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1.

Wstęp

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mierzęcice dotyczącego trzech terenów w obszarze sołectwa Mierzęcice
o łącznej powierzchni około 37,72 ha.
Obszar miejscowego planu obejmuje:
obszar nr 1 usytuowany w centralnej części gminy, po południowej stronie
ul. Wolności o powierzchni 1,25 ha;
obszar nr 2 usytuowany w centralnej części gminy, w rejonie skrzyżowania ulic
Wolności i Gminnej o powierzchni 5,74 ha;
obszar nr 3 usytuowany w zachodniej części gminy, po północnej stronie trasy S1,
obejmujący teren Mierzęcice Osiedle o powierzchni 30,73 ha;
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 z dnia 22 czerwca 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn.zm.), na podstawie których
organ administracji publicznej opracowujący projekt planu 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 prognozy uwzględnia wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy
oraz art. 52 ust. 1 i 2, przeanalizowane i ocenione w stopniu i zakresie adekwatnym do
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charakterystyki obszaru objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań planistycznych.

1.2.

Metodyka

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

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 z dnia 22 czerwca 2017 r. Dz.U. 2017 poz.
1405 z późn.zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 799),
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 8
grudnia 2017 r., Dz.U. 2018 poz. 142),
ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
(Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej,
Sołectwo Mierzęcice Osiedle)

(tekst jednolity z dnia 11 maja 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1073),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity z dnia 7 czerwca
2018 r, Dz.U. 2018 poz. 1202),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity z dnia 21
grudnia 2015 r., Dz.U. 2016 poz. 71 ),
rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r.,
Dz.U. 2014 poz. 112),
ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn.zm.),
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 (tekst jednolity z dnia z dnia 10 maja
2018 r., Dz.U. 2018 poz. 992);

1.3.2. Materiały wyjściowe, literatura przedmiotu
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice (Sołectwo Mierzęcice – ośrodek zdrowia, rejon skrzyżowania ulic Wolności oraz Gminnej, Sołectwo Mierzęcice Osiedle) – projekt” wrzesień 2018;
„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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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
– główne cele, założenia i ustalenia istotne z punktu ochrony środowiska,
powiązania z innymi dokumentami
2.

2.1.

Lokalizacja, zagospodarowanie i użytkowanie terenu

Obszar opracowania obejmuje trzy tereny o łącznej powierzchni około 40,82ha:
obszar nr 1 usytuowany w centralnej części gminy, po południowej stronie ul. Wolności o powierzchni 2,25 ha;
obszar nr 2 usytuowany w centralnej części gminy, w rejonie ulic Wolności i Gminnej o powierzchni 5,74 ha;
obszar nr 3 usytuowany w zachodniej części gminy, po północnej stronie trasy S1,
obejmujący teren Mierzęcice Osiedle o powierzchni 32,83 ha;
Obszar nr 1 jest częściowo zainwestowany. Północną granicę terenu opracowania wyznacza droga klasy głównej ruchu przyspieszonego – ulica Wolności /1KDGP/, wzdłuż której
usytuowane są tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. W obszarze planu usytuowany jest ośrodek zdrowia oraz budynek mieszkalny jednorodzinny. Południową część terenu objętego ustaleniami planu stanowią tereny rolne, częściowo zadrzewione.
Obszar nr 2 usytuowany jest po północnej stronie ulicy Wolności /2KDGP/. Wschodnią granicę terenu opracowania wyznacza droga klasy zbiorczej – ulica Gminna /1KDZ/. Południową i częściowo wschodnią część terenu zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostały teren opracowania stanowią tereny rolne.
Obszar nr 3 obejmuje ukształtowany zespół zabudowy wielorodzinnej i usługowej Osiedla
Mierzęcice wraz z towarzyszącymi terenami komunikacji wewnętrznej. Południową i
wschodnią część terenu opracowania zajmują tereny leśne o łącznej powierzchni 10,3ha.
Niewielkie fragmenty terenów niezainwestowanych wewnątrz osiedla, zajmują tereny zieleni
nieurządzonej niskiej i zadrzewień.

2.2.

