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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływań na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G miny 
Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice” w Pyrzowicach . 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje dwa rozdzielne obszary o 
łącznej powierzchni 56,3 ha i stanowi pierwszy etap realizacji Uchwały nr XXXVIII/367/2014 
Rady Gminy Mierzęcice z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice. 
 
Obowiązek sporządzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jedn.: 
Dz.U. 2013 poz. 1235 z późn.zm.), na podstawie których organ administracji publicznej 
opracowujący projekt planu zagospodarowania przestrzennego ma obowiązek sporządze-
nia 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 powiązaniach z innymi dokumentami, 
� zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji po-

stanowień 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 

znaczącym oddziaływaniem, 
� określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronio-
nych, 

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

� przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompenso-
wanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji pro-
jektowanego dokumentu, 

� zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 
 
Zakres prognozy uzgodniony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowi-
cach pismem z dnia 26.09.2014r. znak: WOOŚ.411.191I.2014.RK1 i Państwowego Powia-
towego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej pismem z dnia 9.09.2014r. znak: 
NS/ZNS/522/490/3439/6/2014, uwzględnia wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 
ust. 2 ustawy, przeanalizowane i ocenione w stopniu i zakresie adekwatnym do charaktery-
styki obszaru objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań planistycznych. 
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1.2. Informacje o metodach zastosowanych przy sporz ądzaniu prognozy 

Pierwszym elementem sporządzania prognozy jest delimitacja obszaru badań: zarówno 
ustalenie zasięgu przestrzennego prognozy jak i delimitacja obszaru objętego planem. 
Szczególnie istotne jest przyjęcie odpowiedniego pola analizy tak aby gwarantowało możli-
wość 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 opracowa-
nia. 
Następnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowań środowisko-
wych a w szczególności wrażliwości i podatności środowiska na degradację oraz ustaleń 
miejscowego planu dotyczących projektowanych sposobów użytkowania i zagospodarowa-
nia terenów – przeprowadzono delimitację obszaru opracowania na jednostki o różnej wa-
dze skutków środowiskowych. Dla każdego terenu określono skutki zarówno pozytywne jak 
i negatywne realizacji ustaleń planu. 
Skutki środowiskowe realizacji analizowanego dokumentu 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 dokonano w oparciu o prognozowane 
skutki dla poszczególnych komponentów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem uwa-
runkowań 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; 

Wskazano również główne kierunki presji antropogenicznej i powiązania przyrodnicze z 
otoczeniem. 

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. 2013 poz. 1235 z późn.zm.), 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz.U. 2013 poz. 1232 z późn.zm.), 
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� ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2013 
poz. 627 z późn.zm.), 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 199 z późn.zm.), 

� 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), 

� 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 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397 z 
późn. zm.);. 

1.3.2. Materiały wyj ściowe, literatura przedmiotu 

� „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie 
MPL „Katowice” w Pyrzowicach – projekt” lipiec 2015; 

� „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mierzęcice - projekt” Pracownia Projektowa Urbanistyki i Architektury „ŁAD” 
Sp. z o.o., Katowice, ul. Staromiejska 6; czerwiec 2014; 

� „Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla części gminy Mierzęcice” Krakowskie Przedsiębiorstwo Geolo-
giczne “PROGEO” Kraków, październik 2004, 

� „Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbu-
dowie i modernizacji infrastruktury lotniskowej i portowej na terenie Międzynarodo-
wego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach” BBF Sp. z o.o., Poznań ul. Dą-
browskiego 461, 2010r., 

� Szczegółowa mapa geologiczna Polski. Skala 1:50 000, 

� Mapa hydrogeologiczna Polski. Skala 1:50 000,  

� Mapa hydrograficzna. Skala 1:50 000, 

� „Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 
podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia” Skala 1: 100 
000. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997, 

� „Geografia regionalna Polski” Jerzy Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1998, 

� „Geografia fizyczna Polski” Jerzy Kondracki Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 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; 
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2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przes trzennego  
– 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 objęty miejscowym planem usytuowany jest w północnej części gminy, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Teren 
opracowania obejmuje dwa rozdzielne obszary o łącznej powierzchni 56,3 ha. 
Północny fragment terenu o powierzchni ok. 3,8ha usytuowany jest w rejonie zabudowań 
wsi Zadzień i obejmuje fragment istniejącej zabudowy oraz grunty leśne (bez drzewostanu). 
Południowa część terenu opracowania obejmuje niewielki fragment terenu lotniska oraz 
tereny sąsiadujące na kierunku południowo-wschodnim. 
Większość obszaru opracowania usytuowana jest w granicach obszaru ograniczonego 
użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach utworzo-
nego Uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 
roku).  
Głównym celem miejscowego planu jest umożliwienie rozwoju funkcji gospodarczych w 
nawiązaniu do rozbudowy lotniska, co stanowi priorytetowy kierunek rozwoju gospodarcze-
go gminy, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z funkcjonowania portu lotniczego. 

