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1. Wprowadzenie 

 

1.1. Podstawa prawna, cel i zakres opracowania 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 46 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, która 

jednocześnie ustala zakres merytoryczny opracowania. Zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prognozę 

oddziaływania na środowisko sporządza organ opracowujący projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Integralną częścią prognozy jest załącznik 

graficzny. 

Prognoza obejmuje obszar objęty projektem MPZP, wraz z obszarami pozostającymi  

w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu. Plan został zainicjowany 

uchwałą nr XXXIX/569/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 maja 2017 r.  

Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków (zarówno negatywnych, jak  

i pozytywnych), jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu oraz realizacji 

ustaleń projektu planu na środowisko, a w szczególności na różnorodność biologiczną, ludzi, 

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

oraz zabytki, z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między tymi elementami.  

W opracowaniu przedstawiono analizę stanu i funkcjonowania środowiska, jego 

zasobów i innych uwarunkowań przyrodniczych. Prognoza ocenia rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i inne ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod kątem zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodności z 

przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska. Prognoza identyfikuje przewidywane 

zagrożenia dla środowiska, które mogą powstać na terenach znajdujących się w zasięgu 

oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń MPZP.  

 

1.2. Opis metod pracy 

W trakcie przygotowania niniejszego opracowania rozpoznano walory i zasoby 

przyrodnicze, stan zagospodarowania, walory krajobrazowe, stan środowiska i istniejące 

zagrożenia oraz uciążliwości dla środowiska i zdrowia człowieka. Wykorzystano opracowania 

poruszające problematykę ochrony środowiska, materiały kartograficzne, a także 

przeprowadzono wizję terenu (w tym inwentaryzację urbanistyczną).  

Zastosowana w prognozie metoda polega na porównaniu obecnego funkcjonowania 

środowiska obszaru z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń planu.  

 Ocenę następstw realizacji ustaleń planu dokonano z podziałem ze względu na wpływ 

na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego i antropogenicznego (w tym na zdrowie 

ludzi) znajdującego się w obrębie granic omawianego obszaru, uwzględniając wzajemne 

zależności między nimi. Wpływ na środowisko skutków realizacji planu różnicuje się w 

zależności od: 

– bezpośredniości oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 

– okresu trwania oddziaływania – długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe; 

– częstotliwości oddziaływania – stałe, chwilowe; 

– charakteru zmian – pozytywne, negatywne, bez znaczenia; 

– zasięgu oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, 

ponadregionalne; 
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– trwałości przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji; 

– intensywności przekształceń - nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne. 

Oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska zgodnie z przyjętymi 

założeniami przedstawiono również w formie tabelarycznej. 

 

1.3. Informacje o zawartości i głównych celach projektu MPZP 

 Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie 

inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków 

zabudowy terenu. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zawarto w projekcie tekstu uchwały oraz w projekcie rysunku planu.  

W planie miejscowym tworzy się warunki dla uporządkowania i uzupełnienia 

zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka w 

Mysłowicach. Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej 

funkcją usługową (w tym usług sportu i oświaty). Dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

nieużytkowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, usługowa oraz tereny 

sportowo-rekreacyjne i zieleni urządzonej. Trzon układu komunikacyjnego pozostawia się bez 

zmian. Jedynie w pojedynczych miejscach dokonuje się jego korekt, polegających na 

przedłużeniu istniejących szlaków.  

W planie zachowuje się istniejący układ urbanistyczny. Ponadto stwarza się warunki dla 

odpowiedniego wyposażenia terenu w systemy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

Ustala się również podstawowe wymogi dotyczące zachowania ładu przestrzennego i ochrony 

środowiska. 

 

 

2. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska oraz tendencje zmian przy 

braku realizacji MPZP 
 

2.1 Charakterystyka środowiska 

 

Położenie geograficzne i administracyjne, zagospodarowanie 

Obszar planu znajduje się w północnej części miasta Mysłowice. Powierzchnia terenu 

wynosi około 60 ha. Analizowany obszar ograniczony jest: 

 od północy południową  granicą działki drogowej drogi powiatowej nr 6490S - ul. ks. 

Norberta Bończyka, 

 od wschodu przede wszystkim zachodnią granicą działki drogowej drogi krajowej nr 79 - 

ul. Katowicka, fragmentem działki drogowej drogi powiatowej nr 8806S - ul. Bytomska 

przy stacji paliw BP oraz zachodnią granicą terenu kolejowego, 

 od południa odcinkami działki drogowej drogi powiatowej nr 8811S – ul. Wielka Skotnica, 

wyłączając osiedle zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Stanisława Staszica, 

Generała Józefa Longina Sowińskiego oraz Jana Kilińskiego,  

 od zachodu w przeważającej części zachodnimi granicami działki drogowej drogi gminnej 

nr 240002S – ul. Mieczysława Jastruna oraz południowymi granicami działki drogowej 

drogi gminnej nr 240156S – ul. Lucjana Rudnickiego aż do zachodnich granic działki 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

 Mysłowice położone są na terenie województwa śląskiego, w południowo – 

wschodniej części Katowickiego Zespołu Metropolitarnego (KZM). Od 1 stycznia 1999 r., w 
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wyniku reformy administracyjnej miasto jest powiatem grodzkim. Graniczy ono z 

następującymi gminami miejskimi: Katowice (od zachodu i północnego - zachodu), 

Sosnowiec (od północnego-wschodu), Jaworzno (od wschodu), Imielin (od południowego - 

wschodu) oraz Lędziny (od południowego - zachodu). 

Według regionalizacji geomorfologicznej Polski południowej, autorstwa M. 

Klimaszewskiego, uszczegółowionej w prowincji Wyżyn Śląsko - Małopolskich przez S. 

Gilewską, obszar Mysłowic niemal w całości znajduje się w obrębie Wyżyny Śląskiej 

Południowej, wydzielenia o randze mezoregionu. Stanowi ona jedną z dwóch składowych 

makroregionu Wyżyny Śląskiej – części podprowincji Wyżyna Śląsko – Krakowska. Obszar 

opracowania leży w obrębie Płaskowyżu Bytomsko-Katowickiego. 

Zagospodarowanie obszaru planu jest zróżnicowane. Zabudowę tworzą przede 

wszystkim osiedla budynków mieszkaniowych wielorodzinnych- Bończyka oraz Wielka 

Skotnica. Tereny zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane są jedynie w południowo – 

centralnej części obszaru planu. Zabudowę mieszkaniową uzupełniają tereny zabudowy 

usługowej, zwłaszcza w północnej części planu, przy ul. Bończyka, m.in. Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji, salon samochodowy oraz inne związane z obsługą komunikacji 

samochodowej (w tym stacje paliw), a także wielobranżowe centrum handlowe. Natomiast 

usługi oświaty zlokalizowane są bardziej na obrzeżach analizowanego obszaru we wschodniej 

i zachodniej części planu (przedszkole, szkoła podstawowa,). Pomiędzy ww. terenami 

znajdują się tereny zieleni zarówno urządzonej, jak i nieurządzonej. 

  

Rzeźba terenu 

 Płaskowyż Bytomsko-Katowicki, w obrębie którego znajduje się przedmiotowy obszar, 

składa się w obrębie Mysłowic z szeregu grzęd, garbów i kopulastych pagórów, rozdzielonych 

dolinami, wcięciami i obniżeniami erozyjnymi. Zajmują one zwarty obszar w północno- i 

środkowo-zachodniej części miasta, sięgając na wschodzie w przybliżeniu po linię kolejową 

Mysłowice-Oświęcim, zaś na południu po Krasowy i Wesołą. Jedynym wyraźnie izolowanym 

przestrzennie elementem jest południkowy garb Brzęczkowic, rozdzielony od zasadniczej 

części płaskowyżu obniżeniem wykorzystywanym przez ciek z Brzęczkowic i wspomnianą 

linię kolejową. Pagórkowatą rzeźbę łagodzą pokrywy deluwialne na stokach oraz pokrywy 

akumulacji lodowcowej w obniżeniach erozyjnych. 

Obszar położony jest w obrębie wzgórz zrębowych. Powierzchnia obszaru przeważnie 

łagodnie pofałdowana (spadki terenu nie przekraczają 5%) lub płaska, przeobrażona 

antropogenicznie na skutek wprowadzenia zabudowy i niwelacji terenu na potrzeby budowy 

dróg.  

 

Budowa geologiczna  

 Podłoże skalne obszaru Mysłowic stanowią utwory górnego karbonu, triasu, dawn. 

trzeciorzędu i czwartorzędu.  

 Najstarszymi skałami odsłaniającymi się na powierzchni terenu są górnokarbońskie 

(westfal): łupki szare, piaskowce i zlepieńce z węglem oraz czwartorzędowe (plejstocen) gliny 

zwałowe. Miąższość warstw orzeskich sięga ok. 500 m, a warstw łaziskich – ok. 300 m. Skały 

starsze, piaskowce, mułowce i zlepieńce, reprezentujące namur, występują bezpośrednio pod 

pokrywą osadów czwartorzędowych jedynie w rejonie położonym na północ od ulic: 

Katowickiej – Obrzeżnej Północnej - Nowososnowieckiej. 

 Warstwy orzeskie wykształcone są w formie szarych łupków z wkładkami 

drobnoziarnistych piaskowców i syderytów. Wśród łupków występuje przeszło 50 pokładów 

węgla, przeważnie o niewielkiej miąższości. Wychodnie tych skał są szeroko 

rozprzestrzenione od Centrum i Janowa Miejskiego po rejon Wesołej i Larysza. Budują także 
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wyniesienie w rejonie Brzęczkowic. Na południe od Patykowca warstwy orzeskie przykrywają 

osady czwartorzędowe, w rejonie Brzezinki zapadają pod osady warstw łaziskich. Dalej na 

południe, przebiega uskok Krasowy, zrzucający warstwy skalne na południe, o ok. 200 m. 

Uskok ten ogranicza od północy rów tektoniczny Tychy – Dziećkowice. 

 Warstwy łaziskie wykształcone są jako piaskowce średnio- i gruboziarniste, silnie 

arkozowe i wapniste. Sporadycznie towarzyszą im ławice zlepieńców. Piaskowce są szare, 

szarobiałe bądź szarozielone, w części stropowej silnie zwietrzałe. Występują wśród nich 

soczewki szarych iłów. Łupki ilaste występują podrzędnie w stosunku do piaskowców, w 

postaci warstw towarzyszących pokładom węgla, z których kilka jest bilansowych. 

