
WÓJT GMINY MIERZĘCICE 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOGGNNOOZZAA  OODDDDZZII AAŁŁ YYWWAANNII AA  NNAA  ŚŚRROODDOOWWII SSKK OO  
 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestr zennego 
Gminy Mierz ęcice dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
mgr Aneta Tychowska – Jankowska 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mierzęcice, sierpie ń 2016 r. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Mierz ęcice  

dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce  

 

 

 1 

Spis treści 

1. Wstęp______________________________________________________________ 3 

1.1. Przedmiot opracowania___________________________________________________ 3 

1.2. Metodyka ______________________________________________________________ 3 

1.3. Podstawowe akty prawne, materiały wejściowe i literatura przedmiotu___________ 4 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  – główne cele, 
założenia i ustalenia istotne z punktu ochrony środowiska, powiązania z innymi 
dokumentami ____________________________________________________________ 6 

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie i użytkowanie terenu __________________________ 6 

2.2. Przeznaczenie terenów objętych miejscowym planem__________________________ 7 

Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej _________________________________ 8 

Rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu _____________________________ 8 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami _________________________________________ 8 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Mierzęcice_____________________________________________________________ 8 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030_______________________________________________ 10 

3. Ocena istniejącego stanu i funkcjonowania środowiska, obszary podlegające 
ochronie prawnej oraz istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu _______________________________________ 11 

3.1. Istniejący stan środowiska _______________________________________________ 11 

Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu______________________________ 11 

Geologia terenu i uwarunkowania górnicze_______________________________________ 11 

Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu __________________________________ 11 

Warunki klimatyczno – meteorologiczne _________________________________________ 14 

3.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna _________________________________ 15 

3.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie 
prawnej ____________________________________________________________________ 16 

4. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośred-nie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 
stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko ______________________17 

4.1. Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą________________________________ 17 

4.2. Wpływ na kopaliny _____________________________________________________ 18 

4.3. Wpływ na klimat _______________________________________________________ 18 

4.4. Wpływ na warunki przyrodniczo-krajobrazowe _____________________________ 18 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Mierz ęcice  

dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce  

 

 

 2 

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne _______________________________ 19 

4.6. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego________________________________ 20 

4.7. Wpływ ustaleń miejscowego planu na klimat akustyczny ______________________ 20 

4.8. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko_________ 21 

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania _______________21 

6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru _________________________________________ 22 

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym _______________________________ 24 
 

 

Spis załączników 

Zał. nr 1  Wpływ realizacji ustaleń miejscowego planu na środowisko – część graficzna 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Mierz ęcice  

dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce  

 

 

 3 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływań na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mierz ęcice dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce.   
Obszar miejscowego planu obejmuje teren o powierzchni około 35,7 ha położony w połu-
dniowej części sołectwa Przeczyce (rejon Mrowieńca).  
 

Obowiązek sporządzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz.353), na 
podstawie których organ administracji publicznej opracowujący projekt planu zagospodarowania prze-
strzennego ma obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Zakres prognozy 
oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym prognoza powinna m.in.: 

� zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powią-
zaniach z innymi dokumentami, 

� zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

� określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 
przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, 

� określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczą-
cym oddziaływaniem, 

� określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

� określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym od-
działywania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz negatywne i pozytywne, 

� przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie szko-
dliwych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego doku-
mentu, 

� zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 
 
Zakres prognozy uwzględnia 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 objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań plani-
stycznych. 

1.2. Metodyka 

Pierwszym elementem sporządzania prognozy jest delimitacja obszaru badań: zarówno 
ustalenie zasięgu przestrzennego prognozy jak i delimitacja obszaru objętego ustaleniami 
miejscowego planu. Szczególnie istotne jest przyjęcie odpowiedniego pola analizy tak aby 
gwarantowało możliwość analizy i oceny powiązań i zależności z otoczeniem. W prognozie 
uwzględniono wpływ działalności inwestycyjnej i sposobów gospodarowania na obszary 
otaczające jak również wpływ terenów sąsiednich na środowisko przyrodnicze i jego zmiany 
w obszarze opracowania. 
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Następnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowań środowisko-
wych a w szczególności wrażliwości i podatności środowiska na degradację oraz ustaleń 
planu dotyczących projektowanych sposobów użytkowania i zagospodarowania terenów – 
przeprowadzono delimitację obszaru opracowania na jednostki o różnej wadze skutków 
środowiskowych. Dla każdego terenu określono skutki zarówno pozytywne jak i negatywne 
realizacji ustaleń planu. 
Skutki środowiskowe realizacji planu rozpatrywano wg następujących kryteriów: 
• wg kryterium natężenia presji: niewielkie Nw, średnie Ś i duże D 
• wg kryterium zasięgu: miejscowe M, lokalne L i regionalne R 
• wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe K i długotrwałe D 
• wg kryterium odwracalności przekształceń: odwracalne O i nieodwracalne N; 
Syntetycznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu dokonano w oparciu o pro-
gnozowane skutki dla poszczególnych komponentów środowiska ze szczególnym uwzględ-
nieniem uwarunkowań ekofizjograficznych. 
Przedstawiona graficznie syntetyczna ocena skutków środowiskowych realizacji ustaleń 
projektowanego dokumentu wyróżnia zarówno skutki pozytywne jak i negatywne.  
Negatywne skutki oceniono wg skali: 
� o niewielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie 

poza powszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze śro-
dowiska w stopniu nie wywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym, przy 
braku przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie wła-
snych analiz dotyczących w szczególności wrażliwości środowiska i jego podatności 
na degradację; 

� o średnim natężeniu - obejmujące skutki wynikające z gospodarczego korzystania 
ze środowiska o zasięgu lokalnym, miejscowo zubażające zasoby przyrodnicze; 