2.2. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania p rzestrzennego 

W granicach terenów opracowania projekt miejscowego planu wyznacza następujące tere-
ny: 
� tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami  1U i 2U, 
� teren obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1PU, 
� teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ; 

 
W granicach nowoprojektowanych terenów zabudowy projekt miejscowego planu ustala 
następujące kierunki i wskaźniki zagospodarowania: 
� tereny oznaczone symbolem U o łącznej powierzchni ok. 21,5ha, dla których pod-

stawowe przeznaczenie terenu obejmuje zabudowę usługową z przeznaczeniem 
uzupełniającym: tereny zieleni urządzonej, rzemiosło produkcyjne, obiekty i urzą-
dzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, parkingi i garaże;  
Ustalone wskaźniki zagospodarowania terenów U przewidują: � stosunek powierzchni zabu-
dowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,65, � minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w powierzchni działki budowlanej - 15%; 

 
� tereny oznaczone symbolami PU o powierzchni ok. 33ha, dla których podstawowe 

przeznaczenie terenu obejmuje obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabu-
dowę usługową z przeznaczeniem uzupełniającym: tereny zieleni urządzonej, obiek-
ty i urządzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, stacje paliw oraz parkingi; W 
granicach terenów PU ustalenia projektu dopuszczają lokalizację usług handlu i ga-
stronomii jako usług wbudowanych w obiekty przeznaczenia podstawowego, lokali-
zację urządzeń obsługi komunikacji i terenów transportu samochodowego oraz re-
alizację urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 
100kW z wykorzystaniem energii słonecznej; 
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Ustalone wskaźniki zagospodarowania terenów PU przewidują: � stosunek powierzchni za-
budowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,80, � minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 10%; 
 

Obszar planu obsługiwany jest z istniejącej drogi powiatowej (ul. Leśna) położonej poza 
granicą planu oraz projektowanej drogi publicznej klasy zbiorczej (1KDZ), która zapewni 
również powiązania z zewnętrznym układem drogowym, w tym z drogą ekspresową S1.  
Dla terenu projektowanej drogi publicznej o funkcji drogi zbiorczej oznaczonej symbolem 
1KDZ miejscowy plan ustala następujące parametry techniczne: szerokość w liniach roz-
graniczających – od 33 do 68 m zgodnie z rysunkiem planu, jezdnia jednoprzestrzenna o 
dwóch pasach ruchu, co najmniej jednostronny chodnik dla pieszych i ścieżka rowerowa, z 
dopuszczeniem jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego. 
 
W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych dla terenów będących przedmiotem niniejszego 
opracowania, ustalenia miejscowego planu przewidują: 
— w zakresie zaopatrzenia w wodę – z istniejącego, lokalnego systemu zaopatrzenia w 

wodę zasilanego z własnych ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie gminy;  
— w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych – gminnym systemem kanalizacji gra-

witacyjno – tłocznej, w systemie rozdzielczym do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej 
poza granicą planu; do czasu realizacji zorganizowanego systemu odprowadzania i 
unieszkodliwiana ścieków ustalenia planu dopuszczają unieszkodliwianie ścieków w ob-
rębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników; 

— w zakresie odprowadzania wód opadowych – do lokalnych odbiorników lub do ziemi 
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); 

2.3. Powi ązania z innymi dokumentami 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego  
przyjęty Uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 
2004r. (zmieniony uchwałą nr II/56/1/2010 z dnia 22 września 2010r.) 
W odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem, plan wojewódzki zakłada, że obszar 
MPL „Katowice” wraz z przestrzenią około lotniskową będzie jednym z głównych ogniw dy-
namizacji rozwoju województwa. Rozbudowa infrastruktury transportowej i technicznej portu 
lotniczego oraz zwiększenie jego dostępności podwyższy sprawność funkcjonowania regio-
nu i jego powiązań z krajem i UE. Rozwój MPL „Katowice” będzie miał decydujący wpływ na 
sposób zagospodarowania strefy okołolotniskowej. Poprawa dostępności strefy okołolotni-
skowej będzie czynnikiem sprzyjającym kształtowaniu się stref aktywności gospodarczej w 
przestrzeni okołolotniskowej. Usługi komercyjne, w tym między innymi hotelowe, gastrono-
miczne, handlowe, finansowe, wystawiennicze, strefy naukowo–badawcze, a także centra 
logistyczne i aktywności gospodarczej będą lokowane w rejonie głównych węzłów komuni-
kacyjnych i korytarzy transportowych. 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zawiera następujące in-
westycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w obszarze gminy Mierzęcice: 
� budowa drogi ekspresowej S1 odcinek Pyrzowice – Podwarpie, 
� modernizacja drogi krajowej Nr 78, 
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� budowa Centrum Logistycznego wraz z przebudową infrastruktury obsługującej w 
Pyrzowicach. 

Niezależnie od powyższego, w „Zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-
wództwa Śląskiego określono następujące zadania niezbędne dla rozwoju MPL „Katowice” 
nie uwzględnione w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego: 
� budowa linii kolei regionalnej łączącej MPL z miastami Aglomeracji Górnośląskiej 

(poza granicą zmiany studium); 
� modernizacja DW 913; 
� budowa alternatywnego połączenia drogowego z MPL „Katowice”; 
� rozbudowa MPL „Katowice”; 

Ustalenia zmiany planu wyznaczają w obszarze opracowania strefy funkcjonalno-
przestrzenne związane z rozbudową MPL: 
� obszar strefy przylotniskowej, w granicach której ustalenia zmiany planu przewidują 

m.in. możliwość intensywnej zabudowy obiektami i urządzeniami związanymi z funk-
cjonowaniem MPL „Katowice”, 

� obszar strefy aktywności gospodarczych, w granicach której plan ustala konieczność 
zapewnienia możliwości intensywnej zabudowy terenów obiektami usługowymi, 
m.in.: produkcyjnymi, magazynowo–składowymi, naukowo–badawczymi, logistycz-
nymi, wystawienniczymi (projektowane centrum logistyczne);  

� obszar przekształceń istniejącego układu osadniczego zlokalizowanego w strefie 
bezpośredniego oddziaływania MPL „Katowice” 

 
Docelowe zagospodarowanie musi uwzględniać problem oddziaływania ponadnormatywne-
go hałasu komunikacyjnego, a także braku możliwości zapewnienia skutecznej ochrony 
przed hałasem lotniczym w planowanej strefie ograniczonego użytkowania. 
 
