekroczeń  wartości  dopuszczalnych  jest
określany w raportach oddziaływania na środowisko. W przypadku stacji bazowych wynosi on na ogół
od 30 do 100 m w poziomie oraz od 10 do 40 m w pionie. Realizacja tych urządzeń jest możliwa jedynie
w  miejscach  niedostępnych  dla  ludzi.  W  przypadku  wprowadzenia  źródeł  mogących  emitować
znaczące  ilości  niejonizującego  promieniowania  elektromagnetycznego  na  obszar  planu  należy
kierować się przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2003 r.  w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz.
1883).  Rozporządzenie  określa  jako  dopuszczalne:  natężenie  pola  elektrycznego  < 1  kV/m  -  dla
terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniową  i  <  10  kV/m  dla  pozostałych  terenów
dostępnych dla ludności oraz natężenie pola magnetycznego < 60 A/m dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową i innych terenów dostępnych dla ludności.

Przepisy  powszechnie  obowiązujące  w  zakresie  ochrony  przed  polami  elektromagnetycznymi,
pozwalają  stwierdzić,  że  w  stosunku  do  stanu  obecnego,  w którym wartości  natężenia  składowej
elektrycznej  pola  elektromagnetycznego  w  środowisku  są  niższe  niż  wartość  dopuszczalna,  nie
nastąpi zmiana narażenia ludzi na niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne.

Ryzyko wystąpienia poważnej awarii

Projekt planu zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(w większości  z nieistotnymi dla  możliwości  wystąpienia poważnej  awarii  wyjątkami,  wynikającymi
z już istniejącego zainwestowania). Zakazuje się również wprowadzania przedsięwzięć stwarzających
zagrożenie dla życia lud zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii.  Nie
zmieni się zatem istniejący poziom zagrożenia poważną awarią (zdarzenie, w szczególności emisja,
pożar  lub  eksplozja,  powstałe  w trakcie  procesu  przemysłowego,  magazynowania  lub  transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi  lub środowisk lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem
[art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony środowiska]). 

Ryzyko to związane jest głównie z potencjalną możliwością uszkodzenia przebiegających przez
obszar planu gazociągami wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia. Nie zmieni się również
zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii związanej z przewozem materiałów niebezpiecznych liniami
kolejowymi nr 138 i 171.  Nie przewiduje się rozbudowy układu komunikacyjnego w sposób mogący
zmienić dotychczasowe trasy przewozu towarów niebezpiecznych.

Ograniczanie ryzyka poważnej awarii podczas transportu materiałów niebezpiecznych polega na
działaniach pozaplanistycznych  -  przede wszystkim na utrzymywaniu dobrego stanu technicznego
infrastruktury  kolejowej,  środków  transportu  i respektowaniu  zasad  ruchu  kolejowego  oraz  na
stosowaniu właściwych procedur bezpieczeństwa.

Skutki poważnej awarii w wyniku zdarzeń (wypadków) losowych, powodowanych przez niedający
się przewidzieć splot niekorzystnych okoliczności , podczas przewozu substancji niebezpiecznych mogą
dotyczyć, oprócz wpływu na zdrowie i życie ludzi, również wrażliwych elementów środowiska (gleba,
woda, powietrze) - może nastąpić bezpośrednie skażenie środowiska związane z wylaniem substancji
do  środowiska,  lokalne  skażenie  powierzchni  ziemi,  możliwe  do  usunięcia  po  zdjęciu  wierzchniej
warstwy gleby, przedostanie się substancji niebezpiecznej do wód lub pośrednie skażenie środowiska,
polegające na krótkotrwałym zanieczyszczeniu  powietrza  atmosferycznego,  miejscowym zniszczeniu
powierzchni biologicznie czynnej oraz dóbr materialnych w wyniku niekontrolowanego spalania paliw.
Zasięg pożaru lub wybuchu i ich rozprzestrzenianie są zależne od rodzaju substancji - może dotyczyć
terenów położonych do 300 m od linii kolejowych (obejmując południową część obszaru planu, sięgającą
w przybliżeniu do koryta Rawy).
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4.11. Syntetyczna ocena wpływu realizacji planu na środowisko. Ryzyko wystąpienia
oddziaływań skumulowanych. Uwagi dotyczące rozwiązań alternatywnych

Syntetyczna ocena wpływu realizacji ustaleń projektu planu na środowisko

Prognozowany wpływ realizacji  ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska
będzie  zróżnicowany  -  pozytywny  lub  negatywny,  o  różnej  sile  oddziaływania  (skutki  nieistotne,
umiarkowane i znaczące – odniesione do obszaru objętego projektem planu).

Tereny  (lub  ich  części)  w  obrębie  obszaru  objętego  projektem  planu  sklasyfikowano  pod
względem rodzaju i skali (wagi) prognozowanych oddziaływań na środowisko. Klasyfikacja uwzględnia
rodzaj planowanego przeznaczenia terenu (także przeznaczenia dopuszczalnego), zasady i wskaźniki
zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy oraz ustalenia ogólne, odnoszące się do całego
obszaru planu, a także obecny stan zagospodarowania i użytkowania terenów lub ich części.