Wychodnie warstw łaziskich znajdują się w rejonie Brzezinki i południowej części 

Brzęczkowic. W kierunku południowym, wraz z obniżającą się powierzchnią terenu przykryte 

są osadami czwartorzędowymi o wzrastającej miąższości. Uskok Krasowy w skrzydle 

południowym zrzuca warstwy łaziskie ponad 200 m p.p.t. 

 Na południe od uskoku Krasowy, na zwietrzałych utworach stropu karbonu zalegają 

niezgodnie osady triasowe. Rozpoczynają się dolnotriasowymi piaskami i iłami czerwonymi 

lub pstrymi (pstry piaskowiec środkowy), na których zalegają wapienie jamiste retu. W 

omawianym rejonie przykryte są osadami kenozoicznymi. Na powierzchni terenu odsłaniają 

się dopiero utwory wapienia muszlowego: wapienie płytowe i faliste, margle i dolomity 

warstw gogolińskich, dolomity kruszconośne oraz dolomity diploporowe. Skały te budują 

masyw „Dziećkowskich Gór”, wzgórze „Wygonie - Kępa” oraz drugie wzgórze ostańcowe, na 

północny - zachód od zabudowań Furmańca. 

 Utworów wyższych ogniw triasu nie stwierdzono w rejonie miasta. Luka 

sedymentacyjna obejmuje także całą jurę i kredę oraz znaczną część trzeciorzędu (po miocen). 

Opisane skały podlegały w tym czasie erozji oraz dyslokacjom tektonicznym. Iły i mułki z 

przewarstwieniami piasków osadzone podczas miocenu występują na zerodowanych skałach 

karbonu i triasu, w południowo – zachodniej części Mysłowic – wyłącznie pod pokrywą 

osadów czwartorzędowych. 

 Czwartorzęd reprezentowany jest na powierzchni terenu przede wszystkim przez 

plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe, osadzone 

podczas zlodowacenia odry (środkowopolskie). Tworzą zwartą pokrywę w południowej części 

obszaru miasta, za wyjątkiem „Dziećkowskich Gór” oraz gór – świadków na południe od 

Krasowego. W części środkowej najszerzej rozprzestrzenione są gliny zwałowe, pokrywające 

niższe partie stoków wzgórz oraz deluwia zwietrzelin osadów karbonu i czwartorzędu. 

Obniżenie w północnej części Mysłowic wypełniają piaski i żwiry lodowcowe i 

wodnolodowcowe oraz młodoplejstoceńskie piaski i żwiry aluwialne budujące terasę 

akumulacyjną u zbiegu Czarnej Przemszy, Brynicy i Rawy. 

 Dna dolin rzecznych wypełniają holoceńskie osady aluwialne facji korytowej – 

piaszczyste oraz facji pozakorytowej - mułki, iły i torfy. Najszerzej rozprzestrzenione są w 

dolinach Przemszy, 

Na terenie planu nie występują naturalne zagrożenia geologiczne związane z 

osuwaniem się mas ziemnych.  

W obrębie obszaru opracowania identyfikuje się złoża węgli kamiennych 

„Mysłowice”.  

 

Wody powierzchniowe  

 Obszar planu pozbawiony jest wód powierzchniowych. Nie jest zagrożony powodzią. 

Znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych o kodach: 

PLRW20005212729 Bolina i PLRW2000821279 Przemsza od Zbiornika Przeczyce do ujścia 

Białej Przemszy. Wody te znajdują się w regionie wodnym Małej Wisły, na obszarze dorzecza 

Wisły.  
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 Jednolite części wód Bolina to naturalne części wód, których stan oceniony jest jako 

zły. Natomiast JCWP Przemsza od Zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy to silnie 

zmienione część wód, których stan jest oceniony jako zły.  

 Celem środowiskowym dla JCWP PLRW20005212729 Bolina jest osiągnięcie 

dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Jest zagrożona nieosiągnięciem 

celów środowiskowych, jednak zastosowano odstępstwo od ich osiągnięcia. Ze względu na 

brak możliwości technicznych i termin osiągnięcia stanu dobrego przesunięto do 2027 r.  

 Celem środowiskowym dla JCWP PLRW2000821279 Przemsza od Zbiornika 

Przeczyce do ujścia Białej Przemszy jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego. Jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, jednak 

zastosowano odstępstwo od ich osiągnięcia. Ze względu na brak możliwości technicznych 

termin osiągnięcia stanu dobrego przesunięto do 2027 r. 

 Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w Rozporządzeniu 

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

obszarze dorzecza Wisły. Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy są 

narzędziem polityki wodnej w Polsce a ich opracowanie wynika z ustaleń Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Stanowią podstawę podejmowania decyzji mających wpływ na stan 

zasobów wodnych oraz określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu 

planistycznego. Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach 

granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i 

hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz 

wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

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

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych.  

 

Wody podziemne 

Zasoby wód podziemnych, istotne z gospodarczego punktu widzenia, zretencjonowane 

są w osadach tworzących triasowe i karbońskie piętra wodonośne. Karbońskie piętro 

wodonośne tworzą piaskowcowe poziomy wodonośne, głównie w obrębie warstw łaziskich, a 

podrzędnie - orzeskich. Zasilanie poziomów karbońskich ma miejsce, na obszarze wychodni 

osadów lub tam, gdzie osady przedkenozoiczne przykrywa jedynie cienka pokrywa utworów 

czwartorzędowych. Izolacją stanowi warstwa nieprzepuszczalnych iłów mioceńskich, 

zalegających na utworach wodonośnych karbonu i triasu w południowo – zachodniej części 

Mysłowic. 

 Triasowe piętro wodonośne stanowią wapienie i dolomity wapienia muszlowego. 

Zasilane jest z powierzchni terenu bezpośrednio na wychodniach wodonośca lub poprzez 

cienką pokrywę osadów czwartorzędowych. Posiada łączność hydrauliczną z piętrem 

karbońskim.  

 Znaczne zasoby wodne zalegające w poziomach wodonośnych stanowiły podstawę do 

wydzielenia Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): 

• triasowego GZWP nr 452 Chrzanów (T/5). 

• karbońskiego GZWP nr 457 Tychy - Siersza (C/2). 

 Na obszarze GZWP nr 452 Chrzanów warstwy wodonośne karbonu zalegają pod 

osadami triasu, a GWZP nr 457 ma tu znaczenie podrzędne. Na północ od granicy GZWP nr 

457 Tychy – Siersza, karbońskie poziomy wodonośne są mniej zasobne. Wydzielony w nich 

został Użytkowy Poziom Wód Podziemnych (UPWP) C-II Mikołów – Sosnowiec. 

 Stopień zagrożenia zanieczyszczeniem wód GZWP i UPWP jest zróżnicowany. Bardzo 

wysokie zagrożenie (czas pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni do poziomu 

wodonośnego < 2 lat) występuje w rejonie wychodni utworów triasu rozciętych 
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kamieniołomami i łomami oraz w obrębie przełomowego odcinka doliny Przemszy przez 

Zrębowe Pagóry Imielińskie. 

 Średnim stopniem zagrożenia wód podziemnych (5–25 – letni czas migracji 

zanieczyszczeń) cechuje pozostałą część obszaru wychodni skał triasowych oraz wychodnie 

wodonośnych osadów karbonu. Na obszarze występowania miąższych pokryw osadów 

czwartorzędowych, w części profilu słaboprzepuszczalnych, zagrożenie jest niskie; bardzo 

niskie, gdy osady czwartorzędowe podścielone są nieprzepuszczalnymi utworami 

trzeciorzędu. 

 Zasoby statyczne wód karbońskich są w znacznej części sczerpywane w wyniku 

odwadniania wyrobisk kopalń węgla kamiennego. Wody pochodzące z karbońskiego poziomu 

wodonośnego eksploatowane są ujęciami kopalnianymi KWK „Mysłowice” i KWK 

„Wesoła”. Istnieją także ujęcia otworowe GPW w Dziećkowicach. 

Obszar planu położony jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych. 

Nie wystęoują tu ujęcia wód oraz ich strefy ochronne. 

Badany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 112 

(PLGW2000112). Należą one do regionu wodnego Małej Wisły. Stan ilościowy i chemiczny 

tych wód oceniony jest jako dobry. Wody te są zagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych.  

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne, dla wód podziemnych ustalono następujące cele 

środowiskowe:  

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.  

 Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 

Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych 

(zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). 

 

Klimat lokalny 

 Ogólne warunki klimatyczne obszaru miasta charakteryzują następujące wartości 

parametrów meteorologicznych: 

– średnia roczna temperatura powietrza: 7,5- 8oC, 

– średnie roczne sumy opadów atmosferycznych: 700-800 mm, w półroczu letnim - 400-500 

mm, 

– średnia liczba dni z mgłą w roku: 40 - 60 dni, 

– średni czas zalegania pokrywy śnieżnej: 75 dni w roku, 

– przeważające wiatry: południowo-zachodnie (19 %), północno-zachodnie (15 %) i 

zachodnie 

(14 %); cisze stanowią 11 % czasu rocznego, 

– czas trwania okresu wegetacyjnego: 210 - 220 dni (według bonitacji warunków 

klimatycznych dla rolnictwa obszar miasta cechuje się warunkami korzystnymi - 95 punktów 

w skali 100 punktowej). 

 Na obszarze opracowania identyfikuje się topoklimat form wypukłych o przeciętnych 

warunkach solarnych i wilgotnościowych, korzystnych lub przeciętnych warunkach do 

zamieszkiwania. 
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Gleby 

 Na terenie Mysłowic najczęściej spotykanymi glebami są: gleby bielicowe i gleby 

brunatne wyługowane. Pierwsze wytworzyły się głównie w południowo-zachodniej i 

południowej części miasta na luźnym podłożu piasków rzecznych lub utworów 

wodnolodowcowych, natomiast drugie na cięższym podłożu glin zwałowych lub zwietrzelinie 

utworów karbońskich w środkowej i zachodniej części Mysłowic. 

 Z wychodniami triasowych skał węglanowych są związane rędziny brunatne, 

charakterystyczne dla rejonu Dziećkowic. Inne typy gleb występują znacznie rzadziej. W 

dolinie Przemszy występują mady oraz rzadziej (tylko w Dziećkowicach) gleby torfowe i 

murszowe, natomiast w dolinach innych mniejszych cieków, zwłaszcza w południowej części 

miasta, stosunkowo często występują gleby torfowe, torfowo-mułowe lub mułowo-torfowe. 

