
WÓJT GMINY MIERZ�CICE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOGGNNOOZZAA  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAANNIIAA  NNAA  ��RROODDOOWWIISSKKOO  
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY MIERZ�CICE W MIEJSCOWO�CI NOWA WIE� – 
TERENY INWESTYCYJNE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mierz�cice, luty 2020 r. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice  

w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne 

 ��

Spis tre�ci�

1.� Wst�p______________________________________________________________ 3 

1.1.� Przedmiot opracowania___________________________________________________ 3 

1.2.� Metodyka ______________________________________________________________ 4 

1.3.� Podstawowe akty prawne, materiały wej�ciowe i literatura przedmiotu___________ 4 

2.� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – główne cele, 

zało�enia i ustalenia istotne z punktu ochrony �rodowiska, powi�zania z innymi 

dokumentami ____________________________________________________________ 6 

2.1.� Lokalizacja, zagospodarowanie i u�ytkowanie terenów ________________________ 6 

2.2.� Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz�ce kierunków 

zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów _____________________ 7 

Rozwi�zania w zakresie infrastruktury technicznej _________________________________ 9 

2.3.� Powi�zania z innymi dokumentami ________________________________________ 10 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego 2020+________________ 10 

Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice10 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra�liwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektyw� do roku 2030 _______________________________________________ 11 

3.� Ocena istniej�cego stanu i funkcjonowania �rodowiska, obszary podlegaj�ce 

ochronie prawnej oraz istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu _______________________________________ 12 

3.1.� Istniej�cy stan �rodowiska _______________________________________________ 12 

Poło�enie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu______________________________ 12 

Uwarunkowania geologiczne ___________________________________________________ 12 

Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu __________________________________ 12 

Warunki klimatyczno – meteorologiczne _________________________________________ 14 

3.2.� Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna _________________________________ 15 

3.3.� Istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno�ci dotycz�ce obszarów podlegaj�cych ochronie 

prawnej ____________________________________________________________________ 15 

4.� Przewidywane znacz�ce oddziaływania, w tym oddziaływania bezpo�red-nie, 

po�rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, �rednioterminowe i długoterminowe, 

stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na �rodowisko ______________________ 16 

4.1.� Wpływ na powierzchni� ziemi ł�cznie z gleb�________________________________ 17 

4.2.� Wpływ na kopaliny _____________________________________________________ 17 

4.3.� Wpływ na klimat _______________________________________________________ 18 

4.4.� Wpływ na ró�norodno�� biologiczn�, zwierz�ta i ro�liny ______________________ 18 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice  

w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne 

 ��

4.5.� Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne _______________________________ 20 

4.6.� Wpływ na jako�� powietrza atmosferycznego________________________________ 21 

4.7.� Wpływ na klimat akustyczny _____________________________________________ 22 

4.8.� Ryzyko wyst�pienia powa�nych awarii _____________________________________ 23 

4.9.� Informacje o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko _________ 23 

5.� Propozycje dotycz�ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie� 

projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania _______________ 23 

6.� Rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� 

przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno�ci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralno�� tego obszaru _________________________________________ 24 

7.� Streszczenie w j�zyku niespecjalistycznym _______________________________ 27 
 

 

Spis zał�czników 

Zał. nr 1  Wpływ realizacji ustale� miejscowego planu na �rodowisko – cz��� graficzna�



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice  

w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne 

 ��

1. Wst�p 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływa� na �rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mierz�cice w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne. 
Obszar opracowania obejmuje teren poło�ony w południowej cz��ci sołectwa Nowa Wie� o 
powierzchni ok. 222,5 ha. Południow� i zachodni� granic� terenu opracowania wyznacza 
granica administracyjna z gminami Bobrowniki i O�arowice; wschodni� granic� wyznaczaj� 
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wzdłu� ulicy Zawadzkiego; na kierunku północ-
nym granic� terenu opracowania wyznacza przebieg drogi krajowej DK 78 (ulica Wolno�ci). 
 

Obowi�zek sporz�dzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 pa�dziernika 
2008 roku o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie 
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 z 
pó�n.zm.), na podstawie których organ administracji publicznej opracowuj�cy projekt planu zagospo-
darowania przestrzennego ma obowi�zek sporz�dzenia prognozy oddziaływania na �rodowisko. Za-
kres prognozy oddziaływania na �rodowisko okre�la art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym prognoza 
powinna m.in.: 

��zawiera� informacje o zawarto�ci, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powi�zaniach z innymi dokumentami, 

��zawiera� propozycje dotycz�ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postano-
wie� projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania, 

��okre�la�, analizowa� i ocenia� istniej�cy stan �rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

��okre�la�, analizowa� i ocenia� stan �rodowiska na obszarach obj�tych przewidywanym zna-
cz�cym oddziaływaniem, 

��okre�la�, analizowa� i ocenia� istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu wi-
dzenia projektowanego dokumentu, w szczególno�ci dotycz�ce obszarów chronionych, 

��okre�la�, analizowa� i ocenia� przewidywane znacz�ce oddziaływania na �rodowisko, w tym 
oddziaływania bezpo�rednie, po�rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, �rednioter-
minowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz negatywne i pozytywne, 

��przedstawia� rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie 
szkodliwych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, 

��zawiera� informacje o metodach zastosowanych przy sporz�dzaniu prognozy; 

 

Zakres i stopie� szczegółowo�ci prognozy uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony �rodowiska w Katowicach pismem znak: WOO�.411.59.2019.BM z dnia 23 kwiet-
nia 2019r. oraz Pa�stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w D�browie Górniczej 
pismem znak: NS/ZNS.522.183.1360.5/2019 z dnia 9 kwietnia 2019r., uwzgl�dnia wszystkie 
elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy oraz art. 52 ust. 1 i 2, przeanalizowane 
i ocenione w stopniu i zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru obj�tego opraco-
waniem oraz proponowanych rozwi�za� planistycznych, ze szczególnym uwzgl�dnieniem: 

��analizy wzajemnego oddziaływania planowanych kierunków zagospodarowania ob-
szaru obj�tego opracowaniem oraz terenów s�siednich, 

��oceny wpływu projektu na jako�� powietrza, w tym w szczególno�ci w zakresie roz-
wi�za� zaopatrzenia w energi� ciepln�, 
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��informacji jak w analizowanym dokumencie odniesiono si� do „Strategicznego planu 
adaptacji dla sektorów i obszarów wra�liwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 
perspektyw� do roku 2030”;�

1.2. Metodyka 

Pierwszym elementem sporz�dzania prognozy jest delimitacja obszaru bada�: zarówno 
ustalenie zasi�gu przestrzennego prognozy jak i delimitacja obszaru obj�tego ustaleniami 
miejscowego planu. Szczególnie istotne jest przyj�cie odpowiedniego pola analizy tak aby 
gwarantowało mo�liwo�� analizy i oceny powi�za� i zale�no�ci z otoczeniem. W prognozie 
uwzgl�dniono wpływ działalno�ci inwestycyjnej i sposobów gospodarowania na obszary 
otaczaj�ce jak równie� wpływ terenów s�siednich na �rodowisko przyrodnicze i jego zmiany 
w obszarze opracowania. 
Nast�pnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowa� �rodowisko-
wych, a w szczególno�ci wra�liwo�ci i podatno�ci �rodowiska na degradacj� oraz ustale� 
planu dotycz�cych projektowanych sposobów u�ytkowania i zagospodarowania terenów – 
przeprowadzono delimitacj� obszaru opracowania na jednostki o ró�nej wadze skutków 
�rodowiskowych. Dla ka�dego terenu okre�lono skutki zarówno pozytywne jak i negatywne 
realizacji ustale� planu. 
Skutki �rodowiskowe realizacji planu rozpatrywano wg nast�puj�cych kryteriów: 
• wg kryterium nat��enia presji: niewielkie Nw, �rednie � i du�e D 
• wg kryterium zasi�gu: miejscowe M, lokalne L i regionalne R 
• wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe K i długotrwałe D 
• wg kryterium odwracalno�ci przekształce�: odwracalne O i nieodwracalne N; 
Syntetycznej oceny oddziaływania na �rodowisko ustale� planu dokonano w oparciu o pro-
gnozowane skutki dla poszczególnych komponentów �rodowiska ze szczególnym uwzgl�d-
nieniem uwarunkowa� ekofizjograficznych. 

Przedstawiona graficznie syntetyczna ocena skutków �rodowiskowych realizacji ustale� 
projektowanego dokumentu wyró�nia zarówno skutki pozytywne jak i negatywne.  

Negatywne skutki oceniono wg skali: 

��o niewielkim nat��eniu - obejmuj�ce oddziaływanie nie wykraczaj�ce praktycznie 
poza powszechne korzystanie ze �rodowiska lub korzystanie gospodarcze ze �ro-
dowiska w stopniu nie wywołuj�cym skutków o zasi�gu ponad miejscowym, przy 
braku przeciwwskaza� w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie wła-
snych analiz dotycz�cych w szczególno�ci wra�liwo�ci �rodowiska i jego podatno�ci 
na degradacj�; 

��o �rednim nat��eniu – obejmuj�ce skutki wynikaj�ce z gospodarczego korzystania 
ze �rodowiska o zasi�gu lokalnym, miejscowo zuba�aj�ce zasoby przyrodnicze; 

Wskazano równie� główne kierunki presji antropogenicznej.�

1.3. Podstawowe akty prawne, materiały wej�ciowe i literatura przedmiotu 

1.3.1. Podstawowe akty prawne 

��ustawa z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na �rodowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 z pó�n.zm.), 
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��ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 1396 z pó�n.zm.), 

��ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 1614 z pó�n.zm.), 

��ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z pó�n.zm.), 

��ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
1186 z pó�n.zm.), 

��ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z pó�n.zm.),  

��ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z 
pó�n.zm.); 

1.3.2. Materiały wyj�ciowe, literatura przedmiotu 

•   „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice w miejscowo�ci 
Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne – projekt” listopad 2019;  

•    „Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�-
cice (tekst jednolity)” uchwalone Uchwał� Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Mierz�cice z 
dnia 29 pa�dziernika 2014 z pó�n.zm., 

•    Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, 

•    Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, 

•    Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, 

•   „Geografia regionalna Polski” Jerzy Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
1998, 

•   „Geografia fizyczna Polski” Jerzy Kondracki Pa�stwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1988, 

•    „Geomorfologia Polski. Tom 1. Polska Południowa Góry i Wy�yny” praca zbiorowa pod 
redakcj� M. Klimaszewskiego, Pa�stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, 

•     „Klimat Polski” Alojzy Wo� Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999; 
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2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – główne cele, 
zało�enia i ustalenia istotne z punktu ochrony �rodowiska, powi�zania z innymi 
dokumentami 

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie i u�ytkowanie terenów 
 
Obszar obj�ty miejscowym planem o powierzchni ok. 222,5 ha, usytuowany jest w połu-
dniowej cz��ci sołectwa Nowa Wie�. Południow� i zachodni� granic� terenu opracowania 
wyznacza granica administracyjna z gminami Bobrowniki i O�arowice. Wschodni� granic� 
obszaru opracowania stanowi� tereny istniej�cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z 
towarzysz�cymi usługami stopnia podstawowego, usytuowane wzdłu� ulicy Zawadzkiego. 
Na kierunku północnym granic� terenu opracowania wyznacza przebieg drogi krajowej DK 
78 (ulica Wolno�ci). 
 
