WÓJT GMINY MIERZĘCICE

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY MIERZĘCICE

Opracowanie:
mgr Aneta Tychowska - Jankowska

Mierzęcice, wrzesień 2019 r.

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

Spis treści
1.

Wstęp________________________________________________________________3
1.1.

Przedmiot opracowania_____________________________________________________3

1.2.

Metodyka_________________________________________________________________4

1.3.

Podstawowe akty prawne, materiały wejściowe i literatura przedmiotu_____________5

2.
Projekt zmiany studium – główne cele, założenia i ustalenia istotne z punktu
ochrony środowiska, powiązania z innymi dokumentami____________________________6
2.1.

Lokalizacja, zagospodarowanie i użytkowanie terenów___________________________6

2.2. Ustalenia zmiany studium dotyczące kierunków zmian w strukturze przestrzennej
oraz w przeznaczeniu terenów_____________________________________________________8
2.3.

Powiązania z innymi dokumentami____________________________________________9

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+___________________9
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
Uwarunkowania geologiczne______________________________________________________11
Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu_____________________________________11
Warunki klimatyczno – meteorologiczne___________________________________________13
3.2.

Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna____________________________________14

3.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
prawnej_______________________________________________________________________14

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________________________14
4.1.

Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą__________________________________15

4.2.

Wpływ na kopaliny________________________________________________________15

4.3.

Wpływ na klimat__________________________________________________________16

4.4.

Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny_________________________16

4.5.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne__________________________________17

4.6.

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego__________________________________18

4.7.

Wpływ zmiany ustaleń studium na klimat akustyczny___________________________18

1

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

4.8.

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko___________19

5.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania_________________19
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______________________________20
7.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym__________________________________22

Spis załączników
Zał. nr 1

Wpływ realizacji zmiany ustaleń studium na środowisko – część graficzna

2

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice

1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
Obszar opracowania obejmuje tereny w granicach określonych Uchwałą Nr XLVIII/356/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, położone w sołectwie Nowa Wieś:
 teren nr 1 usytuowany w południowej części sołectwa przy granicy z gminą Bobrowniki o powierzchni 81,08ha;
 teren nr 2 usytuowany w północno – zachodniej części sołectwa, przy ul. Wolności o
powierzchni 15,06ha;
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. 2018 poz. 2081 z późn.zm.), na podstawie których organ administracji publicznej
opracowujący projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 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 powiązaniach 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 znaczącym 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 oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz negatywne i
pozytywne,
 przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
 zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
Zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.411.150.2019.BM z dnia 31 lipca
2019r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej pi-
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smem znak: NS/ZNS/522.389.4203.3/2019 z dnia 23 lipca 2019r., 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 planistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:
 analizy wzajemnego oddziaływania planowanych kierunków zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem oraz terenów sąsiednich, a także zagrożeń wynikających z potencjalnych, skumulowanych oddziaływań planowanych kierunków zainwestowania i istniejącego zagospodarowania terenów,
 istniejących walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
 istniejącego stanu środowiska, w tym przebiegu korytarzy ekologicznych,
 wpływu na stan środowiska kierunków zmian określonych w studium, w szczególności na walory przyrodnicze pod kątem zachowania terenów czynnych przyrodniczo,
w tym terenów leśnych, zadrzewionych lub zakrzewionych,
 propozycji dotyczących minimalizowania i ograniczenia przewidywanych skutków
realizacji ustaleń studium na środowisko przyrodnicze i krajobraz;

1.2.

Metodyka

Pierwszym elementem sporządzania prognozy jest delimitacja obszaru badań: zarówno
ustalenie zasięgu przestrzennego prognozy jak i delimitacja obszaru objętego ustaleniami
studium. 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.
Następnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowań środowiskowych a w szczególności wrażliwości i podatności środowiska na degradację oraz ustaleń
studium 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 studium.
Skutki środowiskowe realizacji studium 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 studium dokonano w oparciu o
prognozowane skutki dla poszczególnych komponentów środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych.
Negatywne skutki oceniono wg skali:
 o średnim natężeniu – obejmujące skutki wynikające z gospodarczego korzystania
ze środowiska o zasięgu lokalnym, miejscowo zubażające zasoby przyrodnicze;
Wskazano również główne kierunki presji antropogenicznej.
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1.3.

Podstawowe akty prawne, materiały wejściowe i literatura przedmiotu

1.3.1. Podstawowe akty prawne
 ustawa 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 (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.),
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 799 z późn.zm.),
 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1614 z późn.zm.),
 ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1186),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 71),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 112),
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
2268 z późn.zm.),
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z
późn.zm.);

1.3.2. Materiały wyjściowe, literatura przedmiotu

 „Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy









Mierzęcice – projekt” lipiec 2019;
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (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, 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 zmiany studium – główne cele, założenia i ustalenia istotne z
punktu ochrony środowiska, powiązania z innymi dokumentami
2.1.

