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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt planu opracowany został w efekcie podjęcia przez Radę Gminy Mierzęcice 
uchwały nr XXXIX/257/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcice 
dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium zmienionej uchwałą Nr 
XIX/162/2012 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowią: 
⇒ 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; 

⇒ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 z 2003, poz. 717 ze zm.). 

Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ma na celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń 
planu w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie 
potencjalnie uciąŜliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i powinna 
stanowić integralną cześć opracowania planu oraz podawać rozwiązanie poprawiające 
istniejący i planowany sposób zagospodarowania. 

Ponadto prognozę opracowano w oparciu o następujące akty prawne: 

� Dyrektywa 85/337 EEC z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

� Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz 
dziko Ŝyjącej fauny i flory, 

� Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych 
(Konwencja Berneńska) (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, 264), 

� Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska), 
� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu oraz marginesu tolerancji dla dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów, z dnia 30 października 2003 r. – Dz. U. Nr 192 poz. 1883.  

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków roślin 
dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 158, 
poz. 1105), 
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), 

� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 Nr 
16, poz. 78), 

� Ustawa z dnia 31 sierpnia 1995 r. o ratyfikacji Konwencji o róŜnorodności biologicznej 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 58, poz. 565), 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami),  

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami), 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717), 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 
późniejszymi zmianami), 

� Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 954), 

� Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493). 

� 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237). 

II.  MATERIAŁY WYJ ŚCIOWE, METODA PRZYJ ĘTA W 
OPRACOWANIU 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1. Projekt rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęciec 
dotyczącej miejscowości Przeczyce – obszar III zmiany studium. w skali 1:1000, Softgis, 
Wrocław, 2010; 

2. Projekt uchwały Rady Gminy Mierzęcice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mierzęcie dotyczącej miejscowości Przeczyce 
– obszar III zmiany studium., Softgis, Wrocław, 2010; 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mierzęcice. 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a takŜe jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 46 - 
53). Zgodnie z nim prognoza powinna: 

1. określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego 
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na 
obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy 
ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 
w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione 
na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące 
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oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a w szczególności na: róŜnorodność 
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 
klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zaleŜności 
między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

2. przedstawia 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, a takŜe biorąc pod uwagę cele 
i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 
związanych z  problematyką ochrony i  kształtowania środowiska przyrodniczego i  
kulturowego, ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną 
walorów krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-
przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu planu pod kątem ich zgodności z uwarunkowaniami 
określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz pod kątem ochrony walorów środowiska 
kulturowego. Analizie poddano równieŜ ustalenia projektu planu dotyczące warunków 
zagospodarowania terenu. Podjęto równieŜ próbę oceny stanu i funkcjonowania środowiska, 
jego walorów i zasobów, określonych w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i zabytki zainwestowania przewidzianego 
projektem planu miejscowego oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

⇒ charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepoŜądane, bez 
znaczenia), 

⇒ intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauwaŜalne, duŜe, zupełne), 
⇒ bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 
⇒ okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 

krótkoterminowe),  
⇒ częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 
⇒ zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-

regionalne), 
⇒ trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, 

moŜliwe do rewaloryzacji). 
 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest mapa w skali planu (1:1000 lub 1:2000). 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie 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 (Dz.U.08.199.1227), na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, 
otrzymano uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy 
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oddziaływania na środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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III.  OCENA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

PołoŜenie geograficzne i administracyjne  

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2002) obszar opracowania połoŜony 
jest w mezoregionie Garb Tarnogórski, w makroregionie WyŜyna Śląska (podprowincja 
WyŜyna Śląsko-Krakowska, prowincja WyŜyny Polskie). 

Administracyjnie teren planu połoŜony jest we wschodnio-centralnej części gminy 
Mierzęcice, w powiecie będzińskim, w województwie śląskim.  

Plan obejmuje powierzchnię około 408.2 ha. Pod względem komunikacyjnym wzdłuŜ 
zachodniej granicy planu przebiega droga ekspresowa S1, a wzdłuŜ północnej granicy droga 
krajowa nr 78. 

Na całym przedmiotowym terenie nie występują obszarowe ani punktowe formy ochrony 
przyrody w myśl art.6. ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z którymi 
mogłyby być związane powaŜniejsze problemy w związku z zainwestowaniem terenu. 

 

Rzeźba terenu i budowa geologiczna 

Obszar planu połoŜony jest w obrębie urozmaiconej morfologicznie, centralnej i 
południowej części gminy, gdzie występują łagodne wzniesienia i obniŜenia morfologiczne 
między nimi. Garb Tarnogórski (341.12) jest zbudowany z wapienia muszlowego z epoki 
środkowego triasu. Stąd nazywany jest równieŜ Progiem Środkowo triasowym. 

PodłoŜe zbudowane z utworów: karbonu, permu, triasu, jury i czwartorzędu. Utwory 
mezozoiczne odsłaniają się na powierzchni terenu (wierzchołki wzgórz) lub występują 
bezpośrednio pod pokrywą czwartorzędową; przy czym najbardziej rozpowszechnione są 
utwory triasowe, tworzące wyniesienia na terenie całego obszaru. 

Najmłodsze utwory naleŜą do czwartorzędu, zalegają one niezgodnie na triasie i 
wypełniają obniŜenia dolinne między wzniesieniami triasowymi; utwory czwartorzędowe w 
obniŜeniach morfologicznych terenu są wykształcone jako piaski i Ŝwiry lodowcowe 
zlodowacenia środkowopolskiego. 

Rzędne terenu w obrębie przedmiotowego obszaru mieszczą się w granicach od 280 m 
n.p.m. do około 340 m n.p.m. w strefie lokalnych wzniesień. 

W obszarach opracowania nie występują osuwiska i obszary predysponowane do 
powstawania osuwisk, obrywów i innych powierzchniowych ruchów masowych, a 
maksymalne spadki terenu oscylujące wokół 10° oraz naturalne ułoŜenie i wykształcenie 
utworów podłoŜa nie sprzyjają tego typu zjawiskom geodynamicznym. 

Warunki geotechniczne 

Warunki budowlane gruntów uzaleŜnione są od budowy geologicznej oraz 
antropopresji. Z punktu widzenia właściwości geotechnicznych gruntów naleŜy stwierdzić, Ŝe 
są one przydatne do zabudowy i posiadają korzystne właściwości fizyko – mechaniczne. 

Warunki topoklimatyczne 

Na omawianym terenie występują zróŜnicowane warunki termiczne i wegetacyjne z 
uwagi na urozmaicone ukształtowanie terenu, z korzystniejszymi warunkami na stokach 
południowych i mniej korzystnymi w dolinie Czarnej Przemszy. 

Na terenie gminy nie ma wyróŜniających się emitorów punktowych wpływających na 
stan powietrza atmosferycznego w skali regionu; do lokalnych emitorów naleŜy zaliczyć 
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jednostki usługowo-produkcyjne i kotłownie przy obiektach uŜyteczności publicznej, a takŜe 
gospodarstwa domowe powodujące niską emisję. 

Znaczącymi emitorami liniowymi są droga krajowa nr 78 i droga ekspresowa S-1, 
powodujące emisję do powietrza głównie tlenków azotu, dwutlenku węgla i pyłu 
zawieszonego. 

Stan powietrza jest determinowany przez napływ zanieczyszczeń z odległych regionów 
przemysłowych Śląska, w tym z Elektrowni Łagisza w pobliskim Będzinie, zaliczanej do 
zakładów uciąŜliwych dla środowiska (zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko). 

Przedmiotowy teren jest połoŜony w rejonie klimatycznym śląsko – krakowskim. 
Rejon ten cechuje się stosunkowo duŜą liczbą dni z pogodą ciepłą i opadem – 34, z 

czego 11 dni jest bardzo ciepłych z jednoczesnym duŜym zachmurzeniem i opadem. Ilość dni z 
pogodą umiarkowanie ciepłą z duŜym zachmurzeniem i gradem wynosi 50. Więcej niŜ w 
innych rejonach jest tu dni z pogodą przymrozkową , umiarkowanie chłodną bez opadu, 
natomiast mniej jest dni umiarkowanie ciepłych i jednocześnie pochmurnych – średnio 69. 

Z uwagi na urozmaicone ukształtowanie terenu naleŜy zwrócić uwagę na 
zróŜnicowanie w termice powierzchni ziemi. Na stokach w sektorze północnym dłuŜej będą się 
utrzymywały niskie temperatury, z czym wiąŜe się dłuŜsze zaleganie pokrywy śnieŜnej oraz 
ujemne temperatury. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 8°C przy średniej dla lipca ok. +18°C 
i stycznia ok. -3,5°C. Przez ponad 80 dni utrzymuje się temperatura powyŜej 15°C, a przez ok. 
85 dni temperatura poniŜej 0°C. Przeciętna długość okresu z temperaturami średnimi poniŜej 
15°C wynosi 0-20 dni w roku. Jest to dzielnica ciepła, z czym wiąŜe się długość trwania okresu 
wegetacyjnego powyŜej 210-220 dni.  

Średni roczny opad atmosferyczny wynosi około 720 mm, przy czym na miesiące letnie  
(maj – październik) przypada 62% opadu a na miesiące zimowe (listopad – kwiecień) 38 %. 
Średnia liczba dni w roku z opadem powyŜej 0,1 mm wynosi około 170. Średnia liczba dni z 
opadem śnieŜnym wynosi ok. 45, a średni czas zalegania pokrywy śnieŜnej nieco powyŜej 70 
dni  w roku. 

PrzewaŜają wiatry z kierunków zachodnich – zgodnie z ogólną cyrkulacją powietrza w 
regionie. Lokalnie kierunki wiatrów mogą być modyfikowane w związku z morfologią terenu. 
Zasadniczo, uŜytkowanie rolnicze analizowanego terenu, które doprowadziło do całkowitego 
wylesienia wielkich połaci terenu, bezpośrednio wpływa na topoklimat. Wiatry tu wiejące, nie 
napotykając innych przeszkód terenowych prócz naturalnych form terenu, dość swobodnie 
operują na tym obszarze i mogą osiągać duŜe prędkości. Jedyną osłoną są tu porastające 
wzniesienia, dość nieliczne zakrzewienia śródpolne. W okresie zimowym podczas zalegania 
pokrywy śnieŜnej, z duŜym prawdopodobieństwem mogą tu występować zawieje i zamiecie. 
 

Wody podziemne 

 
W regionalizacji hydrogeologicznej za J. Malinowskim (1991), analizowany teren 

znajduje się w makroregionie środkowopolskim, w subregionie triasu śląsko-opolskiego w 
obrębie rejonu hydrogeologicznego III/5 – triasu olkusko-zawierciańskiego. 
 UŜytkowy poziom wodonośny o charakterze szczelinowo-krasowym występuje w 
wapieniach i dolomitach retu i wapienia muszlowego. Zwierciadło wody występuje na 
głębokości od ok. 19 m p.p.t. w rejonach wychodni utworów węglanowych, do około 94 m na 
pozostałym obszarze i ma charakter naporowy, a wielkość napięcia wynosi od 1,05 do 53m  i 
jest uzaleŜniona od miąŜszości pokrywy utworów ilastych. Zasoby eksploatacyjne ujęć na 
omawianym terenie wynoszą od 15,0 do 58,0 m3/h, przy depresji 0,1-15,5m. 
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 Współczynniki filtracji charakteryzują się duŜą zmiennością i wahają się w granicach 
od 4,38x10-7 do 3,02x10-3 m/s. Zasilanie tego poziomu wodonośnego odbywa się w strefie 
wychodni utworów węglanowych triasu w strefach kontaktów tektonicznych i 
sedymentacyjnych oraz wymyć sedymentacyjnych. Strefami drenaŜu są doliny rzeczne. 