Teren obj�ty miejscowym planem obejmuje rozległe kompleksy nieu�ytków porolnych, które 
obecnie podlegaj� procesom wtórnej sukcesji. Ro�linno�� stanowi� zbiorowiska trawiaste z 
nielicznym udziałem samosiejek głównie krzewów i drzew li�ciastych oraz pojedynczo              
sosny. 
 

 
 
Przez teren opracowania przebiega droga gruntowa ł�cz�ca ulic� Zawadzkiego z drog� wo-
jewódzk� DW 913. 
W północnej cz��ci, teren opracowania obejmuje niewielk� enklaw� terenów le�nych na 
siedlisku borowym. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, z du�� do-
mieszk� brzozy. 
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2.2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotycz�ce 

kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów 

Głównym celem miejscowego planu jest umo�liwienie rozwoju funkcji gospodarczych w na-
wi�zaniu do rozbudowy lotniska oraz przebiegu układu komunikacyjnego o znaczeniu re-
gionalnym, co stanowi priorytetowy kierunek rozwoju gospodarczego gminy. 
W granicach terenu opracowania ustalenia projektu miejscowego planu wyznaczaj� tereny 
o nast�puj�cym przeznaczeniu: 
U tereny zabudowy usługowej, 
UMN tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej, 
Uks tereny zabudowy usługowej obsługi komunikacji samochodowej, 
PU tereny obiektów produkcyjnych, baz składów magazynów i usług, 
KD tereny dróg publicznych: 
 KDG – główna, 

KDZ – zbiorcza, 
 KDD – dojazdowa, 
KDW teren drogi wewn�trznej; 
 
Proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu te-
renów w stosunku do istniej�cego u�ytkowania i zagospodarowania, obejmuj� wyznaczenie 
nowoprojektowanych terenów: 

��zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U o ł�cznej powierzchni ok. 3,6ha, 
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��zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem UMN o 
ł�cznej powierzchni ok. 9,8ha, 

��zabudowy usługowej obsługi komunikacji samochodowej oznaczonych symbo-
lem Uks o ł�cznej powierzchni ok. 1,7ha, 

��obiektów produkcyjnych, baz składów magazynów i usług oznaczonych symbo-
lem PU o ł�cznej powierzchni ok. 199,6ha; 

 

Podstawowe przeznaczenie terenu U obejmuje zabudow� usługow� z dopuszczeniem par-
kingów z wykluczeniem handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, działalno�ci go-
spodarczej zajmuj�cej si� wył�cznie gospodarowaniem odpadami, baz i działalno�ci trans-
portowej oraz hurtowej i detalicznej sprzeda�y paliw. Ustalone zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów przewiduj�: minimalny udział procentowy powierzchni 
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 25%, maksymaln� 
powierzchni� zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na poziomie 60%, 
maksymaln� wysoko�� budynków usługowych 8m (2 kondygnacje nadziemne). 
Dla ograniczenia potencjalnych uci��liwo�ci powodowanych działalno�ci� usługow� w kon-
tek�cie s�siaduj�cej zabudowy mieszkaniowej, projekt miejscowego planu ustala zakaz za-
gospodarowywania i u�ytkowania terenu działki budowlanej poza obrysem budynku w for-
mie otwartych miejsc zwi�zanych z wykonywaniem pracy rzemie�lniczej, wytwórczej i na-
prawczej oraz nakaz wprowadzenia od strony działki z zabudow� mieszkaniow� izolacji wi-
zualnej w formie płotu pełnego lub �ywopłotu zimozielonego. 
 
Podstawowe przeznaczenie terenu UMN obejmuje zabudow� usługow� oraz mieszkaniow� 
jednorodzinn�  z dopuszczeniem  zabudowy mieszkaniowo – usługowej, dróg wewn�trz-
nych oraz parkingów. W ramach zabudowy usługowej projekt miejscowego planu wyklucza  
usługi handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, działalno�ci gospodarczej zajmuj�-
cej si� wył�cznie gospodarowaniem odpadami, baz i działalno�ci transportowej oraz hurto-
wej i detalicznej sprzeda�y paliw. Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenów przewiduj�: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 35-55%, maksymaln� powierzchni� zabudo-
wy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na poziomie 25-35%, maksymaln� wy-
soko�� budynków usługowych 8m (2 kondygnacje nadziemne), mieszkaniowych – 10m (3 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe), mieszkaniowo-usługowych – 9m (2 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze u�ytkowe). 
 
Podstawowe przeznaczenie terenu Uks obejmuje zabudow� usługow� zwi�zan� z obsług� 
komunikacji samochodowej z dopuszczeniem budynków zamieszkania zbiorowego oraz 
parkingów z wykluczeniem hurtowej sprzeda�y paliw oraz baz i działalno�ci transportowej. 
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewiduj�: mini-
malny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej 20%, maksymaln� powierzchni� zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej na poziomie 55%, maksymaln� wysoko�� budynków usługowych 10m (2 
kondygnacje nadziemne). 
 
Podstawowe przeznaczenie terenu PU obejmuje obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
oraz zabudow� usługow� z dopuszczeniem dróg wewn�trznych, gara�y oraz parkingów. 
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewiduj�: mini-
malny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej 15%, maksymaln� powierzchni� zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
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działki budowlanej na poziomie 80%, maksymaln� wysoko�� budynków 6-15m (wysoko�� 
całkowita budynków  produkcyjnych, składowych i magazynowych max 27m). 
W obszarach PU obowi�zuje zakaz lokalizacji funkcji mieszkaniowej oraz lokalizacji usług 
rozrywki i kultury, zamieszkania zbiorowego i usług zwi�zanych ze stałym lub wielogodzin-
nym pobytem dzieci i młodzie�y. Dla ograniczania uci��liwo�ci terenów PU na kierunku s�-
siaduj�cej zabudowy mieszkaniowej wzdłu� ulicy Zawadzkiego, projekt miejscowego planu 
wprowadza nakaz realizacji wzdłu� drogi 1KDD pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szero-
ko�ci 10m. 
 
Obsług� komunikacyjn� obszaru planu oraz powi�zania zewn�trzne zapewnia istniej�cy 
układ dróg publicznych (droga wojewódzka Nr 913 -1KDG i droga powiatowa - 2KDZ). Dla 
obsługi nowoprojektowanych terenów zabudowy projekt miejscowego planu wyznacza pla-
nowane drogi publiczne klasy zbiorczej i dojazdowej (1KDZ, 1KDD i 2KDD) oraz drog� we-
wn�trzn� (1KDW).�

Rozwi�zania w zakresie infrastruktury technicznej 

W zakresie rozwi�za� infrastrukturalnych ustalenia miejscowego planu przewiduj�: 
 

��w zakresie zaopatrzenia w wod� – z istniej�cego, lokalnego systemu sieci wodo-
ci�gów zasilanych z własnych uj�� wód gł�binowych zlokalizowanych na terenie 
gminy poza granic� planu oraz jego rozbudow� stosownie do potrzeb; 

 
��w zakresie odprowadzenia �cieków –odprowadzenie �cieków sanitarnych poprzez 

gminny system kanalizacyjny do oczyszczalni �cieków, zlokalizowanej poza granic� 
planu, kanalizacj� grawitacyjno – tłoczn�, w systemie kanalizacji rozdzielczej; do 
czasu realizacji zorganizowanego systemu projekt planu dopuszcza unieszkodliwia-
nie �cieków w obr�bie własnej działki za pomoc� szczelnych zbiorników lub przydo-
mowych oczyszczalni �cieków; 

 
��w zakresie odprowadzenia wód opadowych – poprzez system kanalizacji desz-

czowej z dopuszczeniem stosowania systemów odwodnie� powierzchniowych z roz-
s�czaniem wody w gruncie w granicach nieruchomo�ci gruntowej oraz stosowania 
zbiorników retencyjnych na wody opadowe lub realizacj� lokalnych systemów od-
wodnie� obejmuj�cych wi�cej ni� jedn� nieruchomo�� gruntow�, w tym równie� ta-
kich, które zmieniaj� stan wody na gruncie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 
lipca 2017 r. Prawo wodne; 

 
��w zakresie zaopatrzenia w ciepło – stosowanie indywidualnych i lokalnych �ródeł 

ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, z zachowaniem 
warunków okre�lonych zgodnie z uchwał� Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
�l�skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa �l�skiego ogranicze� w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast�puje spa-
lanie paliw oraz urz�dze� wytwarzaj�cych energi� ze �ródeł odnawialnych o mocy 
poni�ej 100kW z wykorzystaniem energii słonecznej;�
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2.3. Powi�zania z innymi dokumentami 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego 2020+ 
uchwalony Uchwał� Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 29 sierp-
nia 2016 roku 
 
Teren obj�ty miejscowym planem, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa �l�skiego, usytuowany jest w obszarze rozwoju stref aktywno-
�ci gospodarczych przy w�złach i w korytarzach dróg krajowych. 
W obszarach stref aktywno�ci gospodarczych, zakłada si� intensywny rozwój zabudowy 
terenów obiektami usługowymi, m.in.: produkcyjnymi, magazynowo–składowymi, naukowo–
badawczymi, logistycznymi, wystawienniczymi (projektowane centrum logistyczne). 
Rozwój strefy około lotniskowej ukierunkowany jest na zwi�kszenie potencjału MPL „Kato-
wice” w systemie transportu krajowego i mi�dzynarodowego, popraw� dost�pno�ci i rozbu-
dow� infrastruktury oraz rozwój funkcji biznesowych i logistycznych. 
W strefie obowi�zuj� zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikaj�ce z ustanowionego ob-
szaru ograniczonego u�ytkowania Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Py-
rzowicach. 
Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego dla obszaru 
funkcjonalnego rozwoju stref aktywno�ci gospodarczych wprowadzaj� ponadto m. in. na-
st�puj�ce zasady zagospodarowania: 

��zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszarów poprzez powi�zania z istniej�cymi 
drogami, 

��przeciwdziałanie konfliktom pomi�dzy terenami mieszkaniowymi, a funkcj� usługow� 
planowan� w ramach stref aktywno�ci gospodarczych, 

��zainwestowanie powinno by� poprzedzone zapewnieniem niezb�dnej infrastruktury 
technicznej, w tym infrastruktury ochrony �rodowiska; 