Lokalizacja, zagospodarowanie i użytkowanie terenów

Obszar opracowania obejmuje tereny położone w sołectwie Nowa Wieś:
 teren nr 1 usytuowany w południowej części sołectwa przy granicy z gminą Bobrowniki o powierzchni 81,08ha;
 teren nr 2 usytuowany w północno – zachodniej części sołectwa, przy ul. Wolności o
powierzchni 15,06ha;

granice terenów objętych zmianą ustaleń Studium

Granicę terenu nr 1 wyznacza na kierunku południowym i zachodnim granica administracyjna z gminą Bobrowniki. Na kierunku północnym teren graniczy z projektowanymi w studium
terenami 1.PP-UC (tereny działalności produkcyjnej i usług komercyjnych) i 1.PP-UCH (tereny działalności produkcyjnej i usług komercyjnych, w tym handlu wielkopowierzchniowego). Wschodnią granicę obszaru opracowania stanowią tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami stopnia podstawowego, usytuowane
wzdłuż ulicy Zawadzkiego.
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Teren objęty zmianą Studium obejmuje rozległe nieużytki porolne, które obecnie podlegają
procesom wtórnej sukcesji. Roślinność stanowią zbiorowiska trawiaste z nielicznym udziałem samosiejek głównie krzewów i drzew liściastych oraz pojedynczo sosny.

Przez teren objęty zmianą Studium nr 1 przebiega droga gruntowa łącząca ulicę Zawadzkiego z drogą wojewódzką DW 913.
Teren nr 2 obejmuje niewielką enklawę terenów leśnych na siedlisku borowym. Głównym
gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, z dużą domieszką brzozy. Północną granicę
terenu objętego zmianą Studium nr 2 wyznacza przebieg drogi krajowej DK 78 (ulica Wolności). Pozostałe granice terenu opracowania stanowią granice projektowanego w Studium
terenu 1.PP-UCH (tereny działalności produkcyjnej i usług komercyjnych, w tym handlu
wielkopowierzchniowego).
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2.2.

Ustalenia zmiany studium dotyczące kierunków zmian w strukturze

przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów
Głównym celem zmiany studium jest ujednolicenie funkcji w obszarze terenu wyznaczonego od północy przebiegiem drogi krajowej DK78, od wschodu istniejącą zabudową
wzdłuż ulicy Zawadzkiego oraz granicą administracyjną gminy na pozostałych kierunkach
oraz umożliwienie rozwoju funkcji gospodarczych w nawiązaniu do rozbudowy lotniska oraz przebiegu układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym, co stanowi
priorytetowy kierunek rozwoju gospodarczego gminy.
W granicach terenów opracowania projekt zmiany studium wyznacza nowoprojektowane tereny:
 11PP-UC do 14PP-UC tereny działalności produkcyjnej, składowania i usług, dla
których podstawowe przeznaczenie terenu obejmuje obiekty przeznaczone na potrzeby przemysłu, centra logistyczne, bazy, składy, magazyny, handel hurtowy i giełdowy, obiekty przeznaczone na potrzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urządzenia
systemów infrastruktury technicznej oraz tereny zieleni towarzyszącej zabudowie.
Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje obiekty i urządzenia związane z funkcjonowaniem
lotniska, stacje paliw, obiekty i urządzenia obsługi transportu, parkingi oraz instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100kW. Ustalone
wskaźniki zagospodarowania terenów PP-UC przewidują:  stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki - maksymalnie 0,80,  minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej w powierzchni działki budowlanej dla terenów wytwórczości, baz, składów i magazynów - 15%, a dla terenów usług – 15% powierzchni działki budowlanej;
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Ponadto, w obszarach terenów zainwestowanych – terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej, usytuowanych wzdłuż ulicy Zawadzkiego, projekt
zmian Studium wprowadza następujące uzupełnienia:
 dla terenu 1.MC podstawowe przeznaczenie obejmuje obiekty przeznaczone na potrzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej
oraz zieleń towarzyszącą zabudowie;
 dla terenu 1.MPM podstawowe przeznaczenie obejmuje zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej oraz
zieleń towarzyszącą zabudowie;
 dla terenu 1.M podstawowe przeznaczenie obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę mieszkaniowo-usługową, drogi, sieci, obiekty i urządzenia
systemów infrastruktury technicznej oraz zieleń towarzyszącą zabudowie;
Obowiązujące kierunki zagospodarowania przestrzennego Studium dla w/w terenów, zgodnie z I zmianą Studium – Etap IA dla Obszaru VIII - Nowa Wieś przy Zawadzie i Nowa
Wieś Zachód, przewidują intensyfikację zabudowy i ukształtowanie wielofunkcyjnego centrum z koncentracją usług publicznych i komercyjnych w intensywnym zainwestowaniu
mieszkaniowym oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami.
Zmiana ustaleń Studium w powyższym zakresie, uwzględniając stan istniejący, nie powoduje żadnych znaczących zmian w zagospodarowaniu oraz nie będzie powodować żadnych
dodatkowych oddziaływań na środowisko.
Dla ograniczania zarówno potencjalnych oddziaływań na środowisko oraz w szczególności
minimalizacji uciążliwości dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, projekt zmiany Studium
w granicach terenów 1.M, 1.MPM, 1.MC wprowadza zakaz lokalizacji obiektów handlu targowiskowego, hurtowego, giełdowego, komisów samochodowych, sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego i rolniczego. Ponadto, dla terenu 1.M Studium wprowadza zakaz lokalizacji obiektów rzemiosła produkcyjnego oraz konfliktowych rodzajów użytkowania
w stosunku do zabudowy mieszkaniowej.