 Tylko nieliczne areały gruntów rolnych zaliczane są do wysokich klas bonitacyjnych. 

Należą do nich grunty orne oraz użytki zielone III klasy bonitacyjnej, związane z glebami 

brunatnymi (Brzezinka, Morgi) oraz rędzinami (Dziećkowice). Ponad połowa gruntów 

przypada na IV klasę bonitacyjną. Przeważają one w Morgach, Brzezince i Dziećkowicach. 39 

% gleb w mieście to gleby słabe i bardzo słabe (V i VI klasa). Dominują one w Ławkach, 

Krasowach i na południu Wesołej. Ogólnie gleby na terenie miasta charakteryzują się 

przeciętnymi walorami bonitacyjnymi, a znaczna część gleb słabo nadaje się do rolniczego 

wykorzystania. Gleby na terenie miasta podlegają silnej antropopresji.  

 W przeszłości na znacznych obszarach doszło do mechanicznego zniszczenia pokrywy 

glebowej. Oprócz typowych procesów budowlanych związanych z urbanizacją na szeroką 

skalę prowadzono powierzchniową eksploatację: piasku, gliny, wapieni i węgla kamiennego 

oraz składowano skałę płonną i inne odpady. W efekcie znaczny jest na terenie miasta udział 

gleb inicjalnych, nieprzydatnych dla rolnictwa (ok. 10 % powierzchni miasta). 

 Na obszarze planu nie występują gleby użytkowane rolniczo. 

 

Świat przyrody 

Na obszarach zainwestowanych dominują formacje roślinne wprowadzane w postaci 

planowych nasadzeń towarzyszących terenom zabudowanym. W przestrzeni obecne są drzewa 

i krzewy o charakterze dekoracyjnym rosnące na terenach zabudowy mieszkaniowej i 

usługowej. Zadrzewienia przyuliczne formują pospolite gatunki drzew. Obok nich napotyka 

się zbiorowiska roślinności ruderalnej, które wkraczają na tereny niezagospodarowane.  

Najwyższą wartością odznacza się skąpo występujące zbiorowisko gruntów 

zadrzewionych w północno - wschodniej części planu. 

Na obszarze Mysłowic faunę reprezentują głównie gatunki przystosowane do życia w 

środowisku przyrodniczym silnie przekształconym przez człowieka. Wśród zwierząt 

występują gatunki charakterystyczne dla terenów zurbanizowanych, dominują szczury 

wędrowne, myszy polne, kuny domowe wiewiórki, jeże i ryjówki aksamitne. Należy zwrócić 

uwagę, że znajdujące się na terenie planu drzewostany są izolowane od większych 

kompleksów za sprawą wytyczenia szlaków transportowych, co utrudnia migrację zwierząt. 

Zgodnie z dostępnymi danymi opisującymi walory przyrodnicze miasta, na 

przedmiotowym terenie nie identyfikuje się stanowisk chronionych gatunków zwierząt i 

grzybów.  
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2.2  Stan oraz tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

 

Informacje o problemach środowiska istotnych z punktu widzenia projektu planu  

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, to: 

- emisja zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł punktowych (użytkowanie instalacji 

grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe) i liniowych (ulice o dużym 

natężeniu ruchu), w tym emisje napływające z terenów przyległych; 

- degradacja klimatu akustycznego w otoczeniu dróg. 

 

Powietrze atmosferyczne 

Zanieczyszczenie powietrza to gazy oraz aerozole (cząstki stałe i ciekłe unoszące się w 

powietrzu), które zmieniają jego naturalny skład. Mogą one być szkodliwe dla zdrowia ludzi, 

zwierząt i roślin, a także niekorzystnie wpływać na glebę, wody i inne elementy środowiska 

przyrodniczego. 

Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności największymi źródłami emisji 

zanieczyszczeń pyłowych w województwie śląskim są zakłady wytwarzania i zaopatrywania 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 

klimatyzacyjnych wprowadzające do atmosfery głównie pyły ze spalania paliw oraz zakłady 

przetwórstwa przemysłowego. Najwyższy udział w emisji zanieczyszczeń gazowych (bez 

dwutlenku węgla) w województwie śląskim posiadają jednostki prowadzące działalność w 

zakresie górnictwa i wydobywania wprowadzające do atmosfery w głównej mierze metan, 

zakłady wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych oraz przetwórstwa przemysłowego. 

Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do 

powietrza, jest spalanie paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach, indywidualnych 

paleniskach domowych i transporcie. Zanieczyszczenia emitowane są także przez przemysł i 

rolnictwo. 

Jako główne przyczyny przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, 

szczególnie pyłu i benzo(a)pirenu w rejonach koncentracji zabudowy mieszkalnej, 

wskazywane są emisje ze źródeł komunalnych oraz transport drogowy. Szacuje się, że na 

obszarach miejskich, źródła komunalne odpowiedzialne są za 80% emisji benzo(a)pirenu, 

natomiast transport drogowy jest główną przyczyną wysokiego poziomu pyłu i dwutlenku 

azotu, szczególnie w dużych miastach. 

Emisja zanieczyszczeń powodowana przez ruch komunikacyjny powstaje podczas: 

spalania paliw w silnikach, ścierania jezdni, opon i hamulców oraz wtórnego unoszenia drobin 

pyłu z powierzchni dróg (tzw. emisja wtórna). Szczególna uciążliwość ruchu drogowego 

wynika ze sposobu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (nisko nad ziemią), znacznego 

natężenia ruchu samochodowego oraz przebiegu dróg pomiędzy gęstą zabudową miejską. 

Oceny jakości powietrza na terytorium kraju dokonuje się z uwzględnieniem dwóch 

grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze 

względu na ochronę roślin. Podstawę oceny jakości powietrza stanowi określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu poziomy substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, 

celów długoterminowych oraz alarmowe. Ocenę jakości powietrza ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi wykonano dla następujących zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu 

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w pyle PM10 oraz pyłu zawieszonego 
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PM2.5. Badania jakości powietrza na terenie województwa śląskiego prowadzone są przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych 

nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju. Podział kraju na strefy został 

wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Według tego podziału, obszar Gliwic 

znajduje się w strefie aglomeracja górnośląska. Oceny jakości powietrza dokonuje się pod 

kątem  pod kątem zawartości dwutlenku siarki SO2, dwutlenku azotu NO2, tlenku węgla CO, 

benzenu C6H6, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartych w tym pyle ołowiu Pb, arsenu As, 

kadmu Cd, niklu Ni i benzo(a)pirenu.  

Obecnie obowiązuje podział, według którego strefę stanowi: aglomeracja o liczbie 

mieszkańców powyżej 250 tysięcy, miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

pozostały obszar województwa. Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony 

zdrowia jak i kryteriów dla ochrony roślin dla wszystkich substancji podlegających ocenie, 

jest zaliczenie strefy do jednej z następujących klas: A (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na 

terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów 

docelowych), B (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines 

tolerancji), C (jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie 

jest określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe), D1 (jeżeli poziom stężeń ozonu 

nie przekracza poziomu celu długoterminowego), D2 (jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza 

poziom celu długoterminowego). 

W zakresie pomiarów dwutlenku siarki, tlenku węgla, ozonu, benzenu i metali 

ciężkich, strefa aglomeracja górnośląska w roku 2016 została zakwalifikowana do klasy A, co 

oznacza, że stężenia badanych substancji nie przekraczały odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych, poziomów docelowych i  poziomów celów długoterminowych. Natomiast ze 

względu na zawartość dwutlenku azotu, pyłu PM10 i PM2,5, ozonu a także benzo(a)pirenu, 

strefa znalazła się w klasie C, co oznacza, że stężenia tych substancji przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe. Zanieczyszczenie tymi substancjami jest podstawą do 

opracowania programu ochrony powietrza. Ze względu na przekroczenie poziomu celu 

długookresowego, dla ozonu, strefa znalazła się w klasie D2. 

 Według przedstawionych wyżej danych GUS o emisji zanieczyszczeń z zakładów 

szczególnie uciążliwych na terenie miasta Mysłowice w ciągu ostatnich lat występują wahania 

wielkości emisji. Należy również mieć na uwadze to, iż wiele zanieczyszczeń pochodzi ze 

źródeł emisji na terenie największych źródeł przemysłowych (nieszczelności instalacji, place 

magazynowe, składowiska, oczyszczalnie ścieków, emisja z obiegów chłodniczych 

uzupełnionych ściekami, procesy załadowcze i wyładowcze). Istotnym jest również 

występowanie uciążliwości odorowych pochodzących z procesów przemysłowych, 

składowisk odpadów oraz emisji nieoczyszczonych ścieków komunalnych.  

Jednym z największych przemysłowych emitentów na terenie miasta jest ciepłownia 

Wydział III ZEC Katowice S.A. przy ul. Świerczyny 3. ZEC Katowice S.A. eksploatuje 

również ciepłownię i elektrociepłownię Wesoła przy ul. Kopalnianej 5. Obiekt Mysłowice 

opalany jest węglem kamiennym i dostarcza ciepło do 55 budynków. Mimo spadającej ilości 

zużytkowanego węgla, wzrasta ilość wyprodukowanego ciepła. Natomiast zespół 

elektrociepłownia - kotłownia Wesoła opalany jest węglem kamiennym w 14,9 % i metanem 

(85,1 %). Obiekt ten obsługuje 48 podłączeń. Przy spadającej ilości spalonego węgla i 

wzrastającej ilości wykorzystanego metanu, wzrasta ilość wyprodukowanego ciepła. 
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 W dniu 1 września br. weszła w życie tzw. „uchwała antysmogowa”, określająca 

działania mające na celu doprowadzić do poprawy jakości powietrza na terenie województwa 

śląskiego. 

 Uchwała zakazuje, od dnia wejścia w życie, spalania w domowych piecach paliw 

najgorszej jakości, w tym: 
 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 %. 

Ponadto uchwała określa obowiązek wymiany pieców węglowych na instalacje spełniającą 

minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji 

zanieczyszczeń określonych w normie PN-EN 303-5:2012, sukcesywnie w ciągu 10 lat (do 

2027 roku). 

 Zwraca się jednak uwagę na stale wzrastającą liczbę samochodów przemieszczających 

się przez Mysłowice, co powoduje pogłębienie emisji spalin i pyłów komunikacyjnych.  