 
Rozwój MPL „Katowice” uj�ty jest równie� w „Strategii Rozwoju Województwa �l�skiego 
– �l�skie 2020”, która w optymalizacji i integracji systemu transportowego wskazuje szan-
s� zwi�kszenia dost�pno�ci komunikacyjnej regionu i tym samym podniesienie jego konku-
rencyjno�ci. W dokumencie Strategii wskazuje si� tak�e na potrzeb� podj�cia dalszych kro-
ków w kierunku rozwoju portu lotniczego, czemu towarzyszy� powinna rozbudowa układu 
drogowego, zapewniaj�cego szybki dost�p do portu z głównych o�rodków miejskich woje-
wództwa, jak i miast regionów o�ciennych.  
 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mie-
rz�cice 
 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego s� zgodne z ustaleniami 
Studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice 
uchwalonego Uchwał� Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierz�cice z dnia 10 pa�dziernika 
2002 r. z pó�n. zm. 
Teren obj�ty miejscowym planem, zgodnie z ustaleniami studium obejmuje tereny działal-
no�ci produkcyjnej i usług komercyjnych /1.PP-UC, 11PP-UC do 14PP-UC/ oraz  tere-
ny działalno�ci produkcyjnej i usług komercyjnych, w tym handlu wielkopowierzch-
niowego /1.PP-UCH/.  
Podstawowe przeznaczenie terenów PP-UC obejmuje obiekty przeznaczone na potrzeby 
przemysłu, centra logistyczne, bazy, składy, magazyny, handel hurtowy i giełdowy, obiekty 
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przeznaczone na potrzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urz�dzenia systemów infrastruktury 
technicznej oraz  tereny zieleni towarzysz�cej zabudowie. 

Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje obiekty i urz�dzenia zwi�zane z funkcjonowaniem 
lotniska, stacje paliw, obiekty i urz�dzenia obsługi transportu, parkingi oraz instalacje wy-
twarzaj�ce energi� ze �ródeł odnawialnych o mocy przekraczaj�cej 100kW. Ustalone 
wska�niki zagospodarowania terenów PP-UC przewiduj�: � stosunek powierzchni zabudo-
wy do powierzchni działki - maksymalnie 0,80, � minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki budowlanej dla terenów wytwórczo�ci, baz, składów i maga-
zynów - 15%, a dla terenów usług – 15% powierzchni działki budowlanej. 
 
Tereny w południowo-wschodniej cz��ci obszaru obj�tego miejscowym planem, w obsza-
rach i bezpo�rednim s�siedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagro-
dowej i usługowej, usytuowanych wzdłu� ulicy Zawadzkiego, studium przeznacza dla:  

��obiektów przeznaczone na potrzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urz�dzenia syste-
mów infrastruktury technicznej oraz zieleni towarzysz�cej zabudowie /1.MC/; 

��zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sieci, obiektów i urz�dze� systemów infra-
struktury technicznej oraz zieleni towarzysz�cej zabudowie /1.MPM/; 

��zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dróg, 
sieci, obiektów i urz�dze� systemów infrastruktury technicznej oraz zieleni towarzy-
sz�cej zabudowie /1.M/; 

Obowi�zuj�ce kierunki zagospodarowania przestrzennego Studium dla w/w terenów, zgod-
nie z I zmian� Studium – Etap IA dla Obszaru VIII - Nowa Wie� przy Zawadzie i Nowa Wie� 
Zachód, przewiduj� intensyfikacj� zabudowy i ukształtowanie wielofunkcyjnego centrum z 
koncentracj� usług publicznych i komercyjnych w intensywnym zainwestowaniu mieszka-
niowym oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej z towarzysz�cymi usługami. 

Dla ograniczania zarówno potencjalnych oddziaływa� na �rodowisko oraz w szczególno�ci 
minimalizacji uci��liwo�ci dla istniej�cej zabudowy mieszkaniowej, studium w granicach te-
renów 1.M, 1.MPM, 1.MC wprowadza zakaz lokalizacji obiektów handlu targowiskowego, 
hurtowego, giełdowego, komisów samochodowych, sprzeda�y pojazdów ci��arowych, 
sprz�tu budowlanego i rolniczego. Ponadto, dla terenu 1.M studium wprowadza zakaz loka-
lizacji obiektów rzemiosła produkcyjnego oraz konfliktowych rodzajów u�ytkowania w sto-
sunku do zabudowy mieszkaniowej. 
 
 
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wra�liwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektyw� do roku 2030 
Plan wskazuje cele i kierunki działa� adaptacyjnych, które nale�y podj�� w najbardziej 
wra�liwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 w celu ograniczenia zagro�e� dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego, wynikaj�cych ze zmian klimatu.  
W obszarze gospodarki przestrzennej i terenów zurbanizowanych zmiany klimatyczne b�d�  
prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dost�pnej dla danego typu prowadzonej 
lub planowanej działalno�ci m.in. ze wzgl�du na zwi�kszone ryzyko powodziowe, wzrost 
ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podnie-
sienie, a tak�e obni�enie poziomu wód gruntowych. 
Kierunki działa� adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa dotycz� w szczególno�ci skutecznej ochrony terenów zabudowy istniej�cej i pro-
jektowanej przed osuwiskami, ruchami masowymi ziemi oraz niebezpiecze�stwem powodzi. 
W obszarze obj�tym miejscowym planem nie wyst�puj� obszary zagro�one powodzi�, 
osuwiskami ani tereny predysponowane do wyst�pienia ruchów masowych ziemi. 
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3. Ocena istniej�cego stanu i funkcjonowania �rodowiska, obszary                 
podlegaj�ce ochronie prawnej oraz istniej�ce problemy ochrony 
�rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu 

3.1. Istniej�cy stan �rodowiska 

Poło�enie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu 

Obszar b�d�cy przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z podziałem fizycznoge-
ograficznym J. Kondrackiego, poło�ony jest w obr�bie makroregionu Wy�yna �l�ska w re-
gionie Garb Tarnogórski. Według podziału Wy�yny �l�skiej na jednostki geomorfologiczne 
(S. Gilewska 1972) teren opracowania usytuowany jest w obr�bie Progu �rodkowotriaso-
wego, stanowi�cego falist� wierzchowin� z pagórami i garbami, opadaj�c� w kierunku pół-
nocno-wschodnim.�

Uwarunkowania geologiczne 

Podło�e terenu opracowania buduj� utwory karbonu, permu, triasu, jury i czwartorz�du.  
Karbon wykształcony jest w postaci łupków i mułowców z wkładkami piaskowców (warstwy 
malinowskie).  
Na karbonie niezgodnie zalegaj� utwory permu reprezentowane przez zlepie�ce w postaci 
du�ych otoczaków wapieni i skał krzemionkowych o spoiwie piaszczysto-ilastym. 
Trias wykształcony jest głównie w postaci wapieni płytowych, falistych, zlepie�cowatych i 
komórkowych warstw gogoli�skich, buduj�cych wzniesienia. W obr�bie utworów triaso-
wych, w strefach uskokowych, mog� rozwija� si� zjawiska krasowe, stwarzaj�ce potencjal-
ne mo�liwo�ci wyst�pienia deformacji nieci�głych. 
Na utworach triasu zalegaj� płatami osady jury wykształcone w postaci glinek ogniotrwa-
łych, �wirów, zlepie�ców i iłołupków. 
Pokryw� czwartorz�dow� buduj� utwory plejstocenu - piaski i �wiry akumulacji lodowcowej 
zlodowacenia �rodkowopolskiego.�

Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu 

Rejon terenu opracowania przynale�y do bytomsko-olkuskiego regionu hydrogeologicznego 
z głównym poziomem u�ytkowym, szczelinowo-krasowym w wapieniach i dolomitach triasu 
dolnego i �rodkowego. Poziom ten w rejonie obszaru opracowania spełnia kryteria przyj�te 
dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – tereny obj�te zmian� ustale� Studium usy-
tuowane s� w granicach triasowego GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”. Zbiorniki triasowe 
zasilane s� na wychodniach serii w�glanowej bezpo�rednio lub po�rednio poprzez utwory 
czwartorz�dowe. Lokalny przepływ w zbiorniku nast�puje w kierunku północno-wschodnim.  

Według podziału Polski, na 172 Jednolitych Cz��ci Wód Podziemnych (JCWPd), jednostek 
wydzielonych dla gospodarowania wodami podziemnymi, stosowanym równie� do oceny 
stanu wód podziemnych, obszar opracowania znajduje si� w obr�bie JCWPd nr 111. Po-
wierzchnia: 497,1 km

2
. Identyfikator PLGW2000111. 
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Struktura JCWPd 111 zło�ona jest z jednego poziomu wodono�nego, który w cz��ci pół-
nocnej (w rejonie terenu opracowania), zwi�zany jest z w�glanowymi utworami retu – wa-
pienia muszlowego. Utwory retu zawsze s� izolowane od piasków i piaskowców warstw� 
iłów pstrego piaskowca o zró�nicowanej mi��szo�ci. W cz��ci wysuni�tej najdalej na północ 
profil triasu jest bardziej pełny, a na powierzchni terenu lub pod cienk� pokryw� czwarto-
rz�du wyst�puj� nieprzepuszczalne iły i iłowce kajpru, w�ród których tylko lokalnie napotyka 
si� zawodnione wkładki piasków, piaskowców i wapieni. Główny poziom wodono�ny zwi�-
zany jest tam z wapieniami wapienia muszlowego, który wyst�puje na znacznej gł�boko�ci. 

Ogólna ocena stanu JCWPd w 2012 roku – słaba (stan ilo�ciowy – słaby, stan chemiczny – 
słaby;). 

Ocena ryzyka niespełnienia celów �rodowiskowych – zagro�ona; 

Przyczyn� zagro�enia nieosi�gni�cia celów �rodowiskowych jest intensywna eksploatacja 
wód podziemnych, głównie w wyniku odwodnie� wyrobisk górniczych powoduj�ca nadmier-
ne sczerpanie zasobów dost�pnych do zagospodarowania oraz ingresj� zasolonych wód z 
poziomu karbo�skiego, oddziaływanie górno�l�skiej aglomeracji miejsko-przemysłowej – 
zrzuty �cieków i kwa�nych wód kopalnianych, ługowanie substancji zanieczyszczaj�cych z 
hałd i składowisk. 

Wyniki bada� jako�ci wód podziemnych z najbli�szych terytorialnie punktów monitoringu  

regionalnego wg danych WIO� Katowice w 2018 roku przedstawiały si� nast�puj�co: 

 

 

Miejscowo�� Stratygrafia 

Klasa  

jako�ci  

w 2016 r. 

Klasa  

jako�ci  

w 2017 r. 

Klasa  

jako�ci  
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Wska�niki odpo-
wiadaj�ce po-

szczególnym kla-
som jako�ci 2018 
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klasie/ 

Mierz�cice / 
Łubne 

T2 II III II Temp. 