2.3.

Powiązania z innymi dokumentami

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+
uchwalony Uchwałą Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Teren objęty zmianą Studium, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, usytuowany jest w obszarze rozwoju stref aktywności gospodarczych przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych.
W obszarach stref aktywności gospodarczych, zakłada się intensywny rozwój zabudowy terenów obiektami usługowymi, m.in.: produkcyjnymi, magazynowo–składowymi, naukowo–
badawczymi, logistycznymi, wystawienniczymi (projektowane centrum logistyczne).
Rozwój strefy około lotniskowej ukierunkowany jest na zwiększenie potencjału MPL „Katowice” w systemie transportu krajowego i międzynarodowego, poprawę dostępności i rozbudowę infrastruktury oraz rozwój funkcji biznesowych i logistycznych.
W strefie obowiązują zakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z ustanowionego obszaru ograniczonego użytkowania Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.
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Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego dla obszaru
funkcjonalnego rozwoju stref aktywności gospodarczych wprowadzają ponadto m.in. następujące zasady zagospodarowania:
 zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszarów poprzez powiązania z istniejącymi
drogami,
 przeciwdziałanie konfliktom pomiędzy terenami mieszkaniowymi, a funkcją usługową
planowaną w ramach stref aktywności gospodarczych,
 zainwestowanie powinno być poprzedzone zapewnieniem niezbędnej infrastruktury
technicznej, w tym infrastruktury ochrony środowiska;
Rozwój MPL „Katowice” ujęty jest również w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
– Śląskie 2020”, która w optymalizacji i integracji systemu transportowego wskazuje szansę zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionu i tym samym podniesienie jego konkurencyjności. W dokumencie Strategii wskazuje się także na potrzebę podjęcia dalszych kroków w kierunku rozwoju portu lotniczego, czemu towarzyszyć powinna rozbudowa układu
drogowego, zapewniającego szybki dostęp do portu z głównych ośrodków miejskich województwa, jak i miast regionów ościennych.
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą 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, podniesienie, a także obniżenie poziomu wód gruntowych.
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 powodzi.
W obszarze objętym zmianą Studium nie występują obszary zagrożone powodzią, osuwiskami ani tereny predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi.
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3. Ocena istniejącego stanu i funkcjonowania środowiska, obszary podlegające ochronie prawnej oraz istniejące problemy ochrony środowiska
istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu
3.1.