Rozwój MPL „Katowice” ujęty jest również w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 
– Śląskie 2020” , która w optymalizacji i integracji systemu transportowego wskazuje szan-
sę zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu i tym samym podniesienie jego konku-
rencyjności. W dokumencie Strategii wskazuje się także na potrzebę podjęcia dalszych 
kroków w kierunku rozwoju portu lotniczego, czemu towarzyszyć powinna rozbudowa ukła-
du drogowego, zapewniającego szybki dostęp do portu z głównych ośrodków miejskich 
województwa, jak i miast regionów ościennych. 
 
Miejscowy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Mierz ęcice  uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady 
Gminy Mierzęcice z dnia 10 października 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 lutego 2010 r., Uchwałą Nr V/27/2011 Rady 
Gminy Mierzęcice z dnia 23 lutego 2011 r. i uchwałą Nr XLI/384/2014 Rady Gminy Mierzę-
cice z dnia 29 października 2014 r. 
Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium obszar opracowania usytuowany jest w 
granicach terenów: 
� 1-2UC tereny usług, dla których podstawowe przeznaczenie terenu obejmuje obiekty 

przeznaczone na potrzeby usług, obiekty handlu detalicznego oraz zespoły handlo-
wo-usługowe o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2, drogi, sieci, 
obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz zieleń towarzysząca 
zabudowie. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje rzemiosło produkcyjne, małe za-
kłady wytwórcze, obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, tereny 
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przestrzeni publicznych, w tym place i tereny zieleni z urządzeniami sportowo rekre-
acyjnymi, stacje paliw oraz parkingi, garaże. 

� 9PP-UC tereny działalności produkcyjnej, składowania i usług, , dla których podsta-
wowe przeznaczenie terenu obejmuje obiekty przeznaczone na potrzeby przemysłu, 
bazy, składy, magazyny, handel hurtowy i giełdowy, obiekty przeznaczone na po-
trzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej 
oraz  tereny zieleni towarzyszącej zabudowie. Przeznaczenie dopuszczalne obejmu-
je obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, stacje paliw, obiekty i 
urządzenia obsługi transportu, parkingi oraz instalacje wytwarzające energię ze źró-
deł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW. 

 
 
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. 
Obszary zurbanizowane zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: inten-
syfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą 
sprzyjającą deficytowi wody w miastach. 
Kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze gospodarki przestrzennej i 
budownictwa dotyczą w szczególności skutecznej ochrony terenów zabudowy istniejącej i 
projektowanej przed osuwiskami, ruchami masowymi ziemi oraz niebezpieczeństwem po-
wodzi. 
W obszarze objętym miejscowym planem nie występują obszary zagrożone powodzią, 
osuwiskami ani tereny predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi. 
 

 

3. Ocena istniej ącego stanu i funkcjonowania środowiska, potencjalne 
zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji proj ektowanego 
dokumentu oraz istniej ące problemy ochrony środowiska 

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. Rzędne terenu kształtują się od 330m npm w części południowej do 302m npm 
w części północnej. Stoki posiadają łagodne nachylenie do 7O. 
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Uwarunkowania geologiczne 

Podłoże terenu opracowania budują utwory karbonu, permu, triasu, jury i czwartorzędu.  
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. 
Pokrywę czwartorzędową budują utwory plejstocenu - piaski i żwiry akumulacji lodowcowej 
zlodowacenia środkowopolskiego. Na większości obszaru występują grunty o korzystnych 
warunkach budowlanych. 

Stosunki wodne – warunki hydrogeologiczne i hydrogr afia 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 ca-
łości w granicach triasowego GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”. Zbiornik triasowy zasilany 
jest na wychodniach serii węglanowej bezpośrednio lub pośrednio poprzez utwory czwarto-
rzędowe. Lokalny przepływ z zbiorniku następuje w kierunku północno-wschodnim. Głębo-
kość 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 średnim i 
wysokim – czas pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu waha się w grani-
cach odpowiednio 5-25 lat i 2-5 lat. Tereny w granicach wydzielonych triasowych GZWP 
stanowią zgodnie z klasyfikacją Obszar Najwyższej Ochrony /ONO/. 
Drugorzędny poziom użytkowy występuje w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędu. 
Warunki hydrologiczne obszaru scharakteryzowano na podstawie wieloletnich danych po-
miarowych IMGW dotyczących przepływów w profilu Przeczyce na Czarnej Przemszy. 
 
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. 
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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. 