Przeznaczenie terenów objętych miejscowym planem

Dla przedmiotowego obszaru ustalenia projektu miejscowego planu wyznaczają tereny o
następującym przeznaczeniu:
MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
MU
teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
U
tereny zabudowy usługowej,
UM
teren zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej,
UO
teren zabudowy usług oświaty,
UKs teren zabudowy usług komunikacji samochodowej,
US
teren sportu i rekreacji,
ZL
tereny lasów,
ZP
teren zieleni urządzonej,
KG
tereny garaży,
KD
tereny dróg publicznych:
KDGP – główna ruchu przyspieszonego,
KDZ – zbiorcza,
KDL – lokalna,
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KDD – dojazdowa,
KDW tereny dróg wewnętrznych,
ITE
tereny infrastruktury technicznej
W – wodociągi,
G – gazownictwo;
Przedmiotem ustaleń planu jest określenie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zagospodarowania wynikających z istniejących uwarunkowań, przepisów obowiązującego prawa
oraz ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podsumowując proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej
i przeznaczeniu terenów w stosunku do istniejącego użytkowania i zagospodarowania, projekt planu wyznacza nowoprojektowane tereny:
w obszarze terenu nr 1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 0,95ha oraz tereny dróg
wewnętrznych oznaczone symbolami KDW o łącznej powierzchni ok. 0,62ha;
w obszarze terenu nr 2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 1,7ha, tereny zabudowy
mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami MU o łącznej powierzchni
ok. 1,8ha, oraz tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami KDD o łącznej
powierzchni ok. 0,15ha;
w obszarze terenu nr 3: tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami
U o łącznej powierzchni ok. 2,4ha, tereny zabudowy usługowej i zabudowy
mieszkaniowej oznaczone symbolami UM o powierzchni 0,4ha oraz tereny teren
zabudowy usług komunikacji samochodowej oznaczony symbolem UKs o powierzchni ok. 0,2ha;
Podstawowe przeznaczenie terenów MN obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z dopuszczeniem usług towarzyszących z zakresu: zdrowia, edukacji, handlu detalicznego,
gastronomii, sportu i rekreacji oraz usług konsumpcyjnych służących zaspokojeniu potrzeb
osobistych mieszkańców (np. fryzjer, gabinet kosmetyczny, punkty napraw artykułów AGD),
realizowanych w celu poprawy warunków zamieszkania i jakości życia społeczności lokalnej. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje ponadto: tereny zieleni urządzonej z obiektami
małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne.
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 50%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej na poziomie 30%, maksymalną wysokość budynków mieszkalnych 10m;
Podstawowe przeznaczenie terenów MU obejmuje zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
oraz zabudowę usługową z wyłączeniem stacji obsługi pojazdów (warsztatów
samochodowych, w tym blacharsko - lakierniczych), handlu hurtowego, giełdowego i targowiskowego, działalności gospodarczej zajmującą się wyłącznie gospodarowaniem odpadami, baz i działalności transportowej oraz innej działalności gospodarczej, wynikiem których
powierzchnia działki budowlanej poza obrysem budynku zagospodarowana i użytkowana
jest na potrzeby miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, maszyn
i ciągników rolniczych, pojazdów i przyczep ciężarowych oraz autobusów, hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje ponadto: zabudowę miesz-
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kaniowo – usługową, tereny zieleni urządzonej sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, parkingi oraz drogi wewnętrzne.
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują:
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 35-50%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej na poziomie 25-35%, maksymalną wysokość budynków
mieszkalnych 9m, mieszkaniowo - usługowych 10,0 m, usługowych 8m;
Podstawowe przeznaczenie terenów UM obejmuje zabudowę mieszkaniową niskiej
intensywności oraz zabudowę usługową z wyłączeniem stacji obsługi pojazdów (warsztatów
samochodowych, w tym blacharsko - lakierniczych), handlu hurtowego, giełdowego
i targowiskowego, działalności gospodarczej zajmującą się wyłącznie gospodarowaniem
odpadami, baz i działalności transportowej oraz innej działalności gospodarczej, wynikiem
których powierzchnia działki budowlanej poza obrysem budynku zagospodarowana
i użytkowana jest na potrzeby miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych,
maszyn i ciągników rolniczych, pojazdów i przyczep ciężarowych oraz autobusów, hurtowej
i detalicznej sprzedaży paliw. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje ponadto: zabudowę
mieszkaniowo – usługową, tereny zieleni urządzonej sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej, parkingi oraz drogi wewnętrzne.
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują:
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 35-45%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej na poziomie 25-35%, maksymalną wysokość budynków
mieszkalnych 12m, mieszkaniowo - usługowych 9m, usługowych 8m;
Podstawowe przeznaczenie terenów U obejmuje zabudowę usługową z wyłączeniem stacji
obsługi pojazdów (warsztatów samochodowych, w tym blacharsko - lakierniczych), handlu
hurtowego, giełdowego i targowiskowego, działalności gospodarczej zajmującą się
wyłącznie gospodarowaniem odpadami, baz i działalności transportowej oraz innej działalności gospodarczej, wynikiem których powierzchnia działki budowlanej poza obrysem
budynku zagospodarowana i użytkowana jest na potrzeby miejsc postojowych dla maszyn
i pojazdów budowlanych, maszyn i ciągników rolniczych, pojazdów i przyczep ciężarowych
oraz autobusów, hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw. Przeznaczenie dopuszczalne
obejmuje ponadto: tereny zieleni urządzonej sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
parkingi, ciągi piesze, ścieżki rowerowe oraz drogi wewnętrzne.
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują:
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej 20%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej na poziomie 45%, maksymalną wysokość budynków usługowych 12m;
Podstawowe przeznaczenie terenów UKs obejmuje zabudowę usługową z wyłączeniem baz
i działalności transportowej oraz innej działalności gospodarczej, wynikiem których powierzchnia działki budowlanej poza obrysem budynku zagospodarowana i użytkowana jest
na potrzeby miejsc postojowych dla maszyn i pojazdów budowlanych, maszyn i ciągników
rolniczych, pojazdów i przyczep ciężarowych oraz autobusów oraz hurtowej i detalicznej
sprzedaży paliw. Przeznaczenie dopuszczalne obejmuje parkingi.
Ustalone zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przewidują: minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
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działki budowlanej 20%, maksymalną powierzchnię zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej na poziomie 45%, maksymalną wysokość budynków usługowych 10m;
Dla obsługi komunikacyjnej nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, projekt
miejscowego planu wyznacza tereny dróg wewnętrznych KDW /w granicach terenu nr 1/
oraz dróg publicznych o parametrach drogi dojazdowej KDD /w granicach terenu nr 2/..
Rozwiązania w zakresie komunikacji
Podstawowy układ drogowy, zapewniający obsługę komunikacyjną obszaru objętego miejscowym planem oraz powiązania z zewnętrznym układem drogowym zapewnia istniejąca
droga krajowa (obszar nr 1 i obszar nr 2 – 1 i 2KDGP ul. Wolności) oraz drogi powiatowe
(obszar nr 2 - 1KDZ ul. Gminna, obszar 3 - 2KDZ – ul. Wojska Polskiego).
Dla obsługi komunikacyjnej nowoprojektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, projekt
miejscowego planu wyznacza tereny dróg wewnętrznych KDW /w granicach terenu nr 1/
oraz dróg publicznych o parametrach drogi dojazdowej KDD /w granicach terenu nr 2/..
Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej
W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych ustalenia miejscowego planu przewidują:
w zakresie zaopatrzenia w wodę – z istniejącego, lokalnego systemu sieci wodociągów zasilanych z własnych ujęć wód głębinowych zlokalizowanych na terenie
gminy oraz jego rozbudowę stosownie do potrzeb; w granicach terenu nr 1 usytuowane jest ujęcie wód poziomu triasowego eksploatowane studnią nr 2 o głębokości
40m (działka nr 884/3), eksploatowane przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i
Komunalnej w Mierzęcicach na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego
Decyzją Starosty Będzińskiego z dnia 9.02.2016 (znak: WŚiL.6341.4.0006.2015);