1.3. Podstawowe akty prawne, materiały wej ściowe i literatura przedmiotu 

1.3.1. Podstawowe akty prawne 

� ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 353), 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. 2016, poz. 672), 

� ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 
2015, poz. 1651), 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 778), 

� ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 
469),  

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz.1800),  

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okre-
ślenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70), 
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� ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.); 
� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016, 
poz. 71); 

� rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczal-
nych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 112),  

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie do-
puszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz. 1883); 

1.3.2. Materiały wyj ściowe, literatura przedmiotu 

�„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice dotyczący miej-
scowości Przeczyce – projekt” lipiec 2016; 

�„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęci-
ce (tekst jednolity)” uchwalone Uchwałą Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Mierzęcice z 
dnia 29 października 2014, 

�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 Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1988, 

�„Geomorfologia Polski. Tom 1. Polska Południowa Góry i Wyżyny” praca zbiorowa pod 
redakcją M. Klimaszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, 

�„Klimat Polski” Alojzy Woś Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 
�„Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku” Wojewoda Śląski, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; Katowice 2015; 
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2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrz ennego  
– główne cele, zało żenia i ustalenia istotne z punktu ochrony środowiska, 
powi ązania z innymi dokumentami  

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie i u żytkowanie terenu 
 
Teren opracowania obejmuje obszar o powierzchni ok. 35,7ha, usytuowany w południowej 
części sołectwa Przeczyce. Granice terenu opracowania wyznaczają: � na kierunkach 
wschodnim, północnym i zachodnim lokalne drogi – odpowiednio droga powiatowa ul. 21 
Stycznia, powiatowa ul. Dąbrowska oraz gruntowa droga polna; � na kierunku południo-
wym granica działki nr ewid. 1055. 
 

 
  teren obj ęty miejscowym planem  
 
Obszar objęty miejscowym planem jest w większości niezainwestowany, obejmuje kom-
pleks użytków rolnych, w części odłogowanych. 
Jedyne w części wschodniej, wzdłuż ulicy 21 Stycznia występuje zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna oraz fragmentarycznie zagrodowa. 
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Teren obj ęty miejscowym planem  

Otoczenie terenu opracowania stanowią rozległe kompleksy użytków rolnych oraz tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej skupione wzdłuż lokalnych dróg. 

2.2. Przeznaczenie terenów obj ętych miejscowym planem 

Dla przedmiotowego obszaru ustalenia projektu miejscowego planu wyznaczają tereny o 
następującym przeznaczeniu: 
MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorcza, 
KDL  teren drogi publicznej klasy lokalna, 
KDD teren drogi publicznej klasy dojazdowa, 
KDW tereny dróg wewnętrznych 
 
W granicach nowoprojektowanych terenów projekt miejscowego planu ustala następujące 
warunki i zasady zagospodarowania: 
� dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1-

3MN o łącznej powierzchni ok. 31,3ha podstawowe przeznaczenie terenu obejmuje za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług towarzyszących z zakre-
su: zdrowia, edukacji, handlu detalicznego, gastronomii, sportu i rekreacji oraz usług 
konsumpcyjnych służących zaspokojeniu potrzeb osobistych mieszkańców (np. fryzjer, 
gabinet kosmetyczny, punkty napraw artykułów AGD), realizowanych w celu poprawy 
warunków zamieszkania i jakości życia społeczności lokalnej; ustalone zasady kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują: minimalny udział procen-
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towy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 
40%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej na poziomie 30%, maksymalną wysokość budynków mieszkalnych 10m; 

 
� dla terenów  oznaczonych symbolami 1KDD oraz 1KDW i 2KDW o łącznej powierzch-

ni ok. 1,2ha  przeznaczonych na planowaną drogę publiczną o funkcji ulicy dojazdowej 
oraz drogi wewnętrzne projekt planu ustala szerokość w liniach rozgraniczających 
10,0m; 

Rozwi ązania w zakresie infrastruktury technicznej 

W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych ustalenia miejscowego planu przewidują: 
 
� w zakresie zaopatrzenia w wod ę – z istniejących, lokalnych sieci wodociągów za-

silanych z własnych ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy poza 
granicą planu; 

 
� w zakresie odprowadzenia ścieków  – docelowo odprowadzenie ścieków sanitar-

nych poprzez gminny system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej 
poza granicą planu, kanalizacją grawitacyjno – tłoczną, w systemie kanalizacji roz-
dzielczej; do czasu realizacji zorganizowanego systemu projekt planu dopuszcza 
unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorni-
ków, lub przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 
� w zakresie odprowadzenia wód opadowych  – do lokalnych odbiorników zgodnie 

z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; 
 
� w zakresie zaopatrzenia w ciepło  – stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł 

ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii gwarantujących 
wysoką sprawność energetyczną (powyżej 80%) i wysoką efektywność ekologiczną 
(niski wskaźnik emisji); 

Rozwi ązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 

Obsługę komunikacyjną obszaru planu i powiązania zewnętrzne zapewniają istniejące po-
wiatowe drogi publiczne klasy zbiorczej 1KDZ (ul. 21 Stycznia) oraz klasy lokalnej 1KDL (ul. 
Dąbrowska). Dla obsługi nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej projekt planu wy-
znacza drogę dojazdową /1KDD/ oraz drogi wewnętrzne /1KDW i 2KDW/ z włączeniem do 
drogi powiatowej 1KDL. 

2.3. Powi ązania z innymi dokumentami 

Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mie-
rzęcice  
 
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice 
uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 
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2002 r. ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXXVI/231/2009 Rady Gminy Mierzęcice 
z dnia 30 września 2009 r., Uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 24 lu-
tego 2010 r., Uchwałą Nr V/27/2011 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011 r. i 
Uchwałą Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 października 2014 r. 
Zgodnie z II zmianą Studium przyjętą Uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z 
dnia 24 lutego 2010 r teren opracowania przeznaczony jest dla rozwoju zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z towarzysz ącymi usługami o cechach i standardach cha-
rakterystycznych dla osiedli podmiejskich z enklawa mi zabudowy o cechach zabu-
dowy wiejskiej.  
 