Istniejący stan środowiska

Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu
Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym J. Kondrackiego, położony jest w obrębie makroregionu Wyżyna Śląska w regionie Garb Tarnogórski. Według podziału Wyżyny Śląskiej na jednostki geomorfologiczne
(S. Gilewska 1972) teren opracowania usytuowany jest w obrębie Progu Środkowotriasowego, stanowiącego falistą wierzchowinę z pagórami i garbami, opadającą w kierunku północno-wschodnim.
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).
Na karbonie niezgodnie zalegają utwory permu reprezentowane przez zlepieńce w postaci
dużych otoczaków wapieni i skał krzemionkowych o spoiwie piaszczysto-ilastym.
Trias wykształcony jest głównie w postaci wapieni płytowych, falistych, zlepieńcowatych i
komórkowych warstw gogolińskich, budujących wzniesienia. W obrębie utworów triasowych, w strefach uskokowych, mogą rozwijać się zjawiska krasowe, stwarzające potencjalne możliwości wystąpienia deformacji nieciągłych.
Na utworach triasu zalegają płatami osady jury wykształcone w postaci glinek ogniotrwałych, żwirów, zlepieńców i iłołupków.
Pokrywę czwartorzędową budują utwory plejstocenu - piaski i żwiry akumulacji lodowcowej
zlodowacenia środkowopolskiego.
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 obszaru opracowania spełnia kryteria przyjęte
dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – tereny objęte zmianą ustaleń Studium usytuowane są w granicach triasowego GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”. Zbiorniki triasowe
zasilane są na wychodniach serii węglanowej bezpośrednio lub pośrednio poprzez utwory
czwartorzędowe. Lokalny przepływ w zbiorniku następuje w kierunku północno-wschodnim.
Według podziału Polski, na 172 Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd), jednostek
wydzielonych dla gospodarowania wodami podziemnymi, stosowanym również do oceny
stanu wód podziemnych, obszar opracowania znajduje się w obrębie JCWPd nr 111. Powierzchnia: 497,1 km2. Identyfikator PLGW2000111.
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Struktura JCWPd 111 złożona jest z jednego poziomu wodonośnego, który w części północnej (w rejonie terenu opracowania), związany jest z węglanowymi utworami retu – wapienia muszlowego. Utwory retu zawsze są izolowane od piasków i piaskowców warstwą
iłów pstrego piaskowca o zróżnicowanej miąższości. W części wysuniętej najdalej na północ
profil triasu jest bardziej pełny, a na powierzchni terenu lub pod cienką pokrywą czwartorzędu występują nieprzepuszczalne iły i iłowce kajpru, wśród których tylko lokalnie napotyka
się zawodnione wkładki piasków, piaskowców i wapieni. Główny poziom wodonośny związany jest tam z wapieniami wapienia muszlowego, który występuje na znacznej głębokości.
Ogólna ocena stanu JCWPd w 2012 roku – słaba (stan ilościowy – słaby, stan chemiczny –
słaby;).
Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – zagrożona;
Przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych jest intensywna eksploatacja
wód podziemnych, głównie w wyniku odwodnień wyrobisk górniczych powodująca nadmierne sczerpanie zasobów dostępnych do zagospodarowania oraz ingresję zasolonych wód z
poziomu karbońskiego, oddziaływanie górnośląskiej aglomeracji miejsko-przemysłowej –
zrzuty ścieków i kwaśnych wód kopalnianych, ługowanie substancji zanieczyszczających z
hałd i składowisk.
Wyniki badań jakości wód podziemnych z najbliższych terytorialnie punktów monitoringu regionalnego wg danych WIOŚ Katowice w 2018 roku przedstawiały się następująco:
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Pod względem hydrograficznym, tereny opracowania należą do dorzecza Brynicy – zlewnia
Potoku Ożarowickiego. W granicach terenów opracowania brak jest cieków i zbiorników
wód powierzchniowych.
Według podziału Polski na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) jednostek wydzielonych dla gospodarowania wodami powierzchniowymi, obszar opracowania znajduje
się wg nowego podziału w obrębie Jednolitej części wód powierzchniowych
RW20005212619 – Brynica od źródeł do zbiornika Kozłowa Góra.
Dorzecze : obszar dorzecza Wisły
Region wodny : region wodny Małej Wisły
Zlewnia : Przemsza
Wody JCWP w 2017 roku, na podstawie monitoringu operacyjnego prowadzonego przez
WIOŚ Katowice, kwalifikowały się do stanu złego, o czym zadecydował stan chemiczny poniżej dobrego.
Warunki klimatyczno – meteorologiczne
Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo–klimatyczne Polski R. Gumińskiego przedmiotowy obszar należy do dzielnicy częstochowsko–kieleckiej, charakteryzującej się następującymi 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 1

Wielkość

Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych z
wielolecia 1961-2000 w roku normalnym (N), w roku wilgotnym (W) oraz
w roku suchym (S)
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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 wiatrów, 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

Tereny objęte niniejszym opracowaniem nie podlegają żadnym formom ochrony prawnej.
W obszarze opracowania nie występują cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Tereny objęte zmianą ustaleń Studium nie posiadają żadnych powiązań z obszarami NATURA 2000.
Tereny niezainwestowane w granicach terenu nr 1 obejmują odłogowane tereny rolne. Rozległe nieużytki porolne podlegają procesom wtórnej sukcesji. Roślinność stanowią zbiorowiska trawiaste z nielicznym udziałem samosiejek głównie krzewów i drzew liściastych oraz
pojedynczo sosny.
Lokalne zasoby środowiska przyrodniczego obejmują niewielką enklawę terenów leśnych
na siedlisku borowym w granicach terenu nr 2. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, z dużą domieszką brzozy.

3.3.

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

W obszarze opracowania nie występują problemy ochrony środowiska związane z realizacją 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 gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161); najistotniejszym skutkiem
zmiany studium jest konieczność przeznaczenia ok. 11,2ha gruntów leśnych na cele
nieleśne;
 zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec
– Myszków; ochrona istniejących zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących pogorszyć stan środowiska wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, w tym lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie.