w zakresie odprowadzenia ścieków – docelowo odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez gminny system kanalizacyjny do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej
poza granicą planu, kanalizacją grawitacyjno – tłoczną, w systemie kanalizacji rozdzielczej; do czasu realizacji zorganizowanego systemu projekt planu dopuszcza
unieszkodliwianie ścieków w obrębie własnej działki za pomocą szczelnych zbiorników lub przydomowych oczyszczalni ścieków;
w zakresie odprowadzenia wód opadowych – projektowaną kanalizację deszczową z odprowadzeniem do lokalnych odbiorników /teren nr 1 i nr 2 do Czarnej
Przemszy; teren nr 3 do Brynicy/; projekt miejscowego planu dopuszcza stosowanie
systemów odwodnień powierzchniowych z rozsączaniem wody w gruncie w granicach nieruchomości gruntowej oraz realizację lokalnych systemów odwodnień obejmujących więcej niż jedną nieruchomość gruntową, w tym również takich, które
zmieniają stan wody na gruncie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło – stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł
ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, z zachowaniem
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warunków określonych zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy
poniżej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej;

2.3.

Powiązania z innymi dokumentami

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są zgodne z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice
uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/282/2002 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 10 października
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 Mierzęcice z dnia 29 października 2014 r.
Tereny objęte miejscowym planem przeznaczone są do rozwoju zabudowy. Teren nr 1 usytuowany jest w obszarze MPR – terenów przeznaczonych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o cechach zabudowy rezydencjalnej. Teren nr 2 usytuowany
jest w obszarze MPM – terenów przeznaczonych do rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o cechach i standardach charakterystycznych dla osiedli podmiejskich.

Wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mierzęcice
tereny objęte miejscowym planem
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Teren nr 3 usytuowany jest w obszarze przekształceń XMF położonym w strefie
okołolotniskowej, w granicach którego Studium ustala konieczność przekształceń i działań
ochronnych.

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 miejscowym planem nie występują obszary zagrożone powodzią,
osuwiskami ani tereny predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi.
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3.

3.1.

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

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 przynależy do Płaskowyżu Twardowickiego,
stanowiącego falistą wierzchowinę z pagórami i garbami, opadającą w kierunku północnowschodnim.
Teren opracowania obejmuje dolne partie stoków lokalnych pagórów utworzonych w okresie trzeciorzędowym ze skal triasowych, przemodelowane w okresie późniejszym. Tereny
objęte ustaleniami miejscowego planu stanowią w większości obszary zainwestowane.
Geologia terenu
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 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.
Pokrywę czwartorzędową budują utwory plejstocenu - piaski i żwiry akumulacji lodowcowej
zlodowacenia środkowopolskiego. Na większości obszaru występują grunty o korzystnych
warunkach budowlanych.
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 nr 1 nr 2 usytuowane są w granicach
triasowego GZWP 454 „Olkusz – Zawiercie”; teren nr 3 usytuowany jest w granicach triasowego GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”. Zbiorniki triasowe zasilane są na wychodniach
serii węglanowej bezpośrednio lub pośrednio poprzez utwory czwartorzędowe. Lokalny
przepływ z zbiorniku następuje w kierunku północno-wschodnim. Głębokość do zwierciadła
wody w GZWP w rejonie terenu opracowania kształtuje się na poziomie ok. 20m ppt. Poziom triasowy w rejonie opracowania zagrożony jest w stopniu wysokim i bardzo wysokim –
czas pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu waha się w granicach 2-5 lat i
poniżej 2 lat.
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W granicach terenu nr 1 poziom triasowy eksploatowany jest studnią nr 2 o głębokości 40m
(działka nr 884/3), przez Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej w Mierzęcicach
na podstawie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Decyzją Starosty Będzińskiego z
dnia 9.02.2016 (znak: WŚiL.6341.4.0006.2015). Ustalone zasoby eksploatacyjne ujęcia
3
wynoszą Qe = 15,2m /h i depresji se = 4m. Dla ujęcia ustanowiona została Decyzją Starosty
Będzińskiego z dnia 10.02.2016 (znak: WŚiL.6320.0002.2015), strefa ochrony bezpośredniej obejmująca działkę nr 884/3 obręb Mierzęcice. Na terenie ustanowionej ochrony bezpośredniej obowiązuje zakaz użytkowania gruntów na cele niezwiązane z eksploatacją ujęcia wody.
Drugorzędny poziom użytkowy występuje w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędu.
Na podstawie materiałów archiwalnych głębokość zalegania zwierciadła pierwszego poziomu wodonośnego o charakterze swobodnym kształtuje się na poziomie 2-5m ppt.
Pod względem hydrograficznym, tereny nr 1 i nr 2 należą do zlewni Czarnej Przemszy; teren nr 3 do dorzecza Brynicy zlewnia Potoku Ożarowickiego.
Warunki hydrologiczne obszaru scharakteryzowano na podstawie wieloletnich danych pomiarowych IMGW dotyczących przepływów w profilu Przeczyce na Czarnej Przemszy.
3