 

Klimat akustyczny 

Standardy jakości klimatu akustycznego zależą od funkcji i przeznaczenia terenu, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Tabela 1). Na terenie planu wyszczególnia 

się tereny zabudowy chronionej przed hałasem. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, wielorodzinnej, a także teren szkoły i przedszkola.  

 
Tab.1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowane przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem 

hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie energetyczne, wyrażone 

wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w 

zakresie ochrony przed hałasem. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom  

dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 

przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Tereny zabudowy związanej ze stałym 

pobytem dzieci i młodzieży 

Tereny domów opieki społecznej 

tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 

Tereny zabudowy zagrodowej 

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 

powyżej 100 tys. mieszkańców 2) 
70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1)   Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2)  Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys. 

mieszkańców, można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Głównymi czynnikami kształtującymi klimat akustyczny miasta jest hałas 

komunikacyjny (drogowy i kolejowy) oraz przemysłowy. 

 

Hałas drogowy 

 Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu komunikacyjnego na terenie miasta są drogi 

autostradowe i ekspresowe. Obszar planu znajduje się w bezpiecznej odległości od tych dróg. 

Ponadto drogi te przebiegając przez obszary zurbanizowane, wyposażone są w ekrany 

akustyczne.  

 Środowisko akustyczne obszaru kształtowane jest przez ruch samochodowy 

odbywający się drogą krajową nr 79 (ul. Katowicka) oraz drogi powiatowe (ul. ks. Norberta 

Bończyka oraz ul. Wielka Skotnica. Hałas może stanowić zagrożenie dla położonych wzdłuż 

ulicy terenów mieszkaniowych i usług oświaty.  

 Pomiary hałasu wzdłuż dróg krajowych wykonywane są przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, a także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Katowicach (badania i pomiary prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

są dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach). Nie odnaleziono informacji na temat oddziaływania odcinka drogi nr 

79 przebiegającego przez Mysłowice, jednak ze względu na wysokie natężenie ruchu, można 

spodziewać się przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku terenów 

chronionych przed hałasem usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie drogi. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad publikuje Mapy akustyczne dla dróg 

krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie. Mapy udostępnione są w serwisie 

internetowym geoportal.gov.pl. Jak dotąd na terenie Mysłowic mapy takie sporządzono dla 

drogi ekspresowej S1 (rok 2011) i dla autostrady A4 w 2007 i 2011 r. 

Oprócz tego GDDKiA prowadzi generalny pomiar ruchu obejmujący wybrane odcinki 

dróg krajowych, ekspresowych i autostrad. Pomiar nie obejmował dróg przebiegających przez 

obszar planu i w jego najbliższym sąsiedztwie (droga krajowa nr 79), lecz tylko drogę 

ekspresową S1 i autostradę A4 (badania za rok 2015).  

  

Hałas kolejowy 

 W wykonanym na zamówienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez wykonawcę 

firmę EKKOM Sp. z o.o., ul. Wadowicka 8, 30-415 Kraków opracowaniu pt. „Mapa 

akustyczna dla odcinków linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów 

rocznie, opracowana dla potrzeb programów ochrony środowiska przed hałasem – powiat 

grodzki Mysłowice” określono poziomy hałasu dla odcinków linii kolejowych nr 134 i 138 

przebiegających przez teren miasta Mysłowice. W sąsiedztwie obszaru planu przebiega linia 

kolejowa nr 138 (Oświęcim – Katowice). Punkt pomiarowy znajdował się w rejonie ul. 

Obrzeżna Północna, ok. 400 m na północ od obszaru MPZP.  

 Analizowane linie kolejowe stanowią potencjalne źródło niekorzystnych oddziaływań 

akustycznych z uwagi na fakt, iż na znacznym dystansie przebiegają przez tereny intensywnej 

zabudowy mieszkaniowej Aglomeracji Górnośląskiej. W najbliższym sąsiedztwie linii 

kolejowych, na terenach wymagających ochrony przed hałasem, należy spodziewać się 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku.  

Pomiary hałasu kolejowego w otoczeniu linii nr 138 (jest to linia przebiegająca w 

sąsiedztwie obszaru planu, po jego wschodniej stronie) były wykonywane również w 2014 r. 

(opracowanie pt. „Opracowanie wyników badań i ocena klimatu akustycznego w wybranym 

rejonie linii kolejowej nr 138 na terenie miasta Mysłowice w 2014 roku, z uwzględnieniem 

czynników natężenia i struktury ruchu pociągów oraz warunków pogodowych mających 

wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów”, Śląski Wojewódzki Inspektor 
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Ochrony Środowiska, Anna Wrześniak, Katowice 2015). Celem badań była ocena klimatu 

akustycznego w wybranym rejonie linii kolejowej na terenie miasta Mysłowice, z 

uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pociągów oraz warunków 

pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Badania 

prowadzono w porze letniej 2014 roku. Badania wykonano w jednym rejonie oznaczonym 

symbolem: RB1 – linia kolejowa nr 138, Mysłowice rejon ul. Dolnej, od przejazdu 

kolejowego (ul. Dolna) do dworca kolejowego PKP, 440 m. Jest to teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Punkt pomiarowy mieści się poza obszarem planu, ok. 6 km na 

południe. W punkcie referencyjnym wykonywano 6-dobowe pomiary monitoringowe poziomu 

hałasu i na ich podstawie dokonano oceny poziomu hałasu względem dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. Wartości średnich poziomów dźwięku z okresu 6-ciu dób w 

tygodniu, dla wskaźników LDWN 6d wynosiły 65,8 dB (przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów dźwięku o 1,8 dB) i i LN 6n 58,5 dB (brak przekroczeń). Przekroczenie wartości 

dopuszczalnego hałasu może wystąpić maksymalnie w odległości 30 lub 50 m, w zależności 

od funkcji terenu chronionego przed hałasem. Dla obecnych funkcji terenu niewielkie 

przekroczenie obowiązującej normy występuje tylko w rejonie Słupnej (ul. Sułkowskiego, ul. 

Żeromskiego). 

 

Hałas przemysłowy 

 Na terenie miasta uciążliwe pod kątem akustycznym sa także zakłady przemysłowe. W 

przypadku stwierdzenia przez właściwy organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów 

własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub 

pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ ten wydaje decyzję o 

dopuszczalnym poziomie hałasu.  

Wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o dopuszczalnym 

poziomie hałasu może zainicjować pismo informujące o potencjalnej możliwości 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

Presja ze strony podmiotów gospodarczych jest duża i będzie wzrastać, ze względu na 

postępujący rozwój zakładów produkcyjnych, zwiększenie ich skali działania, rozwoju 

nowych podmiotów gospodarczych oraz zajmowania pod zabudowę mieszkaniową nowych 

terenów, często bliskich działalności produkcyjnej czy usługowej. 

 Wpływ przemysłu na klimat akustyczny ma charakter lokalny i ogranicza się do 

bezpośredniego sąsiedztwa zakładu. Uciążliwość hałasowa powodowana przez zakłady jest 

zależna od branży, wielkości zakładu, a także zagospodarowania okolicznych terenów. Klimat 

akustyczny wokół stref aktywności gospodarczej zależy od wielu czynników, przede 

wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie strefy, 

liczby zakładów na niej pracujących, skuteczności zabezpieczeń akustycznych 

poszczególnych źródeł oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego 

oddziaływaniem hałasu. 

 Na obszarze planu i w jego najbliższym otoczeniu można spodziewać się obecności 

emitorów hałasu przemysłowego, które mogą powodować pogorszenie jakości klimatu 

akustycznego w sąsiedztwie źródła emisji. Należą do nich m.in. stacje paliw, obiekty 

handlowe z parkingami, rampami przeładunkowymi, gdzie dostawy towarów nierzadko 

odbywają się w godzinach nocnych.  
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Jakość wód podziemnych 

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone są przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie w ramach monitoringu diagnostycznego oraz monitoringu 

operacyjnego (obejmującego wody o statusie zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu 

chemicznego oraz zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych).  

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obrębie jednolitych części wód 

podziemnych nr 129. Badania jakości wykonywane były w roku 2016 w ramach monitoringu 

diagnostycznego (badania PIG w Warszawie). Stan ilościowy oceniono jako słaby, natomiast 

stan chemiczny był dobry (obowiązuje skala pięciostopniowa: klasa I – wody bardzo dobrej 

jakości, klasa III – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – 

wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej jakości) 

 

Jakość gleb 

 Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

 nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 

 substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

 zasolenie, 

 nadmierną alkalizację, 

 zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 

 skażenie radioaktywne. 

 Za szczególnie niebezpieczne dla zdrowia substancje znajdujące się w roślinach uważa 

się metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom, nikiel, rtęć i arsen. Wśród nich znajdują się 

także mikroelementy: cynk i miedź, które w bardzo małych ilościach są niezbędne do 

prawidłowego przebiegu procesów życiowych, jeśli natomiast występują w nadmiarze stają się 

toksyczne dla roślin a pośrednio dla ludzi żywiących się nimi. Problem związany z metalami 

ciężkimi polega nie tylko na ich wyjątkowej toksyczności, ale także na zdolności do 

kumulowania się, czyli gromadzenia w organizmie człowieka. 

 Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej przede wszystkim na 

terenach uprzemysłowionych. Wraz ze spalinami, ściekami czy pyłami przemysłowymi 

dostają się do gleby, skąd pobierane są przez rośliny i włączane do łańcucha pokarmowego. 

Rośliny mogą ulegać skażeniu nie tylko przez glebę, ale także przez części nadziemne, łatwo 

zatrzymujące na swojej powierzchni metale pochodzące z zanieczyszczonego powietrza. 

 Badania gleb na terenie Mysłowic wykonane były w latach 2007-2010 w ramach 

„Szczegółowej Mapy Geochemicznej Górnego Śląska arkusz Mysłowice”. Odczyn gleb 

zarówno w warstwie powierzchniowej, jak i na głębokości 0,8-1,0 m przeważają gleby o 

odczynie kwaśnym, co związane jest ze sposobem ich użytkowania oraz charakterem 

litologicznym skał macierzystych. Kwaśne i bardzo kwaśne gleby lasów (o przeciętnym pH 

<5,7), utworzyły się głównie na piaszczysto-żwirowych utworach wodno lodowcowych i 

piaskach eolicznych. Kwaśny odczyn gleb powoduje wymywanie składników pokarmowych i 

prowadzi do uwolnienia toksycznego glinu. Gleby o odczynie obojętnym i zasadowym 

zanotowano na terenach miejskoprzemysłowych. Szczególnie duży, zwarty obszar gleb o 

odczynie zasadowym (pH>7,4) występuje w centrum Mysłowic. 