4.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne na środowisko
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Skutkiem realizacji zmiany Studium jest przeznaczenie 74,5ha terenów niezainwestowanych, biologicznie czynnych dla celów działalności produkcyjnej, składowania i usług /11PPUC do 14PP-UC/.
Główne kierunki oddziaływań w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium dotyczą:
 zabudowy terenów otwartych, biologicznie czynnych, w szczególności przeznaczenia
11,2ha gruntów leśnych na cele nieleśne,
 uciążliwości akustycznej nowoprojektowanych terenów PP-UC, w tym centrum logistycznego,
 zmiany walorów krajobrazowych terenów,
 zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowadzenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego;
W obszarach o funkcjach produkcyjno-usługowych /PP-UC/ prognozuje się wystąpienie oddziaływań o średnim natężeniu – obejmujących skutki wynikające z gospodarczego korzystania ze środowiska o zasięgu lokalnym, miejscowo zubażające zasoby przyrodnicze.
Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji zmiany ustaleń Studium na poszczególne
komponenty środowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyjętych rozwiązań
planistycznych.

4.1.

Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą

Skutki środowiskowe realizacji zmiany ustaleń studium dotyczyć będą przede wszystkim:
 wpływu prac ziemnych i budowlanych na istniejące ukształtowanie powierzchni w wyniku
prac niwelacyjnych;
 przeznaczenia 11,2ha gruntów leśnych na cele nieleśne oraz trwałego wykluczenia gleb
na powierzchni ok. 60ha z rolniczego użytkowania w związku z planowanym zainwestowaniem;
 zdjęcia wierzchniej urodzajnej warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych
i budowlanych oraz zniekształcenia profilu i zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów
w otoczeniu; łącznie obszar przeznaczony bezpośrednio pod zainwestowanie techniczne
(zabudowa i tereny utwardzone), uwzględniając maksymalnie możliwe wskaźniki zabudowy,
wynosi ok. 63 ha;
W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji największe znaczenie ma ochrona zebranej warstwy gleby, która powinna zostać zeskładowana oraz wykorzystana gospodarczo na przedmiotowym terenie (właściwe zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do jej zanieczyszczenia w tym ziemią pochodzącą 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 24m o lekko wklęsłej górnej powierzchni co zapewnia lepsze 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

Ustalenia zmiany Studium nie ograniczają w żaden sposób dostępności kopalin.
W obszarze opracowania i jego sąsiedztwie nie występują złoża kopalin, na które ustalenia
zmiany studium mogłyby wywierać jakikolwiek wpływ.
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4.3.

Wpływ na klimat

W wyniku realizacji zmiany ustaleń Studium wystąpi niewielki wpływ o miejscowym zasięgu
na lokalne warunki klimatyczne. Wprowadzenie zabudowy i utwardzonych nawierzchni powodować będzie pogorszenie warunków mikroklimatycznych przede wszystkim zakłócenia
naturalnej równowagi 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-zieleńitp., światło-cień, różne kolory. Zasadniczą rolę pełnić będą tereny zieleni towarzyszącej,
stanowiące ruszt melioracji klimatycznej poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. Efektywnie funkcjonujące tereny zieleni pozwolą również na regenerację powietrza,
pełniąc funkcję biologicznego filtru.

4.4.

Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny

Realizacja ustaleń studium powodować będzie przede wszystkim:
 zabudowę i zainwestowanie powierzchni otwartych biologicznie czynnych /łącznie ok. 63
ha terenu/ i przeznaczenie 11,2ha gruntów leśnych na cele nieleśne,
 zmiany w lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami nieprzepuszczalnymi, odprowadzanie wód kanalizacją,
oraz  wprowadzenie potencjalnych źródeł uciążliwości szczególnie w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz powstawania ścieków i odpadów.
Tereny opracowania przewidziane do zabudowy obejmują przede wszystkim nieużytki porolne oraz niewielką enklawę terenów leśnych.
W granicach terenów projektowanych do zainwestowania nie występują cenne zbiorowiska
lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Tereny te nie podlegają
żadnym formom ochrony, ani nie stanowią elementu powiązań przyrodniczych, w tym powiązań z terenami NATURA 2000.
Tereny leśne w granicach terenu nr 2, ze względu na izolację – brak jakichkolwiek powiązań przyrodniczych, bariery antropogeniczne (na kierunku północnym droga krajowa DK78 i
trasa S1, na pozostałych projektowane tereny działalności produkcyjnej, składowania i
usług, w tym handlu wielkopowierzchniowego) oraz niewielką powierzchnię nie będą w stanie funkcjonować jako las i podlegać będą degradacji, pełniąc funkcję zieleni izolacyjnej.
Tereny usług i produkcji winny być zagospodarowywane w formie parków technologicznych
ze znacznym udziałem świadomie kształtowanych terenów zieleni. Wpływ nowoprojektowanych 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, gospodarki odpadami i zaopatrywania w ciepło. Prowadzona działalność wytwórcza winna uwzględniać najlepszą dostępną technikę lub technologię.
Realizacja zmiany ustaleń Studium 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 charakteryzo-
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wać dbałością o estetykę zagospodarowania terenu (rozwiązania w zakresie brył obiektów i
detalu architektonicznego, materiały wykończeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie otoczenia). Szczególną rolę w kształtowaniu walorów estetycznych krajobrazu pełni zieleń poprzez maskowanie i łagodzenie wprowadzanych przez człowieka elementów obcych, „agresywnych” czy sztywnej linii zabudowy.
Studium ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne zieleni towarzyszącej zabudowie na poziomie min. 15% powierzchni terenu  łącznie min. ok. 11,2ha. Dla łagodzenia
niekorzystnych skutków zabudowy, tereny zieleni towarzyszącej winny być zagospodarowane zróżnicowaną zielenią z uwzględnieniem rodzimych gatunków drzew i krzewów. Tereny
zieleni pełnić będą głównie funkcje mikroklimatyczne poprzez poprawę warunków przewietrzania terenu, funkcje ochrony stanu sanitarnego oraz walorów wizualnych krajobrazu.