Tabela 3 Zaobserwowane stany ekstremalne /cm/, prze pływy ekstremalne 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. 
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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; 
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. Charakterystyka struktury przyrodniczej obszar u, w tym ró żnorodno ści 
biologicznej 

W obszarze planu nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie prawnej, cenne zbio-
rowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.  
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Obszar miejscowego planu nie posiada żadnych powiązań z obszarami NATURA 2000.  
W obszarze opracowania dominują grunty rolne; obecnie, większość użytków rolnych w 
wyniku odłogowania podlega procesom wtórnej sukcesji. Odłogowanie gruntów rolnych mo-
że stanowić z jednej strony czynnik sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej, z 
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. 
Część obszaru zajmowały tereny leśne, obecnie częściowo bez drzewostanu ze względu na 
konflikt z rozbudowywanym portem lotniczym i zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów. 
W rejonie terenu opracowania, na północ od lotniska, przebiega korytarz ekologiczny o ran-
dze krajowej 51k Mała Panew, będący elementem krajowej sieci ekologicznej Econet – Pol-
ska (Liro i in. 1995). Korytarz ten łączy dwa obszary węzłowe: Bory Stobrawskie 10k o ran-
dze krajowej i Jurę Krakowsko-Częstochowską 30 M o randze międzynarodowej.  
Korytarz ten uwzględniony jest również w najnowszym opracowaniu dotyczącym korytarzy 
ekologicznych w województwie śląskim (Parusel i in. 2007) jako korytarze migracyjne dla 
dużych ssaków drapieżnych (wilk) oraz kopytnych (jeleń, sarna, dzik). 
W rejonie opracowania funkcjonowanie korytarzy jest ograniczone wieloma barierami eko-
logicznymi o charakterze antropogenicznym, które powodują fragmentację przestrzeni przy-
rodniczej; w szczególności są to bariery liniowe – drogi o znacznym nasileniu ruchu (DK 78 i 
droga ekspresowa S-1), odtwarzana i modernizowana linia kolejowa (Miasteczko Śl. – Za-
wiercie) oraz napowietrzne linie energetyczne. Barierami powierzchniowymi są obszary za-
budowane. 
 

3.3. Ocena jako ści środowiska oraz jego zagro żeń  

Przeobrażenia w zakresie wód podziemnych dotyczą przede wszystkim wyraźnego zmniej-
szenie zasobów wód podziemnych w wyniku obniżenia ich zwierciadła jako skutku systema-
tycznych odwodnień (górotworu) różnych formacji geologicznych oraz zwiększonej ich infil-
tracji w głębsze podłoże. Wody podziemne triasowego piętra wodonośnego na obszarze 
gminy objęte są monitoringiem. W 2010 i 2011 roku wody pietra triasowego w punkcie mo-
nitoringowym 002/R na terenie gminy Mierzęcice odpowiadały II klasie jakości według roz-
porządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oce-
ny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143 poz. 896), tj. wody dobrej jakości, w których war-
tości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych pro-
cesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowie-
ka lub jest to wpływ bardzo słaby. 
Teren opracowania usytuowany jest w granicach strefy ochrony bezpośredniej lotniska w 
Pyrzowicach. Hałas lotniczy w sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego GTL Kato-
wice S.A. w Pyrzowicach objęty jest monitoringiem WIOŚ w Katowicach. W 2011 roku 
przeprowadzono pomiary w dwóch punktach monitoringowych na terenie gminy Mierzęcice: 
RB1 Zadzień i RB2 Zadzień ulica Leśna. Przeprowadzona ocena klimatu akustycznego w 
sąsiedztwie MPL Katowice w Pyrzowicach wskazuje na jednostkowe przekroczenia wartości 
dopuszczalnych w punkcie Mierzęcice Zadzień ulica Leśna zarówno dla pory dziennej (o 
max 1,1dB), jak i dla pory nocnej (o max 5,4dB).  
Większość obszaru opracowania usytuowana jest w granicach obszaru ograniczonego 
użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach utworzo-
nego Uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 
roku). W granicach obszaru ograniczonego użytkowania obowiązują zakazy: 
� przeznaczania nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, a także pod szpitale, 

domy opieki oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży, 
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� zmiany sposobu użytkowania budynków w całości lub części na cele mieszkaniowe, 
a także na szpitale, domy opieki oraz zabudowę związaną ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

� budowy nowych budynków mieszkalnych, a także szpitali, domów opieki, zabudowy 
związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 

� w obszarze ograniczonego użytkowania dopuszcza się zmianę sposobu użytkowa-
nia budynków w całości lub części na cele mieszkaniowe oraz budowę nowych bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych jako towarzyszących innym funkcjom, pod 
warunkiem spełnienia wymagań dotyczących warunków technicznych budynków, 

� w nowoprojektowanych budynkach należy zapewnić izolacyjność ścian zewnętrz-
nych, okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów – zgodnie z 
Polskimi Normami dotyczącymi izolacyjności akustycznej przegród w budynkach 
oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, 

� w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające właściwy 
klimat akustyczny w pomieszczeniach poprzez zwiększenie izolacyjności ścian, 
okien i drzwi w ścianach zewnętrznych, dachów i stropodachów zgodnie z Polskimi 
Normami dotyczącymi ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

 

3.4. 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 nie występują problemy ochrony środowiska związane z realiza-
cją projektowanego dokumentu. 
W granicach terenu opracowania nie występują tereny i obiekty chronione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają: 
� tereny gruntów leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie grun-

tów rolnych i leśnych; tereny leśne zostały obecnie wylesione ze względu na konflikt z 
rozbudowywanym portem lotniczym i zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów; 

� zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec 
– Myszków na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne; Zgodnie z przepi-
sami ustawy Prawo wodne (art. 59 ust. 1) na obszarach ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, obowiązują zakazy, na-
kazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów 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 budowlanych oraz wykonywania ro-
bót lub innych czynności, które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, a w szczególności lokalizowania inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko. Obszary ochronne ustanawia dyrektor re-
gionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa miejscowego, na podsta-
wie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 60 ustawy Prawo wod-
ne). 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 wprowa-
dzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub gruntu. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice”  

w Pyrzowicach 

 15

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 środowis-
ko 

 
Zakres i natężenie potencjalnych skutków środowiskowych realizacji zmiany ustaleń miejs-
cowego planu jest rezultatem nałożenia się specyficznych oddziaływań projektowanych 
sposobów użytkowania terenów na cechy środowiska w szczególności dotyczące jego 
wrażliwości i podatności na degradację. 
Główne kierunki oddziaływań w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu dotyczą: 
� zabudowy terenów otwartych, biologicznie czynnych o powierzchni 56,3 ha, 
� zmiany walorów krajobrazowych terenów, 
� zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowa-

dzenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, 
� uciążliwości akustycznej i emisji zanieczyszczeń w związku z wprowadzeniem obiektów 

produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej; 

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

Bezpośredni wpływ realizacji ustaleń miejscowego planu na powierzchnię ziemi zaznaczy 
się głównie w fazie zagospodarowywania terenów dla nowoprojektowanych funkcji i wynikać 
będzie z koniecznych prac ziemnych dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanej zabu-
dowy, realizacji terenów infrastruktury drogowej oraz wyposażenia terenów w niezbędną 
infrastrukturę techniczną. Skutki środowiskowe realizacji ustaleń miejscowego planu doty-
czyć 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 zainwe-
stowaniem, 
� zdjęcia wierzchniej urodzajnej warstwy gleby i przeznaczenia 56,3ha terenów biologicz-
nie czynnych dla zabudowy produkcyjno-usługowej; 
W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji największe znaczenie ma ochro-
na zebranej warstwy gleby, która powinna zostać zeskładowana oraz wykorzystana gospo-
darczo na przedmiotowym terenie (właściwe zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby po-
lega przede wszystkim na niedopuszczeniu do jej zanieczyszczenia w tym ziemią pocho-
dzącą z głębszych warstw oraz nadmiernego ubicia niszczącego jej strukturę; urodzajna 
warstwa gleby winna być przechowywana w pryzmach, których wysokość nie powinna 
przekraczać 1,5m a szerokość 2÷4m o lekko wklęsłej górnej powierzchni co zapewnia lep-
sze przyjmowanie wód opadowych; długotrwałe przechowywanie w pryzmach powoduje 
procesy beztlenowego rozkładu materii organicznej, obniżające wartość biologiczną ziemi). 
Grunt macierzysty z wykopów pod fundamenty może posłużyć do niwelacji terenu lub prac 
inżynierskich. Materiał ten bez ograniczeń może służyć do rekultywacji technicznej. 

4.2. Wpływ na kopaliny 

W obszarze opracowania i jego sąsiedztwie nie występują złoża kopalin, na które ustalenia 
miejscowego planu mogłyby wywierać jakikolwiek wpływ. 
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4.3. Wpływ na klimat 

W wyniku realizacji planu wystąpi niewielki wpływ o miejscowym zasięgu na lokalne warunki 
klimatyczne. Wprowadzenie zabudowy i utwardzonych nawierzchni powodować będzie po-
gorszenie warunków mikroklimatycznych przede wszystkim zakłócenia naturalnej równowa-
gi cieplno - wilgotnościowej i radiacyjnej tj. niższą wilgotność względną powietrza i wzrost 
radiacji, problemy dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych oraz modyfikacje siły i 
kierunków słabych wiatrów. Dla ograniczenia niekorzystnych skutków i poprawy przede 
wszystkim możliwości przewietrzania terenu konieczne jest zagospodarowanie terenów 
zainwestowanych w sposób kontrastowy termicznie, czyli tworzący sąsiedztwo powierzchni 
o różnym stopniu nagrzewania się: budynki-zieleń-drogi-woda-budynki-zieleń- itp., światło-
cień, różne kolory. Zasadniczą rolę pełnić będą tereny zieleni towarzyszącej, stanowiące 
ruszt melioracji klimatycznej poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. Efek-
tywnie funkcjonujące tereny zieleni pozwolą również na regenerację powietrza, pełniąc 
funkcję biologicznego filtru. 

4.4. Wpływ na ró żnorodno ść biologiczn ą, zwierz ęta i ro śliny 

Realizacja ustaleń planu powodować będzie przede wszystkim � zabudowę i zainwesto-
wanie powierzchni otwartych łącznie ok. 56,3ha terenu, biologicznie czynnych � zmiany w 
lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami nieprze-
puszczalnymi, odprowadzanie wód kanalizacją, oraz � wprowadzenie potencjalnych źródeł 
uciążliwości szczególnie w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza 
oraz powstawania ścieków i odpadów. 
Teren opracowania nie posiada żadnych powiązań z terenami NATURA 2000; w obszarze 
opracowania oraz w jego sąsiedztwie nie występują tereny i obiekty chronione na mocy 
ustawy o ochronie przyrody.  
Tereny usług i produkcji winny być zagospodarowywane w formie parków technologicznych 
ze znacznym udziałem świadomie kształtowanych terenów zieleni. Wpływ nowoprojektowa-
nych terenów zabudowy usług i wytwórczości na środowisko w fazie eksploatacji zależny 
będzie przede wszystkim od zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych a 
głównie od zastosowanych rozwiązań dotyczących gospodarki wodno–ściekowej, gospo-
darki odpadami i zaopatrywania w ciepło. Prowadzona działalność wytwórcza winna 
uwzględniać najlepszą dostępną technikę lub technologię.  
 