Tabela 6. Skutki realizacji ustaleń projektu planu w ujęciu terenowym

Skutki realizacji ustaleń projektu planu Tereny

Po-
wierzch-

nia 
(ha)

Odsetek
pow.

obszaru
planu (%)

pozytywne,  w  przewadze  w  stopniu
umiarkowanym lub znaczącym
znaczący  wpływ  pozytywny  na  różno-
rodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wo-
dę  i  krajobraz;  umiarkowany  wpływ  pozy-
tywny na pozostałe elementy środowiska

tereny  wód  powierzchniowych  płynących
(1WP, 2WP, 3WP) [Rawa],
teren  wód  powierzchniowych  stojących
(4WP) [Hubertus III],
tereny zieleni krajobrazowej (1ZK – 8ZK,
10ZK),
tereny kolei, komunikacji (KK/KX)

19,85 31,8

pozytywne  i  negatywne,  w  stopniu
niewielkim  lub  umiarkowanym  –  różne
w odniesieniu  do  poszczególnych
elementów środowiska
umiarkowany  wpływ  pozytywny  na  ludzi
i dobra  materialne;  niewielki  wpływ
pozytywny  i  negatywny  (głównie  w  fazie
realizacji inwestycji) na pozostałe elementy
środowiska; w odniesieniu do terenu 5WP -
umiarkowany  wpływ  pozytywny  na  ludzi
i wody,  niewielki pozytywny lub negatywny
wpływ  na  różnorodność  biologiczną,
zwierzęta i rośliny

tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jedno-
rodzinnej i usługowej (MNU)
teren zieleni krajobrazowej (9ZK),
tereny usług turystyki (UT),
teren zieleni urządzonej (1ZP, 3ZP, 4ZP),
teren  wód  powierzchniowych  stojących
(5WP) [Hubertus IV],
tereny  drogi  dojazdowej  2KDD  [odcinek
ul. Szabelnia] i 3KDD,
teren drogi KDZ (ul. Świerczyniec),
teren ciągu pieszo-jezdnego (KPJ),
tereny dróg pieszo-rowerowych (KPR)

25,63 41,0

pozytywne  i  negatywne,  w  stopniu
umiarkowanym  lub  znaczącym  –  różne
w odniesieniu  do  poszczególnych
elementów środowiska
znaczący wpływ pozytywny na ludzi i dobra
materialne; umiarkowany wpływ pozytywny
na  krajobraz;  umiarkowany  wpływ
negatywny  na  różnorodność  biologiczną,
zwierzęta  i  rośliny  oraz  na  powierzchnię
ziemi (głównie w fazie realizacji inwestycji);
znaczący,  chwilowy  wpływ  negatywny  na
zwierzęta  w  fazie  użytkowania  obiektów
i terenów

tereny zabudowy  usługowej,  sportu  i  re-
kreacji (1U/US, 2U/US),
teren sportu i rekreacji, zieleni urządzonej
(US/ZP),
teren zieleni urządzonej (2ZP),
teren  parkingu  i  zieleni  urządzonej  (KP/
US),
teren  komunikacji  -  droga  dojazdowa
(1KDD) [odcinek ul. Szabelnia]

9,95 15,9

negatywne,  w  przewadze  w  stopniu
umiarkowanym lub znaczącym
znaczący  wpływ  negatywny  na  różno-
rodność  biologiczną,  zwierzęta  i  rośliny
w fazie  realizacji  inwestycji;  umiarkowany
długotrwały  wpływ  negatywny  na  ww.
elementy środowiska;  umiarkowany wpływ
negatywny na powierzchnię ziemi, głównie
w fazie realizacji inwestycji; niewielki wpływ
pozytywny  na  ludzi  i  krajobraz,  znaczący
wpływ  pozytywny  na  dobra  materialne;

teren zabudowy usługowej (U) 3,45 5,5
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Skutki realizacji ustaleń projektu planu Tereny

Po-
wierzch-

nia 
(ha)

Odsetek
pow.

obszaru
planu (%)

niewielki  lub  umiarkowany  wpływ  nega-
tywny na pozostałe elementy środowiska

negatywne, niewielkie lub umiarkowane
na poszczególne elementy środowiska –
jak w stanie istniejącym

teren  komunikacji  kolejowej  (KK)  [linia
kolejowa nr 171]

3,63 5,8

Skutki pozytywne dotyczyć będą terenów wód powierzchniowych i zieleni krajobrazowej, a także
terenu  zlikwidowanej  linii  kolejowej  o  łącznej  pow.  blisko  19,9  ha  (co  stanowi  niemal  32% pow.
obszaru  planu),  skutki  pozytywne  i  negatywne  –  niewielkie  i  umiarkowane  –  terenów  zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, dróg (KDZ, 2KDD i 3KDD), ciągu pieszo-jezdnego i dróg pieszo-rowerowych
(KPR), terenu zieleni krajobrazowej 9ZK oraz terenów zabudowy usług turystyki i zieleni urządzonej
(1ZP, 3ZP i  4ZP) o pow. (wraz z terenem 5WP) 25,6 ha (41%), skutki pozytywne i  negatywne –
umiarkowane i znaczące – terenów U/US, US/ZP, 2ZP, KP/US i 1KDD w rejonie ośrodka Hubertus
o pow. niespełna 10 ha (16%),  natomiast  skutki  negatywne – terenu U (3,5 ha,  niecałe 6% pow.
obszaru planu).