Na całym obszarze opracowania występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 454 
Olkusz-Zawiercie. Jest to zbiornik w ośrodkach szczelinowo-krasowych. Triasowe zbiorniki 
GZWP charakteryzują się wysokim i bardzo wysokim stopniem zagroŜenia na wpływ 
zanieczyszczeń powierzchniowych, a czas pionowej migracji dla zbiorników wynosi 
odpowiednio 2-5 i poniŜej 2 lat. Na podstawie „ Mapy Obszarów Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony” pod redakcją A.S. 
Kleczkowskiego teren będący przedmiotem opracowania w całości znajduje się na obszarze 
najwyŜszej ochrony wód podziemnych (ONO), jednak bez usankcjonowania prawnego. 

 Dla przedmiotowych zbiorników wód podziemnych zostały opracowane 
projekty prac geologicznych dla ustanowienia obszarów ochronnych; po opracowaniu 
dokumentacji hydrogeologicznych zostanie wszczęta procedura ich ustanowienia.  

Z mapy hydrograficznej wynika, Ŝe teren opracowania znajduje się poza obszarem leja 
depresyjnego wywołanego działalnością górniczą, prognozowanego na rok 2000. 

  

Wody powierzchniowe 

Na obszarze gminy, ogólnie występuje bardzo ubogo rozwinięta sieć rzeczna.  
Praktycznie nie występują tutaj Ŝadne cieki powierzchniowe. W najbardziej zachodniej części 
gminy są połoŜone obszary źródliskowe potoku OŜarowickiego, dopływu Brynicy.  
 Na terenie planu nie występują wody powierzchniowe. 

Gleby, szata roślinna i świat zwierzęcy 

Gleby 

Na obszarze gminy Mierzęcice występują głównie gleby kompleksów pszennych i 
Ŝytnich. Są to kompleksy glebowe o przeciętnej przydatności rolniczej. W centralnej części 
obszaru gminy występuje w większych skupiskach kompleks Ŝytni słaby oraz Ŝytni bardzo 
słaby w formie niewielkich płatów. 

Na omawianym terenie wyróŜnia rodzaj gleb: rędziny brunatne, które występują w 
obrębie wyniesień zbudowanych ze skał węglanowych, z których powstały. Na glebach tych 
występują głównie róŜne kompleksy pszenne.  

Na obszarze objętym planem dominują gleby IV klasy bonitacyjnej przy wysokim 
udziale gleb klasy V i VI.  

Walory szaty roślinnej i świata zwierzęcego 

Pod względem występowania szaty roślinnej, omawiany obszar jest praktycznie 
pozbawiony szaty roślinnej, z nielicznymi zadrzewieniami śródpolnymi i sadami.  

Cenne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym są  tu zakrzewienia śródpolne na 
miedzach i nieuŜytkach. Występują one pojedynczo, pasowo lub w skupieniach. Śródpolne 
zakrzewienia bardzo wyraźnie zwiększają liczbę gatunków naleŜących do róŜnych grup 
systematycznych, jak równieŜ ich populacji. Dotyczy to głównie owadów drapieŜnych i 
zapylających, ptaków śpiewających a takŜe drobnych kręgowców. Sprzyjają one równieŜ 
występowaniu większych kręgowców: saren, lisów, zajęcy, wiewiórek i innych. 

Dla ssaków śródpolnych zakrzewienia stanowią nie tylko ostoję, ale równieŜ dukty 
ekologiczne.  
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W sąsiedztwie takich zakrzewień znacznie liczniej występują Ŝaby, ropuchy, jeŜe, krety 
oraz owadoŜerne ryjówki i nietoperze. Zakrzewienia śródpolne zmniejszają ponadto 
ewapotranspirację gruntów rolnych, zwiększają ich retencję, spowalniają takŜe wiosenne 
tajanie śniegu, co ma duŜe znaczenie dla wilgotności gleb, zwłaszcza występujących na 
obszarach kresowych. Stanowią równieŜ barierę biochemiczną dla azotanów i fosforanów 
pochodzących ze stosowanych nawozów. 

Wśród gatunków roślin zagroŜonych w skali regionu stwierdzono: rzepik wonny 
Agrimonia procera, smagliczka kielichowata Alysum calycinum, pajęcznica gałęzista 
Antchericum ramosum,  marzanka pagórkowata Asperula cynanchica, kostrzewa murawowa  
Festuca trachyphylla, wiązówka bulwkowa Filipendula vulgaris, pszeniec róŜowy 
Melamphyrum arvense, rutewka mniejsza Thalictum minus. 

Na terenach otwartych mogą występować gatunki ptaków związane z terenami 
półotwartymi i otwartymi uŜytkowanymi rolniczo. Czynnikiem lokalnie sprzyjającym 
występowaniu wielu gatunków ptaków są zakrzewienia śródpolne. Na terenach pozbawionych 
zakrzewień śródpolnych, liczba gatunków ptaków bytujących i gniazdujących drastycznie 
spada.  

Z uwagi na znaczne połacie terenów rolnych oraz moŜliwość okresowego 
występowania drobnych gryzoni związanych z uprawami, moŜna się tu spodziewać 
pospolitych gatunków ptaków drapieŜnych. 

Na analizowanym terenie nie występują rezerwaty przyrody, pomniki przyrody lub 
obszary prawnie chronione.    

2. Stan środowiska 

Powietrze atmosferyczne 

Dopuszczalne wartości stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz.U.08.47.281) 
przedstawiono w tabeli poniŜej (tab. 1). 

Tab. 1. Wartości dopuszczalnych stęŜeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Margines tolerancji 
[%] 

---------- 
[µg/m3] 

Nazwa substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 
powietrzu 
[µg/m3] 2008 r. 2009 r. od 2010 r. 

Benzen rok 
kalendarzowy 

 5c)  40 
--- 
2 

 20 
--- 
1 

 0 

jedna godzina  200c) 
 

 10 
--- 
20 

 5 
--- 
10 

 0 
 

Dwutlenek azotu 

rok 
kalendarzowy 

 40c) 
 

 10 
--- 
4 

 5 
--- 
2 

 0 
 

Tlenki azotud)  rok 
kalendarzowy 

 30e)  0  0  0 

 jedna godzina  350c)  0  0  0 Dwutlenek siarki 
 24 godziny  125c)  0  0  0 
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 rok 
kalendarzowy i 
pora zimowa 
(okres od 01 X 
do 31 III) 

 20e)  0  0  0 

Ołówf)  rok 
kalendarzowy 

 0,5c)  0  0  0 

 24 godziny  50c)  0  0  0 Pył zawieszony 
 rok 
kalendarzowy 

 40c)  0  0  0 

Tlenek węgla  osiem godzin  10.000c)  0  0  0 
c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na 
dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 

 

 
 

Na omawianym obszarze planu nie ma większych emitorów zanieczyszczeń atmosfery.  
Teren gminy równieŜ nie ma  wyróŜniających się emitorów punktowych wpływających na stan 
powietrza atmosferycznego w skali regionu, do lokalnych emitorów naleŜy zaliczyć jednostki 
usługowo-produkcyjne i kotłownie przy obiektach uŜyteczności publicznej, a takŜe 
gospodarstwa domowe powodujące niską emisję. 

Najbardziej znaczącymi emitorami liniowymi są droga krajowa nr 78 i droga 
ekspresowa S-1, powodujące emisję do powietrza głównie tlenków azotu, dwutlenku węgla i 
pyłu zawieszonego. 

Stan powietrza jest determinowany przez napływ zanieczyszczeń z odległych regionów 
przemysłowych Śląska, w tym z Elektrowni Łagisza w pobliskim Będzinie, zaliczanej do 
zakładów uciąŜliwych dla środowiska (zawsze znacząco oddziaływujących na środowisko). 

Czynnikiem o bardziej lokalnym znaczeniu jest niska emisja (głównie SO2 i pył). 
Dlatego teŜ bardzo duŜe znaczenie ma podejmowanie działań mających na celu jej 
ograniczanie. Jest to moŜliwe dzięki przechodzeniu coraz większej liczby właścicieli domów 
prywatnych na ogrzewanie gazowe i olejowe jak równieŜ z kolektorów słonecznych oraz 
innych alternatywnych źródeł ciepła, w miejsce poprzednio stosowanego węglowego. 
Jednocześnie zwrócić uwagę naleŜy na ograniczenie opalania domów wszelkimi odpadkami, 
wydzielającymi w procesie spalania znaczną ilość substancji toksycznych. 

Nie bez znaczenia teŜ pozostaje - emisja komunikacyjna - wzrastająca systematycznie 
ilość pojazdów samochodowych nabywanych zarówno przez podmioty gospodarcze jak i osoby 
fizyczne pociąga za sobą wzrost emisji przede wszystkim dwutlenku azotu. Transport 
samochodowy jest równieŜ źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego tlenkami 
węgla, węglowodorami i związkami ołowiu. Pojazdy samochodowe w ruchu emitują gazy 
spalinowe, wytwarzają pyły powstające na skutek ścierania okładzin hamulców oraz opon na 
nawierzchni drogowej. W wyniku spalania paliwa dostają się do atmosfery zanieczyszczenia 
gazowe, głównie: dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, aldehydy, tlenki 
siarki. Powstające pyły zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, a takŜe wyŜsze 
węglowodory aromatyczne. Ilość emitowanych zanieczyszczeń zaleŜy od wielu czynników, 
między innymi od natęŜenia i płynności ruchu, konstrukcji silnika i jego stanu technicznego, 
zastosowania dopalaczy i filtrów, rodzaju paliwa, parametrów technicznych i stanu drogi. 
Mogą być one źródłem skaŜenia wód powierzchniowych, gleb, roślinności, jak równieŜ 
człowieka. 
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Klimat akustyczny 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określa standardy akustyczne w środowisku 
dla terenów o róŜnych funkcjach. Obowiązujące w Polsce kryterium oceny hałasu 
wprowadzone ww. Rozporządzeniem ustala dopuszczalny poziom hałasu LAeq wyraŜony 
równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB, który zaleŜy zarówno od charakteru terenu jak i od 
rodzaju źródła hałasu, a takŜe od pory doby.  

Tab. 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyraŜone wskaźnikami LDWN i LN, które 
to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 
ochrony przed hałasem - dla zainwestowania występującego w obrębie obszaru 
opracowania MPZP. 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w 
dB 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

Rodzaj terenu 

dobom w 
roku porom nocy dobom w roku porom nocy 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
Tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieŜy 

55 50 50 40 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 
Tereny mieszkaniowo – usługowe 
Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe 

60 50 55 45 

 
W obrębie przedmiotowych obszarów nie występują przemysłowe źródła hałasu 

powodujące przekroczenia dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkalnej. 
Ze względu na brak punktów pomiarowo – kontrolnych monitorujących klimat 

akustyczny omawianego terenu, trudne jest określenie faktycznego poziomu hałasu. JednakŜe 
naleŜy się spodziewać, Ŝe przebiegająca przez obszar planu oraz w jego sąsiedztwie trasa 
komunikacyjna (droga ekspresowa S-1 i droga krajowa nr 78) będą powodować uciąŜliwości 
akustyczne. 

W ocenie oddziaływania na środowisko w 2001 roku została wyznaczona na podstawie 
załoŜeń projektowych, teoretyczna strefa uciąŜliwości akustycznej projektowanej drogi 
ekspresowej S-1, która wynosiła 280 m od osi projektowanej drogi; natomiast wg stanowiska 
zarządcy drogi - GDDKiA Oddział w Katowicach (z 2009 r.) ze względu na uciąŜliwości 
akustyczne drogi ekspresowej S-1 nowe tereny podlegające ochronie akustycznej (w tym 
budynki przeznaczone na stały pobyt ludzi) winny być sytuowane w odległości min. 250 m od 
zewnętrznej krawędzi jezdni. 