Realizacja ustaleń planu będzie miała znaczący wpływ na krajobraz o miejscowym zasięgu i 
długotrwałym charakterze, powodując zasadniczą zmianę z terenów otwartych na tereny 
zabudowy głównie produkcyjno – usługowej. Dla ochrony walorów wizualnych projektowane 
obiekty szczególnie produkcyjne, magazynowe winny się charakteryzować dbałością o es-
tetykę zagospodarowania terenu (rozwiązania w zakresie brył obiektów i detalu architekto-
nicznego, materiały wykończeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie otoczenia). Szczegól-
ną rolę w kształtowaniu walorów estetycznych krajobrazu pełni zieleń poprzez maskowanie i 
łagodzenie wprowadzanych przez człowieka elementów obcych, „agresywnych” czy sztyw-
nej linii zabudowy. 

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Środowisko gruntowo-wodne charakteryzuje wysoka wrażliwość i podatność na degradację 
(obszar triasowego GZWP 327 Lubliniec – Myszków). W zakresie podstawowym ochrona 
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środowiska gruntowo-wodnego wymaga przede wszystkim wyeliminowania jakichkolwiek 
nieoczyszczonych zrzutów do wód powierzchniowych i gruntu.  
Realizacja ustaleń miejscowego planu wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede 
wszystkim w zakresie: 
� przekształceń lokalnych stosunków wodnych przede wszystkim w zakresie zmniejszenia 
retencji gruntowej na skutek wprowadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni, z jedno-
czesnym wzrostem wód odprowadzanych kanalizacją do cieków (zakłócenie reżimu odbior-
nika) oraz możliwości obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wód podziemnych na sku-
tek prowadzenia koniecznych prac ziemnych i budowlanych; 
� możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowa-
dzonych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń; 
 
Realizacja ustaleń planu powoduje zainwestowanie łącznie max. 56,3ha terenu, który po-
zbawiony zostanie naturalnego zasilania. Ponadto, wynikiem zabudowy terenu, budowy 
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest wzrost poziomu drenażu, jak również obniżenie 
infiltracji i retencyjności terenu.  
Charakterystycznymi wskaźnikami zanieczyszczenia ścieków deszczowych z terenów ko-
munikacji jest zawiesina i substancje ropopochodne; stężenie zanieczyszczeń jest w głów-
nej mierze uzależnione od natężenia ruchu. Projektowane w obszarze opracowania funkcje 
/głównie PU/, przede wszystkim składowe i magazynowe powodować będą znaczące potoki 
ruchu. Wszystkie nawierzchnie wewnętrznego układu komunikacyjnego narażonego na 
zanieczyszczenie (drogi wewnętrzne, place manewrowo-rozładunkowe) wykonane winny 
być w sposób zapewniający szczelność i umożliwiający ujęcie całości spływu wód opado-
wych (wyprofilowana powierzchnia ze spadkiem do korytek ściekowych) z odprowadzeniem 
poprzez separator substancji ropopochodnych.  
Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzane będą do odbiorników lokalnych lub do 
ziemi, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. 
Realizacja ustaleń miejscowego planu w związku z wprowadzeniem zabudowy produkcyjno-
usługowej powodować będzie powstawanie znacznych ilości ścieków sanitarnych oraz 
ewentualnie technologicznych wymagających indywidualnego zagospodarowania. Ustalenia 
planu w zakresie rozwiązań infrastrukturalnych przewidują odprowadzanie ścieków w opar-
ciu o budowę kanalizacji gminnej w systemie rozdzielczym z oprowadzeniem do oczysz-
czalni ścieków poza granicami planu. 
W zakresie ochrony wód podziemnych, w szczególności ze względu na położenie obszaru 
planu w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 327 Lubliniec – Myszków 
projekt miejscowego planu ustala: 
� zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych, 
� zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków, 
� zakaz lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących 

pogorszyć stan środowiska wodnego; 
Do czasu realizacji zorganizowanego systemu odprowadzania i unieszkodliwiana ścieków 
ustalenia planu dopuszczają unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomo-
cą szczelnych zbiorników. 
 
Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe 
rozwiązania gospodarki odpadami. Odpady komunalne przejściowo składowane winny być 
w odpowiednich pojemnikach, a następnie wywożone na składowisko odpadów komunal-
nych przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych 
na składowisko oraz wyeliminowania zagrożeń dla środowiska związanych np. z odpadami 
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niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, konieczne jest wprowadzenie sys-
temu selektywnej zbiórki.  
Powstające odpady z działalności produkcyjnej i usługowej, w zależności od rodzaju, winny 
być selektywnie gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczo-
nych miejscach. 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 oraz dla ochrony środowiska gruntowo-wodnego miej-
scowy plan ustala:  
� zakaz lokalizacji instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-

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

� zakaz lokalizacji wysypisk śmieci i odpadów organicznych, 
� zakaz lokalizacji miejsc przeznaczonych na punkty zbierania, przeładunku i przetwa-

rzania odpadów innych niż niebezpieczne,  
� dopuszczenie magazynowania odpadów wytworzonych w wyniku działalności pro-

wadzonej na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny lub przezna-
czonych do wykorzystania na tym terenie, przy czym okres magazynowania takich 
odpadów nie może być dłuższy niż wynika to z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach; 

� dopuszczenie magazynowania wyłącznie w budynkach lub zbiornikach podziemnych 
lub w sposób wynikający z procesów technologicznych; 