Tabela 1

Charakterystyczne przepływy miesięczne i roczne /m /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 wiosenne 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 hydrologiczny Czarnej Przemszy jest zaburzony przez czynniki antropogeniczne (wyrównanie przepływów, 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 miesięczne współczynniki przepływu oraz współczynniki nieregularności /λ/
Miesiące

Profil
Czarna
Przemsza

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

0,79

0,94

1,09

1,19

1,40

1,35

1,03

0,93

0,97

0,87

0,77

0,73

λ

177

- Przeczyce

W poniższej tabeli zestawiono zaobserwowane przepływy ekstremalne oraz odpowiadające
im spływy jednostkowe.
Tabela 3

Zaobserwowane stany ekstremalne /cm/, przepływy ekstremalne i śred3

3

2

nie /m /s/ oraz odpowiadające im spływy jednostkowe /dm /s/km /
WWW
Profil

Czarna
Przemsza
profil
Przeczyce

data
WWQ

SSW
WWq

okres
SSQ

NNW
SSq

data
NNQ

data

okres

data

222

58

47

9.07.1997
38,9
9.07.1997

130

1986- 1995
2,00
1961-1999

6,70

19.10.1983
0,22

NNq

0,74

10.09.1992

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
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wpływem skanalizowania obszarów miejskich i szybkim odprowadzeniem wody do rzek po
zwiększonych opadach.
Warunki klimatyczno – meteorologiczne
Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo–klimatyczne Polski R. Gumińskiego przedmiotowy obszar należy do dzielnicy częstochowsko–kieleckiej, charakteryzującej się następującymi parametrami:
0
• średnia roczna temperatura powietrza
7 – 8 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 miesięcznych sum opadów atmosferycznych z
wielolecia 1961-2000 w roku normalnym (N), w roku wilgotnym (W) oraz
w roku suchym (S)
Sumy miesięcznych opadów w mm

Wielkość

Rok

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

N

53

52

45

40

45

49

78

83

102

82

59

50

738

S

50

28

20

21

18

63

51

108

84

76

19

29

567

W

64

103

97

48

3

43

87

134

162

91

91

169

1092
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VI VII VIII IX
S

X

W

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.
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3.2.

Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna

Tereny objęte niniejszym opracowaniem nie podlegają żadnym formom ochrony prawnej. W
obszarze miejscowego planu nie występują cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych
gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Tereny niezainwestowane w granicach terenów nr 1 i nr 2 obejmują przede wszystkim tereny rolne, użytkowane rolniczo lub częściowo odłogowane. Wśród zbiorowisk roślinnych
rozwijających się na uprawach polowych przeważają zbiorowiska sztuczne – agrocenozy,
chwasty, zbiorowiska synantropijne i ruderalne. Uprawiane są głównie zboża (żyto, pszenica, mieszanki). Pojawiające się poza monokulturą zbożową gatunki roślin naczyniowych
należą do roślinności synantropijnej, głównie związanej z siedliskami ruderalnymi.
Pola uprawne (agrocenozy) posiadają najniższy możliwy wskaźnik stabilności ze wszystkich
zbiorowisk roślinnych (poniżej 1 w skali 0-5), ich stabilność przyrodniczą i związany z tym
poziom różnorodności biologicznej należy ocenić jako bardzo niski.
Tereny niezainwestowane w granicach terenu nr 3 obejmują tereny zieleni nieurządzonej
niskiej i zadrzewienia.
Lokalne zasoby środowiska przyrodniczego obejmują fragmenty lasów w granicach terenu
nr 3, przy czym tereny leśne w południowej części opracowania ze względu na fragmentację i przekształcenia w bezpośrednim sąsiedztwie pełnią funkcje zieleni izolacyjnej od trasy
S1.

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.
Z uwagi na lokalizację obszaru opracowania w granicach triasowych Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych 454 „Olkusz – Zawiercie” oraz GZWP 327 „Lubliniec – Myszków”, w obszarze bardzo wysokiego zagrożenia antropogenicznego wód podziemnych, wynikającego
z braku izolacji, wymagane są szczególne rozwiązania w zakresie gospodarki wodnościekowej. Ochrona istniejących zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji inwestycji stanowiących zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub gruntu.
Projekt miejscowego planu dla ochrony zasobów wód podziemnych ustala zakaz:
lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków dla terenów położonych
w granicach obszaru 1 i obszaru 2 oznaczonych symbolami od 1MN do 3MN, 1U
i 1MU dla których, ze względu na ochronę ujęcia wody położonego w terenie 1ITW
(studnia nr 2),
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie dla pozostałych terenów,
odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych;
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4.