Trudny do jednoznacznego określenia jest kierunek i siła oddziaływania na środowisko realizacji
ustaleń  projektu  planu  w  przypadku  zbiornika  Hubertus  IV,  który  zmieni  dotychczasową  funkcję
osadnika  wód  dołowych  na  funkcję  rekreacyjną  z  zachowaniem funkcji  przyrodniczej  -  teren  ten
zaliczono do grupy terenów, dla których skutki realizacji ustaleń planu będą pozytywne i negatywne
w stopniu  niewielkim  lub umiarkowanym.  Zbiornik  stanowiący  osadnik  wód dołowych  likwidowanej
kopalni  Mysłowice,  zmieni  swoje  dotychczasowe  faktyczne  przeznaczenie  niezależnie  od  ustaleń
projektu planu, na podstawie innych decyzji (na skutek zaprzestania odwadniania likwidowanej kopalni
w kierunku Rawy) oraz podlegać będzie rekultywacji (do końca 2020 r.). W związku z tym stopniowej
zmianie  ulegną  również  warunki  siedliskowe  w  otoczeniu  lustra  wody  (z  ukształtowanymi
zbiorowiskami słonolubnymi) - w kierunku siedlisk występujących w otoczeniu innych zbiorników w tym
rejonie  oraz  zmianie  ulegną  cechy  fizykochemiczne  wody  w  zbiorniku.  Jednak  możliwość
wykorzystywania zbiornika do celów rekreacyjnych, w tym w szczególności do kąpieli jest – do czasu
osiągnięcia  przez  wody  zbiornika  odpowiednich  cech  i  parametrów  jakościowych  –  całkowicie
wykluczona  (woda  nadająca  się  do  kąpieli  musi  spełniać  określone  wymagania  sanitarno-
epidemiologiczne, w tym nie zawierać składników lub domieszek szkodliwych dla zdrowia). Może to
być proces długotrwały, o nieznanym horyzoncie czasowym. Do tego czasu zbiornik prawdopodobnie
pełnił będzie funkcje przyrodnicze.

Skutki pozytywne i negatywne, o niewielkiej skali może spowodować rozwój funkcji rekreacyjnych
i turystycznych w rejonie ośrodka Hubertus oraz w rejonie ul. Szabelnia. Silnie pozytywny wpływ na
ludzi (warunki do rekreacji i wypoczynku), może chwilowo i incydentalnie (w trakcie organizacji imprez
masowych) wiązać się z negatywnym wpływem na gatunki zwierząt,  zwłaszcza na ptaki.  Ponadto,
zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku może powodować wzrost obciążenia środowiska
emisjami zanieczyszczeń. Trzeba jednak zauważyć, że planowany intensywny rozwój tych funkcji jest
zgodny z dotychczasowym sposobem użytkowania większości terenów przeznaczonych na ten cel
(w rejonie  ośrodka Hubertus),  stanowi  nawiązanie  do funkcjonującego w ubiegłych  latach ośrodka
oraz  jest  zgodny  z  ustaleniami  dokumentów  wyższego  rzędu  natury  strategicznej  i  planistycznej
(studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego),  w  tym  jest  zgodny
z zamierzeniami miast sąsiednich w ramach realizacji idei Parku Sąsiedzkiego.

Rozwój  funkcji  usług  turystyki  i  mieszkaniowo-usługowych  w  enklawach  zabudowy  przy
ul. Szabelnia ma miejsce na terenach obecnie zabudowanych (na zasadzie wymiany zabudowy lub
przystosowania istniejących obiektów do nowych funkcji) lub na terenach dawniej zabudowanych. Nie
spowoduje to zaburzenia stanu środowiska w tym rejonie planu. Pozytywny wpływ na środowisko ma
określenie  nowych  funkcji  dla  terenów  zlikwidowanej  linii  kolejowej  nr  202,  dla  których  -  oprócz
przyjętej  wyłącznie  z  powodów  prawnych  funkcji  kolejowej  -  ustalono  możliwość  realizacji  drogi
rowerowej, a w sąsiedztwie ośrodka Hubertus – także parkingów oraz zieleni.

Znaczący, negatywny wpływ na środowisko może wywołać realizacja ustaleń projektu planu dla
terenów położonych w rejonie ul. Świerczyny (teren U). Zagospodarowanie i zabudowa tego terenu
spowoduje  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  oraz  ubytek  terenów  biologicznie  czynnych  (tereny
zadrzewione), ponadto może wywierać negatywny wpływ na możliwość migracji roślin i zwierząt. Przy
wzroście zasobu dóbr materialnych i pozytywnym wpływie na ludzi (większa możliwość korzystania
z dóbr i usług), nie można jednocześnie wykluczyć negatywnego wpływu na krajobraz. 
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Trzeba  jednak  zauważyć,  że  ustalone  nowe  przeznaczenie  terenów  poprzemysłowych
(zdegradowanych), do których należą tereny U i 2U/US, jest zgodne z zasadami zrównoważonego
rozwoju,  efektywnego  wykorzystania  przestrzeni  (istotne  walory  ekonomiczne  gruntów,  dogodne
położonych  pod  względem  dostępu  do  infrastruktury  drogowej  i  technicznej) i  rewitalizacji
(zagospodarowania) terenów poprzemysłowych (w tym pogórniczych) na cele usługowe (w pierwszej
kolejności  należy  dążyć  do  ponownego  wykorzystania  terenów,  które  przestały  pełnić  funkcje
gospodarcze  dla  rozwoju  m.in.  usług  -  w  celu  ograniczenia  zapotrzebowania  na  nowe  tereny
niezbędne dla tych funkcji [typu greenfield]), a także jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  wiążącymi  przy  sporządzaniu  planu  miejscowego,
może jednak wywierać negatywny wpływ na środowisko na skutek wzrostu emisji  zanieczyszczeń,
utraty terenów biologicznie czynnych, w tym pokrytych drzewostanem.