Wg zarządcy drogi krajowej nr 78, którym jest GDDKiA Oddział w Katowicach zasięg 
oddziaływania akustycznego drogi krajowej nr 78 wynosi równieŜ 250 m od krawędzi jezdni i 
nowe tereny podlegające ochronie akustycznej, w tym budynki przeznaczone na stały pobyt 
ludzi, naleŜy lokalizować poza tą strefą; projektowana nowa zabudowa (uzupełnienia) nie 
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moŜe być lokalizowana w odległości mniejszej niŜ 30 m od krawędzi jezdni, przy czym naleŜy 
się liczyć z koniecznością wykonania przez właścicieli dodatkowych zabezpieczeń dla 
dotrzymania normowych standardów poziomu hałasu. 

Przedmiotowe obszary znajdują się poza obszarem ograniczonego uŜytkowania 
Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, którego zewnętrzną granicę 
wyznacza się na podstawie prognozowanych izolinii równowaŜnego poziomu dźwięku dla 
pory nocy LAeqN = 50 dB. 

Stan czystości wód powierzchniowych i podziemnych. 

Na stan czystości wód powierzchniowych główny wpływ mają zanieczyszczenia 
pochodzące z terenów uprawnych (wymywanie i spłukiwanie nawozów i środków ochrony 
roślin, nieprawidłowo stosowana utylizacja gnojowicy i wylewane nielegalnie ścieki bytowe 
z gospodarstw rolnych), a takŜe z istniejącej zabudowy zagrodowej (tj. z nieszczelnych 
zbiorników na nieczystości płynne, a takŜe z powodu ich braku).  

Stan czystości wód podziemnych nie był badany. Stałe pomiary zanieczyszczeń 
prowadzone są jedynie w komunalnych ujęciach wód podziemnych. Na podstawie 
bezpośrednich obserwacji moŜna przyjąć, Ŝe wysokie zanieczyszczenia wód triasowych 
występują w poziomach wodonośnych zlokalizowanych na terenach zabudowanych zwłaszcza 
tam gdzie brakuje kanalizacji sanitarnej. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól 
stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.). 

Linie 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego mogącego powodować 
przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. Największa wartość 
natęŜenia pola elektrycznego, jaka moŜe wystąpić pod linią lub w jej pobliŜu, zgodnie 
z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m i składowej 
magnetycznej 60A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, Ŝe granica strefy, 
w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzie wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m npt. lub 1,6 m od 
krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego). Ostatecznie 
o zachowaniu norm rozstrzygać powinny stosowne pomiary. 

Prawo ochrony środowiska nie ustala obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie 
pól elektromagnetycznych przez linie i stacje elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 
110 kV lub wyŜszym, oraz przez instalacje radiokomunikacyjne (telefonia komórkowa), 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równowaŜna moc promieniowana izotropowo jest 
równa lub przekracza 15W, generujące pola o częstotliwościach od 30kHz do 30 GHz. 

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 
bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem 
pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w róŜnych warunkach. Wyniki tych badań 
wskazują, Ŝe intensywność promieniowania MF wokół stacji bazowych jest bardzo niewielka 
i wynosi zwykle poniŜej 1 mW/m2. 

W ocenie specjalistów, stacje bazowe telefonii komórkowej nie przedstawiają problemu 
z punktu widzenia oddziaływania na stan zdrowia ludności i na środowisko. 

RównieŜ w Polsce wykonano wiele pomiarów natęŜenia pól MF w otoczeniu stacji 
bazowych, zarówno zlokalizowanych na dachach budynków, jak i na specjalnych wieŜach. 

Zmierzone wartości na zewnątrz budynków i w mieszkaniach wahały się w granicach 0,1 – 0,5 
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mW/m2 (0.0001 – 0.0005 W/m2), a więc 200 – 1000 razy mniej niŜ dopuszczalna w Polsce 
norma. Nawet na balkonach w budynkach zlokalizowanych naprzeciw stacji bazowych na 
dachu sąsiedniego budynku natęŜenie pola nie przekraczało 1 mW/m2 (0.001 W/m2). 

Tab. 3. NatęŜenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 
komórkowej (na podstawie 10 protokółów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 

Na obszarze planu sieć energetyczna oparta jest na liniach wysokiego i średniego 
napięcia. W związku z potencjalnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych pochodzącym 
od linii elektroenergetycznych w planowaniu zabudowy zaleca się przestrzeganie przepisów 
odrębnych dotyczących lokalizowania linii energetycznych oraz dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku. 

3. Ekofizjograficzne uwarunkowania zagospodarowania obszaru objętego 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Zagospodarowanie obszaru objętego planem powinno odbywać przy uwzględnieniu 
następujących ograniczeń i uwarunkowań: 

- nie zaleca się lokalizacji przedsięwzięć powodujących znaczne obciąŜenie środowiska, w 
tym przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska; 

- w przypadku waŜniejszych inwestycji infrastrukturalnych (drogi, kanalizacja, linie 
elektroenergetyczne, stacje bazowe) wymagane lub moŜe być wymagane jest sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi; 

- kształtowanie układu funkcjonalno – przestrzennego powinno uwzględniać stan 
środowiska oraz ochronę walorów przyrodniczych,  krajobrazowych oraz historycznych; 

- zaleca się nie lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów wraŜliwych na 
hałas w zasięgu uciąŜliwości hałasowych pochodzenia komunikacyjnego; 

- w przypadku lokalizacji zabudowy chronionej w zasięgu ponadnormatywnego hałasu 
zaleca się ekranowanie zabudową niewraŜliwą na hałas lub ekranem akustycznym, 
wprowadzenie zieleni wysokiej i średniej, stosowanie materiałów o podwyŜszonej 
dźwiękochłonności; 

- dla nowej zabudowy nie powinno się dopuszczać instalacji grzewczych powodujących 
znaczące zanieczyszczenie środowiska – proponuje się wykorzystanie proekologicznych 
i odnawialnych źródeł energii dla celów grzewczych, ewentualnie podłączenie od sieci 
ciepłowniczej; 
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- dla zabudowy istniejącej zaleca się przejście na proekologiczne źródła ciepła i rezygnację 
z paliw stałych; 

- w zakresie gospodarki ściekowej powinno się wprowadzić zorganizowany sposób 
odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie; 

- nie dopuszcza się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, 
wód gruntowych i gruntu; 

- wody opadowe z nawierzchni terenów utwardzonych, zanieczyszczone substancjami 
ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny być podczyszczone na terenie inwestora, przed 
odprowadzeniem ich do odbiornika; 

- dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej zaleca się retencjonowanie czystych wód 
opadowych, rozwiązane indywidualnie lub zespołowo w postaci odprowadzenia wody do 
stawów retencyjnych, które mogą być umiejscowione np.: na terenie działki budowlanej, 
wody te mogą być wykorzystane do nawodnień terenów zieleni; 

- dla terenów zabudowy naleŜy określić minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
na poziomie co najmniej 30 – 40% powierzchni działki dla terenów mieszkaniowo 
usługowych powierzchnie biologicznie czynne mogą tworzyć kompleksy zieleni wysokiej 
i niskiej; 

- zaleca się zachowanie istniejących zadrzewień oraz wprowadzenie nowych, konieczna jest 
ich pielęgnacja i uzupełnienie. 
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IV. ANALIZA USTALE Ń MIEJSCOWEGO PLANU 

1. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Ustalenia planu znajdują się w trzech działach obejmujących: ustalenia ogólne planu 
(dział I), ustalenia szczegółowe (dział II) i przepisy przejściowe i końcowe (dział III). 

W dziale I w ramach ustaleń ogólnych planu określa się przedmiot i zakres planu, 
którego celem jest określenie zasad zagospodarowania terenów przy uwzględnieniu zasad 
kształtowania ładu przestrzennego i zrównowaŜonego rozwoju gminy. Integralną część 
opracowania stanowi załącznik graficzny w skali 1:1000. Oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu, bądź mają charakter informacyjny. Do 
obowiązujących ustaleń planu naleŜą oznaczenia granicy planu, linie rozgraniczające tereny, 
nieprzekraczalne linie zabudowy, obiekt architektury sakralnej – zabytkowa kapliczka, zabytek 
archeologiczny – stanowisko archeologiczne, przeznaczenie terenów.  

W dziale tym, znajdują się równieŜ ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, 
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W ramach zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego na terenie planu ustala się lokalizację nowych 
budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu linii zabudowy, dopuszcza się 
lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy 
określonymi w planie, dla urządzeń i budowli infrastruktury technicznej w zakresie łączności 
nie obowiązują ograniczenia wynikające z ustalonych parametrów zabudowy określonych 
w ustaleniach szczegółowych, dla lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie łączności 
obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z 
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, moŜliwość 
remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy, zlokalizowanej poza 
określonymi liniami zabudowy pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to przybliŜenia się Ŝadnego z 
elementów budynku do linii rozgraniczającej dróg, dla garaŜy i budynków gospodarczych 
towarzyszących zabudowie, ustala się maksymalną wysokość 4 m, dla garaŜy i budynków 
gospodarczych w zabudowie zagrodowej ustala się maksymalną wysokość 10 m, ustala się 
zakaz stosowania elewacji typu „sidding” z wszelkiego rodzaju listew plastikowych i blachy 
falistej i trapezowej, dla zabudowy mieszkaniowej oraz zakaz budowy ogrodzeń z blach i muru 
pełnego za wyjątkiem muru z cegły i kamienia.  

 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustalenia planu 
wprowadzają obowiązek stosowania rozwiązań mających na celu minimalizację uciąŜliwości 
spowodowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w celu ochrony powietrza 
atmosferycznego, gleb, wód gruntowych oraz klimatu akustycznego. Dla terenów o symbolach 
1MN – 13MN ; 1ML ; 1MN/RM – 2MN/RM , ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla terenów o symbolach 1MN/U – 9MN/U ; 2UR ; 
1RM/U, ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej, 
dla terenu 1Uo ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy, dla terenów 1US – 3US ; 1UT ustala się 
dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. Ponadto na 
terenie planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko w rozumieniu przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego 
z zakresu infrastruktury technicznej, dróg publicznych oraz terenów 1P, 1P/U, 2P/U. W 
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zakresie gospodarki odpadami dopuszcza się ich tymczasowe magazynowanie do czasu 
wywozu na składowisko odpadów. Na terenie obowiązuje zakaz likwidowania i niszczenia 
zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, za wyjątkiem działań wynikających z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
budowy, odbudowy, utrzymania i remontów lub napraw urządzeń wodnych. Na terenie planu 
istnieje obowiązek ograniczenia uciąŜliwości powodowanych działalnością do granic działki. 
Dla całego obszaru planu, który połoŜony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 454 Olkusz - Zawiercie) obowiązuje zakaz: wysypywania i wylewania 
nieczystości do wód i gruntów, lokalizacji inwestycji, które mogą zanieczyścić wody 
podziemne ze względu na wytwarzane ścieki, pyły i gazy oraz składowane odpady, lokalizacji 
inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska wodnego, rolniczego wykorzystywania 
ścieków. 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala się w przypadku wystąpienia zabytków archeologicznych rozpoczęcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych i postępowanie zgodnie z wymogami ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dla zabytków archeologicznych – stanowisk 
archeologicznych ustala się obowiązek prowadzenia wszystkich inwestycji obejmujących 
roboty ziemne oraz zalesienia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami oraz poprzedzanie badaniami archeologicznymi zamierzeń inwestycyjnych. 

Dla obiektu architektury sakralnej – zabytkowa kapliczka, ustala się ochronę poprzez: 
zakaz przebudowy oraz nakaz prowadzenia prac remontowych w sposób nie zmieniający 
formy architektonicznej obiektu, oraz nakaz zachowania ekspozycji obiektu. 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w 
ich uŜytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się zakaz zabudowy na terenach rolniczych 
za wyjątkiem obiektów wykorzystywanych bezpośrednio do upraw warzywniczych, 
ogrodnictwa i szkółkarstwa, o wysokości nie większej niŜ 5m. Dla strefy ochrony 
bezpośredniej ujęcia wody w granicach terenu 1W, obowiązują ograniczenia wynikające z 
ustawy Prawo wodne. Na terenie planu obowiązują równieŜ ograniczenia wynikające z 
dokumentacji rejestracyjnej lotniska „Katowice – Pyrzowice”. 