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
środowiska gruntowo-wodnego wymaga przede wszystkim wyeliminowania jakichkolwiek
nieoczyszczonych zrzutów do wód powierzchniowych i gruntu.
Realizacja ustaleń zmiany studium wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede
wszystkim w zakresie:
 przekształceń lokalnych stosunków wodnych w zakresie zmniejszenia retencji gruntowej
na skutek wprowadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni, z jednoczesnym wzrostem
wód odprowadzanych kanalizacją do cieków (zakłócenie reżimu odbiornika) oraz możliwości
obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wód podziemnych na skutek prowadzenia koniecznych prac ziemnych i budowlanych;
 możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowadzonych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń;
Realizacja ustaleń Studium powoduje zainwestowanie łącznie max. 63ha terenu, który pozbawiony 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 komunikacji jest zawiesina i substancje ropopochodne; stężenie zanieczyszczeń jest w głównej mierze uzależnione od natężenia ruchu. Projektowane w obszarze opracowania funkcje,
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 opadowych (wyprofilowana powierzchnia ze spadkiem do korytek ściekowych) z odprowadzeniem poprzez
separator substancji ropopochodnych.
Realizacja ustaleń zmiany studium powodować będzie powstawanie znacznych ilości ścieków sanitarnych oraz ewentualnie technologicznych wymagających indywidualnego zagospodarowania. Udostępnienie terenu pod zabudowę winno być poprzedzone wyposażeniem
terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną, w szczególności w rozdzielczą sieć kanalizacyjną z odprowadzeniem na oczyszczalnię ścieków.
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Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe
rozwiązania gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy będą źródłem powstawania odpadów komunalnych oraz odpadów z prowadzonej działalności.
Odpady komunalne przejściowo składowane winny być w odpowiednich pojemnikach, a następnie wywożone na składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadów kierowanych na składowisko oraz wyeliminowania
zagrożeń dla środowiska związanych np. z odpadami niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki.
Powstające odpady z działalności usługowej, w zależności od rodzaju, winny być selektywnie gromadzone, w odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych 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.

4.6.

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego

Wynikiem realizacji ustaleń zmiany studium będzie wzrost niskiej emisji powodowanej przez
źródła grzewcze, ewentualnie technologiczne oraz obsługę komunikacyjną projektowanej
zabudowy produkcyjno-usługowej.
Rzeczywisty zakres skutków w obszarach zabudowy PP-UC zależny będzie od specyfiki
prowadzonej działalności produkcyjno - usługowej. Inwestor, 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 zapewnią dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska.
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. Lokalne źródła ciepła winny charakteryzować ekologiczne, nowoczesne technologie, cechujące się wysoką sprawnością energetyczną i niską
emisją zanieczyszczeń w procesie spalania, co pozwoli na ograniczenie uciążliwości dla powietrza.
Ustalenia studium dopuszczają również stosowanie urządzeń wytwarzających energię ze
źródeł odnawialnych o mocy poniżej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej. Możliwość wykorzystania czystych, odnawialnych źródeł energii jest rozwiązaniem korzystnym
dla środowiska, które pozwala w znaczący sposób ograniczyć emisję zanieczyszczeń do
środowiska.

4.7.