Przewidywane
znaczące
oddziaływania,
w
tym
oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na środowisko

Tereny objęte miejscowym planem są w większości zainwestowane i zgodnie z ustaleniami
studium przeznaczone do dalszego rozwoju zabudowy.
Podsumowując proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i
przeznaczeniu terenów w stosunku do istniejącego użytkowania i zagospodarowania, projekt planu wyznacza nowoprojektowane tereny:
w obszarze terenu nr 1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 0,95ha oraz tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW o łącznej powierzchni ok. 0,62ha;
w obszarze terenu nr 2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 1,7ha, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami MU o łącznej powierzchni ok. 1,8ha,
oraz tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami KDD o łącznej powierzchni
ok. 0,15ha;
w obszarze terenu nr 3: tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami U
o łącznej powierzchni ok. 2,4ha, tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolami UM o powierzchni 0,4ha oraz tereny teren zabudowy usług komunikacji samochodowej oznaczone symbolami UKs o powierzchni
ok. 0,2ha;
Ze względu zarówno na niewielkie powierzchnie projektowanych uzupełnień i rozwoju zabudowy i jej funkcje, jak i brak terenów cennych przyrodniczo w obszarach projektowanej zabudowy oraz powiązań w strukturze przyrodniczej gminy, nie prognozuje się wystąpienia
żadnych znaczących oddziaływań na środowisko. Skutki realizacji ustaleń miejscowego
planu kwalifikować się będą do oddziaływań o niewielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza powszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze środowiska w stopniu nie wywołującym skutków o zasięgu ponad
miejscowym.
Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji projektu miejscowego planu na poszczególne komponenty środowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyjętych rozwiązań planistycznych.

4.1.

Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą

Realizacja 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 zabudowy, realizacji terenów komunikacji oraz wyposażenia terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną.
Wpływ realizacji miejscowego planu na:
ukształtowanie powierzchni będzie generalnie nieznaczny, o miejscowym zasięgu ale
nieodwracalnym charakterze – projektowana zabudowa w większości wymagać będzie jedynie prac mikroniwelacyjnych;
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na pokrywę glebową będzie wynikiem konieczności zdjęcia wierzchniej warstwy gleby
w granicach projektowanych prac ziemnych i budowlanych, zniekształcenia profilu oraz
zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów w otoczeniu.
Łącznie obszar przeznaczony bezpośrednio pod zainwestowanie techniczne (zabudowa i
tereny utwardzone) uwzględniając maksymalnie możliwe wskaźniki zabudowy wynosi ok.
3
5,6ha (łącznie ok. 11tys. m urodzajnej warstwy gleby, przy założeniu średniej miąższości
humusu na poziomie 20 cm).
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 2÷4m 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).
Skała macierzysta z wykopów pod fundamenty może posłużyć do niwelacji terenu lub prac
inżynierskich.

4.2.

Wpływ na kopaliny

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

4.3.

Wpływ na klimat

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie będzie miała wpływu na lokalne warunki klimatyczne. Bardzo nieznaczny wpływ o miejscowym zasięgu wystąpi w obszarach projektowanej zabudowy. Modyfikacje warunków mikroklimatycznych w wyniku wprowadzenia zabudowy dotyczą głównie problemów dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie grzewczym) oraz modyfikacji sił i kierunków słabych wiatrów. Kształtowaniu właściwych warunków przewietrzania terenu, szczególnie w związku z wprowadzeniem kolejnych źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowogazowych służyć powinny tereny zieleni towarzyszącej zabudowie poprzez dynamizowanie
ruchów pionowych powietrza.

4.4.

Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny

Realizacja ustaleń miejscowego planu spowoduje przede wszystkim uszczuplenie terenów
biologicznie czynnych
trwałe wykluczenie gleb z rolniczego użytkowania oraz likwidację
terenów biologicznie czynnych dla planowanych, nowych terenów zainwestowania technicznego oraz utwardzonych nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego. Łącznie na
potrzeby zabudowy i zainwestowana technicznego, uwzględniając maksymalnie możliwe
wskaźniki zabudowy, przeznaczony jest teren o powierzchni ok. 5,6ha. Tereny opracowania
przewidziane do zabudowy, w granicach terenów nr 1 i nr 2, obejmują przede wszystkim
tereny rolne, użytkowane rolniczo lub częściowo odłogowane, których poziom różnorodno-
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ści biologicznej należy ocenić jako bardzo niski. Tereny przewidziane do zabudowy w granicach terenu nr 3 obejmują tereny zieleni nieurządzonej niskiej i zadrzewienia.
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.
Jedynie niewielkie południowe fragmenty terenów 1MN i 2MN w granicach terenu nr 1, usytuowane są w granicach korytarza ekologicznego ptaków o randze regionalnej „Lasy Lublinieckie – Dolina Przemszy”. Ze względu na projektowane przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów MN (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 50%) nie przewiduje się wystąpienia żadnych niekorzystnych
skutków w wyniku realizacji ustaleń planu.
Projekt miejscowego planu zachowuje lokalne zasoby przyrodnicze w granicach terenu nr 3
– fragmenty terenów leśnych o łącznej powierzchni 10,3ha /1-4ZL/, w granicach których
obowiązuje zagospodarowanie i ochrona terenów leśnych na podstawie uproszczonego
planu urządzania lasu oraz teren zieleni urządzonej o powierzchni 0,77ha /1ZP/, w granicach którego projekt planu ustala nakaz uporządkowania istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowej komponowanej.
Wpływ zabudowy terenu na warunki przyrodnicze dotyczy przede wszystkim:
zmian w
lokalnym obiegu wody – zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami nieprzepuszczalnymi, odprowadzanie wód kanalizacją,
dodatkowej dostawy energii ze źródeł
sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie grzewczym) oraz
wprowadzenia źródeł uciążliwości – emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz powstawania
ścieków i odpadów. Zasięg i natężenie tych oddziaływań będzie niewielkie; podstawowym
warunkiem ograniczania niekorzystnego wpływu będą odpowiednie rozwiązania infrastrukturalne szczególnie w zakresie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami.
Dla łagodzenia niekorzystnych skutków zabudowy terenu projekt miejscowego planu ustala
minimalne powierzchnie biologicznie czynne zieleni towarzyszącej zabudowie na poziomie
20-50% powierzchni działki budowlanej
łącznie 2,6ha, które 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.
Nowoprojektowane tereny zabudowy stanowią uzupełnienie i kontynuację istniejącej zabudowy wzdłuż lokalnych dróg, co pozwala na zachowanie odpowiednich struktur przestrzennych. Realizacja ustaleń miejscowego planu nie będzie powodować zagrożeń dla ciągłości
struktur i powiązań przyrodniczych.
Dla ochrony walorów krajobrazowych należy zadbać o dostosowanie brył nowoprojektowanych obiektów oraz wystroju architektonicznego do tradycji lokalnych.