Sposób odniesienia  się  w projekcie  planu do Strategicznego planu adaptacji  dla  sektorów
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Projekt  planu  uwzględnia  rekomendowane  w  SPA  2030  dla  województwa  śląskiego  kierunki
działań adaptacyjnych oraz inne działania w zakresie: rozwoju kanalizacji opadowej (poprzez nakaz
odprowadzania  wód  opadowych  i  roztopowych  siecią  kanalizacji  deszczowej,  w  tym
z ogólnodostępnych  terenów  utwardzonych  -  co  będzie  wymuszało  rozbudowę  i  budowę  sieci
kanalizacji deszczowej), ochronę istniejących i tworzenie nowych powierzchni zielonych (z wyjątkiem
przeznaczenia  pod  zabudowę  terenów  przy  ul.  Świerczyny)  -  poprzez  ustalenie  przeznaczenia
terenów pod zieleń krajobrazową  i  urządzoną oraz  tereny wód powierzchniowych,  co  może mieć
znaczenie w ograniczaniu wzrostu temperatury i poprawy warunków sanitarnych powietrza; ponadto,
ustalenie  realizacji  sieci  infrastruktury  technicznej  jako kablowej  mają  znaczenie  dla  ochrony tych
instalacji przed skutkami silnych i huraganowych wiatrów.

Ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Uwagi dotyczące rozwiązań alternatywnych

Nie  prognozuje  się  wystąpienia  kumulacji  negatywnych  zjawisk  związanych  z procesem
zagospodarowania terenów w obrębie obszaru objętego planem i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Możliwe  przedsięwzięcia  na  obszarze  objętym  planem  i  w  jego  sąsiedztwie  ze  względu  na  ich
charakter,  stopień  uciążliwości  i  powierzchnię  terenu  tych  inwestycji,  nie  powinny  powodować  na
zauważalną skalę kumulacji negatywnej presji na środowisko. 

Zjawiska takie mogą wystąpić w skali jedynie ściśle lokalnej, głównie w fazie realizacji zabudowy
i związanej z nią infrastruktury drogowej i technicznej – w części południowo-zachodniej oraz przy
większych inwestycjach – w rejonie ośrodka Hubertus (w tym przypadku będą to skutki  chwilowe
i odwracalne). Ze względu na prawdopodobnie różny czas realizacji możliwych inwestycji na terenach
usługowych nie wystąpi zjawisko kumulacji negatywnych zjawisk związanych z tymi przedsięwzięciami
Możliwe  jest  wystąpienie  pozytywnych  skumulowanych  oddziaływań  związanych  z  procesem
zagospodarowania na cele rekreacyjno-wypoczynkowe kompleksu zbiorników wodnych na pograniczu
Mysłowic i Katowic. Miasto Katowice prowadzi prace nad koncepcją zagospodarowania rejonu stawów
Morawa, Borki i Hubertus. Jak wynika z dostępnych materiałów, przyjęto koncepcję, w której stawy
Hubertus (I – III) będą zagospodarowane ekstensywnie, co zapewnia, że nie wystąpi skumulowane
negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  w  związku  z  rozwojem  funkcji  rekreacyjnych  w  rejonie
stawów Hubertus. 

Konieczność  rozpatrywania  rozwiązań  alternatywnych  w  stosunku  do  rozwiązań  zawartych
w projekcie  ocenianego  dokumentu  (a  także  rozwiązań  kompensujących)  zachodzi  w  przypadku
stwierdzenia  możliwości  wystąpienia  znaczących  negatywnych  oddziaływań  (w  rozumieniu  art.  3
pkt 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […]) na obszar Natura 2000. Biorąc pod uwagę
cele i geograficzny zasięg projektu planu oraz znaczne oddalenie najbliższych obszarów Natura 2000
od granic obszaru objętego planem (wykluczono możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na
cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów), nie wystąpiła
konieczność  rozpatrywania  rozwiązań  alternatywnych  do  rozwiązań  zawartych  w  projektowanym
dokumencie w rozumieniu art. 54 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
(...),  a  także  rozwiązań  kompensujących,  zaś  formułowanie  alternatyw  dla  proponowanych
w ocenianym dokumencie działań nie miało logicznego uzasadnienia.
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5.  Uwagi  dotyczące transgranicznego  oddziaływania  na
środowisko

Ze względu na położenie obszaru objętego projektem planu w oddaleniu od najbliższej granicy
państwowej oraz z uwagi na miejscowy charakter planowanych przedsięwzięć nie istnieje jakiekolwiek
prawdopodobieństwo wystąpienia  w wyniku realizacji  projektu planu oddziaływań transgranicznych
w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  na  środowisko.  W związku  z  powyższym,  nie  wystąpiła
konieczność przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w art. 104 cyt. ustawy.