 Analiza zawartości pierwiastków w glebach wskazuje na wyraźny związek rozkładów 

przestrzennych glinu, baru, wapnia, kobaltu, chromu, żelaza, magnezu, manganu, niklu, tytanu 

i wanadu z budową geologiczną podłoża. Najmniejszymi ich zawartościami wyróżniają się 

gleby południowych dzielnic Mysłowic (Kosztowy i Krasowy - Furmaniec), utworzone na 
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piaszczystych utworach fluwioglacjalnych o ubogim składzie chemicznym i kwaśnym 

odczynie, który sprzyja ługowaniu pierwiastków. 

 We wschodnich dzielnicach Mysłowic, w glebach rozwiniętych na utworach karbonu 

zawartość glinu, kobaltu, chromu, żelaza, manganu, niklu, fosforu, siarki, tytanu i wanadu jest 

większa w porównaniu do gleb powstałych z piaszczystych utworów plejstocenu, 

przekraczając nieznacznie wartości charakterystyczne dla tła regionalnego. Wzbogacenie gleb 

w niektóre pierwiastki (arsen, bar, cynk, kadm, ołów, rtęć, miedź, stront i srebro), 

zaznaczające się szczególnie w ich powierzchniowej warstwie, wiąże się z oddziaływaniem 

czynników antropogenicznych. Gleby najbardziej przekształcone chemicznie poprzez 

działalność przemysłową występują w dzielnicach Centrum, Brzezinka i Brzęczkowice. W 

wymienionych rejonach zawartość baru w zakresie głębokości 0,8-1,0 m rzadko przekracza 

240 mg/kg, zaś w powierzchniowej warstwie gleb występują rozległe obszary o tej samej jego 

zawartości. Znacznie większe są również średnie zawartości baru przy powierzchni. Głównym 

źródłem baru są prawdopodobnie opady pyłów ze spalania węgla, obfitującego w ten 

pierwiastek. 

 W Mysłowicach Brzezince w rejonie obiektów przemysłowych występują anomalie 

srebra (do 10,2 mg/kg), miedzi (>40 mg/kg), ołowiu (>100 mg/kg), strontu (>80 mg/kg) i 

cynku (>500 mg/kg), związane niewątpliwie z rozpraszaniem pyłów i zrzutami ścieków 

przemysłowych. Zwracają uwagę anomalie metali zanotowane w glebach na terenie 

Brzęczkowic. Zawartość arsenu dochodzi tu do 230 mg/kg, kadmu do 50 mg/kg, ołowiu do 3 

300 mg/kg i cynku do 28 900 mg/kg. Anomalie występują na terenie historycznej huty cynku 

Leopoldine, której zabudowania były zlokalizowane w pobliżu kopalni węgla o tej samej 

nazwie obok dzisiejszego węzła autostrady A4 z trasą Katowice-Tychy. Na tym terenie 

działały też niewielkie huty cynku Justine, Eduard, Stanislaus i Dar Jana.  

 

Wpływy podziemnej eksploatacji górniczej 

 Eksploatację złóż węgla kamiennego w granicach Mysłowic prowadzą aktualnie 

kopalnie: 

  KWK „Mysłowice - Wesoła” - ze złoża „Mysłowice” w obszarze górniczym 

„Mysłowice” oraz złoża „Wesoła” w obszarze górniczym „Wesoła II” (koncesja ważna 

do 31.08.2020 r.), 

  ZG „Sobieski” - ze złoża „Dziećkowice” w obszarze górniczym „Dziećkowice”, na 

podstawie koncesji ważnej do 31.12.2022 r. - KWK „Murcki-Staszic” - ze złoża 

„Staszic” w obszarze górniczym „Giszowiec I” na podstawie koncesji ważnej do 

13.08.2020 r. 

  KWK „Wieczorek” - ze złoża „Wieczorek” w obszarze górniczym „Janów” na 

podstawie koncesji ważnej do 31.08.2020 r. 

  KWK „Ziemowit” - ze złoża „Ziemowit” w obszarze górniczym „Lędziny I” na 

podstawie koncesji ważnej do 31.08.2020 r. 

  Kopalnia Odkrywkowa „IMIELIN - PÓŁNOC” – prowadzi eksploatację złoża 

kamienia drogowego i budowlanego „Imielin - Północ” w obszarze górniczym 

„Imielin – Północ III”, na podstawie koncesji ważnej do 31.12.2029 r. 

  KWD Imielin prowadzi eksploatację złoża kamienia drogowego i budowlanego 

„Imielin - Rek” w obszarze górniczym „Imielin – Rek II”, na podstawie koncesji 

ważnej do 31.12.2030 r. 

 Kopalnie węgla kamiennego prowadzą eksploatację złóż na podstawie koncesji 

udzielonych przez Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1994 r. 

na 26 lat tj. do 2020r., a kopalnie odkrywkowe na podstawie koncesji udzielonych przez 

Ministra Środowiska, a aktualnie przez Marszałka. W koncesji przedsiębiorca jest 

zobowiązany do: wydobywania kopaliny zgodnie z obowiązującymi przepisami, ochrony 
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zasobów środowiska, zapobieganiu szkodliwym wpływom eksploatacji na środowisko, 

usuwaniu szkód górniczych. W koncesjach wyznaczone są obszary górnicze (OG) oraz tereny 

górnicze (TG). W przypadku styczności OG, granice TG pokrywają się z granicami OG, w 

pozostałym zakresie granice TG wykraczają na zewnątrz OG (zasięg wpływów). Nadzór nad 

prawidłowością eksploatacji kopalin ze złóż prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy (OUG) w 

Katowicach. W obrębie obszaru opracowania nie występują obszary i tereny górnicze. Nie 

identyfikuje się szkód górniczych, jednak podjęcie eksploatacji istniejących złóż może 

doprowadzić do ich powstania. Nie znajdują się tu również tereny wymagające rekultywacji. 

 Podziemna eksploatacja górnicza powoduje: 

 deformacje terenu - ciągłe oraz nieciągłe, 

 wstrząsy górotworu, 

 zmiany warunków wodnych. 

 Na terenie miasta w strefach wpływów eksploatacji zlokalizowane są obiekty 

budowlane kubaturowe, infrastruktura techniczna (powierzchniowa – drogi, szlaki kolejowe, 

sieć podziemna – wodociągi, gazociągi, kanalizacja), cieki wodne oraz tereny rolne i leśne. 

 Profilaktyka górnicza polega na ograniczeniu w prowadzeniu eksploatacji górniczej 

(zmniejszeniu wysokości ścian, zastosowaniu podsadzki w miejsce zawału, zmniejszeniu 

prędkości frontu eksploatacyjnego). W przypadku gdy profilaktyka górnicza nie wystarcza dla 

ochrony obiektów powierzchniowych, wyznacza się filary ochronne.  

 Profilaktyka budowlana polega na dostosowywaniu konstrukcji obiektów budowlanych 

do przenoszenia wpływów, zabezpieczanie obiektów (kotwienie, opaski), liniowych 

stosowanie kompensatorów. 

 Stwierdzone szkody w obiekcie właściciel powinien zgłosić na piśmie do kopalni. 

Roszczenia przedawniają się po upływie 5 lat od stwierdzenia szkody art. 149 Prawa 

geologicznego i górniczego. W terminie 30 dni od dnia zgłoszenia kopalnia powinna wszcząć 

postępowanie odnośnie uznania szkody. W przypadku nie uznania roszczeń poszkodowany 

może sprawę skierować do sądu. Szkody górnicze mogą zostać naprawione, może być zwrot 

kosztów. Dla nowo wznoszonych obiektów kopalnie zwracają koszty dodatkowych 

zabezpieczeń. 

 Wstrząsy górotworu o znacznej intensywności w przeważającej części związane są z 

eksploatacją złoża „Wesoła” oraz wschodniej partii złoża „Staszic” - części pokładów 

eksploatowanych przez KWK „Mysłowice – Wesoła” (poza obszarem planu). Wstrząsy 

spodziewane są także w wyniku eksploatacji złoża „Mysłowice” - w rejonie kąpieliska Słupna. 

Wstrząsy V stopnia w skali MSK są silnie odczuwane przez ludzi, nie powodują jednak 

uszkodzeń konstrukcyjnych budynków będących w dobrym stanie technicznym.  

 Na terenach eksploatacji aktualnie prowadzonej i planowanej w przyszłości, ruchy 

obniżeniowe terenu i drgania parasejsmiczne mogą powodować reaktywację starych, płytkich 

wyrobisk prowadzącą do powstawania deformacji nieciągłych na powierzchni. Podatność 

terenu na wystąpienie deformacji nieciągłych w takich przypadkach wzrasta w miejscach, 

gdzie wyrobiska osiągały sumarycznie dużą wysokość, a najpłytsze znajdują się blisko 

powierzchni terenu (obszary położone na północ od ul. Katowickiej). 

 Szczególne zagrożenie, praktycznie wykluczające teren z możliwości zabudowy, 

stwarzają wyrobiska mające połączenie z powierzchnią (nieczynne szyby i szybiki, 

szczególnie nie zlikwidowane lub likwidowane w sposób nie zorganizowany i nie 

udokumentowany). Znaczna ilość szybików występuje w obszarze górniczym „Wesoła II”, w 

rejonie Patykowca i na terenach leżących między Patykowcem i Wesołą. 

 Zalewiska lub podtopienia powstające w tworzących się zagłębieniach 

bezodpływowych są sukcesywnie likwidowane. Obecnie na terenie miasta znajdują się 2 

zalewiska, powstałe w nieckach obniżeniowych terenu: powyżej nasypu dawnej kolei 
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obsługującej kopalnię „Karol” (na zachód od zabudowy przy ul. Fabrycznej), powyżej ul. 

Dąbrówki oraz podtopienia powyżej ul. Plebiscytowej.  

 Grunty zdegradowane Współczesne górnictwo węgla kamiennego powoduje 

degradację powierzchni terenu poprzez tworzenie niecek osiadań, a w konsekwencji zalewisk 

lub podmokłości oraz składowanie skały płonnej. Często sposobem rekultywacji technicznej 

podtopionego terenu jest jego podsypywanie skałą płonną. 