Bobrowniki 
 

T2 II II II  
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Pod wzgl�dem hydrograficznym, tereny opracowania nale�� do dorzecza Brynicy – zlewnia 
Potoku O�arowickiego. W granicach terenów opracowania brak jest cieków i zbiorników 
wód powierzchniowych.  

Według podziału Polski na Jednolite Cz��ci Wód Powierzchniowych (JCWP) jednostek wy-
dzielonych dla gospodarowania wodami powierzchniowymi, obszar opracowania znajduje 
si� wg nowego podziału w obr�bie Jednolitej cz��ci wód powierzchniowych 
RW20005212619 – Brynica od �ródeł do zbiornika Kozłowa Góra. 

Dorzecze : obszar dorzecza Wisły 
Region wodny : region wodny Małej Wisły 
Zlewnia : Przemsza 
Wody JCWP w 2017 roku, na podstawie monitoringu operacyjnego prowadzonego przez 
WIO� Katowice, kwalifikowały si� do stanu złego, o czym zadecydował stan chemiczny po-
ni�ej dobrego.�

Warunki klimatyczno – meteorologiczne 

Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo–klimatyczne Polski R. Gumi�skiego przedmioto-
wy obszar nale�y do dzielnicy cz�stochowsko–kieleckiej, charakteryzuj�cej si� nast�puj�-
cymi parametrami: 

• �rednia roczna temperatura powietrza  7 – 8
0 
C, 

• czas zalegania pokrywy �nie�nej   60 – 90 dni, 

• czas trwania okresu wegetacyjnego    200 – 210 dni; 
Warunki opadowe na analizowanym obszarze scharakteryzowano na podstawie danych 
pomiarowych z wielolecia 1961-2000 dla posterunku opadowego IMGW Brynica. 

Tabela � Zestawienie �rednich miesi�cznych sum opadów atmosferycznych z 

wielolecia 1961-2000 w roku normalnym (N), w roku wilgotnym (W) oraz 
w roku suchym (S)  

Sumy miesi�cznych opadów w mm 
Wielko�� 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 
Rok�

N 53 52 45 40 45 49 78 83 102 82 59 50 738�

S 50 28 20 21 18 63 51 108 84 76 19 29 567�

W 64 103 97 48 3 43 87 134 162 91 91 169 1092�
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Dominuj�ce kierunki wiatrów nawi�zuj� do ogólnej cyrkulacji powietrza; przewa�aj� (43,3%) 
wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW), które wiej� �rednio z pr�dko�ci� od 2,7 – 3,1 
m/s oraz wiatry wschodnie (13,9%) o �redniej pr�dko�ci 3,0 m/s. Z rozkładu pr�dko�ci wia-
trów, które maj� istotne znaczenie w przewietrzaniu obszaru wynika, i� wiatry słabe >0 do 
2m/s stanowi� 44% czasu w ci�gu roku a cisze 17% co oznacza, i� mniej korzystne warunki 
do przewietrzania stanowi� 61% czasu w ci�gu roku.�

3.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

Tereny obj�te niniejszym opracowaniem nie podlegaj� �adnym formom ochrony prawnej.  
W obszarze opracowania nie wyst�puj� cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych ga-
tunków ro�lin, zwierz�t i grzybów. 
Tereny obj�te miejscowym planem nie posiadaj� �adnych powi�za� z obszarami NATURA 
2000.  
Tereny niezainwestowane obejmuj� głównie odłogowane tereny rolne. Rozległe kompleksy 
nieu�ytków porolnych podlegaj� procesom wtórnej sukcesji. Ro�linno�� stanowi� zbiorowi-
ska trawiaste z nielicznym udziałem samosiejek głównie krzewów i drzew li�ciastych oraz 
pojedynczo sosny. 
Lokalne zasoby �rodowiska przyrodniczego obejmuj� niewielk� enklaw� terenów le�nych 
na siedlisku borowym w północnej cz��ci terenu. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest 
sosna pospolita, z du�� domieszk� brzozy.�

 
 
3.3. Istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno�ci dotycz�ce obszarów 
podlegaj�cych ochronie prawnej 

 
W obszarze opracowania nie wyst�puj� problemy ochrony �rodowiska zwi�zane z realiza-
cj� projektowanego dokumentu. 
W granicach terenu opracowania nie wyst�puj� tereny i obiekty chronione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odr�bnych podlegaj�: 

��tereny gruntów le�nych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie grun-
tów rolnych i le�nych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161); najistotniejszym skutkiem 
realizacji ustale� miejscowego planu jest konieczno�� przeznaczenia ok. 11,2 ha grun-
tów le�nych na cele niele�ne; 
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��zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec 
– Myszków; ochrona istniej�cych zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji in-
westycji, które mog� zanieczy�ci� wody podziemne lub mog�cych pogorszy� stan �ro-
dowiska wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do gruntu, w tym loka-
lizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni �cieków z systemem doczyszczania �cie-
ków w gruncie.  

 

4. Przewidywane znacz�ce oddziaływania, w tym oddziaływania            
bezpo�rednie, po�rednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
�rednioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne              
i negatywne na �rodowisko 

 
Zakres i nat��enie potencjalnych skutków �rodowiskowych realizacji ustale� miejscowego 
planu jest rezultatem nało�enia si� specyficznych oddziaływa� projektowanych funkcji lub 
sposobów u�ytkowania terenów na cechy �rodowiska w szczególno�ci dotycz�ce jego 
wra�liwo�ci i podatno�ci na degradacj�.  
Proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu te-
renów w stosunku do istniej�cego u�ytkowania i zagospodarowania, obejmuj� wyznaczenie 
nowoprojektowanych terenów: 

	zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U o ł�cznej powierzchni ok. 3,6ha, 

	zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem UMN o ł�cz-
nej powierzchni ok. 9,8ha, 

	zabudowy usługowej obsługi komunikacji samochodowej oznaczonych symbolem 
Uks o ł�cznej powierzchni ok. 1,7ha, 

	obiektów produkcyjnych, baz składów magazynów i usług oznaczonych symbolem PU 
o ł�cznej powierzchni ok. 199,6ha; 

Główne kierunki oddziaływa� w wyniku realizacji ustale� miejscowego planu dotycz�: 
��zabudowy terenów otwartych, biologicznie czynnych, w szczególno�ci przeznaczenia 

11,2 ha gruntów le�nych na cele niele�ne, 
��uci��liwo�ci akustycznej w szczególno�ci nowoprojektowanych terenów PU (m.in. cen-

trum logistycznego), 
��zmiany walorów krajobrazowych terenów, 
��zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowa-

dzenie potencjalnych �ródeł zanieczyszcze� �rodowiska gruntowo-wodnego; 
Najistotniejsze skutki �rodowiskowe wyst�pi� w obszarach o funkcjach produkcyjno-
usługowych /PU/, w granicach których prognozuje si� wyst�pienie oddziaływa� o �rednim 
nat��eniu – obejmuj�cych skutki wynikaj�ce z gospodarczego korzystania ze �rodowiska o 
zasi�gu lokalnym, miejscowo zuba�aj�ce zasoby przyrodnicze. Tereny usług i produkcji 
winny by� zagospodarowywane w formie parków technologicznych ze znacznym udziałem 
�wiadomie kształtowanych terenów zieleni /ł�cznie w terenach PU projekt miejscowego pla-
nu ustala nakaz wprowadzenia zieleni towarzysz�cej o powierzchni minimum 30ha/. Wpływ 
nowoprojektowanych terenów zabudowy usług i wytwórczo�ci na �rodowisko w fazie eks-
ploatacji zale�ny b�dzie przede wszystkim od zastosowanych rozwi�za� technicznych i 
technologicznych, a głównie od zastosowanych rozwi�za� dotycz�cych gospodarki wodno–             
�ciekowej, gospodarki odpadami oraz zaopatrywania w ciepło. Prowadzona działalno�� wy-
twórcza winna uwzgl�dnia� najlepsz� dost�pn� technik� lub technologi�.  
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Równie� w granicach terenów usług obsługi komunikacji /Uks/ prognozuje si� mo�liwo�� 
wyst�pienia skutków o �rednim nat��enia, ze wzgl�du na mo�liwo�� lokalizacji przedsi�-
wzi�� mog�cych potencjalnie oddziaływa� na �rodowisko (w szczególno�ci lokalizacji stacji 
paliw). 

Skutki realizacji ustale� planu w zakresie nowoprojektowanych terenów zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej /UMN/ i usługowej /U/ kwalifikowa� si� b�d� do oddziaływa� o niewiel-
kim nat��eniu – obejmuj�ce oddziaływania o zasi�gu miejscowym, przy braku przeciw-
wskaza� w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie własnych analiz dotycz�cych 
w szczególno�ci wra�liwo�ci �rodowiska i jego podatno�ci na degradacj�. 

Poni�ej omówiono szczegółowo wpływ realizacji ustale� miejscowego planu na poszczegól-
ne komponenty �rodowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowo�ci przyj�tych rozwi�za� 
planistycznych.�

4.1. Wpływ na powierzchni� ziemi ł�cznie z gleb� 

Bezpo�redni wpływ realizacji ustale� miejscowego planu na powierzchni� ziemi zaznaczy 
si� głównie w fazie zagospodarowywania terenów dla nowoprojektowanych funkcji i wynika� 
b�dzie z koniecznych prac ziemnych dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanych obiek-
tów produkcyjnych, mieszkaniowych i usługowych, realizacji terenów komunikacji oraz wy-
posa�enia terenów w niezb�dn� infrastruktur� techniczn�. 