Wpływ zmiany ustaleń studium na klimat akustyczny

Najistotniejszym źródłem hałasu w bezpośrednim otoczeniu terenów opracowania są trasy
komunikacyjne: droga krajowa DK78 i droga ekspresowa S1.
Projektowane tereny działalności produkcyjnej, baz, składów i magazynów są potencjalnie
znaczącym źródłem hałasu. Emisja hałasu z terenów usługowo-produkcyjnych będzie generowana w wyniku pracy urządzeń i instalacji związanych z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną. Oddziaływanie akustyczne w takich przypadkach najczęściej nie stwarza uciążliwości dla otoczenia pod warunkiem odpowiedniego zaprojektowania i konstrukcji
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obiektów (o odpowiedniej izolacyjności akustycznej), dostosowanej do charakteru działalności i poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń. Najistotniejszym źródłem hałasu będzie obsługa komunikacyjna. Działalność produkcyjna oraz usługowa może się wiązać z intensywną
obsługą komunikacyjną, szczególnie z dużym udziałem pojazdów klasy ciężkiej (tereny
składów, magazyny, centrum logistyczne). Korzystnym aspektem w kwestii potencjalnych
uciążliwości akustycznych jest lokalizacja nowowyznaczanych obszarów produkcyjno-usługowych w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych /DK78, S1), umożliwiająca bezpośrednią obsługę komunikacyjną.
Dla ochrony przed hałasem terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej na kierunku
wschodnim wzdłuż ulicy Zawadzkiego oraz na kierunku południowym – bezwzględnie konieczne jest na etapie projektowania inwestycji stosowanie rozwiązań ograniczających emisję hałasu m.in. poprzez odpowiednie zaprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, ekranowanie źródeł hałasu zabudową, kształtowanie rzeźby terenu wzdłuż dróg w
sposób sprzyjający tłumieniu hałasu, wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej.

4.8.

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie będzie powodować transgranicznych oddziaływań na środowisko.

5.

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

Przyjęte metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu winny
umożliwiać monitoring – w podstawowym zakresie  zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami studium oraz  rzeczywistej presji na środowisko.
1. Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami studium oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania
Monitoring skutków realizacji ustaleń studium 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 przez wójta uwzględniającej m.in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę oraz rejestry
obiektów oddanych do użytku;
Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami studium 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 skutków dla środowiska realizacji ustaleń zmiany studium proponuje się zastosowanie metod pozwalających na monitoring presji na środowisko oraz stanu jakości środowiska.
Monitoring presji na środowisko winien dotyczyć w szczególności:
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 realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko  rejestr i analiza wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;
Dla oceny jakości środowiska proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska (realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) w zakresie stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz występujących tendencji i dynamiki zmian.
Gromadzone informacje w ramach PMŚ służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:
jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska
lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych wymagań,
występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych
zmian w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodniczych.
Częstotliwość przeprowadzania monitoringu winna wynosić nie rzadziej niż raz na 4 lata.
Powyższe ustalenia stanowią propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków
realizacji studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania; ostateczne, przyjęte do realizacji
metody analizy skutków oraz częstotliwość będą przedmiotem ustaleń organu samorządu
terytorialnego.