4.5.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne

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 jednoczesnym wzrostem wód odprowadzanych kanalizacją, w tym do lokalnych cieków (zakłóce-
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nie 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;
Środowisko gruntowo-wodne charakteryzuje wysoka wrażliwość i podatność na degradację
(obszar zasilania triasowych GZWP 454 Olkusz – Zawiercie oraz GZWP 327 „Lubliniec –
Myszków”). W zakresie podstawowym ochrona środowiska gruntowo-wodnego wymaga
przede wszystkim wyeliminowania jakichkolwiek nieoczyszczonych zrzutów do wód
powierzchniowych i gruntu. Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla środowiska są tereny
zabudowane nieskanalizowane (rozwiązania indywidualne z odprowadzaniem ścieków do
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni). Projekt miejscowego planu
dla ochrony zasobów wód podziemnych ustala zakaz:
lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków dla terenów położonych
w granicach obszaru 1 i obszaru 2 oznaczonych symbolami od 1MN do 3MN, 1U i
1MU dla których, ze względu na ochronę ujęcia wody położonego w terenie 1ITW
(studnia nr 2),
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie dla pozostałych terenów,
odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych;
Przy doborze pojemności zbiorników bezodpływowych należy uwzględnić z jednej strony
ilość powstających ścieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyjmuje się, iż pojemność zbiorników winna zabezpieczać 14–dniowy okres bezpiecznego
przechowywania ścieków lub Inwestor winien posiadać zapewnienie odpowiednio częstszego odbioru ścieków. Konstrukcja zbiornika powinna być całkowicie szczelna, uniemożliwiająca przedostawanie się ścieków do gruntu.
Ustalenia projektu planu dopuszczają również stosowanie lokalnych oczyszczalni. Zastosowanie lokalnej oczyszczalni ścieków musi uwzględniać przede wszystkim warunki gruntowowodne (wykształcenie litologiczne podłoża, przepuszczalność gruntu, pierwszy poziom wód
gruntowych) oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych ścieków (np. zapotrzebowanie
terenu w przypadku zastosowania drenażu rozsączającego). Dobór i możliwości zastosowania oczyszczalni lokalnej zależne będą od oszacowanej wielkości powstających ścieków.
Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe
rozwiązania gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej 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.
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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 regulaminie utrzymania czystości i porządku.

4.6.

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego

Wynikiem realizacji ustaleń miejscowego planu będzie wzrost niskiej emisji powodowanej
przez źródła grzewcze oraz obsługę komunikacyjną.
Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede wszystkim od
technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energetyczna,
warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora)
oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Dla ochrony jakości powietrza konieczna jest instalacja
nowoczesnych systemów grzewczych o korzystnej dla środowiska charakterystyce
energetyczno-emisyjnej.
Ustalenia miejscowego planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło przewidują stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych
technologii, z zachowaniem warunków określonych zgodnie z uchwałą Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy
poniżej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej. Rozwiązania miejscowego planu są
korzystne dla środowiska i pozwalają w znaczący sposób ograniczyć emisję zanieczyszczeń do środowiska.
W przypadku terenów usługowych mogą być one źródłem emisji zanieczyszczeń ze źródeł
technologicznych. 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.
Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od natężenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. Natężenie ruchu w związku z obsługą komunikacyjną nowoprojektowanych terenów mieszkaniowych i usługowych będzie
niewielkie, a jego wpływ na stan sanitarny powietrza pomijalnie mały.

4.7.

Wpływ ustaleń miejscowego planu na klimat akustyczny

W obszarze objętym miejscowym planem ochronie przed hałasem podlegają zagospodarowane tereny:
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ogólnymi MN, które należy traktować
jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ogólnymi MU i UM, które należy traktować jak tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ogólnymi MW, które należy traktować jak tereny zabudowy wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ogólnymi UO, które należy traktować
jak tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolami ogólnymi ZP i US, które należy trak-
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tować jak tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 roku t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), dopuszczalne wartości hałasu,
zgodnie z w/w rozporządzeniem proponuje się przyjąć następująco:
dla terenów MN, UO*
gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe:
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 61 dB
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N – 56 dB
gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu:
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq D – 50 dB
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 40 dB;
dla terenów MW, MU, UM, ZP*, US*
gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe:
przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 65 dB
przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N – 56 dB
gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu:
przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym LAeq D – 55 dB
przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 45 dB;

* W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na
nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy

Najistotniejszym źródłem hałasu w granicach opracowania jest droga ekspresowa S1. Podstawę oceny uciążliwości drogi ekspresowej w niniejszym opracowaniu stanowi
„Dokumentacja w zakresie aktualizacji parametrów ekranów akustycznych dla trasy ekspresowej S1 Pyrzowice - Podwarpie” (TRAKT Sp. z o.o. Katowice, ul. Jesionowa), sporządzona w maju 2016. W części graficznej przedstawiono zasięg izofon 65dB (dla pory dziennej)
i 56dB (dla pory nocnej), które obejmują południową część terenu nr 3 oraz północną część
terenu nr 2. W granicach ponadnormatywnego oddziaływania trasy ekspresowej, w obszarze terenu nr 3, nie występują nowoprojektowane tereny podlegające ochronie akustycznej.
W przypadku terenu nr 2, w zasięgu izofony 65dB w porze dziennej usytuowany jest teren
1MU, w obszarze którego postuluje się strefowanie zabudowy tzn. wprowadzenie w części
północnej zabudowy nie podlegającej ochronie przed hałasem, która jednocześnie pełniłaby
funkcje ekranujące w stosunku do terenów zabudowy 1MN o wyższych wymaganiach
sanitarnych.
Nowowyznaczane zespoły zabudowy nie wpłyną na znaczącą zmianę warunków akustycznych.
Funkcjonowanie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo–usługowych powoduje emisję
hałasu o niewielkim poziomie, związanym z bytowaniem ludzi. Realizacja działalności usługowej o określonej ustaleniami planu specyfice nie wpłynie zasadniczo na warunki
akustyczne – sama działalność przeważnie nie wiąże się z emisją hałasu, nie wymaga również intensywnej obsługi komunikacyjnej, która mogłaby podwyższyć poziom hałasu w środowisku. Ponadto, projekt planu ustala zakaz działalności usługowej powodującej uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej, w tym w zakresie emisji hałasu.
Skutki, płynące z podwyższenia skali emisji akustycznej będą odwracalne, miejscowe i
krótkotrwałe (lokalny ruch pojazdów).
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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 miejscowego planu oraz
rzeczywistej presji na środowisko.
1. Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania
Monitoring skutków realizacji ustaleń planu prowadzony będzie w ramach analizy zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez wójta gminy
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 miejscowego
planu oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania prowadzona będzie w oparciu o np.:
• wydane pozwolenia na budowę,
• obiekty oddane do użytku,
• parametry zabudowy;
2. Ocena skutków dla środowiska
Dla oceny skutków dla środowiska realizacji ustaleń miejscowego planu proponuje się zastosowanie metod pozwalających na monitoring presji na środowisko oraz stanu jakości
środowiska.
Monitoring presji na środowisko winien dotyczyć w szczególności:
realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
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.
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Dla oceny jakości środowiska i tendencji zmian proponuje się wykorzystanie danych pomiarowych 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 rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska).
Żródło: http://www.katowice.pios.gov.pl/

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

6.

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.
Realizacja ustaleń miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodnicze i integralność obszarów cennych przyrodniczo.
W granicach obszaru objętego planem nie występują cenne zbiorowiska lub stanowiska
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Tereny objęte miejscowym planem są w większości zainwestowane i zgodnie z ustaleniami
studium przeznaczone do dalszego rozwoju zabudowy. Ze względu zarówno na niewielkie
powierzchnie projektowanych uzupełnień i rozwoju zabudowy i jej funkcje, jak i brak terenów cennych przyrodniczo w obszarze projektowanej zabudowy oraz powiązań w strukturze
przyrodniczej gminy, nie prognozuje się wystąpienia żadnych znaczących oddziaływań na
środowisko.
Dla ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych projekt miejscowego planu zachowuje w
granicach terenu nr 3 – fragmenty terenów leśnych o łącznej powierzchni 10,3ha /1-4ZL/, w
granicach których obowiązuje zagospodarowanie i ochrona terenów leśnych na podstawie
uproszczonego planu urządzania lasu oraz teren zieleni urządzonej o powierzchni 0,77ha
/ZP/, w granicach którego projekt planu ustala nakaz uporządkowania istniejącej zieleni
oraz wprowadzenie nowej komponowanej.
Projekt miejscowego planu ustala zasady zagospodarowania i użytkowania terenów ograniczające potencjalny niekorzystny wpływ nowoprojektowanej zabudowy na środowisko. Do
najistotniejszych rozwiązań należą przede wszystkim:
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zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu: infrastruktury technicznej,
komunikacji, łączności publicznej i sygnalizacji,
zakaz lokalizacji instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsc retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych,
zakaz lokalizacji wysypisk śmieci i odpadów organicznych,
w zakresie ochrony powietrza obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i ograniczaniu wprowadzanych do powietrza substancji, zgodnie
z przepisami szczególnymi oraz nakaz wykorzystywania do celów grzewczych rozwiązań niskoemisyjnych,
zakaz lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących
pogorszyć stan środowiska wodnego,
zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków dla terenów położonych w granicach obszaru 1 i obszaru 2 oznaczonych symbolami od 1MN do
3MN, 1U i 1MU dla których, ze względu na ochronę ujęcia wody położonego w terenie 1ITW (studnia nr 2),
zakaz lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie dla pozostałych terenów,
zakaz odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych,
ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych zieleni towarzyszącej zabudowie na poziomie 20-50% powierzchni działki budowlanej (łącznie ok. 2,6ha);
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7.