 
Wyrys ze Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Mierz ęcice 
 

  teren obj ęty miejscowym planem  

 
 
Zmianą Studium wyznaczono nowy zespół zabudowy mieszkaniowej w rejonie Przeczyce - 
Mrowieniec jako kontynuację terenów rozwojowych zabudowy mieszkaniowej w kierunku 
południowym od pasa zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ul. Mostowej z dopuszczeniem re-
alizacji zabudowy dla potrzeb rolników, przy zapewnieniu prawidłowych powiązań z istnieją-
cą i planowaną strukturą osadniczą wsi. 
Tereny rozwojowe zabudowy mieszkaniowej wyznaczone zostały poza granicą obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów  wrażliwych na zmiany klimatu 
do roku 2020 z perspektyw ą do roku 2030  
Plan wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej 
wrażliwych sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 w celu ograniczenia zagrożeń dla 
rozwoju społecznego i gospodarczego, wynikających ze zmian klimatu.  
W obszarze gospodarki przestrzennej i terenów zurbanizowanych zmiany klimatyczne będą  
prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu prowadzonej 
lub planowanej działalności m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost 
ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podnie-
sienie, a także obniżenie poziomu wód gruntowych. 
Kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze gospodarki przestrzennej i bu-
downictwa dotyczą w szczególności skutecznej ochrony terenów zabudowy istniejącej i pro-
jektowanej przed osuwiskami, ruchami masowymi ziemi oraz niebezpieczeństwem powodzi. 
W obszarze objętym miejscowym planem nie występują obszary zagrożone powodzią, 
osuwiskami ani tereny predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi. 
 
 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Mierz ęcice  

dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce  

 

 

 11

3. Ocena istniej ącego stanu i funkcjonowania środowiska, obszary podlegaj ą-
ce ochronie prawnej oraz istniej ące problemy ochrony środowiska istotne 
z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumen tu  

3.1. Istniej ący stan środowiska 

Poło żenie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu 

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z podziałem fizycznoge-
ograficznym J. Kondrackiego, położony jest w obrębie makroregionu Wyżyna Śląska w re-
gionie Garb Tarnogórski. Według podziału Wyżyny Śląskiej na jednostki geomorfologiczne 
(S. Gilewska 1972) teren opracowania przynależy do Płaskowyżu Twardowickiego, stano-
wiącego falistą wierzchowinę z pagórami i garbami, opadającą w kierunku północno-
wschodnim. 

Geologia terenu i uwarunkowania górnicze 

Podłoże terenu opracowania budują utwory karbonu, permu, triasu, jury i czwartoorzędu.  
Karbon wykształcony jest w postaci łupków i mułowców z wkładkami piaskowców (warstwy 
Malinowskie). Perm reprezentują zlepieńce. Trias wykształcony jest głównie w postaci wa-
pieni płytowych, falistych, zlepieńcowatych i komórkowych warstw gogolińskich, budujących 
wzniesienia. W obrębie utworów triasowych, w strefach uskokowych mogą rozwijać się zja-
wiska krasowe, stwarzające potencjalne możliwości wystąpienia deformacji nieciągłych. W 
zachodniej części terenu opracowania triasowe wapienie tworzą wychodnie. 
Pokrywę czwartorzędową budują utwory plejstocenu - piaski i żwiry akumulacji lodowcowej 
zlodowacenia środkowopolskiego. Na większości obszaru występują grunty o korzystnych 
warunkach budowlanych. We wschodniej części terenu opracowania występują holoceńskie 
osady rzeczne związane z doliną Czarnej Przemszy. 

Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu 

Rejon terenu opracowania przynależy do bytomsko-olkuskiego regionu hydrogeologicznego 
z głównym poziomem użytkowym, szczelinowo-krasowym w wapieniach i dolomitach triasu 
dolnego i środkowego. Poziom ten w rejonie terenu opracowania spełnia kryteria przyjęte 
dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – obszar opracowania usytuowany jest w gra-
nicach triasowego GZWP 454 „Olkusz – Zawiercie”. Zbiornik triasowy zasilany jest na wy-
chodniach serii węglanowej bezpośrednio lub pośrednio poprzez utwory czwartorzędowe. 
Lokalny przepływ z zbiorniku następuje w kierunku północno-wschodnim. Głębokość do 
zwierciadła wody w GZWP w rejonie terenu opracowania kształtuje się na poziomie ok. 20m 
ppt. Poziom triasowy w rejonie opracowania zagrożony jest w stopniu wysokim i bardzo wy-
sokim – czas pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu waha się w granicach 
2-5 lat i poniżej 2 lat. 
Drugorzędny poziom użytkowy występuje w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędu. 
Na podstawie materiałów archiwalnych głębokość zalegania zwierciadła pierwszego pozio-
mu wodonośnego o charakterze swobodnym kształtuje się na poziomie 2-5m ppt. 
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Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych teren opracowania przynależy 
do JCWPd 112 w regionie wodnym Subregion Środkowej Wisły wyżynny. 
 

 
Przeprowadzona ocena stanu ilościowego i jakościowego JCWPd w latach 2005 i 2015 w 
punktach monitoringowych Siewierz i Siewierz, Łazy kwalifikuje wody do stanu dobrego. 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – niezagro żona . 
Rozpoznane istotne problemy dotyczą niedostatecznej sanitacji obszarów wiejskich i rekre-
acyjnych oraz nadmiernego rozdysponowywania zasobów. 
 
Pod względem hydrograficznym, omawiany obszar należy do dorzecza Czarnej Przemszy. 
Zgodnie z podziałem na jednolite części wód teren opracowania przynależy do JCWP o ko-
dzie PLRW2000821279 Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy. 
 