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
dla terenów oznaczonych symbolami 1KD-S, 1KD-Z, 1KD-L, 1KD-D – 8KD-D, 1KD-PJ, 
2KD-PJ, 1KD-P zakazuje się lokalizacji reklam w liniach rozgraniczających oraz reklam 
świetlnych, skierowanych do uczestników ruchu drogowego wzdłuŜ drogi S1 oraz nr 78. 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej ustala się realizację sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających dróg, i ciągów pieszo-jezdnych z moŜliwością odstępstwa od tej zasady w 
przypadku gdy warunki techniczne uniemoŜliwiają takie prowadzenie oraz w przypadku 
przyłączy; dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę sieci elektrycznych oraz 
ich skablowanie; dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych wbudowanych w 
budynki przeznaczone na inne funkcje oraz wolnostojących z zapewnionym dostępem do drogi 
publicznej lub poprzez drogi wewnętrzne lub ustanowioną słuŜebność gruntową; zakaz 
lokalizacji nowych napowietrznych linii energetycznych niskiego napięcia. W zakresie usług 
telekomunikacyjnych ustala się zaopatrzenie w sieć teletechniczną z istniejącej i 
projektowanych sieci telekomunikacyjnej, dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących 
linii napowietrznych oraz ich wymianę na sieć kablową; na terenie objętym granicami planu 
dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej w 
rozumieniu przepisów odrębnych; W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza się budowę, 
przebudowę i rozbudowę sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia. W zakresie zaopatrzenia 
w ciepło dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłowni o sprawności 
energetycznej nie mniejszej niŜ 75% , z kolektorów słonecznych oraz innych alternatywnych 
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źródeł ciepła. W zakresie zaopatrzenie w wodę dopuszcza się budowę, przebudowę i 
rozbudowę sieci wodociągowej jednak niezaleŜnie od zasilania z sieci wodociągowej naleŜy 
przewidzieć na wypadek awarii, zapewnienie ciągłości dostaw wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, dopuszcza się równieŜ realizację hydrantów przeciwpoŜarowych na wszystkich 
terenach objętych planem. W zakresie odprowadzanie ścieków dopuszcza się budowę, 
przebudowę i rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, ustala się docelowe 
odprowadzania ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez zbiorczą rozdzielczą sieć 
kanalizacji sanitarnej, dla budynków nie posiadających przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych szamb, wyłącznie jako rozwiązanie 
tymczasowe natomiast w przypadku ścieków, które mogą wpływać negatywnie na stan sieci 
kanalizacyjnej naleŜy je podczyścić przed odprowadzeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 
z uwzględnieniem przepisów odrębnych, zakazuje się stosowania przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych dopuszcza się budowę, 
przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej w planie obowiązuje zakaz 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej a wody opadowe 
z dachów budynków powinny być odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane na 
działce poprzez infiltrację do warstw wodonośnych gruntu, a w przypadku niewystarczająco 
chłonnej powierzchni terenu biologicznie czynnego działki dopuszcza się gromadzenie wód 
opadowych w zbiornikach retencyjnych na terenie działki. Dopuszcza się odprowadzanie wód 
opadowych do kanalizacji deszczowej wyłącznie w tej ilości, która nie moŜe być 
zagospodarowana na działce ze względu na niewystarczające warunki gruntowo-wodne. W 
przypadku realizacji nowych dróg naleŜy stosować alternatywne metody związane z lokalną 
infiltracją przy uŜyciu rowów i niecek infiltracyjno-retencyjnych, w celu odprowadzania wód 
opadowych. Wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, 
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, powinny być 
oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi. 

W zakresie systemu komunikacji, ustala się Ŝe podstawowy układ drogowy stanowią 
drogi publiczne i ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami: 1KD-S, 1KD-Z, 1KD-L, 1KD-D 
– 8KD-D, 1KD-PJ, 2KD-PJ, 1KD-P powiązane z drogami zlokalizowanymi poza granicami 
planu miejscowego, obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z przyległych dróg 
publicznych, wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych, dopuszczono budowę dróg 
wewnętrznych oraz dojazdów jako funkcji uzupełniającej; ustala się zakaz lokalizacji nowych 
zjazdów na tereny objęte planem z drogi krajowej S1 oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KD-S oraz drogi krajowej nr 78. Ustalono równieŜ obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów na własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana 
jest inwestycja w ilości: nie mniejszej niŜ 1 miejsce postojowe na 150 m² powierzchni 
uŜytkowej usług sportu i rekreacji, nie mniejszej niŜ 1 miejsce postojowe na 60m² powierzchni 
uŜytkowej usług - w zabudowie usługowej, nie mniej niŜ 1 miejsce postojowe na jedno 
mieszkanie w zabudowie jednorodzinnej, oraz nie mniej niŜ 1 miejsce postojowe na 100m² 
powierzchni uŜytkowej obiektów pełniących funkcję nie wymienione wcześniej. 

Przy dokonywaniu scalania i podziałów nieruchomości oraz nowych podziałów ustala 
się dla terenów zabudowy usługowej, z zastrzeŜeniem usług turystyki, wielkość działki 
budowlanej nie mniejsza niŜ 800m² a szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niŜ 
20m; dla terenu usług turystyki oraz terenów sportu i rekreacji wielkość działki budowlanej nie 
mniejsza niŜ 5 000m² a szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niŜ 20m; dla terenów 
zabudowy zagrodowej wielkość działki budowlanej nie mniejsza niŜ 1500m² a szerokość 
frontu działki budowlanej nie mniejsza niŜ 20m; dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielkość działki budowlanej: 

- dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niŜ 700m², 
- dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niŜ 500m², 
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i szerokość frontu działki: 
- dla zabudowy wolnostojącej nie mniejsza niŜ 18m, 
- dla zabudowy bliźniaczej nie mniejsza niŜ 15m. 

Dla terenu zabudowy letniskowej wielkość działki budowlanej nie mniejsza niŜ 400m² a 
szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niŜ 16m oraz dla terenów obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów wielkość działki nie mniejsza niŜ 5000m² a szerokość 
frontu działki nie mniejsza niŜ 20m. Przy dokonywaniu scalania i podziałów o których mowa 
w ust. 1 granice nowo wydzielonych działek naleŜy wyznaczyć prostopadle do istniejących i 
projektowanych dróg, z moŜliwością tolerancji o nie więcej niŜ 10°. Dopuszcza się równieŜ 
wydzielenia mające na celu powiększenie innej działki oraz wydzielenia pod drogi 
wewnętrzne, parkingi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  
 

W dziale II w ramach ustaleń szczegółowych ustala się przeznaczenia i zasady 
gospodarowania na poszczególnych terenach. Na obszarze planu wyznacza się obszary 
przeznaczone na: 

- teren zabudowy usługowej o symbolu 1U. Na terenie dopuszcza się realizację dróg 
wewnętrznych, obiektów małej architektury oraz zieleń urządzoną. W zakresie 
parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków do 12 m przy 3 kondygnacjach, z 
dachami dwuspadowymi, o nachyleniu połaci do 45º. Powierzchnia zabudowy nie 
moŜe być większa niŜ 40% powierzchni działki, a udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustalono, na co najmniej 30% powierzchni działki. 

- teren usług uŜyteczności publicznej o symbolu 1UP, na którym dopuszcza się zieleń 
urządzoną, obiekty małej architektury. W zakresie parametrów zabudowy ustalono 
wysokość budynków do 10 m przy 3 kondygnacjach łącznie z poddaszem uŜytkowym, 
z dachami o nachyleniu połaci do 45º. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa 
niŜ 40% powierzchni działki, a udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono, na co 
najmniej 30% powierzchni działki. 

- teren usług oświaty o symbolu 1Uo. Na terenie dopuszcza się  sytuowanie obiektów i 
urządzeń sportowych, parkingów, dróg wewnętrznych i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz zieleni urządzonej i obiektów małej architektury. W zakresie 
parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków na 12 metrów przy 3 
kondygnacjach, z dachem o dowolnej konstrukcji i kształcie, dopuszczono równieŜ 
zróŜnicowanie wysokości budynku. Dla nie zadaszonych boisk i obiektów sportowych 
nie obowiązują ustalone w planie linie zabudowy. Powierzchnia zabudowy nie moŜe 
być większa niŜ 40% powierzchni działki, a udział powierzchni biologicznie czynnej 
ustalono na co najmniej 30% powierzchni działki. 

- teren usług turystyki o symbolu 1UT. Na terenie dopuszcza się usługi turystyki takie 
jak hotele, pensjonaty, kempingi, budynki rekreacji indywidualnej, pola namiotowe. 
Usługi handlu i gastronomii w obiektach przeznaczonych pod funkcje turystyczne 
stanowiące nie więcej niŜ 30% powierzchni uŜytkowej przeznaczenia o którym mowa 
w pkt 1, zabudowę gospodarczą i garaŜową towarzyszącą funkcji podstawowej, drogi 
wewnętrzne, parkingi, boiska sportowe, zieleń urządzoną i małą architekturę, jak 
równieŜ realizacje miejsc postojowych dla samochodów osobowych i kempingowych. 
W zakresie parametrów zabudowy ustalono maksymalną wysokość budynków na 13 
metrów a liczbę kondygnacji na 4 włącznie z poddaszem uŜytkowym. Powierzchnia 
zabudowy nie moŜe być większa niŜ 40% powierzchni działki, a udział powierzchni 
biologicznie czynnej ustalono na co najmniej 30% powierzchni działki. Ustalono dachy 
o kącie nachylenia głównych połaci do 45° oraz 60° wyłącznie dla zabudowy 
letniskowej.  
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- teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług o symbolu 1RM/U. Na terenie 
dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garaŜową towarzyszącą funkcji podstawowej. 
W zakresie parametrów zabudowy ustalono maksymalną wysokość budynków na 12 
metrów a liczbę kondygnacji nie większą niŜ 3 włącznie z poddaszem uŜytkowym. 
Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 40% powierzchni działki, a udział 
powierzchni biologicznie czynnej ustalono na co najmniej 30% powierzchni działki. 
Ustalono dachy o kącie nachylenia głównych połaci do 45°. 

- tereny sportu i rekreacji o symbolach 1US – 3US. Na terenach dopuszcza się zieleń 
urządzoną wraz z małą architekturą oraz realizację dojazdów, ciągów pieszych, 
parkingów i utwardzonych placów. W zakresie parametrów zabudowy ustalono 
wysokość budynków do 14 metrów, a liczbę kondygnacji do 3, dachy o dowolnej 
konstrukcji i kształcie. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 40% 
powierzchni działki a udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono na co najmniej 
30% powierzchni działki. 

- tereny mieszkaniowo-usługowe o symbolach 1MN/U – 9MN/U. Na terenach 
dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garaŜową towarzyszącą funkcji podstawowej, 
zlokalizowaną na tyłach zabudowy mieszkaniowej lub usługowej, zieleń urządzoną 
wraz z infrastrukturą rekreacyjną i małą architekturą, dojazdy, ciągi piesze i parkingi. 
Dopuszczona została równieŜ przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącej 
zabudowy zagrodowej. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość 
budynków do 12 metrów przy 3 kondygnacjach wraz z poddaszem uŜytkowym, z 
dachami o nachyleniu połaci do 45°. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 
30% powierzchni działki, a udział powierzchni biologicznie czynnej ustalono na co 
najmniej 30% powierzchni działki. 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach 1MN – 13MN. Na 
terenach dopuszcza się zabudowę gospodarczą i garaŜową towarzyszącą funkcji 
podstawowej, zlokalizowaną na tyłach zabudowy mieszkaniowej, jak równieŜ dojazdy i 
ciągi piesze. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków do 10 
metrów  przy 3 kondygnacjach wraz z poddaszem uŜytkowym, z dachami o kącie 
nachylenia głównych połaci do 45°. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 
40% powierzchni działki a powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niŜ 30% 
powierzchni działki. 