Skutki �rodowiskowe realizacji ustale� miejscowego planu dotyczy� b�d� przede wszyst-
kim:�

� wpływu prac ziemnych i budowlanych na istniej�ce ukształtowanie powierzchni w wyniku 
prac niwelacyjnych; �

� przeznaczenia 11,2ha gruntów le�nych na cele niele�ne oraz trwałego wykluczenia gleb 
z rolniczego u�ytkowania w zwi�zku z planowanym zainwestowaniem; �

� zdj�cia wierzchniej urodzajnej warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych 
i budowlanych oraz zniekształcenia profilu i zmiany wła�ciwo�ci fizykochemicznych gruntów 
w otoczeniu; ł�cznie obszar przeznaczony bezpo�rednio pod zainwestowanie techniczne 
(zabudowa i tereny utwardzone), uwzgl�dniaj�c maksymalnie mo�liwe wska�niki zabudowy, 
wynosi ok. 166,5 ha (ł�cznie ok. 333tys. m

3
 urodzajnej warstwy gleby, przy zało�eniu �red-

niej mi��szo�ci humusu na poziomie 20 cm); 

W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji najwi�ksze znaczenie ma ochro-
na zebranej warstwy gleby, która powinna zosta� zeskładowana oraz wykorzystana gospo-
darczo na przedmiotowym terenie (wła�ciwe zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby po-
lega przede wszystkim na niedopuszczeniu do jej zanieczyszczenia w tym ziemi� pocho-
dz�c� z gł�bszych warstw oraz nadmiernego ubicia niszcz�cego jej struktur�; urodzajna 
warstwa gleby winna by� przechowywana w pryzmach, których wysoko�� nie powinna 

przekracza� 1,5m a szeroko�� 2÷4m o lekko wkl�słej górnej powierzchni co zapewnia lep-
sze          przyjmowanie wód opadowych; długotrwałe przechowywanie w pryzmach powo-
duje procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej, obni�aj�ce warto�� biologiczn� 
ziemi). Grunt macierzysty z wykopów pod fundamenty mo�e posłu�y� do niwelacji terenu 
lub prac in�ynierskich. Materiał ten bez ogranicze� mo�e słu�y� do rekultywacji technicznej.�

4.2. Wpływ na kopaliny 

Ustalenia miejscowego planu nie ograniczaj� w �aden sposób dost�pno�ci kopalin. 
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W obszarze opracowania i jego s�siedztwie nie wyst�puj� zło�a kopalin, na które ustalenia 
planu mogłyby wywiera� jakikolwiek wpływ.�

4.3. Wpływ na klimat 

W wyniku realizacji ustale� miejscowego planu wyst�pi niewielki wpływ o miejscowym             
zasi�gu na lokalne warunki klimatyczne. Wprowadzenie zabudowy i utwardzonych                 
nawierzchni powodowa� b�dzie pogorszenie warunków mikroklimatycznych przede wszyst-
kim zakłócenia naturalnej równowagi cieplno - wilgotno�ciowej i radiacyjnej tj. ni�sz� wilgot-
no�� wzgl�dn� powietrza i wzrost radiacji, problemy dodatkowej dostawy energii ze �ródeł 
sztucznych oraz modyfikacje siły i kierunków słabych wiatrów. Dla ograniczenia niekorzyst-
nych skutków i poprawy przede wszystkim mo�liwo�ci przewietrzania terenu konieczne jest 
zagospodarowanie terenów zainwestowanych w sposób kontrastowy termicznie, czyli two-
rz�cy s�siedztwo powierzchni o ró�nym stopniu nagrzewania si�: budynki-ziele�-drogi-
woda-budynki-ziele�- itp., �wiatło-cie�, ró�ne kolory. Zasadnicz� rol� pełni� b�d� tereny 
zieleni towarzysz�cej, stanowi�ce ruszt melioracji klimatycznej poprzez dynamizowanie ru-
chów pionowych powietrza. Efektywnie funkcjonuj�ce tereny zieleni pozwol� równie� na 
regeneracj� powietrza, pełni�c funkcj� biologicznego filtru.�

4.4. Wpływ na ró�norodno�� biologiczn�, zwierz�ta i ro�liny 

Realizacja ustale� miejscowego planu powoduje przede wszystkim zmniejszenie po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych dla planowanych, nowych terenów zainwestowania 
technicznego /ł�cznie max 166,5ha/, w tym trwałe wykluczenie gleb z rolniczego u�ytkowa-
nia oraz przeznaczenie gruntów le�nych na cele niele�ne /11,2ha/.  

Tereny opracowania przewidziane do zabudowy obejmuj� przede wszystkim rozległe kom-
pleksy nieu�ytków porolnych oraz niewielk� enklaw� terenów le�nych. Ro�linno�� w wi�k-
szo�ci stanowi� pospolite, synantropijne zbiorowiska trawiaste z nielicznym udziałem samo-
siejek głównie krzewów i drzew li�ciastych oraz pojedynczo sosny. Tereny le�ne w północ-
nej cz��ci obszaru planu, ze wzgl�du na izolacj� – brak jakichkolwiek powi�za� przy-
rodniczych, bariery antropogeniczne (na kierunku północnym droga krajowa DK78 i trasa 
S1) oraz niewielk� powierzchni� nie b�d� w stanie funkcjonowa� jako las i podlega� b�d� 
degradacji, pełni�c funkcj� zieleni izolacyjnej. 
W granicach terenów projektowanych do zainwestowania nie wyst�puj� cenne zbiorowiska 
lub stanowiska chronionych gatunków ro�lin, zwierz�t i grzybów. Tereny te nie podlegaj� 
�adnym formom ochrony, ani nie stanowi� elementu powi�za� przyrodniczych, w tym 
powi�za� z terenami NATURA 2000.  
Przez teren opracowania nie przebiegaj� �adne lokalne ani ponadlokalne szlaki migra-
cyjne (oprócz korytarza ornitologicznego).Jak wspomniano kilkukrotnie, teren opracowania 
ograniczaj� znacz�ce bariery antropogeniczne: 

− na kierunku wschodnim – istniej�ca zwarta zabudowa mieszkaniowa z usługami 
 wzdłu� ulicy Zawadzkiego (poza granic� planu miejscowego), 

− na kierunku północnym – droga krajowa klasy GP DK78 i trasa S1 (Wschodnia Ob
 wodnica GOP), 

− na kierunku zachodnim – droga wojewódzka DW913, a dalej autostrada A1; 
W odległo�ci ok. 650m na północny-zachód od granicy terenu opracowania usytuowany jest 
w�zeł drogowy autostrady A1 z tras� S1 (Wschodni� Obwodnic� GOP). Przebiegaj�ce w 
bezpo�rednim s�siedztwie terenu opracowania trasy komunikacyjne o znaczeniu krajowym i 
regionalnym, prowadz� ruch tranzytowy oraz ruch regionalny zwi�zany z obsług� komuni-
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kacyjn� Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego, co skutkuje bardzo du�ym nat��eniem ruchu 
z wysokim udziałem pojazdów klasy ci��kiej (ponad 10 000 pojazdów/dob�). Istniej�ce ba-
riery powoduj� brak powi�za� przyrodniczych terenu opracowania. W otoczeniu obszaru 
planu, w ci�gu istniej�cych tras komunikacyjnych nie wyst�puj� równie� �adne przej�cia dla 
zwierz�t, gdy� nie prowadz� t�dy �adne szlaki migracyjne. 

Teren obj�ty miejscowym planem usytuowany jest cz��ciowo w granicach ornitologicznego 
korytarza ekologicznego o randze regionalnej „Lasy Lublinieckie – Dolina Przemszy”. 

Jednocze�nie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. 
2019 poz. 1580), teren opracowania usytuowany jest w cało�ci w obszarze 7 km strefy, w 
granicach której obowi�zuje zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych sprzyjaj�-
cych wyst�powaniu zwierz�t stwarzaj�cych zagro�enie dla ruchu statków powietrznych. Po-
nadto, teren opracowania usytuowany jest cz��ciowo w obszarze 3km strefy od progu i 
ko�ca drogi startowej lotniska, w obszarze której obowi�zuje zakaz hodowania lub wypusz-
czania ptaków stwarzaj�cych zagro�enie dla ruchu statków powietrznych. Obowi�zuj�ce 
restrykcje maj� na celu nie tylko zapewnienie bezpiecze�stwa dla ruchu lotniczego, ale co 
wa�niejsze z punktu ochrony przyrody, wyeliminowanie zagro�e� równie� dla ptaków. 
W celu ograniczania zagro�e� zwi�zanych z kolizjami lotniczymi szczególnie istotne jest nie 
tylko wyeliminowanie obiektów budowlanych sprzyjaj�cych wyst�powaniu ptaków w wyzna-
czonych strefach, ale równie� ograniczenie sposobów u�ytkowania terenów potencjalnie 
atrakcyjnych dla bytowania ptaków. Z punktu widzenia zagro�e� kolizjami, zaw��anie kory-
tarza ornitologicznego w wyniku zmniejszenia atrakcyjno�ci terenu dla bytowania ptaków, 
jest korzystne. Zabudowa terenu opracowania skutkowa� b�dzie zaw��eniem korytarza or-
nitologicznego od strony północnej (od strony portu lotniczego) o ok. od 60m do 700m. 
Jednocze�nie, projektowane zainwestowanie terenu nie stanowi bariery dla ci�gło�ci wy-
znaczonego korytarza, który po zaw��eniu nadal posiada� b�dzie szeroko�� min. 1,2 km w 
rejonie terenu opracowania. 
Ponadto, na etapie sporz�dzania „Raportu o oddziaływaniu na �rodowisko dla przedsi�-
wzi�cia polegaj�cego na rozbudowie i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej na 
terenie Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach” (Pozna�/Katowice, 
lipiec 2010), przeprowadzono szczegółow� inwentaryzacj� miejsc koncentracji i stanowisk 
wybranych gatunków ptaków. W granicach terenu opracowania oraz w jego bezpo�rednim 
s�siedztwie nie stwierdzono zarówno stanowisk, jak i miejsc koncentracji ptaków (l�gowisk, 
zimowisk, naturalnych �erowisk). Teren opracowania nie znajduj� si� równie� na trasie 
głównych przelotów, jak i przelotów mniej licznych. 
 
Dla łagodzenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu projekt miejscowego planu ustala 
minimalne powierzchnie biologicznie czynne zieleni towarzysz�cej zabudowie na poziomie 
15-45% powierzchni działki budowlanej, w zale�no�ci od funkcji zabudowy. Ł�cznie, w gra-
nicach obszaru opracowania, tereny o powierzchni minimum 35 ha przeznaczone zostan� 
na tereny zieleni towarzysz�cej. Tereny te winny by� zagospodarowane zró�nicowan� zie-
leni� z uwzgl�dnieniem rodzimych gatunków drzew i krzewów. Tereny zieleni pełni� b�d� 
głównie funkcje mikroklimatyczne poprzez popraw� warunków przewietrzania terenu, funk-
cje ochrony stanu sanitarnego oraz walorów wizualnych krajobrazu. 

Ponadto, dla minimalizacji niekorzystnych oddziaływa� terenów PU na kierunku najbli�szej 
zabudowy mieszkaniowej, projekt miejscowego planu ustala nakaz realizacji wzdłu� drogi 
1KDD pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko�ci 10m. 
 
Realizacja ustale� miejscowego planu b�dzie miała znacz�cy wpływ na krajobraz o miej-
scowym zasi�gu i długotrwałym charakterze, powoduj�c zasadnicz� zmian� z terenów 
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otwartych na tereny zabudowy głównie produkcyjno – usługowej. Dla ochrony walorów wi-
zualnych projektowane obiekty szczególnie produkcyjne i magazynowe winny si� charakte-
ryzowa� dbało�ci� o estetyk� zagospodarowania terenu (rozwi�zania w zakresie brył obiek-
tów i detalu architektonicznego, materiały wyko�czeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie 
otoczenia). Szczególn� rol� w kształtowaniu walorów estetycznych krajobrazu pełni ziele� 
poprzez maskowanie i łagodzenie wprowadzanych przez człowieka elementów obcych, 
„agresywnych” czy sztywnej linii zabudowy. 