 Zawodnienie terenu powoduje ograniczanie możliwości gospodarczego wykorzystania 

terenu i wymierne straty ekonomiczne oraz zaburza naturalne procesy przyrodnicze w 

ekosystemach, jednak często z upływem czasu przyczynia się do zwiększenia 

bioróżnorodności. Trudno wskazać obszary bezwzględnie wymagające rekultywacji w 

związku z powstawaniem niecek osiadań terenu. W rejonie KWK Wesoła powstałe w 

niedalekiej przeszłości zalewiska zostały w całości zasypane i w większości zadrzewione. 

Liczne są również ślady zasypywania zalewisk na terenach leśnych, zwłaszcza w dolinie 

Boliny Południowej II. Z przyrodniczego punktu widzenia pozostawienie części zalewisk jako 

śródleśnych oczek wodnych, czy rozlewisk w dolinach cieków, może w dalszej perspektywie, 

po ukształtowaniu się nowych siedlisk hydrogenicznych przyczynić się do zwiększenia 

bioróżnorodności obszaru miasta. Likwidacja zalewisk i podmokłości jest wskazana przede 

wszystkim na terenach przewidzianych pod inwestycje. 

 

2.3. Tendencje przeobrażeń przy braku realizacji MPZP 

 Obecny sposób zagospodarowania i użytkowania obszaru będzie w przyszłości w 

dalszym ciągu, w wielu przypadkach, wpływać negatywnie na stan środowiska. Nie 

przewiduje się, poza skutkami związanymi z działalnością górniczą (w przypadku podjęcia 

eksploatacji węgla), istotnych zmian w stosunku do stanu obecnego w natężeniu procesów 

przekształceń i degradacji środowiska.  

  Negatywne oddziaływanie istniejących układów mieszkaniowych na środowisko może 

ulec ograniczeniu w przypadku poprawy systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz 

likwidacji części źródeł niskiej emisji W związku z intensywną urbanizacją południowej 

części miasta zagrożenie ze strony niskiej emisji prawdopodobnie się zwiększy, przynajmniej 

do czasu upowszechnienia się przyjaznych środowisku systemów grzewczych. 

 Oddziaływanie obecnego układu komunikacyjnego na środowisko powinno utrzymać się 

w następnych latach na podobnym do obecnego poziomie. Pojawienie się w otoczeniu dróg 

tranzytowych przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości w rejonie centrum miasta.  

 

 

3.  Analiza ustaleń planu i ocena zgodności z uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi 

 Analizę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych zawartych w projekcie uchwały 

dokonuje się pod kątem zgodności z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi, zgodności z 

przepisami ochrony środowiska oraz rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 

wpływy na środowisko. 

 W zakresie ochrony środowiska i działań minimalizujących potencjalny negatywny 

wpływ zagospodarowania na środowisko istotne są ustalenia dotyczące gospodarki wodno-

ściekowej, pozyskiwania ciepła do ogrzewania budynków, ochrony klimatu akustycznego, a 

także zachowania i kształtowania terenów zieleni.  

W planie miejscowym wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
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ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakaz ten nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego. 

W projekcie planu ustala się przestrzeń przewidzianą na urządzenie powierzchni 

biologicznie czynnej w obrębie działek budowlanych na terenach zainwestowanych. 

Pozostawienie tej powierzchni jest istotne ze względu na potrzeby retencji wód opadowych i 

roztopowych przez podłoże. Ponadto jest to przestrzeń dla występowania zieleni, która 

jednocześnie może stanowić miejsce bytowania zwierząt. Część terenów przeznacza się na 

zieleń urządzoną.  

W zakresie ochrony przed hałasem obowiązują przepisy ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Zgodnie z ustawą, ochroną obejmuje się tereny mieszkaniowe (jedno- i 

wielorodzinne), mieszkaniowo-usługowe oraz tereny usług oświaty. Taki zapis ma na celu 

ochronę i poprawę istniejącej sytuacji akustycznej.  

Na obszarze planu istnieje możliwość podłączenia budynków do sieci infrastruktury 

technicznej. Projekt planu zakłada odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, a 

następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków, co należy uznać za korzystne z punktu widzenia 

ochrony jakości środowiska gruntowo-wodnego. Zastrzega się, że w przypadku braku 

możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 

ścieków do zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych. 

W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów 

utwardzonych (np. parkingów, ulic) obowiązuje usunięcie substancji określonych 

w przepisach odrębnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub do 

odbiornika (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego). Oprócz tego 

dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych. Wody takie będą mogły być 

wykorzystywane gospodarczo. 

Ciepło do ogrzewania budynków pozyskiwane będzie z sieci ciepłowniczej centralnej 

oraz systemów indywidualnych. Podłączenie obiektów do źródeł zcentralizowanych 

powstrzymuje przed powstawaniem nowych emitorów zanieczyszczeń powietrza na terenie 

planu, co należy uznać za korzystne. W zakresie pozyskiwania energii cieplnej ze źródeł 

indywidualnych ustala się stosowanie instalacji wykorzystujących paliwa charakteryzujące się 

niskimi wskaźnikami emisyjnymi. Dopuszcza się stosowanie energii z odnawialnych źródeł 

energii lub urządzeń do niskoemisyjnych technologii spalania. 

Projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Z punktu 

widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania 

nowej zabudowy i zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Morfologia terenu oraz 

podłoże geologiczne w miejscach planowanego zainwestowania nie tworzą przeszkód dla 

posadawiania budynków. Środowisko cechuje się poprawnym stanem, jest odporne na 

degradację i zachowuje zdolność do regeneracji, o czym świadczy sukcesja roślinna na 

terenach zieleni. Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest zniszczenie części pokrywy 

glebowej oraz możliwa likwidacja zieleni kolidującej z planowaną zabudową.  

Projekt planu zgodny jest z polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice”. Rodzaj oraz 

ilość zagrożeń dla środowiska, mogących wystąpić po uchwaleniu opisywanego dokumentu, 

jest trudna do oszacowania. Oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko 

uzależnione będzie od stopnia realizacji postanowień planu oraz charakteru wybranych 

przeznaczeń na poszczególnych terenach.  
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4. Przewidywany wpływ realizacji ustaleń projektu MPZP na środowisko 

 

4.1. Analiza wpływu ustaleń planu na środowisko 

W niniejszym rozdziale dokonano analizy wpływu realizacji planu miejscowego na 

zasoby naturalne rozumiane jako poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego i 

kulturowego. Według definicji zamieszczonej w Encyklopedii PWN (encyklopedia.pwn.pl), 

zasoby naturalne to „twory organiczne (rośliny, zwierzęta, ekosystemy) i nieorganiczne 

(atmosfera, wody, minerały), wykorzystywane przez człowieka w procesie produkcji i 

konsumpcji”. 

 

Oddziaływanie na świat przyrody i bioróżnorodność 

 Realizacja postanowień projektu planu pozwoli na zachowanie wybranych terenów 

zieleni, w tym terenów zieleni leśnej i zieleni urządzonej towarzyszącej terenom 

zabudowanym. Utrzymanie tych terenów wpływa korzystnie na poziom zróżnicowania 

biologicznego obszaru. Niekorzystne jest natomiast przeznaczenie części terenów zieleni 

nieurządzonej pod zainwestowanie związane z zabudową mieszkaniową i usługową. Są to 

tereny, na których zieleń rozwija się spontanicznie. Nie jest wykluczone, że część istniejącej 

zieleń może zostać wykorzystana do kształtowania zieleni urządzonej na poszczególnych 

terenach.  

 Na terenach zabudowanych dopuszcza się możliwość wprowadzania zieleni 

urządzonej. Wyposażenie terenów zurbanizowanych w powierzchnie zielone umożliwiają 

zapisy uchwały o obowiązku pozostawienia minimalnych powierzchni biologicznie czynnej w 

obrębie działek budowlanych. Zieleń ta charakteryzować się będzie niewielkimi wartościami 

przyrodniczymi i będzie pełnić jedynie funkcje ozdobne. 

 Część terenów zieleni kolidująca z planowanym zainwestowaniem zostanie 

zlikwidowana. Zachowanie drzew i krzewów w obrębie terenów zainwestowanych zależeć 

będzie od decyzji podejmowanych przez użytkowników działek. W odniesieniu do wybranych 

terenów przeznaczonych pod zabudowę lub inne funkcje użytkowe, sformułowano obowiązek 

zachowania części drzewostanu.  

 

Oddziaływanie na gleby i powierzchnię ziemi 

Przestrzeń obszaru planu obejmuje tereny w większości zainwestowane. Morfologia 

terenu została przekształcona w minionych dziesięcioleciach na skutek zabudowy obszaru. 

Dalsze przekształcenia w rzeźbie terenu będą następstwem realizacji nowych budynków oraz 

rozbudową sieci drogowej. Wykonane zostaną wykopy pod fundamenty budynków oraz 

niwelacje terenu.  

 Na obszarze planu pozostawia się wybrane powierzchnie terenów zieleni osiedlowej. 

Oprócz tego na terenach zainwestowanych wprowadza się obowiązek pozostawienia 

powierzchni biologicznie czynnej, jako terenów niezabudowanych i nieutwardzonych (w 

planie dopuszcza się możliwość utworzenia przepuszczalnych parkingów z nawierzchnią 

żwirową, ażurową wypełnioną trawą). Ma to korzystne znaczenie dla zachowania zdolności 

retencyjnych podłoża na terenie planu. 

 

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Ustalenia planu przewidują wzniesienie budynków, które ogrzewane być mogą za 

pomocą indywidualnych systemów grzewczych, co równoznaczne jest z pojawieniem się 

nowych emitorów zanieczyszczeń atmosferycznych. Za szkodliwe emisje odpowiadać będzie 
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również ruch samochodowy, który wzrośnie po pojawieniu się nowych terenów 

komercyjnych. 

W trosce o jakość atmosfery, ustalenia planu miejscowego zakładają pozyskiwanie 

ciepła ze źródeł o niskim stopniu emisji i wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej. 

Możliwe jest również podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, co z punktu ochrony 

powietrza atmosferycznego jest rozwiązaniem najkorzystniejszym. Zwraca się uwagę, że 

przyrost zabudowy na terenie planu będzie oznaczał zwiększenie emisji z sektora 

komunalnego.  

W związku z prognozowanym wzrostem ruchu samochodowego, do atmosfery 

emitowane będą szkodliwe substancje, takie jak węglowodory, tlenki azotu, a także pyły i 

metale ciężkie. Ilość tych związków będzie uzależniona od natężenia ruchu oraz rodzaju 

pojazdów poruszających się po drogach miasta. 