- teren zabudowy letniskowej o symbolu 1ML. Na terenie dopuszcza się budynki 
rekreacji indywidualnej zabudowę gospodarczą i garaŜową towarzyszącą funkcji 
podstawowej, zlokalizowaną na tyłach zabudowy letniskowej. W zakresie parametrów 
zabudowy ustalono wysokość budynków do 8 metrów przy 2 kondygnacjach włącznie 
z poddaszem uŜytkowym, z dachami o kacie nachylenia do 60%. Powierzchnia 
zabudowy nie moŜe być większa niŜ 30% powierzchni działki a powierzchnia 
biologicznie czynna nie mniej niŜ 50% powierzchni działki. Dopuszcza się adaptację 
zabudowy letniskowej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy zachowaniu 
określonych w planie wskaźników i parametrów zabudowy, jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

- Tereny usług rzemiosła o symbolach 1UR i 2UR. Na terenie 2UR dopuszcza się 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako uzupełnienie pierwszej linii zabudowy 
wzdłuŜ drogi krajowej nr 78, składy, magazyny, obiekty handlu hurtowego oraz 
zabudowę gospodarczą i garaŜową, jako funkcję uzupełniającą zlokalizowaną na tyłach 
zabudowy podstawowej. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość 
budynków do 10 metrów przy 3 kondygnacjach włącznie z poddaszem uŜytkowym, z 
dachami o kącie nachylenia do 45°, dla budowli słuŜących rzemiosłu ustalono 
maksymalną wysokość 15 m.   Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 40% 
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powierzchni działki a powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niŜ 30% powierzchni 
działki. Ustalono moŜliwość przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej 
zabudowy zagrodowej na terenie 2UR. 

- tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej o 
symbolach 1MN/RM – 2MN/RM . Na terenach dopuszcza się usługi agroturystyczne 
oraz zabudowę gospodarczą i garaŜową jako funkcję uzupełniającą zlokalizowaną na 
tyłach zabudowy podstawowej. . W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość 
budynków do 10 metrów przy 3 kondygnacjach włącznie z poddaszem uŜytkowym, z 
dachami o kącie nachylenia do 45°. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 
40% powierzchni działki a powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niŜ 30% 
powierzchni działki.  

- teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów o symbolu 1P. Na terenie 
dopuszcza się obiekty handlu hurtowego i centra technologiczne. W zakresie 
parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków do 14 metrów a liczba 
kondygnacji nie większa niŜ 3 z dachami o dowolnej konstrukcji i kształcie. 
Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 50% powierzchni działki a 
powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niŜ 30% powierzchni działki. Nakazano  
wprowadzenie pasów zieleni wysokiej o szerokości min.25m od strony terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

- tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług o 
symbolach 1P/U – 2P/U. Na terenach dopuszcza się obiekty handlu hurtowego i 
detalicznego, biura, usługi kultury i gastronomii, stację paliw na terenie 1P/U, drogi 
wewnętrzne miejsca postojowe i parkingi, zieleń urządzoną oraz obiekty małej 
architektury. W zakresie parametrów zabudowy ustalono wysokość budynków do 14 
metrów a liczba kondygnacji nie większa niŜ 4 z dachami o dowolnej konstrukcji i 
kształcie. Powierzchnia zabudowy nie moŜe być większa niŜ 50% powierzchni działki a 
powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niŜ 30% powierzchni działki. Nakazano  
wprowadzenie pasów zieleni wysokiej o szerokości min. 25m od strony terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 

- tereny dróg publicznych klasy dojazdowej o symbolach 1KD-D – 8KD-D, dla 
których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających od 10 do 12m za wyjątkiem 
lokalnych poszerzeń w rejonie skrzyŜowań, jak na rysunku planu. 

- teren drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu 1KD-L , dla którego ustala się 
szerokość w liniach rozgraniczających 15m za wyjątkiem lokalnych poszerzeń w 
rejonie skrzyŜowań, jak na rysunku planu. 

- teren drogi publicznej klasy zbiorczej o symbolu 1KD-Z , dla którego ustala się 
szerokość w liniach rozgraniczających od 16 do 20m za wyjątkiem lokalnych poszerzeń 
w rejonie skrzyŜowań, jak na rysunku planu. 

- teren drogi publicznej klasy ekspresowej o symbolu 1KD-S, dla którego ustala się 
szerokość w liniach rozgraniczających od 80 do 90m, jak na rysunku planu, dla terenu 
drogi zlokalizowanej częściowo w granicach opracowania planu. 

- tereny publicznych ciągów pieszo jezdnych o symbolach 1KD-PJ, 2KD-PJ, dla 
których ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 10m dla terenu 1KD-PJ oraz 
5m dla terenu 2KD-PJ, jak na rysunku planu. 

- teren publicznego ciągu pieszego o symbolu 1KD-P, dla którego ustala się szerokość 
w liniach rozgraniczających od 4 do 8,5m, jak na rysunku planu. 

- tereny dróg wewnętrznych o symbolach 1KDW – 2KDW, dla których ustala się 
szerokość w liniach rozgraniczających od 6 do 20m, zakończone placem do 
zawracania, jak na rysunku planu. 
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- teren infrastruktury technicznej elektroenergetyka o symbolu 1E Na terenie 
dopuszcza się realizację zabudowy przeznaczonej pod stacje transformatorowe i 
urządzenia elektroenergetyczne.  

- teren infrastruktury technicznej – gaz o symbolu 1G. Na terenie dopuszcza się 
realizację zabudowy przeznaczonej pod urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 
– gazownictwo.  

- teren infrastruktury technicznej – wodociągi o symbolu 1W. Na terenie dopuszcza 
się realizację zabudowy przeznaczonej pod urządzenia i budowle infrastruktury 
technicznej – wodociągi.  

- tereny rolnicze o symbolach 1R – 5R. Ustalono obowiązek pozostawienia całości 
terenów jako biologicznie czynnych z zastrzeŜeniem §10 uchwały. Dopuszcza się 
wprowadzenie zalesień. 

- tereny zieleni nieurządzonej o symbolach  1ZI i 2ZI , na których obowiązuje zakaz 
zabudowy, zakaz nasadzeń zieleni wysokiej oraz nakaz zachowania terenów jako 
biologicznie czynne. 

- teren lasu o symbolu 1ZL , na którym ustala się obowiązek gospodarowania zgodnie z 
przepisami odrębnymi o lasach. Na terenach dopuszcza się realizację ciągów pieszych i 
pieszo-rowerowych. 

- Teren rolny przeznaczony do zalesienia o symbolu 1ZLD  na którym dopuszcza się 
uŜytkowanie rolnicze gruntów do czasu wprowadzenia zalesień. 

W dziale III w ramach ustaleń końcowych powierza się wykonanie uchwały planu 
Wójtowi Gminy Mierzęcice. 

2. Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

Obszar objęty planem to tereny w pewnym stopniu zainwestowane uŜytkowane jako 
tereny mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, rolnicze. W celu uniknięcia dalszej degradacji 
środowiska i poprawy warunków zamieszkiwania w uwarunkowaniach ekofizjograficznych 
zaleca się nie lokalizowanie we wschodnim obszarze planu przedsięwzięć powodujących lub 
mogących powodować znaczne obciąŜenie dla środowiska, w tym przekroczenia 
dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń środowiska, wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko. W celu ochrony klimatu akustycznego naleŜy dąŜyć do 
utrzymania na wskazanych terenach norm akustycznych wyznaczonych w przepisach 
odrębnych poprzez stosowanie wszelkich dostępnych rozwiązań przestrzennych jak i 
technicznych ograniczających emisje hałasu i jego rozprzestrzenienie (ekranowanie zabudową 
niewraŜliwą na hałas, stosowanie materiałów budowlanych o podwyŜszonej 
dźwiękochłonności, odpowiednie rozplanowanie układu pomieszczeń mieszkalnych tak, aby 
pomieszczenia mieszkalne były osłonięte przed hałasem (sypialnia od podwórka), a od strony 
ulicy lokalizowane pomieszczenia uŜytkowe (kuchnia, łazienka). Z uwagi na płytki poziom 
wód gruntowych  zaleca się wprowadzenie zakazu lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji 
odpadów. W celu ochrony jakości wód powierzchniowych i podziemnych zaleca się 
wprowadzenie zorganizowanego sposobu odprowadzania ścieków i wód opadowych oraz 
pełnoprofilowego ich oczyszczania. W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
zaleca się wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych kotłowni lub 
indywidualnych urządzeń grzewczych działających na proekologiczne paliwa oraz 
zastosowanie urządzeń o wysokiej sprawności i niskiej emisyjności oraz wykorzystanie źródeł 
energii odnawialnej. Zgodnie z przepisami odrębnymi nie powinno dopuszczać się do 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, wód gruntowych i 
gruntu. Na terenach mieszkaniowych i usługowych powinno się retencjonować czyste wody 
opadowe i wykorzystywać do nawodnień terenów zieleni. W celu poprawy walorów 
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krajobrazowych oraz warunków bioklimatycznych zaleca się wzmocnienie zieleni przyulicznej 
z moŜliwością realizacji nasadzeń alejowych oraz wprowadzenie minimalnych udziałów 
powierzchni biologicznie czynnej na terenach usługowych (30%) i mieszkaniowych (40%). 

Ustalenia planu przewidują m.in. rozwój zabudowy letniskowej, zagrodowej i 
mieszkaniowej o niskiej intensywności (minimalna wielkość działki od 500 m2) na terenach 
dotychczasowych upraw rolnych, a rzadziej pastwisk czy łąk. Zabudowa ma występować 
głównie na terenach poza zasięgiem obszarów dolinnych. 

Plan zawiera szereg ustaleń, które zapobiegają degradacji środowiska, która mogłaby 
by być efektem rozwoju zabudowy. Określa się dopuszczalny poziom hałasu dla terenów 
mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno – wypoczynkowych, wprowadza zakaz 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do środowiska. Ustalenia planu regulują 
gospodarkę wodno - ściekową na obszarze planu oraz sposoby zaopatrzenia w ciepło, energie 
elektryczną i inne media. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się jednak, jako 
rozwiązanie tymczasowe, zbiorniki bezodpływowe na ścieki. 

Postulaty ekofizjograficzne o duŜym udziale zieleni na terenach zainwestowanych 
zostały spełnione (30% powierzchni biologicznie czynnych na terenach obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów; terenach obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów z dopuszczeniem usług, na terenach zabudowy usługowej, terenie usług 
uŜyteczności publicznej, terenie usług oświaty, terenach usług turystyki, terenach zabudowy 
zagrodowej z dopuszczeniem usług, terenach sportu i rekreacji, terenach mieszkaniowo-
usługowych, terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenach usług rzemiosła, 
terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, 50% na terenach 
zabudowy letniskowej. Pewne obszary planu pozostaną w dotychczasowej funkcji (lasy, tereny 
rolne). Planowana zabudowa obejmie głownie tereny upraw rolnych na słabych bonitacyjnie 
glebach, w pobliŜu istniejącej zabudowy wiejskiej. 

Ustalenia planu dopuszczają zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych systemów 
grzewczych o duŜej sprawności i niskiej emisyjności. Dopuszczają takŜe wykorzystywanie 
jako czynnika grzewczego energii odnawialnej. Punktowe emitory będą stanowić pewne 
zagroŜenie dla jakości atmosfery, choć zastosowanie proekologicznych i odnawialnych źródeł 
ciepła będzie wpływało korzystnie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. 