6. Uwagi w zakresie rekomendowanych rozwiązań mających
na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Negatywne oddziaływania na środowisko realizacji planu polegać mogą na: wzroście obciążenia
środowiska  ładunkami  zanieczyszczeń  (ścieki  komunalne,  zanieczyszczenie  powietrza,  hałas),
zmniejszeniu  powierzchni  terenów  biologicznie  czynnych  i  zaburzeniu  możliwości  migracji  roślin
i zwierząt, a także na potencjalnym zaburzeniu jakości krajobrazu w związku z możliwością realizacji
zabudowy o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych oraz na wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego (zdrowia ludzi) w trakcie organizowanych imprez masowych.

Ustalenia  projektu  planu  przewidują  następujące  istotne  rozwiązania  mające  na  celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięć
możliwych do realizacji na obszarze objętym planem:

Negatywne oddziaływanie
na środowisko realizacji
ustaleń projektu planu

Rozwiązania projektu planu zapobiegające, ograniczające lub kompensujące
negatywne oddziaływania na środowisko

Wzrost ilości ścieków, 
emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu

Zakaz realizacji  przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko
(z określonymi wyjątkami)

Zakaz  prowadzenia  gospodarki  ściekowej  w  sposób  mogący  powodować
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych

Nakaz  odprowadzania  ścieków  komunalnych  do  sieci  kanalizacji  sanitarnej,
z dopuszczeniem  w  przypadku  braku  takiej  możliwości  –  stosowania  innych
rozwiązań  zabezpieczających  środowisko  (gromadzenie  ścieków  w  szczelnych
zbiornikach  bezodpływowych  lub  stosowanie  indywidualnych  oczyszczalni
ścieków)

Nakaz stosowania systemów zaopatrujących w energię cieplną z centralnej sieci
ciepłowniczej, z dopuszczeniem – w przypadku braku technicznych możliwości –
stosowania  indywidualnych  źródeł  ciepła,  w  tym z  odnawialnych  źródeł  energii
o mocy nieprzekraczającej  100 kW, a w przypadku urządzeń wykorzystujących
energię wiatru – o mocy nieprzekraczającej 40 kW

Kwalifikacja  określonych  terenów do grup  terenów chronionych  przed  hałasem
(tereny zabudowy-mieszkaniowej, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe)

Zmniejszenie powierzchni 
terenów biologicznie 
czynnych, zaburzenie 
możliwości migracji roślin 
i zwierząt

Nakaz zachowania  lub  ukształtowania  udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej
w powierzchni działki budowlanej na określonym poziomie (w skali całego obszaru
planu  -  od  20%  na  terenach  U  i  1U/US  do  80%  na  terenach  ZK  [zieleni
krajobrazowej])

Nakaz  zachowania  (lub  wymiany  na  gatunki  rodzime)  zieleni  wysokiej  na
określonych  terenach,  których  zagospodarowanie  może  wiązać  się  z  wycinką
drzew (1KDD, 1ZP, 2ZP, 4ZP, US/ZP, KP/ZP, 9ZK i 10ZK)

Zakaz  grodzenia  nieruchomości  na  terenach  zieleni  krajobrazowej  i  zieleni
urządzonej  4ZP  oraz  wód  powierzchniowych;  zakaz  sytuowania  od  strony
przestrzeni publicznych ogrodzeń pełnych, betonowych oraz o wysokości powyżej
1,6 m 

Nakaz  zapewnienia  dostępu  do  wody  przez  właścicieli  nieruchomości
przylegających do powierzchniowych wód publicznych
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Negatywne oddziaływanie
na środowisko realizacji
ustaleń projektu planu

Rozwiązania projektu planu zapobiegające, ograniczające lub kompensujące
negatywne oddziaływania na środowisko

Wyznaczenie  terenu  4ZP  (teren  zieleni  urządzonej)  -  ograniczenie  skali
potencjalnego  ubytku  powierzchni  zadrzewionej  i  stworzenie  warunków  do
wykonania  nasadzeń  zastępczych,  stanowiących  kompensację  przyrodniczą
(w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska), za usuwane drzewa
i krzewy z pozostałej części terenów w południowo-zachodnim fragmencie obszaru
planu,  co  zagwarantuje  zachowanie  części  istniejących  zadrzewień,  zapewni
dostępność  miejsc  do  wykonania  nasadzeń  zastępczych  oraz  niepogorszenie
klimatu  akustycznego  w  rejonie  zbiornika  Hubertus  IV,  a  także  zapewni  –
w połączeniu  z  pasmami  terenów  otwartych  (wyłączonych  z  możliwości
zabudowy), usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy obszaru objętego projektem
planu  oraz  w  obrębie  terenów  U  i  2U/US  –  wystarczającą  funkcjonalność
potencjalnych korytarzy ekologicznych o znaczeniu miejscowym, umożliwiających
swobodne  przemieszczanie  się  małych  ssaków  i innych  organizmów  na
pograniczu Mysłowic i Katowic

Potencjalne zaburzenie 
krajobrazu

Nakaz  kształtowania  zabudowy  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  wskaźnikami
zagospodarowania  terenu,  w  tym  z  uwzględnieniem  dopuszczalnej  wysokości
budynków i innych obiektów budowlanych