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mierzęcice dotyczącego trzech terenów w obszarze sołectwa Mierzęcice o
łącznej powierzchni około 37,72 ha.
Obszar miejscowego planu obejmuje:
teren nr 1 usytuowany w centralnej części gminy, po południowej stronie ul. Wolności o powierzchni 1,25 ha; Północną granicę terenu opracowania wyznacza droga
klasy głównej ruchu przyspieszonego – ulica Wolności /1KDGP/, wzdłuż której usytuowane są tereny zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej. W obszarze planu usytuowany jest ośrodek zdrowia oraz budynek mieszkalny jednorodzinny. Południową
część terenu objętego ustaleniami planu stanowią tereny rolne, częściowo zadrzewione.
teren nr 2 usytuowany w centralnej części gminy, w rejonie ulic Wolności i Gminnej
o powierzchni 5,74 ha; Południową granicę terenu opracowania wyznacza droga
klasy głównej ruchu przyspieszonego – ulica Wolności /1KDGP/; wschodnią granicę
terenu opracowania wyznacza droga klasy zbiorczej – ulica Gminna /1KDZ/. Południową i częściowo wschodnią część terenu zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostały teren opracowania stanowią tereny rolne.
teren nr 3 usytuowany w zachodniej części gminy, po północnej stronie trasy S1,
obejmujący teren Mierzęcice Osiedle o powierzchni 30,73 ha; obejmuje ukształtowany zespół zabudowy wielorodzinnej i usługowej Osiedla Mierzęcice wraz z towarzyszącymi terenami komunikacji wewnętrznej. Południową i wschodnią część terenu opracowania zajmują tereny leśne o łącznej powierzchni 10,3ha. Niewielkie
fragmenty terenów niezainwestowanych wewnątrz osiedla, zajmują tereny zieleni
nieurządzonej niskiej i zadrzewień;
Zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Studium tereny opracowania przeznaczone są dla
rozwoju zabudowy:
teren nr 1 usytuowany jest w obszarze MPR – terenów przeznaczonych do rozwoju
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o cechach zabudowy rezydencjalnej;
teren nr 2 usytuowany jest w obszarze MPM – terenów przeznaczonych do rozwoju
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o cechach i standardach charakterystycznych dla osiedli podmiejskich;
teren nr 3 usytuowany jest w obszarze przekształceń XMF położonym w strefie okołolotniskowej, w granicach którego Studium ustala konieczność przekształceń i działań ochronnych;
Podsumowując proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej
i przeznaczeniu terenów w stosunku do istniejącego użytkowania i zagospodarowania, projekt planu wyznacza nowoprojektowane tereny:
w obszarze terenu nr 1: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 0,95ha oraz tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami KDW o łącznej powierzchni ok. 0,62ha;
w obszarze terenu nr 2: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami MN o łącznej powierzchni ok. 1,7ha, tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, oznaczone symbolami MU o łącznej powierzchni ok. 1,8ha,
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oraz tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami KDD o łącznej powierzchni
ok. 0,15ha;
w obszarze terenu nr 3: tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami U o
łącznej powierzchni ok. 2,4ha, tereny zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej oznaczone symbolami UM o powierzchni 0,4ha oraz tereny teren zabudowy usług komunikacji samochodowej oznaczone symbolami UKs o powierzchni
ok. 0,2ha;
Realizacja ustaleń miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodnicze i integralność obszarów cennych przyrodniczo. Teren opracowania nie posiada żadnych powiązań z terenami NATURA 2000. W granicach obszaru objętego planem nie występują
cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
Dla ochrony lokalnych zasobów przyrodniczych projekt miejscowego planu zachowuje w
granicach terenu nr 3 – fragmenty terenów leśnych o łącznej powierzchni 10,3ha /1-4ZL/, w
granicach których obowiązuje zagospodarowanie i ochrona terenów leśnych na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu oraz teren zieleni urządzonej o powierzchni 0,77ha /1ZP/, w
granicach którego projekt planu ustala nakaz uporządkowania istniejącej zieleni oraz wprowadzenie nowej komponowanej.
Dla minimalizowania skutków zabudowy części terenu projekt planu ustala minimalne powierzchnie biologicznie czynne zieleni towarzyszącej zabudowie na poziomie 20-50% powierzchni działki budowlanej (łącznie ok. 2,6ha).
Ze względu zarówno na niewielkie powierzchnie projektowanych uzupełnień i rozwoju zabudowy i jej funkcje, jak i brak terenów cennych przyrodniczo w obszarach projektowanej zabudowy oraz powiązań w strukturze przyrodniczej gminy, nie prognozuje się wystąpienia
żadnych znaczących oddziaływań na środowisko. Skutki realizacji ustaleń miejscowego
planu kwalifikować się będą do oddziaływań o niewielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza powszechne korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze środowiska w stopniu nie wywołującym skutków o zasięgu ponad
miejscowym.
Kluczową kwestią w zakresie ochrony jakości środowiska, ze względu na istniejące zasoby
oraz ich wrażliwość i podatność na degradację – obszar zasilania triasowych GZWP 454
Olkusz – Zawiercie oraz GZWP 327 „Lubliniec – Myszków” jest wyeliminowanie źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. W zakresie ochrony wód podziemnych, projekt miejscowego planu ustala zakaz:
lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody podziemne lub mogących pogorszyć stan środowiska wodnego,
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków dla terenów położonych
w granicach obszaru 1 i obszaru 2 oznaczonych symbolami od 1MN do 3MN, 1U i
1MU dla których, ze względu na ochronę ujęcia wody położonego w terenie 1ITW
(studnia nr 2),
lokalizacji przydomowych i lokalnych oczyszczalni ścieków z systemem doczyszczania ścieków w gruncie dla pozostałych terenów,
odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu i wód powierzchniowych;
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