W sprawie odprowadzania ścieków bytowych i wód opadowych ustalenia planu 
nakazują odprowadzanie do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ale takŜe dopuszcza się 
bezodpływowe zbiorniki na ścieki, których nieprawidłowa eksploatacja moŜe prowadzić do 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozprzestrzeniania się odorów. 
Wyeliminowanie niekontrolowanego przedostawania się nieczystości do gruntu jest 
szczególnie istotne z uwagi na płytki poziom wód gruntowych. Ponadto nakazują 
podczyszczanie zanieczyszczonych wód opadowych z terenów utwardzonych przed 
odprowadzeniem do odbiorników. Wody opadowe mogą być odprowadzane równieŜ 
powierzchniowo, przy zachowaniu standardów określonych m.in. w ustawie o odpadach. 

⇒ pod kątem rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne wpływy na 
środowisko 

Ustalenia planu w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody wskazują tereny 
chronione przed hałasem. Ochronę wprowadzono dla terenów mieszkaniowych, usługowych i 
rekreacyjno-wypoczynkowych. Zezwala się jedynie na tymczasowe magazynowanie odpadów 
do czasu wywozu na właściwe składowiska odpadów.  
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Zapisy odnoszące się pośrednio do zapewniania ochrony jakości środowiska 
przyrodniczego na tym obszarze znajdują się takŜe w ustaleniach dotyczących infrastruktury 
technicznej. Odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych z terenów 
utwardzonych ustalenia planu nakazują do sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja 
zagospodarowanie na terenach nie zainwestowanych powinna być poprzedzona realizacją sieci 
uzbrojenia technicznego, w tym głównie kanalizacji ściekowej i deszczowej. Do czasu 
realizacji sieci kanalizacyjnej zezwala się na bezodpływowe zbiorniki na ścieki. 

Rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje pojawienie się uciąŜliwości w postaci 
hałasu, emisji zanieczyszczeń powietrza, konieczności odprowadzania i podczyszczania wód 
opadowych. RównieŜ rozwój terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych moŜe spowodować 
wzrost natęŜenia ruchu i relatywny wzrost ilości zanieczyszczeń.  

Na obszarze objętym planem tereny wraŜliwe na hałas komunikacyjny to obszary 
przeznaczone na zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniowo-usługową. Ustalenia 
planu wprowadzają dla tych terenów standardy akustyczne, których dotrzymanie będzie 
zaleŜało od odległości zabudowy od uciąŜliwych tras komunikacyjnych oraz materiałów 
uŜytych do budowy (redukcja hałasu w pomieszczeniach), ale takŜe stosowania aktywnych 
form ochrony przed hałasem (ekrany akustyczne). 

Na terenie planu znajdują się tereny o potencjalnym wysokim zagroŜeniu 
promieniowaniem elektromagnetycznym (gpz). 

Ustalenia planu oraz wykorzystanie przepisów szczególnych powinno zapewnić 
częściową ochronę środowiska, nie uchroni jednak przed uciąŜliwościami pochodzenia 
komunikacyjnego oraz bytowego (emisje niskie, ścieki, wody opadowe, odpady). 

⇒ z punktu widzenia ochrony walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego, 
zabytków oraz kształtowania walorów krajobrazowych 

Obszar objęty planem to tereny w pewnej części zainwestowane (zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa i usługowa), ale takŜe otwarte, uprawiane rolniczo 
tereny. 

Ustalenia planu będą prowadzić do wzrostu obszaru zabudowy, co z pewnością wpłynie 
na zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza, obniŜenie poziomu wód gruntowych czy 
kumulacji zanieczyszczeń w glebie. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej ustalono jednolite 
parametry wysokości zabudowy oraz kształty dachów, co przyczyni się do uporządkowania 
walorów krajobrazowych zabudowy. Ustalenia planu chronią stanowiska archeologiczne i 
obiekty zabytkowe. 

Dla terenów zainwestowanych wprowadza się zapisy o udziale powierzchni 
biologicznie czynnej nie wskazując jednak, jakie formy zieleni są preferowane lub zalecane. 
Dla poprawy walorów krajobrazowych wskazane byłoby określenie udziału zielni wysokiej na 
terenach zabudowy. Ukształtowanie ulic w formie alei znacznie podniosłoby walory 
krajobrazowe całego obszaru zabudowy. O walorach krajobrazowych obszaru planu 
decydować będzie takŜe jakość architektury, materiałów budowlanych i wykonawstwo, 
staranność zagospodarowania i utrzymanie porządku, co jest częściowo określane zapisem 
planu miejscowego (np.: zakaz elewacji typu „sidding”z tworzyw sztucznych lub blachy 
falistej lub trapezowej, zakaz budowy ogrodzeń z blach i muru pełnego za wyjątkiem muru z 
cegły lub kamienia). 
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3. Analiza i ocena wpływu na poszczególne komponenty środowiska we wzajemnym 
powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Tereny objęte planem to tereny w pewnym stopniu zainwestowane (zabudowa 
mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa) oraz tereny, upraw rolnych i zieleni. Wprowadzenie 
nowej zabudowy i rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje ograniczenie powierzchni 
biologicznie czynnych i zmniejszenie przestrzeni produkcyjnej gleb. Rozwój komunikacji 
moŜe spowodować moŜliwość pojawienia się lokalnych ognisk zanieczyszczeń gleb 
substancjami ropopochodnymi oraz osadami. 

Nie prognozuje się znaczącego negatywnego wpływu ustaleń planu na gleby i 
powierzchnie ziemi. 

 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Zabudowa i zabetonowanie części terenu ogranicza moŜliwość zasilania wód 
gruntowych, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia przepływu w okolicznych ciekach. 
Istniejąca i planowana zabudowa będzie wiązała się z przebywaniem na tym terenie pewnej 
liczby osób (zamieszkiwanie, obiekty usługowe). Zabudowa mieszkaniowa i usługowa będzie 
źródłem znaczącej ilości ścieków komunalnych. Ustalenia planu określają sposób 
odprowadzania ścieków komunalnych - siecią kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, 
do czasu realizacji sieci zezwala się jednak na eksploatacje bezodpływowych zbiorników, 
których nieprawidłowa eksploatacja moŜe prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i 
rozprzestrzeniania się odorów. Ze względu na poziom wód podziemnych, którego izobata w 
dolinach wynosi około 1m, zaleca się budowę kanalizacji przed realizacją nowej zabudowy.  
Ewentualna uciąŜliwość dla środowiska z tytułu odprowadzenia oczyszczonych ścieków moŜe 
wystąpić w miejscu zrzutu z oczyszczalni do wód powierzchniowych. Problem moŜe być tylko 
z wcześniejszą realizacją sieci kanalizacyjnej, przed realizacją zabudowy. 

Nie prognozuje się negatywnego wpływu ustaleń planu na wody powierzchniowe i 
podziemne pod warunkiem budowy kanalizacji sanitarnej. Planowana zabudowa wprowadzi 
pewne uciąŜliwości i wzrost potencjalnego zagroŜenia zanieczyszczeniem. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Rozwój terenów zurbanizowanych i wzrost natęŜenia ruchu moŜe spowodować wzrost 
ilości emisji do atmosfery. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych moŜliwe jest 
okresowe przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w 
okresie grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych. Lokalne kotłownie na gaz, węgiel czy 
koks emitują, oprócz zanieczyszczeń, duŜe ilości dwutlenku węgla, co ma wpływ na globalne 
zmiany klimatyczne. Dodatkowym czynnikiem emitującym zanieczyszczenia do atmosfery 
jest ruch kołowy na istniejących i planowanych trasach komunikacyjnych (głównie DK78 i 
S1). Rozwój terenów zurbanizowanych i rozbudowa układu komunikacyjnego moŜe wpłynąć 
na zwiększenie natęŜenia ruchu, a przez to na wzrost emisji spalin. Planowane tereny zalesień 
będą jedynie częściowo redukować zanieczyszczenia powietrza i to jedynie w okresie 
wegetacyjnym. 

Prognozowana emisja będzie związana z komunikacją oraz indywidualnymi systemami 
grzewczymi. Ustalenia planu stanowią podstawę do redukcji zanieczyszczeń bytowych oraz 
częściowej neutralizacji emisji komunikacyjnych. 

Wpływ na klimat akustyczny 
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Realizacja ustaleń planu, czyli budowa a potem uŜytkowanie zabudowy o charakterze 
mieszkaniowym i mieszkaniowo-usługowym będzie generować dodatkowy ruch 
samochodowy (równieŜ ruch pojazdów dostawczych), co związane jest ze zwiększoną emisją 
hałasu i pogorszeniem standardu klimatu akustycznego wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych.  

Największym źródłem hałasu będą drogi krajowa nr 78 oraz S-1. Dla zabudowy 
wprowadzono standardy akustyczne, ale ich dotrzymanie zaleŜne będzie od działań 
inwestycyjnych prowadzonych w ramach terenów komunikacji. W rejonie zabudowy 
znajdującej się wzdłuŜ tras, gdzie moŜe dochodzić do przekroczenia dopuszczalnych norm, 
zaleca się wprowadzenie czynnych form ochrony akustycznej w postaci wielopiętrowej zieleni 
izolacyjnej. 

Nie prognozuje się przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych dla zabudowy 
mieszkaniowej, usługowej i terenów rekreacyjnych. 

Wpływ na róŜnorodność biologiczną, świat roślinny i zwierzęcy 

Ustalenia planu określają minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 
poziomie 30-50% powierzchni działki budowlanej, dla terenów zurbanizowanych. Znaczną 
powierzchnię planu stanowią tereny rolne, co sprawia, Ŝe powierzchnia biologicznie czynna na 
gruncie rodzimym jest duŜa w stosunku do powierzchni planu. Na niektórych terenach 
planowane jest urządzenie usług sportu i rekreacji. 

Tereny zieleni towarzyszącej zabudowie i na obszarze usług sportu i rekreacji 
ukształtowane zostaną głównie w oparciu o gatunki roślin ozdobnych, co będzie miało 
negatywny wpływ na róŜnorodność biologiczną obszaru, tym bardziej, Ŝe wykorzystane 
zostaną teŜ gatunki obce, często inwazyjne, które stanowią zagroŜenie dla rodzimej flory. 
Tereny te nie będą pełnić funkcji przyrodniczych a jedynie rekreacyjne i ozdobne. Otoczenie 
przez tereny rolne i leśne będzie sprawiało, Ŝe obszar ten moŜe być penetrowany przez drobne 
zwierzęta i gryzonie, ale takŜe ptaki. Będą to jednak raczej ich tereny migracyjne niŜ 
siedliskowe czy Ŝerowiskowe. 

Nie prognozuje się bezpośredniego wpływu na róŜnorodność biologiczna ustaleń 
planu. Pośrednio będzie moŜna jednak zauwaŜyć presję antropogeniczną na cenne 
przyrodniczo obszary na skutek pojawienia się większej liczby ludzi na tym obszarze. Nie 
prognozuje się negatywnego wpływ na zachowanie siedlisk roślinnych. Pośrednio moŜe 
wystąpić presja antropogeniczna przebywających na terenie ludzi (wydeptywanie, niszczenie, 
zrywanie, etc.). Nie prognozuje się znacznego negatywnego wpływu ustaleń planu na faunę. 
Wprowadzenie zabudowy i presja antropogeniczna moŜe wpływać na przemieszczenia 
migracyjne zwierząt w inne rejony. 

Wpływ na klimat lokalny 

Istniejąca i planowana zabudowa będzie miała nieznaczny wpływ na modyfikację 
klimatu lokalnego, szczególnie w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. 
Zabudowa mieszkaniowa z duŜym udziałem zieleni nie powinna ograniczać przewietrzania. 
Sąsiedztwo terenów niezabudowanych, lasów, uŜytkowanych rolniczo będzie korzystnie 
wpływać na warunki bioklimatyczne.  