4.6. Wpływ na jako ść powietrza atmosferycznego 

Wynikiem realizacji ustaleń miejscowego planu będzie wzrost niskiej emisji powodowanej 
przez źródła grzewcze oraz obsługę komunikacyjną przede wszystkim projektowanej zabu-
dowy produkcyjno-usługowej. Rzeczywisty zakres skutków w obszarach zabudowy U i PU 
zależny będzie od specyfiki prowadzonej działalności produkcyjno - usługowej. 
Ponadto wzrost emisji zanieczyszczeń będzie wynikiem rozbudowy lotniska (operacje tan-
kowania samolotów, praca obiektów pomocniczych m.in. naprawy sprzętu, spawanie, lakie-
rowanie). Przeprowadzona analiza na etapie sporządzania raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko wykazała, że rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Py-
rzowicach nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania obiektu na stan zanieczysz-
czenia powietrza poza terenem Portu. 
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. Projekt miejscowego planu nakazuje stosowanie lo-
kalnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechują-
cych się wysoką sprawnością energetyczną i niską emisją zanieczyszczeń w procesie spa-
lania. Zastosowanie nośników energii cechujących się niską emisją zanieczyszczeń pozwoli 
na ograniczenie uciążliwości dla powietrza. 
Ponadto, funkcja produkcyjno-usługowa może być źródłem emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
technologicznych. Inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do 
stosowania metod, technologii i środków technicznych chroniących powietrze przed zanie-



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice”  

w Pyrzowicach 

 19

czyszczeniem, jak również do uwzględnienia takich rozwiązań technicznych i technologicz-
nych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska. 

4.7. Wpływ ustale ń zmiany studium na klimat akustyczny 

Najistotniejszym źródłem hałasu jest obecnie i pozostanie funkcjonowanie MPL „Katowice”, 
(ruch statków powietrznych odbywający się na lotnisku - starty, lądowanie, kołowanie i loty 
po kręgu). W zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania lotniska pozostaje zabudowa wsi 
Zadzień. 
Dla potrzeb raportu o oddziaływaniu rozbudowy lotniska na środowisko, wykonano ocenę 
zasięgu uciążliwości hałasowej MPL „Katowice” po planowanej rozbudowie z uwzględnie-
niem prognozy ruchu dla roku 2020. Przeprowadzona analiza wykazała występowanie na 
terenach podlegających ochronie akustycznej, przekroczeń wartości dopuszczalnych, okre-
ślonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Największe prze-
kroczenia występują w porze nocnej. Większość obszaru opracowania usytuowana jest w 
granicach obszaru ograniczonego użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego 
„Katowice” w Pyrzowicach utworzonego Uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 roku).  
 
Wśród nowoprojektowanych terenów zabudowy najistotniejszy wpływ na klimat akustyczny 
mogą wywierać tereny PU. Projektowana działalność będzie źródłem hałasu w wyniku pracy 
urządzeń i instalacji związanych z prowadzoną działalnością; oddziaływanie akustyczne w 
takich przypadkach najczęściej nie stwarza uciążliwości dla otoczenia, jednak podstawo-
wym wymogiem jest praca wewnątrz pomieszczeń, których konstrukcja wykazuje odpo-
wiednią izolacyjność akustyczną, dostosowaną do poziomu hałasu panującego wewnątrz. 
Realizacja funkcji produkcyjnej lub usługowej może się wiązać z intensywną obsługą komu-
nikacyjną, szczególnie z dużym udziałem pojazdów klasy ciężkiej w przypadku terenów 
składów i magazynów. Obsługę komunikacyjną nowoprojektowanych terenów zabudowy 
zapewni projektowana droga publiczna klasy zbiorczej (1KDZ), która zapewni również po-
wiązania z zewnętrznym układem drogowym, w tym z drogą ekspresową S1.  
Skutki, płynące z podwyższenia skali emisji akustycznej będą odwracalne i miejscowe. Bę-
dą krótkotrwałe (lokalny ruch pojazdów) lub długotrwałe (instalacje). 

4.8. Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

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

5. 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 

 
Teren opracowania nie posiada żadnych powiązań z terenami NATURA 2000. 
Realizacja ustaleń miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodnicze i 
integralność obszarów cennych przyrodniczo. 
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W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny chronione na mocy przepisów 
o ochronie przyrody ani cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów. 
Projekt miejscowego planu wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny nieko-
rzystny wpływ nowoprojektowanej zabudowy na środowisko. Do najistotniejszych rozwiązań 
należą przede wszystkim: 
� zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-

sko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 
zakresu: infrastruktury technicznej, komunikacji, łączności publicznej i sygnalizacji; 

� zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności zagrożenie wystąpienia poważnej awarii; 

� zakaz lokalizacji rzeźni i tuczarni, zakładów produkcji pasz roślinnych, innych obiek-
tów mogących być źródłem żerowania ptaków oraz przydomowych i lokalnych 
oczyszczalni ścieków ze względu na położenie obszaru planu miejscowego w grani-
cach bezpośredniej strefy ochrony ornitologicznej lotniska; 

� obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ogranicza-
niu wprowadzanych do powietrza substancji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz nakaz wykorzystywania do celów 
grzewczych i związanych z produkcją rozwiązań niskoemisyjnych (np. energii elek-
trycznej, gazu, oleju opałowego); 

� zakaz lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących 
pogorszyć stan środowiska wodnego, zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych 
oczyszczalni ścieków oraz zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i 
wód powierzchniowych ze względu na położenie obszaru planu w granicach Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 327 Lubliniec – Myszków; 

 
 

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

Przyjęte metody winny umożliwiać monitoring – w podstawowym zakresie � zgodności 
użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami planu oraz � rzeczywistej presji na 
środowisko. 