Nakaz stosowania określonych rozwiązań w zakresie kształtowania brył budynków
(kolorystyka  elewacji  i  dachów  oraz  używanych  materiałów  budowlanych  do
wykończenia elewacji i pokrycia dachów)

Nakaz stosowania jednolitej formy budynków rekreacji indywidualnej i budynków
zakwaterowania turystycznego

Potencjalne wystąpienie 
zagrożeń dla bezpie-
czeństwa publicznego oraz 
zdrowia i życia ludzi

Nakaz  zagospodarowania  terenów  służących  organizacji  imprez  masowych
w sposób umożliwiający szybką ewakuację uczestników imprez masowych oraz
wyposażenia w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne przeprowadzenie imprez
masowej

Dopuszczenie  realizacji  na  wszystkich  terenach ciągów pieszych  i  rowerowych
z nawierzchnią utwardzoną, ustalenie przebudowy ul. Szabelnia (droga dojazdowa
do  terenów  organizacji  imprez  publicznych)  do  odpowiednich  parametrów
technicznych,  wyznaczenie terenów ciągu pieszo-jezdnego (KPJ) i  dróg pieszo-
rowerowych (KPR)

Nakaz  zachowania  ciągłości  powiązań  pieszo-rowerowych  pomiędzy  terenami
służącymi  organizacji  imprez  masowych,  nakaz  zapewnienia  odpowiednich
warunków osobom niepełnosprawnym  i  wyposażenia  tych  terenów w zaplecze
sanitarne

Zakaz  wprowadzania  przedsięwzięć  stwarzających  zagrożenie  dla  życia  lub
zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Propozycje  dotyczące  minimalizowania  i  ograniczenia  przewidywanych  skutków  realizacji
ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze i krajobraz

Jak wynika z powyższego zestawienia, w projekcie planu zawarto odpowiednie i wystarczające
rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie  negatywnym  oddziaływaniom  na  środowisko  lub  na
ograniczanie  oddziaływań  mogących  być  skutkiem  realizacji  przedsięwzięć  na  podstawie
projektowanego dokumentu. 

Oceniając  zakres  rozwiązań  zawartych  w  projekcie  planu  trzeba  mieć  na  uwadze  cechy
środowiska  obszaru  objętego  projektem  planu  oraz  ustalenia  projektu  dokumentu  w  zakresie
przeznaczenia  i  zasad  zagospodarowania  terenów,  niewymagające  w  większości  przypadków
określenia szczególnych rozwiązań służących ochronie środowiska, a także uwarunkowania prawne
dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ograniczające zakres ustaleń do
przepisów, które nie są zawarte w przepisach powszechnie obowiązujących. 

Określone w projekcie planu nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia w połączeniu z: 

• możliwością  uzależnienia,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o  ochronie  przyrody,  wydania
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów od wykonania nasadzeń zastępczych (posadzenie
drzew i krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie
mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów), stanowiących kompensację przyrodniczą za
usuwane drzewa i krzewy;
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• innymi  przepisami  powszechnie  obowiązującymi,  w  tym  z  przepisami  wprowadzającymi
ograniczenia  w zakresie  eksploatacji  instalacji,  w  których  następuje  spalanie  paliw  oraz
z innymi przepisami dotyczącymi  standardów emisyjnych z instalacji  i  odnoszącymi się do
ochrony przed hałasem (z uwzględnieniem faktycznego zagospodarowania terenów) 

–  zapewniają  ograniczenie  możliwego niekorzystnego  wpływu  projektowanego  dokumentu  na
środowisko  do  poziomu  nienaruszającego  zasad  zrównoważonego  rozwoju  oraz  standardów
środowiskowych.

Na  dalszych  etapach  postępowania,  prowadzących  do  realizacji  konkretnych  inwestycji,
w przypadku przedsięwzięć mogących wpływać na wartości przyrodnicze na określonych terenach,
w szczególności  w  odniesieniu  do  zbiornika  Hubertus  IV  i  terenów  go  otaczających,  należy
przeprowadzić szczegółową inwentaryzację przyrodniczą terenów objętych zasięgiem inwestycji i na
jej  podstawie  opracować  koncepcję  rozwiązań  projektowych  lub  określić  działania  w stosunku  do
chronionych gatunków roślin i zwierząt (np. przeniesienie gatunku, realizacja siedlisk zastępczych),
a w odniesieniu do zbiornika Hubertus IV – należy na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej
ustalić  zakres  i  sposoby  dopuszczalnego  z  punktu  widzenia  ochrony  gatunków  roślin  i  zwierząt
zagospodarowania północnej części zbiornika.

7.  Metody  analizy  skutków  realizacji  postanowień  pro-
jektowanego dokumentu

Prezydent Miasta powinien dokonać oceny realizacji  postanowień planu w zakresie zgodności
z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska i wykorzystania przestrzeni co najmniej w trakcie
przeprowadzania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na dotrzymanie standardów akustycznych na terenach
chronionych przed hałasem, stosowanie rozwiązań chroniących grunt i wody powierzchniowe przed
zanieczyszczeniem  oraz  stosowanie  rozwiązań  służących  poprawie  jakości  powietrza,  zarówno
w aspekcie minimalizacji emisji pyłowo - gazowej, jak również utrzymania lub podnoszenia odporności
środowiska.