Wpływ na krajobraz, zabytki i zasoby naturalne 

Na omawianym terenie ustalenia planu w zakresie ukształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu zapewniają utrzymanie skali zabudowy (ograniczenie wysokości 
zabudowy), charakteru zabudowy (głównie zabudowa jednorodzinna). Stawarza to moŜliwość 
harmonijnego zagospodarowania całego obszaru, co korzystnie wpływa na walory 
krajobrazowe.  
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Na obszarze objętym planem obowiązujące ustalenia zapewniają ochronę stanowisk 
archeologicznych oraz obiektów zabytkowych. 

Wpływ na zdrowie ludzi 

Zachowanie istniejącej zabudowy oraz rozbudowa zabudowy wiejskiej i układu 
komunikacyjnego zwiększy zasięg uciąŜliwości z tym związany (m.in. emisje zanieczyszczeń 
powietrza, emisje hałasu, ograniczenie powierzchni otwartych i terenów zieleni) i zwiększy 
takŜe liczbę mieszkańców, którzy mogą być naraŜeni na te uciąŜliwości. Zmiana warunków 
zamieszkiwania moŜe mieć pewien wpływ na zdrowie ludzi. Wprawdzie o zdrowiu człowieka 
decyduje duŜo innych uwarunkowań i osobnicza odporność na choroby, ale np. zaburzenie snu 
w wyniku uciąŜliwego hałasu, trwające przez długi czasu, moŜe odbić się na kondycji 
zdrowotnej mieszkańców. 

Korzystnie na zdrowie mieszkańców powinno wpływać sąsiedztwo terenów otwartych 
i leśnych, które powinny być wolne od uciąŜliwości. Bardzo korzystnym zapisem jest takŜe 
wprowadzenie standardów akustycznych dla terenów mieszkaniowych, które to standardy 
powinny być wyegzekwowane w trakcie realizacji inwestycji drogowych. 

V. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJE 
PRZYORDNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA Ń NA 
ŚRODOWISKO, MOG ĄCYCH BYĆ REZULTATEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Ustalenia analizowanego planu miejscowego są wynikiem kompromisu pomiędzy 
wymogami ochrony środowiska i Ŝycia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego i 
społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, 
dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie gminy i wykorzystują instrumenty 
planistyczne słuŜące do zrównowaŜonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia planu 
nie ingerują w sposób znaczący w tereny o walorach przyrodniczych i krajobrazowych i 
zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego 
prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych w ustaleniach planu 
uznając, Ŝe zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście 
istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy. 

Głównym zagroŜeniem dla jakości środowiska na obszarze planu jest niekontrolowany 
rozwój terenów zurbanizowanych bez odpowiedniej infrastruktury technicznej kosztem 
terenów biologicznie czynnych oraz degradacja układów komunikacji powodująca wzrost 
zagroŜenie dla jakości środowiska gruntowo – wodnego, klimatu akustycznego i powietrza 
atmosferycznego. Problemem jest takŜe emisja niska z indywidualnych palenisk domowych i 
lokalnych kotłowni, emisja komunikacyjna oraz rozwój jednostek urbanistycznych bez 
odpowiedniego zapewnienia infrastruktury kanalizacyjnej i zaopatrzenia w ciepło. 

W zakresie ładu przestrzennego konieczny jest harmonijny rozwój poszczególnych 
jednostek urbanistycznych oraz ograniczenie rozproszenia zabudowy. Nowo powstająca 
zabudowa powinna być wyposaŜona w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co zapobiegnie 
degradacji środowiska. Korzystanie z walorów środowiska przyrodniczego powinno zakładać 
zachowanie równowagi tak, aby zapobiegać negatywnej antropopresji. Ochronie powinny 
podlegać zarówno obszary cenne przyrodniczo jak i obszary leśne. Działania inwestycyjne w 
tych obszarach powinny uwzględniać zachowanie walorów przyrodniczych wraz z ich 
bioróŜnorodnością i georóŜnorodnością. 
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W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 
przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 

- wskazane jest stopniowe przeznaczanie obszarów pod zainwestowanie (w pierwszej 
kolejności obszary uzbrojone i dostępne komunikacyjne oraz łatwe do wyposaŜenia w 
infrastrukturę techniczną i drogową); 

- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w planie miejscowym powinna być 
poprzedzona wyposaŜeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 
skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu; 

- na styku terenów zainwestowanych a terenów potencjalnie cennych przyrodniczo 
konieczne jest wprowadzenie zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na 
środowisko, stosując wszelkie dostępne techniki. 

VI. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIE Ń 
PROJEKTU PLANU 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 
1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 
2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposaŜenia w infrastrukturę techniczną, 
ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:  
- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 
środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach 
określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów moŜe to być monitoring państwowy środowiska, 
prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania 
stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciąŜliwości prowadzonej działalności w oparciu o 
uchwalony plan, analizę realizacji mpzp i badanie skaŜenia środowiska powinien 
przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń mpzp powinny być okresowe przeglądy 
zainwestowania obszaru i realizacji mpzp, wykonywane przez administrację 
samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość 
okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (ustawa o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

VII.PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 
REALIZACJI USTALE Ń MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Przyjęte załoŜenia 
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy jako podstawowe przyjęto załoŜenie, Ŝe autorzy 

projektu MPZP uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu 
planu przygotowane zostały tak, by w moŜliwie maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne 
oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. 
Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane z uwzględnieniem przepisów 
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szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie 
przed potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko przyrodnicze dokonano 
klasyfikacji poszczególnych terenów pod kątem potencjalnych zagroŜeń stanu środowiska, 
mogących wystąpić w wyniku realizacji planu. Określono równieŜ przewidywany zasięg 
oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość i odwracalność. Ponadto scharakteryzowano wpływ 
ustaleń MPZP oraz rodzaj oddziaływania na tereny przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono trzy grupy, w ramach powyŜszej klasyfikacji, które przedstawiono na 
załączonej mapie w skali 1:2000 lub 1:3000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Tereny sportu i rekreacji 1US - 3US, tereny zieleni nieurządzonej 1ZI i 2ZI, tereny 
rolnicze 1R – 5R, teren lasu 1ZL, teren rolny przeznaczony do zalesienia 1ZLD . 

B Teren zabudowy usługowej 1U, teren usług uŜyteczności publicznej 1UP, teren usług 
oświaty 1Uo, teren usług turystyki 1UT, teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
usług 1RM/U, tereny mieszkaniowo-usługowe 1MN/U-9MN/U , tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 1MN-13MN, teren zabudowy letniskowej 1ML, tereny 
usług rzemiosła 1UR, 2UR, tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej 1MN/RM-2MN/RM , tereny dróg publicznych klasy dojazdowej 
1KD-D-8KD-D , tereny ciągów pieszo jezdnych 1KD-PJ, 2KD-PJ, teren ciągu 
pieszego 1KD-P, tereny dróg wewnętrznych 1KDW-2KDW , tereny infrastruktury 
technicznej – elektroenergetyka 1E, teren infrastruktury technicznej – gaz 1G, teren 
infrastruktury technicznej – wodociągi 1W. 

C Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 1P, tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług 1P/U-2P/U, teren drogi 
publicznej klasy lokalnej 1KD-L , teren drogi publicznej klasy zbiorczej 1KD-Z , teren 
drogi publicznej klasy ekspresowej 1KD-S. 

 

2. Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na środowisko przyrodnicze 

Przyjęte i przedstawione powyŜej załoŜenia niniejszej prognozy opracowano w 
odniesieniu do wydzielonych grup, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literami A, B i C. 
Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń MPZP na środowisko przyrodnicze, 
krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

A  Tereny  sportu i rekreacji, tereny zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze, teren lasu i 
teren rolny przeznaczony do zalesień stanowią ostoje walorów przyrodniczych na 
obszarze planu. Tereny zieleni zapewniają korzystne oddziaływanie na tereny 
zurbanizowane i jednocześnie ograniczają skaŜenia środowiska oraz zachowują walory 
krajobrazowe i przyrodnicze. Do zagospodarowania terenów zieleni moŜna 
wykorzystać zieleń róŜnopiętrową oraz elementy małej architektury, co powinno 
podnieść walory krajobrazowe i estetykę obszaru. Wyznaczenie terenów zieleni będzie 
miało korzystny wpływ na stosunki wodne, retencje, zachowanie gleb i mikroklimat. 
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Wykreowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych powinno wpłynąć na 
podniesienie standardu zabudowy i jakości Ŝycia. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz moŜna ocenić w następujący sposób: pod 
względem charakteru – jako korzystne, pod względem intensywności przekształceń – 
jako nieznaczne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie, 
pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem 
częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako 
lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako odwracalne. 

 

B Teren zabudowy usługowej, teren usług uŜyteczności publicznej, teren usług oświaty, 
teren usług turystyki, teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług, tereny 
mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren 
zabudowy letniskowej, tereny usług rzemiosła, tereny zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, tereny komunikacji (dróg dojazdowych, dróg 
wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągu pieszego) i infrastruktury technicznej 
(elektroenergetyka, gaz, wodociągi) mają i będą miały zauwaŜalny wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego i krajobraz. Ustalenia planu przewidują zachowanie 
powierzchni biologicznie czynnej na działkach budowlanych, na co najmniej 30 – 50% 
powierzchni działki w odniesieniu do planowanych funkcji. Pozwoli to na większości 
terenów zachować wystarczające warunki dla egzystencji zieleni w przestrzeni 
zurbanizowanej. Ustalenia planu wykorzystują dostępne zapisy dotyczące ograniczenia i 
wyeliminowania uciąŜliwości istniejącego i planowanego zagospodarowania. Dotyczy to 
stosowania proekologicznych oraz odnawialnych źródeł ciepła w gospodarstwach 
domowych, zaopatrzenia terenu w niezbędne media, w tym w sieć kanalizacyjną i 
deszczową, prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami i segregacji śmieci, zakazu 
odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu. Mimo to w okresie grzewczym moŜe 
dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzący z 
indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów komunikacji. W obiektach, w 
których brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się zbiorniki wybieralne, 
których nieprawidłowa eksploatacja moŜe prowadzić do zanieczyszczenia wód 
podziemnych i rozprzestrzeniania się odorów. Wyeliminowanie niekontrolowanego 
przedostawania się nieczystości do gruntu jest szczególnie istotne z uwagi na płytki 
poziom wód podziemnych. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się bierne zapisy o 
dopuszczalnych poziomach dźwięku, zgodnie z przepisami szczególnymi. Zaleca się 
wykorzystanie wszelkich dostępnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
(dźwiękoszczelne okna, układ pomieszczeń, materiały o podwyŜszonej 
dzwiękoszczelności) w celu dotrzymania tych standardów. Ustalenia dotyczące układu 
zabudowy, architektury, estetyki zabudowy, wysokości i ilości kondygnacji pozwalają 
stwierdzić, Ŝe walory krajobrazowe przestrzeni wiejskiej zostaną zachowane i nie będzie 
się wprowadzać elementów dysharmonijnych i zaburzających strukturę przestrzenną. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz moŜna ocenić w następujący sposób: pod 
względem charakteru – jako bez znaczenia lub korzystne, pod względem intensywności 
przekształceń – jako zauwaŜalne, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako 
bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako 
średnioterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe, pod 
względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe, pod względem trwałości 
oddziaływania – jako nieodwracalne i częściowo odwracalne. 
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C Teren drogi publicznej klasy lokalnej, drogi publicznej klasy zbiorczej, drogi publicznej 
klasy ekspresowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług, będą głównym 
źródłem hałasu komunikacyjnego, emisji spalin oraz zanieczyszczeń dla środowiska 
gruntowo – wodnego. Rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje wzrost natęŜenia 
ruchu, a w konsekwencji hałasu i emisji do atmosfery. W ustaleniach planu nie ma 
zapisów ograniczających uciąŜliwość oddziaływania dróg na tereny chronione przed 
hałasem ustala się jedynie bierne zapisy o dopuszczalnych poziomach dźwięku, zgodnie z 
przepisami szczególnymi. Zaleca się wykorzystanie wszelkich dostępnych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych (dźwiękoszczelne okna, układ pomieszczeń, materiały o 
podwyŜszonej dzwiękoszczelności) w celu dotrzymania tych standardów. WzdłuŜ 
terenów dróg nie przewidziano zieleni przyulicznej, która moŜe pełnić wartościową 
funkcję krajobrazową. W ustaleniach planu znalazły się zapisy dotyczące podczyszczania 
zanieczyszczonych wód opadowych z terenów komunikacyjnych. Ustalenia planu nie 
eliminują uciąŜliwości terenów komunikacyjnych. Wprowadzenie funkcji terenów 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z dopuszczeniem usług spowoduje 
ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, zaburzenie stosunków wodnych, 
przesuszenie gruntu, wzrost emisji ciepła i ograniczenia w przewietrzaniu. Nowa 
zabudowa produkcyjno-usługowa przyczyni się do wzrostu emisji zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu i ilości ścieków komunalnych, wzrost natęŜenia ruchu, a w 
konsekwencji hałasu i emisji do atmosfery. 