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

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. W granicach obszaru objętego zmianą Studium nie występują
cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Teren
opracowania nie jest również usytuowany w obszarze korytarzy ekologicznych.
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:
 tereny gruntów leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161); najistotniejszym skutkiem
zmiany studium jest konieczność przeznaczenia ok. 11,2ha gruntów leśnych na cele
nieleśne. Tereny leśne ze względu na izolację – brak jakichkolwiek powiązań przyrodniczych, bariery antropogeniczne (na kierunku północnym droga krajowa DK78 i trasa S1,
na pozostałych projektowane tereny działalności produkcyjnej, składowania i usług, w
tym handlu wielkopowierzchniowego) oraz niewielką powierzchnię nie będą w stanie
funkcjonować jako las i podlegać będą degradacji, pełniąc funkcję zieleni izolacyjnej.
Dla ograniczenia niekorzystnych skutków zabudowy terenów leśnych jest świadome
kształtowanie i odpowiednia pielęgnacja terenów zieleni towarzyszącej (zgodnie z przyjętymi w studium zasadami zagospodarowania łącznie w obszarze opracowania minimum o powierzchni ok. 11,2 ha), które winny pełnić głównie funkcje izolacyjną, klimatyczną i ochrony stanu sanitarnego.
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 zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec
– Myszków; ochrona istniejących zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących pogorszyć stan środowiska wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, w tym lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie.
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7.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice.
Obszar opracowania obejmuje tereny w granicach określonych Uchwałą Nr XLVIII/356/2018
z dnia 27 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/28/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice, położone w sołectwie Nowa Wieś:
 teren nr 1 usytuowany w południowej części sołectwa przy granicy z gminą Bobrowniki o powierzchni 81,08ha, obejmujący rozległe nieużytki porolne, stanowiące pospolite zbiorowiska trawiaste z nielicznym udziałem samosiejek głównie krzewów i
drzew liściastych oraz pojedynczo sosny;
 teren nr 2 usytuowany w północno – zachodniej części sołectwa, przy ul. Wolności o
powierzchni 15,06ha, stanowiący fragment terenów leśnych z głównym udziałem sosny pospolitej z domieszką brzozy;
Tereny opracowania graniczą z projektowanymi w studium terenami 1.PP-UC (tereny działalności produkcyjnej i usług komercyjnych) i 1.PP-UCH (tereny działalności produkcyjnej i
usług komercyjnych, w tym handlu wielkopowierzchniowego).
Głównym celem zmiany studium jest ujednolicenie funkcji w obszarze terenu wyznaczonego od północy przebiegiem drogi krajowej DK78, od wschodu istniejącą zabudową
wzdłuż ulicy Zawadzkiego oraz granicą administracyjną gminy na pozostałych kierunkach
oraz umożliwienie rozwoju funkcji gospodarczych w nawiązaniu do rozbudowy lotniska oraz przebiegu układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym, co stanowi
priorytetowy kierunek rozwoju gospodarczego gminy.
W granicach terenów opracowania projekt zmiany studium wyznacza nowoprojektowane tereny działalności produkcyjnej, składowania i usług 11PP-UC do 14PP-UC, dla których podstawowe przeznaczenie terenu obejmuje obiekty przeznaczone na potrzeby przemysłu,
centra logistyczne, bazy, składy, magazyny, handel hurtowy i giełdowy, obiekty przeznaczone na potrzeby usług, drogi, sieci, obiekty i urządzenia systemów infrastruktury technicznej
oraz tereny zieleni towarzyszącej zabudowie.
Teren objęty zmianą Studium, zgodnie z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+” przyjętego Uchwałą Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku, usytuowany jest w obszarze rozwoju
stref aktywności gospodarczych przy węzłach i w korytarzach dróg krajowych.
W obszarach stref aktywności gospodarczych, plan województwa śląskiego zakłada intensywny rozwój zabudowy terenów obiektami usługowymi, m.in.: produkcyjnymi, magazynowo–składowymi, naukowo–badawczymi, logistycznymi, wystawienniczymi (projektowane
centrum logistyczne).
W obszarze opracowania oraz w jego sąsiedztwie nie występują tereny i obiekty chronione
na mocy ustawy o ochronie przyrody. W granicach obszaru objętego zmianą Studium nie
występują cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i
grzybów. Teren opracowania nie jest usytuowany w obszarze korytarzy ekologicznych.
Ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:
 tereny gruntów leśnych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie
gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1161);
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 zasoby wód podziemnych – triasowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych 327 Lubliniec – Myszków;
Skutkiem realizacji zmiany Studium jest przeznaczenie 74,5ha terenów niezainwestowanych, biologicznie czynnych dla celów działalności produkcyjnej, składowania i usług /11PPUC do 14PP-UC/.
Główne kierunki oddziaływań w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium dotyczą:
 zabudowy terenów otwartych, biologicznie czynnych, w szczególności przeznaczenia
11,2ha gruntów leśnych na cele nieleśne,
 uciążliwości akustycznej nowoprojektowanych terenów PP-UC, w tym centrum logistycznego,
 zmiany walorów krajobrazowych terenów,
 zmian stosunków wodnych w wyniku zabudowy i skanalizowania terenów oraz wprowadzenie potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego;
W obszarach o funkcjach produkcyjno-usługowych /PP-UC/ prognozuje się wystąpienie oddziaływań o średnim natężeniu – obejmujących skutki wynikające z gospodarczego korzystania ze środowiska o zasięgu lokalnym, miejscowo zubażające zasoby przyrodnicze.
Dla ograniczenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu konieczne jest w szczególności:
 świadome kształtowanie i odpowiednia pielęgnacja terenów zieleni towarzyszącej z
zastosowaniem rodzimych gatunków drzew i krzewów (zgodnie z przyjętymi w studium zasadami zagospodarowania minimum o powierzchni ok. 11,2 ha), które winny
pełnić głównie funkcje izolacyjną, klimatyczną i ochrony stanu sanitarnego,
 postuluje się wprowadzenie dodatkowo rozwiązań zwiększających powierzchnię biologicznie czynną i jednocześnie korzystnie wpływających na mikroklimat w formie
np. zielonych dachów,
 wyeliminowanie inwestycji i rozwiązań infrastrukturalnych mogących stanowić zagrożenie dla wód podziemnych,
 ochrona walorów wizualnych krajobrazu poprzez zastosowanie ujednoliconych, charakteryzujących się wysoką estetyką rozwiązań w zakresie: brył obiektów i detalu architektonicznego, materiałów wykończeniowych, kolorystyki, zagospodarowania otoczenia, w tym w szczególności zieleni towarzyszącej;
Zasadniczą kwestią w zakresie minimalizacji niekorzystnych oddziaływań będących skutkiem realizacji projektowanego dokumentu jest ochrona przed hałasem terenów istniejącej
zabudowy mieszkaniowej na kierunku wschodnim wzdłuż ulicy Zawadzkiego oraz na kierunku południowym. Na etapie projektowania inwestycji bezwzględnie konieczne jest stosowanie rozwiązań ograniczających emisję hałasu m.in. poprzez odpowiednie zaprojektowanie
wewnętrznego układu komunikacyjnego terenów PP-UC, ekranowanie źródeł hałasu zabudową, kształtowanie rzeźby terenu wzdłuż dróg w sposób sprzyjający tłumieniu hałasu oraz
wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej.
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