Warunki hydrologiczne obszaru scharakteryzowano na podstawie wieloletnich danych po-
miarowych IMGW dotyczących przepływów w profilu Przeczyce na Czarnej Przemszy. 
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Tabela 1 Charakterystyczne przepływy miesi ęczne i roczne /m 3/sek/  

Miesiące 

Stan  
XI 

 
XII 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

Średni 
roczny 

Czarna Przemsza  profil  Przeczyce km 52,2 

SNQ 1,00 1,11 1,27 1,43 1,38 1,22 1,19 0,98 1,02 0,95 0,97 0,86 

SSQ 1,58 1,87 2,17 2,37 2,80 2,69 2,06 1,86 1,93 1,74 1,53 1,45 
SWQ 2,44 3,12 3,99 4,07 5,90 5,19 3,91 3,82 4,26 3,52 2,49 2,68 

2,00 

 
W zlewni Czarnej Przemszy w badanym profilu zaznacza się jedno wyraźne wezbranie wio-
senne z maksimum w marcu (140% średniego rocznego przepływu). Okres obniżonych 
przepływów trwa od sierpnia do listopada; minimalne przepływy przypadają na październik, 
w którym średni przepływ stanowi 73% średniego rocznego przepływu). Reżim hydrologicz-
ny Czarnej Przemszy jest zaburzony przez czynniki antropogeniczne (wyrównanie przepły-
wów, szybki wzrost wartości przepływu po intensywnych opadach na skutek wymuszania 
spływu systemami kanalizacyjnymi). Ważnym czynnikiem modyfikującym przebieg odpływu 
Czarnej Przemszy jest położony powyżej profilu wodowskazowego zbiornik Przeczyce. 
 

 

Tabela 2 Średnie miesi ęczne współczynniki przepływu oraz współczynniki nie re-

gularno ści /λ/ 

Miesiące 
Profil 

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

Czarna 
Przemsza 

- Przeczyce 

0,79 0,94 1,09 1,19 1,40 1,35 1,03 0,93 0,97 0,87 0,77 0,73 177 

 
W poniższej tabeli zestawiono zaobserwowane przepływy ekstremalne oraz odpowiadające 
im spływy jednostkowe. 
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Tabela 3 Zaobserwowane stany ekstremalne /cm/, przepływy ek stremalne i śred-

nie /m 3/s/ oraz odpowiadaj ące im spływy jednostkowe /dm 3/s/km 2/ 

WWW 

data 

SSW 

okres 

NNW 

data 
Profil 

WWQ 

data 

WWq 
SSQ 

okres 

SSq 
NNQ 

data 

NNq 

222 

9.07.1997 

58 

1986- 1995 

47 

19.10.1983 
Czarna 

Przemsza 
profil 

Przeczyce 
38,9 

9.07.1997 

130 
2,00 

1961-1999 

6,70 
0,22 

10.09.1992 

0,74 

 
Dla rzek przepływających przez obszary zurbanizowane charakterystyczne są wyraźne 
spłaszczenia przepływów średnich i niskich oraz gwałtowna reakcja na zwiększone opady 
wyrażająca się wyraźnymi kulminacjami przepływów maksymalnych w letnich okresach 
opadowych. Spłaszczenie przepływów wynika z dużego udziału wód obcych w odpływach 
rzek (ścieki komunalne i przemysłowe), zaś wyraźne kulminacje letnie są spowodowane 
wpływem skanalizowania obszarów miejskich i szybkim odprowadzeniem wody do rzek po 
zwiększonych opadach. 
 
Stan wód jcw Przemsza od zbiornika Przeczyce do ujścia Białej Przemszy w 2015 oceniono 
jako zły . Ocenę wykonano na podstawie badań prowadzonych w punktach pomiarowych: 
Przemsza - powyżej ujęcia w Będzinie i Przemsza - powyżej ujścia Białej Przemszy. O oce-
nie zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny ze względu na elementy biologiczne i 
fizykochemiczne. JCW nie spełniała wymogów dla bytowania ryb w warunkach naturalnych 
oraz wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł ko-
munalnych. 
Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji badanych wskaźników w 2015 roku: 
a) elementy biologiczne – III klasa, 
b) elementy hydromorfologiczne – II klasa (ocena dziedziczona z 2013 roku), 
c) elementy fizykochemiczne (grupa 3.1-3.5) – poniżej potencjału dobrego, o ocenie zade-
cydowały wskaźniki: BZT5, chlorki, twardość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfo-
rany i fosfor ogólny – poniżej potencjału dobrego,  
d) elementy fizykochemiczne (grupa 3.6) – poniżej potencjału dobrego, o ocenie zadecydo-
wały wskaźniki: fenole lotne; 
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – zagrożona. 

Warunki klimatyczno – meteorologiczne 

Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo–klimatyczne Polski R. Gumińskiego przedmioto-
wy obszar należy do dzielnicy częstochowsko–kieleckiej, charakteryzującej się następują-
cymi parametrami: 

• średnia roczna temperatura powietrza  7 – 80 C, 
• czas zalegania pokrywy śnieżnej   60 – 90 dni, 
• czas trwania okresu wegetacyjnego    200 – 210 dni; 
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Warunki opadowe na analizowanym obszarze scharakteryzowano na podstawie danych 
pomiarowych z wielolecia 1961-2000 dla posterunku opadowego IMGW Brynica. 

Tabela 4 Zestawienie średnich miesi ęcznych sum opadów atmosferycznych z 
wielolecia 1961-2000 w roku normalnym (N), w roku w ilgotnym (W) oraz 
w roku suchym (S)  

Sumy miesięcznych opadów w mm 
Wielkość 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominujące kierunki wiatrów nawiązują do ogólnej cyrkulacji powietrza; przeważają (43,3%) 
wiatry z sektora zachodniego (SW, W, NW), które wieją średnio z prędkością od 2,7 – 3,1 
m/s oraz wiatry wschodnie (13,9%) o średniej prędkości 3,0 m/s. Z rozkładu prędkości wia-
trów, które mają istotne znaczenie w przewietrzaniu obszaru wynika, iż wiatry słabe >0 do 
2m/s stanowią 44% czasu w ciągu roku a cisze 17% co oznacza, iż mniej korzystne warunki 
do przewietrzania stanowią 61% czasu w ciągu roku. 