Oceny należy dokonać analizując zgodność realizowanych inwestycji  z przepisami planu oraz
dotyczącymi  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  w  szczególności  odnoszących  się
do standardów jakościowych budynków i ogrodzeń, z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację  przedsięwzięcia  oraz z  przepisami powszechnie  obowiązującymi.  W tym celu
powinno się wykorzystać wyniki państwowego monitoringu środowiska oraz informacje o korzystaniu
ze  środowiska  i  wyniki  pomiarów  wymaganych  przepisami  dotyczącymi  ochrony  środowiska  od
zarządzających drogami i liniami kolejowymi

Analizę zgodności wykorzystania przestrzeni z przepisami planu zaleca się dokonać metodami
GIS,  z  wykorzystaniem  aktualnych  map  zasadniczych  i  zdjęć  lotniczych,  w  razie  konieczności
uzupełnionymi  o  dane pozyskane  na  podstawie  pomiarów i  oględzin  terenowych  oraz  konsultacji
ze społecznością miasta na temat ewentualnych uciążliwości i nieprawidłowości.

W  razie  stwierdzenia  okoliczności  wskazujących  na  możliwość  negatywnego  oddziaływania
na środowisko, organ ochrony środowiska powinien zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska
do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z przepisami działu V w tytule III
ustawy Prawo ochrony środowiska. 

W przypadku wystąpienia szkód w środowisku lub niedopełnienia przez podmiot korzystający
ze środowiska przepisów o ochronie środowiska, należy zastosować adekwatne środki, przewidziane
w tytule  VI  przytoczonej  ustawy,  z  uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia  13 kwietnia  2007 r.
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1789, z późn. zm.).

W  razie  stwierdzenia  istotnego  przekroczenia  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy  lub  nie
zachowania wymaganego minimum powierzchni biologicznie czynnej należy wnieść do właściwego
organu  nadzoru  budowlanego  o  wydanie  decyzji  nakazującej  dostosowanie  zabudowy
i zagospodarowania działki budowlanej do wskaźników określonych przepisami planu.
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8. Streszczenie

Prognoza  oddzia ływania  na  środowisko  dotyczy  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  Hubertus  w  Mysłowicach .  Projekt  planu  został
sporządzony  na  podstawie  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  w związku
z Uchwałą nr XXX/473/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu.

Obszar objęty planem (pow. 62,5 ha) jest położony w północnej części miasta (Szabelnia), na
pograniczu  z  Katowicami  i  Sosnowcem,  w  rejonie  ujścia  Rawy  do  Brynicy.  W tej  części  miasta
dominują  tereny  otwarte,  niezabudowane  i  rekreacyjno-wypoczynkowe  ze  stawami  i  kąpieliskiem
Hubertus, zajmujące blisko 90% powierzchni obszaru, dla którego jest sporządzany plan miejscowy
oraz z kilkoma jedynie zabudowaniami mieszkalnymi przy ul. Szabelnia. Granice obszaru, dla którego
jest  sporządzany  plan,  wyznaczają  na  terenie  Mysłowic  linia  kolejowa  nr  171  i  ulica  Bernarda
Świerczyny.

Omawiany obszar, pomimo licznych, antropogenicznych zmian w jego środowisku, cechuje się
dużymi  wartościami  przyrodniczymi  oraz walorami rekreacyjnymi  i  krajobrazowymi.  Stanowi  cenną
ostoję  dla  roślin  i  zwierząt,  zwłaszcza  ptaków  wodno-błotnych,  a  jednocześnie  jest  popularnym
miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców Mysłowic i sąsiednich miast. Większa część obszaru
objętego  planem  pełni  ważną  rolę  w  strukturze  przyrodniczej  województwa  –  stanowi  korytarz
ekologiczny „Stawy Szopienickie” - miejsce odpoczynku dla ptaków na trasie ich migracji pomiędzy
rejonem Siewierza a doliną Wisły.

Fragment  obszaru  objętego  planem,  położony  pomiędzy  ul.  Świerczyny  a  zbiornikiem
Hubertus IV (osadnik wód dołowych KWK „Mysłowice”),  przy granicy z Szopienicami, jest terenem
poprzemysłowym, zdegradowanym, z zasypanymi skałą płoną wyrobiskami po eksploatacji  piasku
i gliny,  częściowo  jednak  pokrytymi,  miejscami  gęsto  rosnącymi,  drzewami.  Ta  część  obszaru
objętego  planem  cechuje  się  również  niekorzystnymi  warunkami  geologiczno-górniczymi,
spowodowanymi m.in. dawną płytką eksploatacją węgla kamiennego.

Sytuacja  ekologiczna  obszaru  objętego  planem jest  zła.  Z  wyjątkiem czystej  wody w stawie
Hubertus III,  wykorzystywanej  do kąpieli,  inne elementy środowiska odznaczają się niską jakością
i dużym  zanieczyszczeniem  (gleby,  wody  płynące  i  podziemne,  powietrze);  jednak  zagrożenie
hałasem, a także zagrożenie powodzią jest niewielkie. Obszar planu jest terenem pogórniczym, na
którym przez dziesiątki lat prowadzono eksploatację w części północnej - piasków podsadzkowych,
w części  południowej - węgla kamiennego. W związku z likwidacją kopalni „Mysłowice” planuje się
zaprzestanie odprowadzania wód dołowych do osadnika Hubertus IV i dalej do Rawy. Pozwoli to, po
rekultywacji  osadnika  i  oczyszczeniu  wód,  na  rozwój  funkcji  rekreacyjnych  również  w  obrębie
i w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika Hubertus IV.  