 

Oddziaływanie na klimat lokalny 

Zakres przestrzenny zmian charakteru klimatu miejscowego obejmować będzie 

planowane tereny zabudowy kubaturowej. W najbliższym sąsiedztwie budynków, terenów 

utwardzonych oraz terenów komunikacji spodziewać się będzie można wzrostu średnich 

temperatur oraz spadku wilgotności powietrza. Zmiany klimatu lokalnego będą uzależnione od 

technologii zastosowanych w budownictwie nowych obiektów. 

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 Klimat akustyczny na terenie planu w dalszym ciągu będzie kształtowany przez ruch 

samochodowy odbywający się istniejącymi ulicami. Przyszłe zagospodarowanie będzie 

generować większy niż dotychczas ruch. W planie wprowadzono ochronę klimatu 

akustycznego na terenach wymagających ochrony (m.in. na terenach mieszkaniowych), co jest 

zapisem korzystnym, jednak tereny położone w sąsiedztwie ruchliwych ulic w dalszym ciągu 

będą narażone na nadmierny hałas drogowy. Konieczność ochrony terenów mieszkaniowych i 

oświaty powinna wymóc na podmiotach odpowiedzialnych za emisję hałasu (np. zarządcach 

dróg, właścicielach obiektów usługowych emitujących hałas instalacyjny) podjęcie środków 

mających na celu ograniczenie uciążliwości. W odniesieniu do hałasu ulicznego zmniejszenie 

uciążliwości może się dokonać za sprawą zmiany organizacji ruchu w mieście, remontów 

nawierzchni lub innych działań organizacyjnych, pozostających poza możliwościami planu 

miejscowego. Istotne w tym względzie są również stan techniczny pojazdów i kultura jazdy 

kierowców.  

Dla ochrony klimatu akustycznego istotne znaczenie mają ustalenia ustawy Prawo 

ochrony środowiska, mówiące o tym, że uciążliwości związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice działki inwestora. W przypadku stwierdzenia 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach zabudowy chronionej przed 

hałasem, konieczne będzie podjęcie działań ograniczających, np. budowę osłon 

zmniejszających emisję hałasu, ekranów akustycznych. 

  

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Na obszarze objętym planowanym zainwestowaniem przyjęto rozwiązania mające na 

celu ochronę stanu środowiska gruntowo-wodnego. Przyjęto zakaz prowadzenia gospodarki 

wodno-ściekowej mogącej powodować zanieczyszczenie wód powierzchniowych i 

podziemnych. Szczególne znaczenie w tym względzie mają zapisy wprowadzające obowiązek 

odprowadzania ścieków systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków. Ścieki pochodzące z 

terenu planu nie powinny zatem stanowić zagrożenia dla jakości wód. Ponadto wprowadzono 
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zakaz działalności inwestycyjnej w sposób zmieniający stosunki wodne (z wyłączeniem 

realizacji obiektów budowlanych).  

 

Oddziaływanie na krajobraz, zabytki i dobra materialne 

Realizacja ustaleń planu oznaczać będzie zmiany w krajobrazie. Istniejąca przestrzeń 

terenów niezagospodarowanych ulegnie przekształceniu w krajobraz zabudowy, głównie 

mieszkaniowej i usług. Zabudowa ta powinna nawiązywać do istniejących terenów 

zabudowanych. W zakresie kształtowania krajobrazu oraz zachowaniu ładu przestrzennego 

istotne znaczenie mają ustalania planu dotyczące ukształtowania zabudowy, sposobu 

rozmieszczenia obiektów w przestrzeni, a także wysokości budynków i obiektów 

budowlanych. Ostateczny kształt przestrzeni zależeć będzie od architektury budynków, 

kolorystyki elewacji, wyglądu ogrodzeń itp.  

W planie obejmuje ochroną się najcenniejsze elementy dziedzictwa kulturowego. 

Wyszczególnia się obiekty architektoniczne ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

 

Oddziaływanie na ludzi 

Dopuszczone w planie kategorie przeznaczenia i funkcji terenów wykluczają 

możliwość realizacji inwestycji i obiektów mogących w sposób jednoznacznie negatywny 

wpłynąć na środowisko życia i zdrowie mieszkańców. Jakość środowiska nie powinno ulec 

niekorzystnym przekształceniom o charakterze znaczącym.  

 

Opis oddziaływań o charakterze skumulowanym 

Potencjalne oddziaływania skumulowane obejmują emisję hałasu oraz emisje 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery. Hałas powodowany będzie transportem 

samochodowym na drogach obsługujących ruch w kierunku obszaru zainwestowania oraz 

wewnątrz omawianego terytorium. Emisje zanieczyszczeń do atmosfery uwalnianych z 

urządzeń grzewczych oraz transportu samochodowego nie powinny spowodować znaczącego 

zwiększenia stężenia szkodliwych substancji w powietrzu. Niemniej jednak wzrost ilości 

terenów zabudowanych na terenie miasta w przyszłości może powodować efekt kumulacji 

niekorzystnych presji na środowisko np. nadmierną emisję szkodliwych substancji do 

atmosfery. Będą to oddziaływania o charakterze stałym. 

 

4.2. Oddziaływanie planu miejscowego poza obszar opracowania 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie oddziaływał na środowisko 

również poza ustalonymi granicami. Wprowadzenie nowych elementów zainwestowania 

wiąże się ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej i wzrostem zużycia energii 

elektrycznej. Powstałe odpady będą stanowić obciążenie dla środowiska w miejscu ich 

utylizacji. Sposób odprowadzania ścieków oraz zbierania odpadów realizowany będzie 

zgodnie z polityką przyjętą przez władze miasta. Zaistniałe emisje przyczynią się do ogólnego 

stanu środowiska w mieście (migracja zanieczyszczeń przez powietrze atmosferyczne). 

Uciążliwości związane ze wzrostem natężenia ruchu samochodowego będą odczuwalne na 

całej długości tras dojazdowych do obiektów umiejscowionych na obszarze planu. Pod 

względem krajobrazowym natomiast, realizacja planowanej zabudowy może wywierać 

niekorzystne oddziaływanie na tereny przyległe. 
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4.3. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko  

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art.51 ust.2, pkt 1d) 

ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. Projekt planu nie zawiera rozstrzygnięć, 

ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić transgraniczne 

oddziaływanie na środowisko. Zagospodarowanie obszaru planu nie będzie oddziaływać na 

środowisko terenów położonych poza granicami kraju.  

 

4.4. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody 

Na terenie planu nie występują obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody. Teren planu położony jest z dala od takich obszarów. Uznaje się, że zakres 

opisywanych negatywnych oddziaływań planu ograniczał się będzie do terenu planu, w 

najgorszym razie do najbliższego otoczenia. W związku z powyższym uznaje się, że 

zagospodarowanie terenu MPZP nie będzie negatywnie wpływać na przedmiot i cele ochrony 

obszarów chronionych położonych na terenie miasta i w jego otoczeniu. 

 

4.5. Kompleksowa ocena skutków wpływu ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze 

W zależności od potencjalnego wpływu na środowisko dokonano podziału 

poszczególnych obszarów funkcjonalno-przestrzennych na grupy, które zaprezentowano w 

poniższych tabelach oraz przedstawiono na rysunku prognozy, zgodnie z metodyka przyjętą w 

rozdziale 1.2. 
 

Funkcje o pozytywnym wpływie na środowisko (Tabela 3) 

Tereny zieleni mają pozytywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, a także 

środowisko życia mieszkańców. Tereny te mają istotne znaczenie dla zachowania walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych miasta. Zieleń wysoka tworzy powierzchnię pochłaniającą 

zanieczyszczenia atmosferyczne, wytwarzającą tlen i retencjonującą część opadów 

atmosferycznych. Ponadto wpływa korzystnie na klimat lokalny na terenach rolnych i 

zabudowanych. Stanowi schronienie dla zwierząt oraz miejsce wzrostu dziko występujących 

roślin. Zieleń w otoczeniu zabudowy miejskiej tworzy tereny rekreacji wypoczynku dla 

mieszkańców. 

 

Tab. 3. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – tereny zieleni. 

 Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie na: bezpośredniości okresu trwania częstotliwości 
charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

Bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne 

miejscowe i 

lokalne 
odwracalne zauważalne 

gleby i powierzchnię 

terenu 
bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe nieodwracalne duże 

powietrze 

atmosferyczne 
bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia pozytywne 

bez 

znaczenia 
bez znaczenia bez znaczenia 

klimat lokalny bezpośrednie długoterminowe stałe 
bez 

znaczenia 

miejscowe i 

lokalne 

częściowo 

odwracalne 
nieznaczne 

klimat akustyczny bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia 
bez 

znaczenia 

bez 

znaczenia 
bez znaczenia bez znaczenia 

wody 
Bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne 

miejscowe, 

lokalne  

częściowo 

odwracalne 
zauważalne 

krajobraz i zabytki bezpośrednie długoterminowe stałe pozytywne miejscowe odwracalne zauważalne 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe pozytywne miejscowe  

częściowo 
odwracalne 

zauważalne 
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Funkcje powodujące przekształcenia w środowisku przyrodniczym i krajobrazie, skutkujące 

emisją hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery i wód (Tabela 4) 

Istniejące i planowane tereny zabudowane, a także tereny komunikacji będą miały 

zróżnicowany wpływ na środowisko. Funkcjonowanie nowych terenów wiąże się z większym 

poborem wody oraz odprowadzaniem ścieków i odpadów, a także emisją hałasu i 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Ustalenia planu w zakresie ochrony środowiska i 

wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną pozwalają zminimalizować negatywny 

wpływ przewidywanych funkcji na środowisko, w tym jakość wód, powietrze atmosferyczne i 

klimat akustyczny. Rozwój nowych funkcji przyczyni się do zmniejszenia powierzchni 

biologicznie czynnej i utraty walorów produkcyjnych gleb. Ustalenia MPZP przewidują 

minimalne udziały powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych, co stwarza 

możliwości w zakresie kształtowania terenów zieleni urządzonej. Spodziewać się będzie 

można nasadzeń ozdobnych gatunków drzew i krzewów. Wprowadzenie zabudowy przyczyni 

się do nieznacznego przekształcenia morfologii terenu.   
 

Tab. 4. Zróżnicowanie skutków oddziaływania na poszczególne elementy środowiska – tereny zabudowane i 

komunikacji.  