3.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega żadnym formom ochrony prawnej. W 
obszarze miejscowego planu nie występują również cenne zbiorowiska lub stanowiska 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Teren opracowania praktycznie w całości – poza pasem zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zagrodowej wzdłuż ulicy 21 Stycznia – stanowią grunty rolne. Pola uprawne posia-
dają najniższy możliwy wskaźnik stabilności ze wszystkich zbiorowisk roślinnych (poniżej 1 
w skali 0-5), ich stabilność przyrodniczą i związany z tym poziom różnorodności biologicznej 
należy ocenić jako bardzo niski. Obecnie, część użytków rolnych jest odłogowanych, co 
może stanowić z jednej strony czynnik sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej, z 
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drugiej jednak strony powoduje znaczne zachwaszczanie (przede wszystkim rozwój trzcin-
nika, nawłoci, ostrożnia polnego), uniemożliwiające rozwój innych roślin oraz stanowiące 
remizy dla szkodników sąsiednich upraw. 
 
3.3. Istniej ące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególno ści dotycz ące obszarów 
podlegaj ących ochronie prawnej 

 
W obszarze opracowania oraz w jego sąsiedztwie nie wyst ępują tereny i obiekty chro-
nione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r oku o ochronie przyrody.  
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają zasoby wód podziemnych 
– triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 454 „Olkusz – Zawiercie”– na mocy ustawy z 
dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne; Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (art. 59 
ust. 1) na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zarówno powierzchniowych 
jak i podziemnych, obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania grun-
tów lub korzystania z wody, w celu ochrony tych zasobów przed degradacją. Zgodnie z art. 
59 ust. 2 ustawy na obszarach ochronnych można zabronić wznoszenia obiektów budowla-
nych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanie-
czyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Obszary ochronne ustana-
wia dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego, 
na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 60 ustawy Prawo 
wodne). W chwili obecnej brak jest obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
ustanowionych przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, tym 
niemniej ochrona istniejących zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji inwestycji 
stanowiących zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego oraz wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub gruntu. 
Źródłem zagrożeń dla wód zbiornika jest zabudowa terenów nieskanalizowanych, szczegól-
nie w obszarach wychodni triasowych zagrożonych w stopniu bardzo wysokim migracją za-
nieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika. Rozwiązania projektu planu w zakre-
sie ochrony wód podziemnych, w tym ze względu na położenie obszaru planu                         
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemny Nr 454 Olkusz – Zawiercie wprowadzają 
zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych oraz zakaz 
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ście-
ków w gruncie. Docelowo rozwiązania w zakresie infrastruktury przewidują odprowadzanie 
ścieków sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków, zloka-
lizowanej poza granicą planu, kanalizacją grawitacyjno – tłoczną, w systemie kanalizacji 
rozdzielczej. 
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4. Przewidywane znacz ące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpo śred-
nie, po średnie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 
i negatywne na środowisko  

 
Zakres i natężenie potencjalnych skutków środowiskowych realizacji ustaleń miejscowego 
planu jest rezultatem nałożenia się specyficznych oddziaływań projektowanych funkcji lub 
sposobów użytkowania terenów na cechy środowiska w szczególności dotyczące jego 
wrażliwości i podatności na degradację.  
Podsumowując proponowane zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów, 
projektowany dokument wyznacza przede wszystkim nowoprojektowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN o łącznej powierzchni ok. 31,3ha oraz tereny dróg dojaz-
dowych KDD o łącznej powierzchni ok. 1,2ha  dla obsługi nowoprojektowanej zabudowy. 
Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje przede wszystkim: 
� trwałe wykluczenie gruntów z użytkowania rolniczego i zabudowę terenów otwartych, 

biologicznie czynnych w granicach projektowanych terenów zabudowy, 
� zmianę walorów krajobrazowych terenu, 
� wprowadzenie potencjalnych punktowych źródeł zanieczyszczeń środowiska grun-

towo-wodnego w postaci terenów zabudowanych nieskanalizowanych, 
� wprowadzenie źródeł niskiej emisji z indywidualnych instalacji grzewczych budynków 

mieszkalnych i usługowych; 
Skutki realizacji ustaleń miejscowego planu kwalifikować się będą do oddziaływań o nie-
wielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza po-
wszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze środowiska w stopniu 
nie wywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym. 
Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji projektu miejscowego planu na poszcze-
gólne komponenty środowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyjętych roz-
wiązań planistycznych. 

4.1. Wpływ na powierzchni ę ziemi ł ącznie z gleb ą 

Realizacja ustaleń miejscowego planu na powierzchnię ziemi zaznaczy się głównie w fazie 
zagospodarowywania terenów dla nowoprojektowanych funkcji i wynikać będzie z koniecz-
nych prac ziemnych dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanych obiektów mieszkanio-
wych i usługowych, realizacji wewnętrznych terenów komunikacji oraz wyposażenia terenów 
w niezbędną infrastrukturę techniczną. Skutki środowiskowe realizacji ustaleń miejscowego 
planu dotyczyć będą przede wszystkim: 
� wpływu prac ziemnych i budowlanych na istniejące ukształtowanie powierzchni w 

wyniku prac niwelacyjnych, 
� trwałego wykluczenia gleb z rolniczego użytkowania w związku z planowanym zain-

westowaniem, 
� zdjęcia wierzchniej urodzajnej warstwy gleby w granicach projektowanych prac 

ziemnych i budowlanych, zniekształcenia profilu oraz zmiany właściwości fizyko-
chemicznych gruntów w otoczeniu oraz przeznaczenia ok. 32,5ha terenów biolo-
gicznie czynnych dla zabudowy mieszkaniowej i koniecznej obsługi komunikacyjnej; 
Łącznie obszar przeznaczony bezpośrednio pod zainwestowanie techniczne (zabu-
dowa i tereny utwardzone) uwzględniając maksymalnie możliwe wskaźniki zabudo-
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wy wynosi ok. 20ha (łącznie ok. 40tys. m3 urodzajnej warstwy gleby, przy założeniu 
średniej miąższości humusu na poziomie 20 cm). 