Projekt  planu  przewiduje,  zgodnie  z  dokumentami  wyższego  rzędu  (studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategia rozwoju miasta), w tym z ideą utworzenia
„Parku Sąsiedzkiego” na granicy trzech miast, rozwój funkcji rekreacyjnej w rejonie ośrodka Hubertus
z  jednoczesną  ochroną  korytarza  ekologicznego  Brynicy,  a  także  -  w  części  położonej  przy
ul. Świerczyny – możliwość realizacji zabudowy usługowej. Zakłada się również, przy pozostawieniu
funkcji  mieszkaniowej  terenów  zabudowanych  przy  ul.  Szabelnia,  możliwość  ich  przekształcania
w kierunku zabudowy usługowej, związanej z rekreacją i turystyką.  Dominować będą nadal tereny
otwarte,  o  funkcji  przyrodniczej  i  rekreacyjnej,  które  będą  zajmować  80-85%  powierzchni
obszaru objętego planem. 

Oddziaływanie możliwych zmian w zagospodarowaniu terenów (zgodnych z ustaleniami projektu
planu) na środowisko - w tym również na zdrowie ludzi - będzie zróżnicowane. W ogólnym ujęciu,
wpływ realizacji  projektu  planu na ludzi  będzie  niemal  każdym przypadku wyłącznie  pozytywny –
zagospodarowanie  terenów w sposób zgodny z projektem planu spowoduje  wyraźne  zwiększenie
możliwości różnych form rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Mysłowic i sąsiednich miast.

Rozwiązania  przyjęte  w tym zakresie  w projekcie  planu  stwarzają  możliwość  odpowiedniego
wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku istniejących zasobów środowiska, w tym materialnych.
W związku z zaprzestaniem odprowadzania wód dołowych do zbiornika Hubertus IV, przewiduje się
również  możliwość  przeznaczenia  tego  terenu  na  cele  rekreacji.  Wymagać  to  będzie  uprzedniej
rekultywacji zbiornika (głównie oczyszczenia silnie zasolonych wód), co jednak może mieć negatywny
wpływ  na  ukształtowane  tam  słonolubne  zbiorowiska  roślinne  (zmiana  warunków  siedliskowych)
i siedliska ptaków.
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Różny będzie wpływ realizacji  ustaleń projektu planu na inne elementy środowiska Zakładany
rozwój zabudowy i zainwestowania rekreacyjnego spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej oraz powstanie większej niż obecnie ilości ścieków i emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednak
możliwe  do  realizacji  rodzaje  działalności  usługowych  nie  należą  do  uciążliwych  pod  względem
oddziaływania na środowisko.

Na  skutek  możliwej  likwidacji  zadrzewień  pod  zabudowę  usługową  przy  ul.  Świerczyny,
w południowo-zachodnim fragmencie obszaru planu, pogorszą się warunki siedliskowe i migracyjne
zwierząt. Niekorzystnie na warunki retencji wód wpłynie zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych
(jezdnie, parkingi, dachy budynków). Skala tych zjawisk będzie jednak najczęściej niewielka.

W wyniku  intensyfikacji  zagospodarowania  terenów,  pewnym zmianom może ulec  krajobraz,
zwłaszcza w rejonie ul. Świerczyny, a w pewnym stopniu także w rejonie ośrodka Hubertus i terenów
zabudowy  przy  ul.  Szabelnia.  Ze  względu  na  przyjętą  w  projekcie  planu  niską,  dopuszczalną
wysokość  zabudowy,  pojawienie  się  nowych  budynków  w  tym  rejonie  nie  spowoduje  zaburzeń
w dotychczasowym postrzeganiu krajobrazu.

Projekt planu zawiera szereg nakazów i zakazów ograniczających potencjalny negatywny
wpływ nowych inwestycji  na środowisko. Należą do nich przede wszystkim zakaz realizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z wyjątkiem m.in.  obiektów
sportowych i parkingów samochodowych,  związanych z funkcją rekreacyjno-wypoczynkową
terenów), a także nakazy i zakazy dotyczące ochrony różnych elementów środowiska (w tym
roślin i zwierząt oraz wody i powietrza).

Ustalenia  projektu  planu  w  zakresie  ochrony  środowiska  gwarantują,  w  połączeniu
z odpowiednimi przepisami powszechnie obowiązującymi w tej dziedzinie (ochrony powietrza,
wód,  ziemi  i  ochrony  przed  hałasem),  ograniczenie  potencjalnych  niekorzystnych  skutków
przedsięwzięć realizowanych na podstawie planu – do poziomu, który nie będzie naruszał zasad
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. 

Ponadto,  realizacja  postanowień  dokumentu  będzie  podlegać ocenie  przez  Prezydenta  Miasta
(w trakcie  przeprowadzania  analizy  zmian  w zagospodarowaniu  przestrzennym,  zgodnie  z  ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi
ochrony środowiska i wykorzystania przestrzeni.
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