 Oddziaływanie pod względem: 

Oddziaływanie 

na: 

bezpośredniośc

i 
okresu trwania częstotliwości 

charakteru 

zmian 
zasięgu 

trwałości 

przekształceń 

intensywności 

przekształceń 

świat przyrody i 

bioróżnorodność 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne miejscowe  nieodwracalne zauważalne 

gleby i 

powierzchnię 

terenu 

bezpośrednie długoterminowe  stałe negatywne miejscowe nieodwracalne zauważalne 

powietrze 

atmosferyczne 
bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia  bez znaczenia bez znaczenia 

klimat lokalny bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia  bez znaczenia bez znaczenia 

klimat 

akustyczny 
bezpośrednie długoterminowe stałe negatywne miejscowe  odwracalne zauważalne 

wody bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia bez znaczenia  bez znaczenia bez znaczenia 

krajobraz i 

zabytki 

bezpośrednie i 
pośrednie 

długoterminowe stałe negatywne 
miejscowe i 

lokalne 
częściowo 
odwracalne 

duże 

ludzi 
bezpośrednie i 

pośrednie 
długoterminowe stałe 

Pozytywne i 

negatywne 

miejscowe i 

lokalne 

częściowo 

odwracalne 
duże 

 
 

5. Metody analizy realizacji postanowień projektu planu 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do 

przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków. Skutki realizacji planu podlegają badaniom w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Monitoring poszczególnych komponentów środowiska prowadzi Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny, zgodnie z 

ustawą z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawą z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne.  

Zgodnie z art. 55 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

organ opracowujący dokument prowadzi monitoring skutków realizacji postanowień planu w 

zakresie oddziaływania na środowisko. Monitoring ten powinien być prowadzony w oparciu o 

wyniki badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także 



 

 

25 

innych badań wykonywanych w zależności od zapotrzebowania np. w przypadku pojawienia 

się skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan. 

Analiza i ocena komponentów środowiska powinna odnosić się do obszaru objętego projektem 

planu.  

Częstotliwość przeprowadzania analiz powinna być uwarunkowana częstotliwością 

badania aktualności kierunków polityki przestrzennej, zawartych w planach, programach i 

studiach oraz w aktach prawa miejscowego. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym wyniki omawianych analiz powinny być przekazywane 

radzie gminy co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady. Proponuje się zatem, aby analizy 

dotyczące ochrony środowiska były przeprowadzane również z taką częstotliwością.  

 

6. Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

W celu ograniczenia lub eliminacji niekorzystnego wpływu na środowisko będącego 

efektem realizacji omawianego dokumentu należy uwzględnić: 

- konieczność dotrzymania wszelkich obowiązujących norm dotyczących ochrony 

poszczególnych komponentów środowiska, w szczególności w zakresie klimatu 

akustycznego; 

- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej; 

- odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do kanalizacji; 

- ograniczenie zasięgu uciążliwości do granic działki inwestora, 

- stosowanie do ogrzewania proekologicznych, niskoemisyjnych mediów grzewczych 

lub podłączenie do scentralizowanej sieci ciepłowniczej. 

Uznaje się, że przyjęte w projekcie omawianego dokumentu rozwiązania nie będą 

powodować negatywnych oddziaływań o charakterze znaczącym na środowisko oraz jakość 

życia i zdrowie mieszkańców miasta. Nie przedstawia się zatem dodatkowych rozwiązań 

mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko.  

Do rozwiązań służącym ochronie środowiska, które zawiera opisywany projekt zmiany 

planu należą m.in.: 

- obowiązek utworzenia powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych; 

- odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, 

- zachowanie wybranych terenów zieleni. 

 

 

7. Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w 

projekcie omawianego dokumentu 

 W zakresie rozwiązań alternatywnych proponuje się rozważyć zwiększenie udziału 

powierzchni terenów biologicznie czynnej na działkach budowlanych terenów planowanego 

zainwestowania. 

Rozwiązaniem alternatywnym jest również brak realizacji analizowanego dokumentu, 

jest to jednak całkowicie sprzeczne z zamierzeniami inwestycyjnymi i interesem 

ekonomicznym miasta oraz oczekiwaniami i potrzebami inwestorów. 
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8. Informacje o celach ochrony środowiska i powiązania z innymi 

dokumentami 

Dla planu miejscowego istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są priorytety 

wynikające z dokumentów ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, 

porozumień międzynarodowych oraz dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.  

Do najważniejszych dokumentów na szczeblu międzynarodowym zaliczyć należy: 

1. Dyrektywy Unii Europejskiej: 

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

spożycia przez ludzi, 

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

– Dyrektywy 98/15/EC z 27 lutego 1998 r. dot. wprowadzania zanieczyszczeń do wód, 

– Dyrektywy Ramowej w sprawie ogólnych zasad gospodarowania odpadami 

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

niebezpiecznych, 

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

naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz Dyrektywy 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 

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

NATURA 2000. 

2. Umowy międzynarodowe: 

- porozumienia między Min. OŚZNiL RP a Państwowym Komitetem Republiki Białoruś 

ds. Ekologii o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska z 1992 r., 

- porozumienia między Min. OŚZNiL a Min. Leśnictwa Republiki Białoruś z 1995 r. 

dot. m.in. rozwoju ochrony cennych ekosystemów, gospodarki wodnej WZŚ i klęsk 

żywiołowych, 

- porozumienia między Min. OŚZNiL RP a Departamentem OŚ Republiki Litewskiej z 

24.01.1992 r. o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, 

 

Do dokumentów o randze krajowej należą m.in.: 

 II Polityka ekologiczna państwa, która nawiązuje do priorytetowych kierunków działań 

określonych w VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 

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

współpracą międzynarodową ze szczególnym uwzględnieniem UE. Swoje cele i zakres 

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

roku 2025. 

 Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej 

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

na jej formę użytkowania oraz stopień jej przekształcenia lub zniszczenia. 

 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami określa zakres działania niezbędny do 

zaplanowania zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający 

ochronę środowiska z uwzględnieniem obecnych i przyszłych możliwości 

technicznych, organizacyjnych. 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych jest programem inwestycji 

rozbudowy systemów oczyszczalni ścieków w sektorze komunalnym. Program 

pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych ścieków (pochodzących ze źródeł 

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

jakości wód powierzchniowych, będących potencjalnym źródłem poboru ujęć 

komunalnych. Zamierzeniem Programu jest również pobudzenie inicjatyw lokalnych 

(nowe miejsca pracy) oraz pełne dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej w 

zakresie wyposażenia w system oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 



 

 

27 

Biorąc pod uwagę specyfikę planu miejscowego najistotniejsze cele wymienionych 

dokumentów odnoszą się do ochrony środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności. 

Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach analiza wykazała brak negatywnych oddziaływań 

o charakterze znaczącym na środowisko przyrodnicze obszaru planu i terenów do niego 

przyległych. W planie zapewnia się zachowanie lasów, terenów zieleni, a także kształtowanie 

terenów zieleni na działkach budowlanych poprzez utworzenie powierzchni biologicznie 

czynnej.  

Wszelkie akty prawne oraz pośrednio dokumenty związane z polityką przestrzenną i 

polityką ekologiczną państwa są zgodne z przepisami prawa międzynarodowego oraz 

ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi. W szczególności dostosowywane są również 

do prawa Unii Europejskiej i polityk przyjętych przez kraje wspólnoty. Poszczególne 

dyrektywy unijne (np. Dyrektywa Siedliskowa, Dyrektywa Ptasia, Dyrektywa Wodna) 

transponowane są do prawodawstwa polskiego i mają odzwierciedlenie w wiążących aktach 

prawnych. 

 

9. Streszczenie 

 W planie miejscowym tworzy się warunki dla uporządkowania i uzupełnienia 

zagospodarowania terenu w rejonie ulic Wielka Skotnica – Katowicka – Bończyka w 

Mysłowicach. Zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wraz z towarzyszącą jej 

funkcją usługową (w tym usług sportu i oświaty). Dopuszcza się zagospodarowanie terenów 

nieużytkowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, usługowa oraz tereny 

sportowo-rekreacyjne i zieleni urządzonej. Obszar planu znajduje się w północnej części 

miasta Mysłowice. Powierzchnia terenu wynosi około 60 ha. 

 Uznaje się, że projekt planu został sporządzony zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska. Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych 

przeszkód dla wprowadzania zabudowy na terenach przeznaczonych do zainwestowania. 

Środowisko cechuje się poprawnym stanem, jest odporne na degradację i zachowuje zdolność 

do regeneracji. Niekorzystne z punktu widzenia środowiska jest zniszczenie części pokrywy 

biologicznie czynnej oraz możliwość likwidacji zieleni kolidującej z planowanym 

zagospodarowaniem. Zmiany w świecie przyrody polegać będą na likwidacji istniejących 

zbiorowisk roślinnych i częściowe zastąpienie ich zielenią urządzoną o charakterze 

dekoracyjnym. Przestrzeń zabudowana nie będzie stwarzać korzystnych warunków dla 

rozwoju roślin i bytowania zwierząt. Uznaje się, że przyjęte w planie rozwiązania skutecznie 

będą ograniczać niekorzystny wpływ nowych inwestycji na środowisko, w szczególności z 

zakresu minimalizacji hałasu i zanieczyszczeń atmosferycznych. Projekt planu zgodny jest z 

polityką przestrzenną nakreśloną w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mysłowice”. Rodzaj oraz ilość zagrożeń dla środowiska, mogących 

wystąpić po uchwaleniu opisywanego dokumentu, jest trudna do oszacowania. Oddziaływanie 

planowanych inwestycji na środowisko uzależnione będzie od stopnia realizacji postanowień 

planu oraz charakteru wybranych przeznaczeń na poszczególnych terenach.  
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4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mysłowice. 

5. Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim publikowane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

6. Mapy zamieszczone w serwisie http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/. 

7. System informacji przestrzennej miasta Mysłowice http://www.sit.myslowice.pl/. 
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Przytoczone w tekście akty prawne pozyskano ze strony internetowej http://isip.sejm.gov.pl/. 

Inne, nie wymienione pozycje literatury, zostały przytoczone w tekście. 
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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że posiadam uprawnienia do sporządzania prognoz oddziaływania  

na środowisko (wykształcenie kierunkowe, ponad 5-letnie doświadczenie  

w sporządzaniu prognoz), zgodnie z wymogami art. 74a ust. 2 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. 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Rafał Odachowski 