Wpływ realizacji miejscowego planu w zakresie nowoprojektowanej zabudowy na po-
wierzchnię będzie niewielki, o miejscowym zasięgu ale nieodwracalnym charakterze – pro-
jektowana zabudowa wymagać będzie jedynie prac mikroniwelacyjnych.  
W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji największe znaczenie ma ochro-
na zebranej wierzchniej warstwy gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem, która po-
winna zostać zeskładowana oraz wykorzystana gospodarczo na przedmiotowym terenie 
(właściwe zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby polega przede wszystkim na niedo-
puszczeniu do jej zanieczyszczenia w tym ziemią pochodzącą z głębszych warstw oraz 
nadmiernego ubicia niszczącego jej strukturę). Jeżeli nie uda się zagospodarować gleby na 
obszarze należącym do Inwestorów, należy uzgodnić z Urzędem Gminy jej wykorzystanie w 
innym miejscu np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych. Skała macierzysta z wyko-
pów pod fundamenty może posłużyć do niwelacji terenu lub prac inżynierskich.  

4.2. Wpływ na kopaliny 

Ustalenia miejscowego planu nie ograniczają w żaden sposób dostępności kopalin. 
W obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 
Obszar objęty planem położony jest poza granicami istniejących obszarów i terenów górni-
czych.  

4.3. Wpływ na klimat 

W wyniku realizacji projektowanego dokumentu wystąpi bardzo nieznaczny wpływ o miej-
scowym zasięgu na lokalne warunki klimatyczne. Modyfikacje warunków mikroklimatycz-
nych w wyniku wprowadzenia zabudowy dotyczą głównie problemów dodatkowej dostawy 
energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie grzew-
czym) oraz modyfikacji sił i kierunków słabych wiatrów. Kształtowaniu właściwych warunków 
przewietrzania terenu, szczególnie w związku z wprowadzeniem kolejnych źródeł niskiej 
emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych służyć powinny tereny zieleni towarzyszącej zabu-
dowie poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. 

4.4. Wpływ na warunki przyrodniczo-krajobrazowe 

Realizacja ustaleń miejscowego planu spowoduje przede wszystkim trwałe wykluczenie 
gleb z rolniczego użytkowania oraz likwidację terenów biologicznie czynnych dla planowa-
nych, nowych terenów zainwestowania technicznego oraz utwardzonych nawierzchni we-
wnętrznego układu komunikacyjnego.  
Wpływ nowoprojektowanej zabudowy na warunki przyrodnicze dotyczyć będzie przede 
wszystkim: � zmian w lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie tere-
nu materiałami nieprzepuszczalnymi, odprowadzanie wód kanalizacją, w tym do lokalnych 
odbiorników (zlewnia Przemszy), oraz � wprowadzenie potencjalnych źródeł uciążliwości 
szczególnie w zakresie powstawania ścieków oraz emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
do powietrza. 
Dla łagodzenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu projekt miejscowego planu ustala 
minimalne powierzchnie biologicznie czynne na poziomie 40% powierzchni terenu – łącznie 
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ok. 12,5ha zieleni towarzyszącej zabudowie, które winny być zagospodarowane zróżnico-
waną zielenią z uwzględnieniem rodzimych gatunków drzew i krzewów. Tereny zieleni peł-
nić będą głównie funkcje mikroklimatyczne poprzez poprawę warunków przewietrzania te-
renu, funkcje ochrony stanu sanitarnego oraz walorów wizualnych krajobrazu. 
 
Realizacja ustaleń planu będzie miała wpływ na krajobraz o miejscowym zasięgu i długo-
trwałym charakterze, powodując zasadniczą zmianę z terenów otwartych na tereny zabu-
dowy mieszkaniowo – usługowej.  

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Środowisko gruntowo-wodne charakteryzuje wysoka wrażliwość i podatność na degradację 
(obszary zasilania GZWP 454 Olkusz - Zawiercie). W zakresie podstawowym ochrona śro-
dowiska gruntowo-wodnego wymaga przede wszystkim wyeliminowania jakichkolwiek nie-
oczyszczonych zrzutów do wód powierzchniowych i gruntu.  
Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla środowiska są tereny zabudowane nieskanalizowa-
ne (rozwiązania indywidualne z odprowadzaniem ścieków do zbiorników bezodpływowych 
lub przydomowych oczyszczalni). 
Przy doborze pojemności zbiorników bezodpływowych należy uwzględnić z jednej strony 
ilość powstających ścieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyj-
muje się, iż pojemność zbiorników winna zabezpieczać 14–dniowy okres bezpiecznego 
przechowywania ścieków lub Inwestor winien posiadać zapewnienie odpowiednio częstsze-
go odbioru ścieków. Konstrukcja zbiornika powinna być całkowicie szczelna, uniemożliwia-
jąca przedostawanie się ścieków do gruntu.  
Zastosowanie lokalnych oczyszczalni ścieków musi uwzględniać przede wszystkim warunki 
gruntowo-wodne (wykształcenie litologiczne podłoża, przepuszczalność gruntu, pierwszy 
poziom wód gruntowych) oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (np. za-
potrzebowanie terenu w przypadku zastosowania drenażu rozsączającego). Dobór i możli-
wości zastosowania oczyszczalni lokalnej zależne będą od oszacowanej wielkości powsta-
jących ścieków. W przypadku oczyszczalni przydomowych stosowana jest kombinacja me-
tod oczyszczania: mechanicznej oraz biologicznej tlenowej i beztlenowej. Podawane przez 
producentów charakterystyki techniczne gwarantują stopień oczyszczania ścieków na po-
ziome: 95% redukcji BZT5 i zawiesin, 90% redukcji ChZT, do 40% redukcji azotu ogólnego, 
do 50% redukcji fosforu ogólnego oraz do 99% redukcji bakterii E.Coli. 
 