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja ustale� miejscowego planu wywiera� b�dzie wpływ na �rodowisko wodne przede 
wszystkim w zakresie:�

� przekształce� lokalnych stosunków wodnych przede wszystkim w zakresie zmniejszenia 
retencji gruntowej na skutek wprowadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni, z jedno-
czesnym wzrostem wód odprowadzanych kanalizacj� oraz mo�liwo�ci obni�enia zwierciadła 
pierwszego poziomu wód podziemnych na skutek prowadzenia koniecznych prac ziemnych 
i budowlanych;�

� mo�liwo�ci zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowa-
dzonych potencjalnych �ródeł zanieczyszcze�; 
�rodowisko gruntowo-wodne charakteryzuje wysoka wra�liwo�� i podatno�� na degradacj� 
(obszar zasilania triasowego GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”). W zakresie podstawowym 
ochrona �rodowiska gruntowo-wodnego wymaga przede wszystkim wyeliminowania jakich-
kolwiek nieoczyszczonych zrzutów do wód powierzchniowych i gruntu.  
 
Realizacja ustale� planu powoduje zainwestowanie ł�cznie max. 166,5ha terenu, który po-
zbawiony zostanie naturalnego zasilania. Jednoczenie, teren opracowania charakteryzuje 
wysoka podatno�� na zanieczyszczenie, a projektowane w obszarze opracowania funkcje, 
przede wszystkim składowe i magazynowe powodowa� b�d� znacz�ce potoki ruchu. Dlate-
go, kosztem ograniczenia retencji terenu, wszystkie nawierzchnie wewn�trznego układu 
komunikacyjnego nara�onego na zanieczyszczenie (drogi wewn�trzne, place manewrowo -       
rozładunkowe) nale�y wykona� w sposób zapewniaj�cy szczelno��, umo�liwiaj�cy uj�cie 
cało�ci spływu wód opadowych i ich oczyszczanie poprzez separator substancji ropopo-
chodnych.  

Dla ograniczania niekorzystnych skutków zabudowy, dla wód opadowych z obiektów i tere-
nów nienara�onych na zanieczyszczenie, konieczne jest stosowanie rozwi�za� ogranicza-
j�cych ilo�� odprowadzanych wód i spowalniaj�cych ich odpływ.  

Rozwi�zania infrastrukturalne projektu miejscowego planu w zakresie odprowadzania wód 
opadowych dopuszczaj� stosowanie systemów odwodnie� powierzchniowych z rozs�cza-
niem wody w gruncie oraz stosowania zbiorników retencyjnych na wody opadowe, co po-
zwoli na ograniczanie niekorzystnych skutków zabudowy terenu w zakresie bilansu wodne-
go. 

 

Najistotniejszym �ródłem zagro�e� dla �rodowiska s� tereny zabudowane nieskanalizowa-
ne (rozwi�zania indywidualne z odprowadzaniem �cieków do zbiorników bezodpływowych 
lub przydomowych oczyszczalni). 
W zakresie ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 327 „Lubliniec – 
Myszków”, projekt miejscowego planu ustala zakaz odprowadzania �cieków bezpo�rednio 
do gruntu i wód powierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczysz-
czalni �cieków z systemem doczyszczania �cieków w gruncie. W zakresie rozwi�za� infra-
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strukturalnych projekt planu przewiduje odprowadzanie �cieków docelowo w systemie roz-
dzielczym; do czasu realizacji rozdzielczego systemu odprowadzania �cieków, dopuszcza 
stosowanie rozwi�za� indywidualnych – szczelne zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe 
oczyszczalnie �cieków. 
Przy doborze pojemno�ci zbiorników bezodpływowych nale�y uwzgl�dni� z jednej strony 
ilo�� powstaj�cych �cieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyj-
muje si�, i� pojemno�� zbiorników winna zabezpiecza� 14–dniowy okres bezpiecznego 
przechowywania �cieków lub Inwestor winien posiada� zapewnienie odpowiednio cz�stsze-
go odbioru �cieków. Konstrukcja zbiornika powinna by� całkowicie szczelna, uniemo�liwia-
j�ca przedostawanie si� �cieków do gruntu.  
Ustalenia projektu planu dopuszczaj� równie� stosowanie lokalnych oczyszczalni (za wyj�t-
kiem oczyszczalni z systemem doczyszczania �cieków w gruncie). Zastosowanie lokalnej 
oczyszczalni �cieków musi uwzgl�dnia� przede wszystkim warunki gruntowo-wodne (wy-
kształcenie litologiczne podło�a, przepuszczalno�� gruntu, pierwszy poziom wód grunto-
wych) oraz mo�liwo�ci odprowadzania oczyszczonych �cieków. Dobór i mo�liwo�ci zasto-
sowania oczyszczalni lokalnej zale�ne b�d� od oszacowanej wielko�ci powstaj�cych �cie-
ków. 

ródłem zanieczyszcze� �rodowiska gruntowo-wodnego mog� by� równie� nieprawidłowe 
rozwi�zania gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy b�d� �ródłem powsta-
wania odpadów komunalnych oraz odpadów z prowadzonej działalno�ci. 

Odpady komunalne przej�ciowo składowane winny by� w odpowiednich pojemnikach, a na-
st�pnie wywo�one na składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednost-
ki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowisko oraz wyeliminowania 
zagro�e� dla �rodowiska zwi�zanych np. z odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpa-
dów komunalnych, konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki.  

Powstaj�ce odpady z działalno�ci usługowej, w zale�no�ci od rodzaju, winny by� selektyw-
nie gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miej-
scach. Okresowo, odpady odbierane winny by� przez specjalistyczne jednostki zajmuj�ce 
si� ich utylizacj� lub gospodarczym wykorzystaniem.  

Sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczy� je przed infiltracj� wód 
opadowych, które wypłukuj�c zanieczyszczenia stanowi� mog� powa�ne �ródło zagro�enia 
dla �rodowiska gruntowo – wodnego.�

4.6. Wpływ na jako�� powietrza atmosferycznego 

Wynikiem realizacji ustale� planu b�dzie wzrost niskiej emisji powodowanej przez �ródła 
grzewcze, ewentualnie technologiczne oraz obsług� komunikacyjn� przede wszystkim pro-
jektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej /PU/.  
Rzeczywisty zakres skutków w obszarach zabudowy PU zale�ny b�dzie od specyfiki pro-
wadzonej działalno�ci produkcyjno - usługowej. Inwestor, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepi-
sami, zobowi�zany jest do stosowania metod, technologii i �rodków technicznych chroni�-
cych powietrze przed zanieczyszczeniem, jak równie� do uwzgl�dnienia takich rozwi�za� 
technicznych i technologicznych, które zapewni� dotrzymanie obowi�zuj�cych standardów 
jako�ci �rodowiska. 
Wpływ �ródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zale�ny jest przede wszystkim od 
technicznych parametrów zastosowanych urz�dze� grzewczych (sprawno�� energetyczna, 
warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszcze� – parametry emitora) 
oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Projekt miejscowego planu w zakresie zaopatrywania 
w ciepło ustala stosowanie indywidualnych i lokalnych �ródeł ciepła z zastosowaniem eko-
logicznych nowoczesnych technologii, z zachowaniem warunków okre�lonych zgodnie z 
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uchwał� Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w spra-
wie wprowadzenia na obszarze województwa �l�skiego ogranicze� w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których nast�puje spalanie paliw. 
Ustalenia planu dopuszczaj� równie� stosowanie urz�dze� wytwarzaj�cych energi� ze �ró-
deł odnawialnych o mocy poni�ej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej. Mo�liwo�� 
wykorzystania czystych, odnawialnych �ródeł energii jest rozwi�zaniem korzystnym dla �ro-
dowiska, które pozwala w znacz�cy sposób ograniczy� emisj� zanieczyszcze� do �rodowi-
ska.�

4.7. Wpływ na klimat akustyczny 

W obszarze obj�tym miejscowym planem ochronie przed hałasem podlegaj� tereny ozna-
czone na rysunku planu symbolami ogólnymi UMN, które nale�y traktowa� jak tereny za-
budowy mieszkaniowo – usługowej. 
Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami szczególnymi (rozporz�dzenie Ministra �rodowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 roku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), dopuszczalne warto�ci hałasu, 
zgodnie z w/w rozporz�dzeniem proponuje si� przyj�� nast�puj�co:�
� gdy �ródłem hałasu s� drogi lub linie kolejowe: 

 przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 65 dB 
 przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N –  56 dB�

� gdy �ródłem hałasu s� pozostałe obiekty i działalno�� b�d�ca �ródłem hałasu: 
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie na-
st�puj�cym LAeq D – 55 dB 

 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 45 dB; 
 
 
Najistotniejszym �ródłem hałasu w bezpo�rednim otoczeniu terenów opracowania s� trasy 
komunikacyjne – droga krajowa DK78 i droga ekspresowa S1.  
Projektowane tereny działalno�ci produkcyjnej, baz, składów i magazynów /PU/ s� poten-
cjalnie znacz�cym �ródłem hałasu. Emisja hałasu z terenów usługowo-produkcyjnych b�-
dzie generowana w wyniku pracy urz�dze� i instalacji zwi�zanych z prowadzon� działalno-
�ci� usługow� lub produkcyjn�. Oddziaływanie akustyczne w takich przypadkach najcz�-
�ciej nie stwarza uci��liwo�ci dla otoczenia pod warunkiem odpowiedniego zaprojektowania 
i konstrukcji obiektów (o odpowiedniej izolacyjno�ci akustycznej), dostosowanej do charak-
teru działalno�ci i poziomu hałasu wewn�trz pomieszcze�. Najistotniejszym �ródłem hałasu 
b�dzie obsługa komunikacyjna. Działalno�� produkcyjna oraz usługowa mo�e si� wi�za� z 
intensywn� obsług� komunikacyjn�, szczególnie z du�ym udziałem pojazdów klasy ci��kiej 
(tereny składów, magazyny, centrum logistyczne). Korzystnym aspektem w kwestii poten-
cjalnych uci��liwo�ci akustycznych jest lokalizacja nowowyznaczanych obszarów                         
produkcyjno-usługowych w bezpo�rednim s�siedztwie tras komunikacyjnych /DK78, S1), 
umo�liwiaj�ca bezpo�redni� obsług� komunikacyjn�. 
Dla ochrony przed hałasem terenów istniej�cej zabudowy mieszkaniowej na kierunku 
wschodnim wzdłu� ulicy Zawadzkiego oraz na kierunku południowym – bezwzgl�dnie ko-
nieczne jest na etapie projektowania inwestycji stosowanie rozwi�za� ograniczaj�cych emi-
sj� hałasu m.in. poprzez odpowiednie zaprojektowanie wewn�trznego układu komunikacyj-
nego, ekranowanie �ródeł hałasu zabudow�, kształtowanie rze�by terenu wzdłu� dróg w 
sposób sprzyjaj�cy tłumieniu hałasu, wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej.  
Dla minimalizacji niekorzystnych oddziaływa� terenów PU na kierunku najbli�szej zabudowy 
mieszkaniowej, projekt miejscowego planu ustala nakaz realizacji wzdłu� drogi 1KDD pasa 
zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko�ci 10m. 
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Funkcjonowanie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo–usługowych powoduje emisj� 
hałasu o niewielkim poziomie, zwi�zanym z bytowaniem ludzi. Realizacja działalno�ci usłu-
gowej o okre�lonej ustaleniami planu specyfice nie wpłynie zasadniczo na warunki aku-
styczne – sama działalno�� przewa�nie nie wi��e si� z emisj� hałasu, nie wymaga równie� 
intensywnej obsługi komunikacyjnej, która mogłaby podwy�szy� poziom hałasu w �rodowi-
sku. Dla ograniczenia potencjalnych uci��liwo�ci powodowanych działalno�ci� usługow� w 
obszarach U i UMN, w kontek�cie s�siaduj�cej zabudowy mieszkaniowej, projekt miejsco-
wego planu ustala zakaz zagospodarowywania i u�ytkowania terenu działki budowlanej po-
za obrysem budynku w formie otwartych miejsc zwi�zanych z wykonywaniem pracy rze-
mie�lniczej, wytwórczej i naprawczej oraz nakaz wprowadzenia od strony działki z zabudo-
w� mieszkaniow� izolacji wizualnej w formie płotu pełnego lub �ywopłotu zimozielonego. 
 