1. Analiza zgodno ści u żytkowania i zagospodarowania terenów z przyj ętymi kierun-
kami zagospodarowania przestrzennego oraz dynamiki zmian w strukturze u żytko-
wania    
Podstawowym narzędziem monitoringu jest system informacji przestrzennej (GIS) oparty na 
mapach zasadniczych, zdjęciach lotniczych, badaniach terenowych oraz wypisy z rejestru 
gruntów i rejestr wydawanych pozwoleń na budowę; 

2. Ocena skutków dla środowiska  
Dla oceny skutków dla środowiska realizacji ustaleń planu proponuje się zastosowanie me-
tod pozwalających na monitoring presji na środowisko  oraz stanu jako ści środowiska . 
Monitoring presji na środowisko winien dotyczyć w szczególności realizacji w obszarze pla-
nu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (� rejestr i analiza wy-
dawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzię-
cia). 
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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: 

� 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. 

Zadania PMŚ realizowane przez WIOŚ w Katowicach określa program monitoringu dla wo-
jewództwa śląskiego, ustalając m.in. lokalizację punktów pomiarowych oraz zakres pomia-
rów dla poszczególnych komponentów środowiska.  
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. 
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7. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-
ływań na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G miny 
Mierzęcice w rejonie MPL „Katowice” w Pyrzowicach . 
Teren objęty miejscowym planem usytuowany jest w północnej części gminy, w bezpośred-
nim sąsiedztwie Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Teren 
opracowania obejmuje dwa rozdzielne obszary o łącznej powierzchni 56,3 ha. 
Północny fragment terenu o powierzchni ok. 3,8ha usytuowany jest w rejonie zabudowań 
wsi Zadzień i obejmuje fragment istniejącej zabudowy oraz użytki rolne. Południowa część 
terenu opracowania obejmuje niewielki fragment terenu lotniska oraz tereny sąsiadujące na 
kierunku południowo-wschodnim. 
Większość obszaru opracowania usytuowana jest w granicach obszaru ograniczonego 
użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach utworzo-
nego Uchwałą Nr IV/53/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2014 
roku).  
Głównym celem miejscowego planu jest umożliwienie rozwoju funkcji gospodarczych w 
nawiązaniu do rozbudowy lotniska, co stanowi priorytetowy kierunek rozwoju gospodarcze-
go gminy, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z funkcjonowania portu lotniczego. 
 
W granicach terenów opracowania projekt miejscowego planu wyznacza następujące tere-
ny: 
� tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami  1U i 2U, 
� teren obiektów produkcyjnych, baz, składów, magazynów i usług oznaczony na ry-

sunku planu symbolem 1PU, 
� teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDZ; 

 
Teren opracowania nie posiada żadnych powiązań z terenami NATURA 2000; w obszarze 
opracowania oraz w jego sąsiedztwie nie występują tereny i obiekty chronione na mocy 
ustawy o ochronie przyrody ani cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków 
roślin, zwierząt i grzybów. 
Prawnej ochronie na podstawie przepisów szczególnych podlegają zasoby wód podziem-
nych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 327 Lubliniec – Myszków; w 
rejonie opracowania zagrożony w stopniu średnim i wysokim stanowią Obszar Najwyższej 
Ochrony /ONO/. 
 
Główne kierunki oddziaływań w wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu dotyczą: 
� zabudowy terenów otwartych, biologicznie czynnych o powierzchni 56,3 ha, 
� zmiany walorów krajobrazowych terenów, 
� zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowa-

dzenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, 
� uciążliwości akustycznej i emisji zanieczyszczeń w związku z wprowadzeniem obiektów 

produkcyjnych, składów, magazynów i zabudowy usługowej; 
Projekt miejscowego planu wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny nieko-
rzystny wpływ nowoprojektowanej zabudowy na środowisko. Do najistotniejszych rozwiązań 
należą przede wszystkim: 
� zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-

sko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 
zakresu: infrastruktury technicznej, komunikacji, łączności publicznej i sygnalizacji; 

� zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w 
szczególności zagrożenie wystąpienia poważnej awarii; 

� zakaz lokalizacji rzeźni i tuczarni, zakładów produkcji pasz roślinnych, innych obiek-
tów mogących być źródłem żerowania ptaków oraz przydomowych i lokalnych 
oczyszczalni ścieków ze względu na położenie obszaru planu miejscowego w grani-
cach bezpośredniej strefy ochrony ornitologicznej lotniska; 

� obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ogranicza-
niu wprowadzanych do powietrza substancji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz nakaz wykorzystywania do celów 
grzewczych i związanych z produkcją rozwiązań niskoemisyjnych (np. energii elek-
trycznej, gazu, oleju opałowego); 

� zakaz lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących 
pogorszyć stan środowiska wodnego, zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych 
oczyszczalni ścieków oraz zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i 
wód powierzchniowych ze względu na położenie obszaru planu w granicach Głów-
nego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 327 Lubliniec – Myszków; 

 
Teren objęty miejscowym planem usytuowany jest w większości w obszarze ograniczonego 
użytkowania dla Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, w grani-
cach której obowiązują liczne zakazy wynikające z ponadnormatywnego oddziaływania por-
tu lotniczego. Ponadto, w obszarze planu obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wyso-
kości zabudowy wyznaczone powierzchnią poziomą wewnętrzną, powierzchnią przejściową 
oraz powierzchnią podejścia (dla nowego pasa startowego) zawartą pomiędzy 320 m n.p.m. 
a 345,8 m n.p.m. 
Dla wszystkich obiektów budowlanych realizowanych w granicach planu obowiązują przepi-
sy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunków, 
jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska. 
 