Ustalenia planu w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych przewidują docelowo odprowa-
dzanie ścieków w oparciu o rozbudowę kanalizacji gminnej w systemie rozdzielczym z od-
prowadzeniem do oczyszczalni ścieków poza granicami planu, co pozwoli na wyeliminowa-
nie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. 
Rozwiązania projektu planu w zakresie ochrony wód podziemnych, w tym ze względu na 
położenie obszaru planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemny Nr 454 Olkusz – 
Zawiercie wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód po-
wierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z 
systemem doczyszczania ścieków w gruncie. 
 
Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe 
rozwiązania gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i miesz-
kaniowo-usługowej będą źródłem powstawania odpadów komunalnych oraz odpadów z 
prowadzonej działalności. 
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Odpady komunalne przejściowo składowane winny być w odpowiednich pojemnikach, a na-
stępnie wywożone na składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednost-
ki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowisko oraz wyeliminowania 
zagrożeń dla środowiska związanych np. z odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpa-
dów komunalnych, konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki.  
Powstające odpady z działalności usługowej, w zależności od rodzaju, winny być selektyw-
nie gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miej-
scach. Okresowo, odpady odbierane winny być przez specjalistyczne jednostki zajmujące 
się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem.  
Sposób czasowego przechowywania odpadów winien zabezpieczyć je przed infiltracją wód 
opadowych, które wypłukując zanieczyszczenia stanowić mogą poważne źródło zagrożenia 
dla środowiska gruntowo – wodnego. 
W zakresie postępowania z odpadami obowiązują zasady określone w gminnym regulami-
nie utrzymania czystości i porządku. 
 

4.6. Wpływ na jako ść powietrza atmosferycznego 

Wynikiem realizacji ustaleń miejscowego planu będzie wzrost niskiej emisji powodowanej 
przede wszystkim przez źródła grzewcze. 
Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede wszystkim od 
technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energetyczna, 
warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) 
oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Dla ochrony jakości powietrza konieczna jest instalacja 
nowoczesnych systemów grzewczych o korzystnej dla środowiska charakterystyce energe-
tyczno-emisyjnej. 
W przypadku emisji zanieczyszczeń ze źródeł technologicznych działalności usługowej in-
westor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do stosowania metod, 
technologii i środków technicznych chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem, jak 
również do uwzględnienia takich rozwiązań technicznych i technologicznych, które zapew-
nią dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska.  
Ustalenia miejscowego planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło przewidują stosowanie in-
dywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych 
technologii gwarantujących wysoką sprawność energetyczną (powyżej 80%) i wysoką efek-
tywność ekologiczną (niski wskaźnik emisji). 

4.7. Wpływ ustale ń miejscowego planu na klimat akustyczny 

Projekt miejscowego planu, zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
Prawo ochrony środowiska, wskazuje tereny podlegające ochronie przed hałasem � MN, 
dla których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), dopuszczalne wartości ha-
łasu, zgodnie z w/w rozporządzeniem proponuje się przyjąć następująco: 
� gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe: 

 przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D  – 61dB 

 przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N  –  56dB 

� gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu: 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego g miny Mierz ęcice  

dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce  

 

 

 21

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie na-
stępującym LAeq D  – 50dB 

 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N  – 40dB; 
 
Rejon terenu opracowania charakteryzują korzystne warunki akustyczne, brak jest znaczą-
cych źródeł hałasu. Nowowyznaczane zespoły zabudowy nie wpłyną na znaczącą zmianę 
klimatu akustycznego.  
Funkcjonowanie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo–usługowych powoduje emisję 
hałasu o niewielkim poziomie, związanym z bytowaniem ludzi. Realizacja działalności usłu-
gowej o określonej ustaleniami planu specyfice nie wpłynie zasadniczo na warunki aku-
styczne – sama działalność przeważnie nie wiąże się z emisją hałasu, nie wymaga również 
intensywnej obsługi komunikacyjnej, która mogłaby podwyższyć poziom hałasu w środowi-
sku. 

4.8. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie będzie powodować transgranicznych oddziały-
wań na środowisko. 
 

5. Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowie ń projektowanego dokumentu oraz cz ęstotliwo ści jej 
przeprowadzania  

 
Przyjęte metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu winny 
umożliwiać monitoring – w podstawowym zakresie � zgodności użytkowania i zagospoda-
rowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz � rzeczywistej presji na środowi-
sko. 
1. Analiza zgodno ści u żytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miej-
scowego planu oraz dynamiki zmian w strukturze u żytkowania    
Monitoring skutków realizacji ustaleń planu prowadzony będzie 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 uwzględniającej m.in. 
prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę oraz rejestry obiektów od-
danych do użytku; 
Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego 
planu oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania prowadzona będzie w oparciu o np.: 
� wydane pozwolenia na budowę, 
� obiekty oddane do użytku, 
� parametry zabudowy; 
 

2. Ocena skutków dla środowiska  
Dla oceny jakości środowiska proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monito-
ringu Środowiska (realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach) w zakresie stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz wy-
stępujących tendencji i dynamiki zmian. 
Gromadzone informacje w ramach PMŚ służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony śro-
dowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 
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• jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania prze-
kroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

• występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych 
zmian w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emi-
sjami i stanem elementów przyrodniczych. 