4.8. Ryzyko wyst�pienia powa�nych awarii 

Projekt miejscowego planu wprowadza zakaz lokalizacji zakładów stwarzaj�cych zagro�e-
nie wyst�pienia powa�nych awarii rozumianych zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowi-
ska.�

4.9. Informacje o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko 

Realizacja ustale� miejscowego planu nie b�dzie powodowa� transgranicznych oddziały-
wa� na �rodowisko. 

 

5. Propozycje dotycz�ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowie� projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej 
przeprowadzania 

 

Przyj�te metody analizy skutków realizacji postanowie� projektowanego dokumentu winny 
umo�liwia� monitoring – w podstawowym zakresie � zgodno�ci u�ytkowania i zagospoda-
rowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz � rzeczywistej presji na �rodowi-
sko. 

1. Analiza zgodno�ci u�ytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miej-
scowego planu oraz dynamiki zmian w strukturze u�ytkowania   

Monitoring skutków realizacji ustale� planu prowadzony b�dzie w ramach analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez wójta uwzgl�dnia-
j�cej m.in. prowadzone na bie��co rejestry wydanych pozwole� na budow� oraz rejestry 
obiektów oddanych do u�ytku; 
Analiza zgodno�ci u�ytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego 
planu oraz dynamiki zmian w strukturze u�ytkowania prowadzona b�dzie w oparciu o np.: 

• wydane pozwolenia na budow�, 

• obiekty oddane do u�ytku, 

• parametry zabudowy; 
 

2. Ocena skutków dla �rodowiska 
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Dla oceny skutków dla �rodowiska realizacji ustale� miejscowego planu proponuje si� za-
stosowanie metod pozwalaj�cych na monitoring presji na �rodowisko oraz stanu jako�ci 
�rodowiska. 

Monitoring presji na �rodowisko winien dotyczy� w szczególno�ci: 

• realizacji w obszarze planu przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �ro-
dowisko � rejestr i analiza wydawanych decyzji o �rodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacj� przedsi�wzi�cia; 

Dla oceny jako�ci �rodowiska proponuje si� wykorzystanie wyników Pa�stwowego Monito-
ringu �rodowiska (realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska w 
Katowicach) w zakresie stanu jako�ci poszczególnych komponentów �rodowiska oraz wy-
st�puj�cych tendencji i dynamiki zmian. 

Gromadzone informacje w ramach PM� słu�� wspomaganiu działa� na rzecz ochrony �ro-
dowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społecze�stwa o: 

�� jako�ci elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jako�ci �rodowiska 
lub innych poziomów okre�lonych przepisami oraz obszarach wyst�powania prze-
krocze� tych standardów lub innych wymaga�, 

�� wyst�puj�cych zmianach jako�ci elementów przyrodniczych, przyczynach tych 
zmian w tym powi�zaniach przyczynowo-skutkowych wyst�puj�cych pomi�dzy emi-
sjami i stanem elementów przyrodniczych. 

Dla oceny jako�ci �rodowiska i tendencji zmian proponuje si� wykorzystanie danych pomia-
rowych i ocen udost�pnianych przez WIO� w Katowicach szczególnie w zakresie:  

• jako�ci wód powierzchniowych, 

• jako�ci powietrza, 

• hałasu (dla oceny stanu akustycznego �rodowiska proponuje si� skorzystanie                 
z rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony �rodowiska,                
o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy Prawo ochrony �rodowiska). 

�ródło: http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

 

Cz�stotliwo�� przeprowadzania monitoringu winna wynosi� nie rzadziej ni� raz na 4 lata. 

 

Powy�sze ustalenia stanowi� propozycje dotycz�ce przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji planu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania; ostateczne, przyj�te do realizacji 
metody analizy skutków oraz cz�stotliwo�� b�d� przedmiotem ustale� organu samorz�du 
terytorialnego. 

 

6. Rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� 
przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególno�ci na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno�� tego obszaru 

Teren opracowania nie posiada �adnych powi�za� z terenami NATURA 2000; w obszarze 
opracowania oraz w jego s�siedztwie nie wyst�puj� tereny i obiekty chronione na mocy 
ustawy o ochronie przyrody. W granicach obszaru obj�tego miejscowym planem nie 
wyst�puj� cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków ro�lin, zwierz�t i 
grzybów. 

Ochronie prawnej na podstawie przepisów odr�bnych podlegaj�: 
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��tereny gruntów le�nych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie grun-
tów rolnych i le�nych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161); najistotniejszym skutkiem 
realizacji ustale� planu jest konieczno�� przeznaczenia ok. 11,2ha gruntów le�nych na 
cele niele�ne. Tereny le�ne ze wzgl�du na izolacj� – brak jakichkolwiek powi�za� przy-
rodniczych, bariery antropogeniczne (droga krajowa DK78 i trasa S1) oraz niewielk� 
powierzchni� nie b�d� w stanie funkcjonowa� jako las i podlega� b�d� degradacji, peł-
ni�c funkcj� zieleni izolacyjnej. 

��zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec 
– Myszków; ochrona istniej�cych zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji in-
westycji, które mog� zanieczy�ci� wody podziemne lub mog�cych pogorszy� stan �ro-
dowiska wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych �cieków do gruntu, w tym loka-
lizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni �cieków z systemem doczyszczania �cie-
ków w gruncie.  

 

Teren obj�ty miejscowym planem usytuowany jest cz��ciowo w granicach ornitologicznego 
korytarza ekologicznego o randze regionalnej „Lasy Lublinieckie – Dolina Przemszy”. 
Jednocze�nie,  teren opracowania usytuowany jest w obszarach stref, w których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. 2019 poz. 1580), obowi�-
zuj� restrykcje dotycz�ce rodzajów zabudowy i sposobów zagospodarowania terenów 
sprzyjaj�cych wyst�powaniu ptaków, w celu ograniczania zagro�e� zwi�zanych z kolizjami 
lotniczymi. Zabudowa terenu opracowania skutkowa� b�dzie zaw��eniem korytarza ornito-
logicznego, ale nie stanowi bariery dla ci�gło�ci wyznaczonego korytarza, który po zaw��e-
niu nadal posiada� b�dzie szeroko�� min. 1,2km w rejonie terenu opracowania. 
Dodatkowo, na etapie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej, w granicach terenu 
opracowania oraz w jego bezpo�rednim s�siedztwie nie stwierdzono zarówno stanowisk, 
jak i miejsc koncentracji ptaków (l�gowisk, zimowisk, naturalnych �erowisk). Teren opraco-
wania nie znajduj� si� równie� na trasie głównych przelotów, jak i przelotów mniej licznych. 

 

Projekt miejscowego planu ustala zasady zagospodarowania i u�ytkowania terenów ograni-
czaj�ce potencjalny niekorzystny wpływ nowoprojektowanej zabudowy na �rodowisko. Do 
najistotniejszych rozwi�za� nale�� przede wszystkim: 

��zakaz realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko z 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: infrastruktury technicznej, komuni-
kacji, ł�czno�ci publicznej i sygnalizacji oraz przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w obszarze terenów PU i Uks; 

��zakaz lokalizacji zakładów stwarzaj�cych zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególno�ci zagro�enie wyst�pienia powa�nej awarii, 

��w obszarach U i UMN zakaz lokalizacji działalno�ci usługowej mog�cej powodowa� 
uci��liwo�ci i pogarsza� komfort zamieszkania w obszarach s�siaduj�cej zabudowy 
mieszkaniowej /m.in. usługi handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, baz i 
działalno�ci transportowej oraz hurtowej i detalicznej sprzeda�y paliw/, 

��zakaz lokalizacji instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych, 

��zakaz lokalizacji składowisk odpadów, w tym odpadów organicznych, 

��dopuszczenie magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku działalno�ci pro-
wadzonej na danym terenie, wył�cznie w budynkach lub zbiornikach podziemnych 
lub w sposób wynikaj�cy z procesów technologicznych, 
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��w zakresie ochrony powietrza obowi�zek ochrony powietrza polegaj�cy na zapobie-
ganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji, zgodnie                  
z przepisami szczególnymi oraz nakaz wykorzystywania do celów grzewczych indy-
widualnych i lokalnych �ródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych 
technologii, z zachowaniem warunków okre�lonych zgodnie z uchwał� Nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa �l�skiego ogranicze� w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których nast�puje spalanie paliw, 

��w zakresie ochrony wód podziemnych, w szczególno�ci Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 327 Lubliniec - Myszków zakaz odprowadzania �cieków bezpo-
�rednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lo-
kalnych oczyszczalni �cieków z systemem doczyszczania �cieków w gruncie, 

��w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenów nienara�onych na zanie-
czyszczenie stosowanie systemów odwodnie� powierzchniowych z rozs�czaniem 
wody w gruncie oraz stosowania zbiorników retencyjnych na wody opadowe, co po-
zwoli na ograniczanie niekorzystnych skutków zabudowy terenu w zakresie bilansu 
wodnego, 

��na styku terenów PU i zabudowy mieszkaniowej – nakaz realizacji wzdłu� drogi 
1KDD pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko�ci 10m, 

��w obszarach U i UMN zakaz zagospodarowywania i u�ytkowania terenu działki bu-
dowlanej poza obrysem budynku w formie otwartych miejsc zwi�zanych z wykony-
waniem pracy rzemie�lniczej, wytwórczej i naprawczej oraz nakaz wprowadzenia od 
strony działki z zabudow� mieszkaniow� izolacji wizualnej w formie płotu pełnego 
lub �ywopłotu zimozielonego, 

��ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych zieleni towarzysz�cej za-
budowie na poziomie 15-45% powierzchni działki budowlanej, w zale�no�ci od funk-
cji zabudowy /ł�cznie w granicach obszaru opracowania minimum 35ha terenów zie-
leni/; 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice  

w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne 

 ���

7. Streszczenie w j�zyku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływa� na �rodowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mierz�cice w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne. 
Obszar opracowania obejmuje teren poło�ony w południowej cz��ci sołectwa Nowa Wie� o 
powierzchni ok. 222,5 ha. Południow� i zachodni� granic� terenu opracowania wyznacza 
granica administracyjna z gminami Bobrowniki i O�arowice. Wschodni� granic� obszaru 
opracowania stanowi� tereny istniej�cej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z towarzy-
sz�cymi usługami stopnia podstawowego, usytuowane wzdłu� ulicy Zawadzkiego. 
Na kierunku północnym granic� terenu opracowania wyznacza przebieg drogi krajowej DK 
78 (ulica Wolno�ci). 
 

Proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu te-
renów w stosunku do istniej�cego u�ytkowania i zagospodarowania, obejmuj� wyznaczenie 
nowoprojektowanych terenów: 

��zabudowy usługowej oznaczonych symbolem U o ł�cznej powierzchni ok. 3,6ha, 

��zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczonych symbolem UMN o 
ł�cznej powierzchni ok. 9,8ha, 

��zabudowy usługowej obsługi komunikacji samochodowej oznaczonych symbo-
lem Uks o ł�cznej powierzchni ok. 1,7ha, 

��obiektów produkcyjnych, baz składów magazynów i usług oznaczonych symbo-
lem PU o ł�cznej powierzchni ok. 199,6ha; 

Projektowane funkcje produkcyjno-usługowe /PU/ s� �ci�le powi�zane z lokalizacj� przed-
miotowego terenu w strefie około lotniskowej MPL Katowice w Pyrzowicach – w obszarze 
rozwoju stref aktywno�ci gospodarczych przy w�złach i w korytarzach dróg krajowych. Pro-
jektowane funkcje s� wynikiem i bezpo�rednio uwzgl�dniaj� zarówno rozbudow� lotniska, 
jak i przebieg układu komunikacyjnego o znaczeniu ponadregionalnym. Zarówno strategia 
gminy jak i obowi�zuj�cy „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego 
2020+” przyj�ty Uchwał� Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 29 sierp-
nia 2016 roku, przeznaczaj� tereny obj�te planem dla intensywnego rozwoju obiektami 
usługowymi, m.in.: produkcyjnymi, magazynowo–składowymi, naukowo–badawczy-
mi, logistycznymi, wystawienniczymi (projektowane centrum logistyczne). 

Lokalizacja terenu opracowania w korytarzu tras komunikacyjnych o znaczeniu ponadregio-
nalnym pozwala na obsług� komunikacyjn� terenów PU, które charakteryzuje generowanie 
znacznych potoków ruchu, w sposób najmniej kolizyjny i najmniej uci��liwy dla mieszka�-
ców. 

 
Tereny opracowania przewidziane do zabudowy obejmuj� przede wszystkim rozległe kom-
pleksy nieu�ytków porolnych oraz niewielk� enklaw� terenów le�nych. Ro�linno�� w wi�k-
szo�ci stanowi� pospolite, synantropijne zbiorowiska trawiaste z nielicznym udziałem samo-
siejek głównie krzewów i drzew li�ciastych oraz pojedynczo sosny. Tereny le�ne w północ-
nej cz��ci obszaru planu, ze wzgl�du na izolacj� – brak jakichkolwiek powi�za� przyrodni-
czych, bariery antropogeniczne (na kierunku północnym droga krajowa DK78 i trasa S1) 
oraz niewielk� powierzchni� nie b�d� w stanie funkcjonowa� jako las i podlega� b�d� de-
gradacji, pełni�c funkcj� zieleni izolacyjnej. 
W granicach terenów projektowanych do zainwestowania nie wyst�puj� cenne zbiorowiska 
lub stanowiska chronionych gatunków ro�lin, zwierz�t i grzybów. Tereny te nie podlegaj� 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierz�cice  

w miejscowo�ci Nowa Wie� – Tereny Inwestycyjne 

 �	�

�adnym formom ochrony, ani nie stanowi� elementu powi�za� przyrodniczych, w tym po-
wi�za� z terenami NATURA 2000.  
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odr�bnych podlegaj�: 

��tereny gruntów le�nych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie 
gruntów rolnych i le�nych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161);  

��zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubli-
niec – Myszków; 

Teren obj�ty miejscowym planem usytuowany jest cz��ciowo w granicach ornitologicznego 
korytarza ekologicznego o randze regionalnej „Lasy Lublinieckie – Dolina Przemszy”. 
Jednocze�nie,  teren opracowania usytuowany jest w obszarach stref, w których zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. 2019 poz. 1580), obowi�-
zuj� restrykcje dotycz�ce rodzajów zabudowy i sposobów zagospodarowania terenów 
sprzyjaj�cych wyst�powaniu ptaków, w celu ograniczania zagro�e� zwi�zanych z kolizjami 
lotniczymi. Zabudowa terenu opracowania skutkowa� b�dzie zaw��eniem korytarza ornito-
logicznego, ale nie stanowi bariery dla ci�gło�ci wyznaczonego korytarza, który po zaw��e-
niu nadal posiada� b�dzie szeroko�� min. 1,2km w rejonie terenu opracowania. 
Dodatkowo, na etapie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej, w granicach terenu 
opracowania oraz w jego bezpo�rednim s�siedztwie nie stwierdzono zarówno stanowisk, 
jak i miejsc koncentracji ptaków (l�gowisk, zimowisk, naturalnych �erowisk). Teren opraco-
wania nie znajduj� si� równie� na trasie głównych przelotów, jak i przelotów mniej licznych. 

 

Główne kierunki oddziaływa� w wyniku realizacji ustale� miejscowego planu dotycz�: 
��zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych dla planowanych, nowych te-

renów zainwestowania technicznego /ł�cznie max 166,5ha/, w tym trwałe wykluczenie 
gleb z rolniczego u�ytkowania oraz przeznaczenie gruntów le�nych na cele niele�ne 
/11,2ha/, 

��uci��liwo�ci akustycznej w szczególno�ci nowoprojektowanych terenów PU (m.in. cen-
trum logistycznego), 

��zmiany walorów krajobrazowych terenów, 
��zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowa-

dzenie potencjalnych �ródeł zanieczyszcze� �rodowiska gruntowo-wodnego; 
Najistotniejsze skutki �rodowiskowe wyst�pi� w obszarach o funkcjach produkcyjno-
usługowych /PU/, w granicach których prognozuje si� wyst�pienie oddziaływa� o �rednim 
nat��eniu – obejmuj�cych skutki wynikaj�ce z gospodarczego korzystania ze �rodowiska o 
zasi�gu lokalnym, miejscowo zuba�aj�ce zasoby przyrodnicze.  
Dla ograniczenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu oraz minimalizacji potencjalnych 
uci��liwo�ci powodowanych projektowan� działalno�ci�, projekt miejscowego planu ustala 
nast�puj�ce rozwi�zania: 

��zakaz realizacji przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na �rodowisko z 
wyj�tkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: infrastruktury technicznej, komuni-
kacji, ł�czno�ci publicznej i sygnalizacji oraz przedsi�wzi�� mog�cych potencjalnie 
znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w obszarze terenów PU i Uks;  

��zakaz lokalizacji zakładów stwarzaj�cych zagro�enie dla �ycia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególno�ci zagro�enie wyst�pienia powa�nej awarii, 

��w obszarach U i UMN zakaz lokalizacji działalno�ci usługowej mog�cej powodowa� 
uci��liwo�ci i pogarsza� komfort zamieszkania w obszarach s�siaduj�cej zabudowy 
mieszkaniowej /m.in. usługi handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, baz i 
działalno�ci transportowej oraz hurtowej i detalicznej sprzeda�y paliw/, 
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��zakaz lokalizacji instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych, w tym składowisk odpadów niebezpiecznych, 

��zakaz lokalizacji składowisk odpadów, w tym odpadów organicznych, 

��dopuszczenie magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku działalno�ci pro-
wadzonej na danym terenie, wył�cznie w budynkach lub zbiornikach podziemnych 
lub w sposób wynikaj�cy z procesów technologicznych, 

��w zakresie ochrony powietrza obowi�zek ochrony powietrza polegaj�cy na zapobie-
ganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji, zgodnie                  
z przepisami szczególnymi oraz nakaz wykorzystywania do celów grzewczych indy-
widualnych i lokalnych �ródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych 
technologii, z zachowaniem warunków okre�lonych zgodnie z uchwał� Nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa �l�skiego ogranicze� w zakresie eksplo-
atacji instalacji, w których nast�puje spalanie paliw, 

��w zakresie ochrony wód podziemnych, w szczególno�ci Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Nr 327 Lubliniec - Myszków zakaz odprowadzania �cieków bezpo-
�rednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lo-
kalnych oczyszczalni �cieków z systemem doczyszczania �cieków w gruncie, 

��w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenów nienara�onych na zanie-
czyszczenie stosowanie systemów odwodnie� powierzchniowych z rozs�czaniem 
wody w gruncie oraz stosowania zbiorników retencyjnych na wody opadowe, co po-
zwoli na ograniczanie niekorzystnych skutków zabudowy terenu w zakresie bilansu 
wodnego, 

��na styku terenów PU i zabudowy mieszkaniowej – nakaz realizacji wzdłu� drogi 
1KDD pasa zieleni izolacyjnej o minimalnej szeroko�ci 10m, 

��w obszarach U i UMN zakaz zagospodarowywania i u�ytkowania terenu działki bu-
dowlanej poza obrysem budynku w formie otwartych miejsc zwi�zanych z wykony-
waniem pracy rzemie�lniczej, wytwórczej i naprawczej oraz nakaz wprowadzenia od 
strony działki z zabudow� mieszkaniow� izolacji wizualnej w formie płotu pełnego 
lub �ywopłotu zimozielonego, 

��ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych zieleni towarzysz�cej za-
budowie na poziomie 15-45% powierzchni działki budowlanej, w zale�no�ci od funk-
cji zabudowy /ł�cznie w granicach obszaru opracowania minimum 35ha terenów zie-
leni/; 

  

 
 