Dla oceny jakości środowiska i tendencji zmian proponuje się wykorzystanie danych pomia-
rowych i ocen udostępnianych przez WIOŚ w Katowicach szczególnie w zakresie:  

• jakości wód powierzchniowych, 

• jakości powietrza, 

• hałasu (dla oceny stanu akustycznego środowiska proponuje się skorzystanie z re-
jestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o któ-
rym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Żródło: http://www.katowice.pios.gov.pl/ 
 
Częstotliwość przeprowadzania monitoringu winna wynosić nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
 
Powyższe ustalenia stanowią propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; ostateczne, przyjęte do realizacji 
metody analizy skutków oraz częstotliwość będą przedmiotem ustaleń organu samorządu 
terytorialnego. 
 

6. Rozwi ązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensac ję 
przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko, mog ących by ć 
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w s zczególno ści na cele 
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integr alność tego obszaru  

 
Realizacja ustaleń miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodnicze i in-
tegralność obszarów cennych przyrodniczo. 
W granicach obszaru objętego planem oraz w jego sąsiedztwie nie występują cenne zbio-
rowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Teren objęty ni-
niejszym opracowaniem nie podlega żadnym formom ochrony prawnej. 
 
Projekt miejscowego planu ustala zasady zagospodarowania i użytkowania terenów ograni-
czające potencjalny niekorzystny wpływ nowoprojektowanej zabudowy na środowisko. Do 
najistotniejszych rozwiązań należą przede wszystkim: 
� zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-

sko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: infrastruktury technicznej, 
komunikacji, łączności publicznej i sygnalizacji, 

� w zakresie ochrony powietrza stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła 
pod warunkiem wykorzystania nowoczesnych ekologicznych technologii i paliw gwa-
rantujących wysoką sprawność energetyczną i niską emisję, 

� w zakresie ochrony wód podziemnych, w tym ze względu na położenie obszaru pla-
nu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemny Nr 454 Olkusz – Zawiercie 
wprowadzają zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód po-
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wierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ście-
ków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie, 

� docelowo odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny 
do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza granicą planu, kanalizacją grawitacyj-
no – tłoczną, w systemie kanalizacji rozdzielczej, 

� zakaz lokalizacji wysypisk śmieci i odpadów organicznych, 
� zakaz lokalizacji instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-

nych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzch-
niowej odpadów niebezpiecznych, 

� dla łagodzenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu projekt miejscowego planu 
ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne na poziomie 40% powierzchni te-
renu – łącznie ok. 12,5ha zieleni towarzyszącej zabudowie, które winny być zago-
spodarowane zróżnicowaną zielenią z uwzględnieniem rodzimych gatunków drzew i 
krzewów; 
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7. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływań na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mierz ęcice dotycz ącego miejscowo ści Przeczyce . 
Obszar miejscowego planu obejmuje teren o powierzchni około 35,7 ha położony w połu-
dniowej części sołectwa Przeczyce (rejon Mrowieńca).  
Obszar objęty miejscowym planem jest w większości niezainwestowany, obejmuje kom-
pleks użytków rolnych, w części odłogowanych. Jedyne w części wschodniej, wzdłuż ulicy 
21 Stycznia występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz fragmentarycznie za-
grodowa. Otoczenie terenu opracowania stanowią rozległe kompleksy użytków rolnych oraz 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej skupione wzdłuż lokalnych 
dróg. Obsługę komunikacyjną obszaru planu i powiązania zewnętrzne zapewniają istniejące 
powiatowe drogi publiczne klasy zbiorczej 1KDZ (ul. 21 Stycznia) oraz klasy lokalnej 1KDL 
(ul. Dąbrowska). 
 
Podsumowując proponowane zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów, 
projektowany dokument wyznacza przede wszystkim nowoprojektowane tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej MN o łącznej powierzchni ok. 31,3ha oraz tereny dróg dojaz-
dowych KDD o łącznej powierzchni ok. 1,2ha  dla obsługi nowoprojektowanej zabudowy. 
Zgodnie z II zmianą Studium przyjętą Uchwałą Nr XL/263/2010 Rady Gminy Mierzęcice z 
dnia 24 lutego 2010 r teren opracowania przeznaczony jest dla rozwoju zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami o cechach i standardach charaktery-
stycznych dla osiedli podmiejskich z enklawami zabudowy o cechach zabudowy wiejskiej. 
 
Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje przede wszystkim: 
� trwałe wykluczenie gruntów z użytkowania rolniczego i zabudowę terenów otwartych, 

biologicznie czynnych w granicach projektowanych terenów zabudowy, 
� zmianę walorów krajobrazowych terenu, 
� wprowadzenie potencjalnych punktowych źródeł zanieczyszczeń środowiska grun-

towo-wodnego w postaci terenów zabudowanych nieskanalizowanych, 
� wprowadzenie źródeł niskiej emisji z indywidualnych instalacji grzewczych budynków 

mieszkalnych i usługowych; 
Skutki realizacji ustaleń miejscowego planu kwalifikować się będą do oddziaływań o nie-
wielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza po-
wszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze środowiska w stopniu 
nie wywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym. 
Realizacja ustaleń miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodnicze i in-
tegralność obszarów cennych przyrodniczo. W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Dla łagodzenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu projekt miejscowego planu ustala 
minimalne powierzchnie biologicznie czynne na poziomie 40% powierzchni terenu – łącznie 
ok. 12,5ha zieleni towarzyszącej zabudowie, które winny być zagospodarowane zróżnico-
waną zielenią z uwzględnieniem rodzimych gatunków drzew i krzewów 
Kluczową kwestią w zakresie ochrony jakości środowiska ze względu na wysoką wrażliwość 
i podatność na degradację GZWP 454 Olkusz - Zawiercie jest wyeliminowanie źródeł za-
nieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. W zakresie ochrony wód projekt miejscowe-
go planu ustala przede wszystkim zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i 
wód powierzchniowych oraz zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ście-
ków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie. 