Oddziaływanie planu na środowisko i krajobraz moŜna ocenić w następujący sposób: pod 
względem charakteru – jako niekorzystne, pod względem intensywności 
przekształceń – jako duŜe, pod względem bezpośredniości oddziaływania – jako 
bezpośrednie, pod względem okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, 
pod względem częstotliwości oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem 
zasięgu przestrzennego – jako lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako 
nieodwracalne. 

3. Oddziaływanie MPZP poza obszarem opracowania 
Realizacja ustaleń planu będzie miała pewien wpływ na zmiany środowiska poza 

obszarem MPZP. Istniejąca zabudowa wraz z układem komunikacyjnym powoduje 
uciąŜliwości bytowe proporcjonalne do liczby mieszkańców (zanieczyszczenia powietrza, 
ścieki i odpady komunalne, wody opadowe z terenów utwardzonych, zuŜycie wody, energii 
elektrycznej, ciepła i gazu) i natęŜenia ruchu na głównych drogach. UciąŜliwości z tym 
związane zaznaczą się w miejscach obioru ścieków komunalnych oraz rejonach „produkcji” 
mediów i utylizacji odpadów. Ustalenia planu wprowadzają nowe tereny pod inwestycje 
mieszkaniowe,  usługowe i produkcyjne. Ruch samochodowy (osobowy i cięŜarowy) 
powoduje emisję zanieczyszczeń do atmosfery, substancji ropopochodnych do gruntu, a takŜe 
hałasu. 

Ustalenia planu zakazują inwestycji szczególnie uciąŜliwych dla środowiska, z 
wyjątkiem dróg, terenów produkcji składów i magazynów i usług  oraz infrastruktury 
technicznej, dlatego oddziaływanie tych terenów na otoczenie nie powinno być zbyt wysokie. 
Realizacja ustaleń planu moŜe przyczynić się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, 
szczególnie w odniesieniu do jakości klimatu akustycznego, ale takŜe stanu atmosfery, wód 
podziemnych oraz gleb. 
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4.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym aktem prawa 
miejscowego umoŜliwiającym kontrolowany i zrównowaŜony rozwój gminy i jej 
poszczególnych jednostek urbanistycznych. Plan miejscowy określa ramy przestrzennego 
zagospodarowania poszczególnych przeznaczeń terenów oraz dopuszczalne ustalenia na nich, 
stając się instrumentem rozwoju przestrzennego, ale takŜe gospodarczego i społecznego gminy. 
Brak realizacji ustaleń projektu planu moŜe przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego 
oraz nasilenia się konfliktów pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju 
gospodarczego. Niekorzystne byłoby zaprzestanie realizacji działań w zakresie planowanego 
rozwoju systemu komunikacyjnego (głównie drogowego) oraz ochrony i kształtowania 
systemów przyrodniczych. Zachowania ładu przestrzennego, to jedne z najwaŜniejszych zadań 
gminy prowadzące do podniesienia jakości Ŝycia. Brak realizacji ustaleń projektu planu moŜe 
prowadzić do chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych, 
bez odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. Prowadzić to moŜe 
do pogorszenia jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, powietrza, klimatu 
akustycznego). MoŜe takŜe wprowadzać zagroŜenie dla środowiska naturalnego. Przy braku 
realizacji ustaleń planu zapewnienie ochrony, powiązań i trwałości funkcjonowania obszarów 
przyrodniczych, byłoby prawdopodobnie niewielkie i skutkowałoby znaczną ekspansją 
antropogeniczną. 

5. Oddziaływanie transgraniczne  

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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 (Dz.U.08.199.1227), z rozdziału 3, 
działu VI dotyczącego postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzącego 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, strategii, planów i 
programów opracowywany dokument nie będzie miał oddziaływania transgranicznego. 

IX. STRESZCZENIE  

Planowane zagospodarowanie przewiduje utrzymanie istniejącej i rozwój zabudowy 
mieszkaniowej,  usługowej i produkcyjnej. Realizacja ustaleń planu moŜe przyczynić się do 
poprawy jakości przestrzeni zurbanizowanej i stanu środowiska przyrodniczego. 

Ustalenia planu ograniczają uciąŜliwości planowanego zagospodarowania (nowe 
zalesienia, odprowadzanie ścieków i wód do kanalizacji, stosowanie proekologicznych paliw 
do ogrzewania). Nie eliminują jednak całkowicie uciąŜliwości związanych z hałasem, emisją 
spalin, przesuszeniem gruntu. 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym planem wyznaczono grupy terenów 
o róŜnym wpływie na środowisko przyrodnicze. 

W pierwszej grupie znalazły się tereny istniejących i planowanych terenów sportu i 
rekreacji, zieleni nieurządzonej, tereny rolnicze oraz teren lasu i teren rolny przeznaczony do 
zalesienia stanowią ostoje walorów przyrodniczych na obszarze planu. Tereny zieleni 
zapewniają korzystne oddziaływanie na tereny zurbanizowane i jednocześnie ograniczają 
skaŜenia środowiska oraz zachowują walory krajobrazowe i przyrodnicze. Do 
zagospodarowania terenów zieleni moŜna wykorzystać zieleń róŜnopiętrową oraz elementy 
małej architektury, co powinno podnieść walory krajobrazowe i estetykę obszaru. 
Wyznaczenie terenów zieleni będzie miało korzystny wpływ na stosunki wodne, retencje, 
zachowanie gleb i mikroklimat. Tereny zieleni będą tworzyć pewnego rodzaju ciąg 



 33 

ekologiczny. Wykreowanie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych powinno wpłynąć na 
podniesienie standardu zabudowy i jakości Ŝycia. 

W drugiej grupie znalazły się tereny zabudowy usługowej, teren usług uŜyteczności 
publicznej, teren usług oświaty, teren usług turystyki, teren zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem usług, tereny mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, teren zabudowy letniskowej, tereny usług rzemiosła, tereny zabudowy 
mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, tereny komunikacji (dróg 
dojazdowych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszo-jezdnych, ciągu pieszego) i infrastruktury 
technicznej (elektroenergetyka, gaz, wodociągi) mają i będą miały zauwaŜalny wpływ na stan 
środowiska przyrodniczego i krajobraz. Ustalenia planu przewidują zachowanie powierzchni 
biologicznie czynnej na działkach budowlanych, na co najmniej 30 – 50% powierzchni działki 
w odniesieniu do poszczególnych funkcji. Pozwoli to na większości terenów zachować 
wystarczające warunki dla egzystencji zieleni w przestrzeni zurbanizowanej. Ustalenia planu 
wykorzystują dostępne zapisy dotyczące ograniczenia i wyeliminowania uciąŜliwości 
istniejącego i planowanego zagospodarowania. Dotyczy to stosowania proekologicznych oraz 
odnawialnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, zaopatrzenia terenu w niezbędne 
media, w tym w sieć kanalizacyjną i deszczową, prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadami i segregacji śmieci, zakazu odprowadzania zanieczyszczeń do gruntu. Mimo to w 
okresie grzewczym moŜe dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
pochodzący z indywidualnych palenisk domowych oraz z terenów komunikacji. W obiektach, 
w których brak podłączenia do sieci kanalizacyjnej dopuszcza się zbiorniki wybieralne, 
których nieprawidłowa eksploatacja moŜe prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i 
rozprzestrzeniania się odorów. Wyeliminowanie niekontrolowanego przedostawania się 
nieczystości do gruntu jest szczególnie istotne z uwagi na płytki poziom wód gruntowych.  W 
zakresie ochrony przed hałasem ustala się bierne zapisy o dopuszczalnych poziomach dźwięku, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. Zaleca się wykorzystanie wszelkich dostępnych rozwiązań 
organizacyjnych i technicznych (dźwiękoszczelne okna, układ pomieszczeń, materiały o 
podwyŜszonej dzwiękoszczelności) w celu dotrzymania tych standardów. Ustalenia dotyczące 
układu zabudowy, architektury, estetyki zabudowy, wysokości i ilości kondygnacji pozwalają 
stwierdzić, Ŝe walory krajobrazowe przestrzeni wiejskiej zostaną zachowane i nie będzie się 
wprowadzać elementów dysharmonijnych i zaburzających strukturę przestrzenną. 

W trzeciej grupie znalazły się tereny drogi publicznej klasy lokalnej, drogi publicznej 
klasy zbiorczej, drogi publicznej klasy ekspresowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem 
usług, będą miały wpływ na stan środowiska naturalnego i bedą głównym źródłem hałasu 
komunikacyjnego, emisji spalin oraz zanieczyszczeń dla środowiska gruntowo – wodnego. 
Rozbudowa układu komunikacyjnego spowoduje wzrost natęŜenia ruchu, w tym samochodów 
dostawczych, a w konsekwencji hałasu i emisji do atmosfery. W ustaleniach planu nie ma 
zapisów ograniczających uciąŜliwość oddziaływania dróg na tereny chronione przed hałasem 
ustala się jedynie bierne zapisy o dopuszczalnych poziomach dźwięku, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Zaleca się wykorzystanie wszelkich dostępnych rozwiązań organizacyjnych i 
technicznych (dźwiękoszczelne okna, układ pomieszczeń, materiały o podwyŜszonej 
dzwiękoszczelności) w celu dotrzymania tych standardów. WzdłuŜ terenów dróg nie 
przewidziano zieleni przyulicznej, która moŜe pełnić wartościową funkcję krajobrazową. W 
ustaleniach planu znalazły się zapisy dotyczące podczyszczania zanieczyszczonych wód 
opadowych z terenów komunikacyjnych. Ustalenia planu nie eliminują uciąŜliwości terenów 
komunikacyjnych. Grupę tą stanowią równieŜ tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, z dopuszczeniem usług. Wprowadzenie tych funkcji spowoduje ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej, zaburzenie stosunków wodnych, przesuszenie gruntu, 
wzrost emisji ciepła i ograniczenia w przewietrzaniu. Nowa zabudowa produkcyjno-usługowa 
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przyczyni się do wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i ilości ścieków 
komunalnych, wzrost natęŜenia ruchu, a w konsekwencji hałasu i emisji do atmosfery. 
Ustalenia planu nie eliminują całkowicie uciąŜliwości terenów inwestycyjnych. 
 

Projekt planu, przy wsparciu przepisów szczególnych, będzie ograniczać uciąŜliwości 
terenów mieszkaniowo-usługowych i produkcyjnych. NiemoŜliwe jest jednak wyeliminowanie 
wszystkich uciąŜliwości planowanego zagospodarowania. Dotyczy to zwłaszcza emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu komunikacyjnego. 

Ustalenia planu wprowadzają ograniczenia w lokalizacji obiektów szczególnie 
uciąŜliwych oraz w sposób poprawny ograniczają zanieczyszczenia środowiska gruntowo – 
wodnego i atmosfery. Planowane zagospodarowanie, nie powinno w sposób znaczący 
oddziaływać na środowisko przy zastosowaniu zapisanych w ustaleniach planu obostrzeń 
dotyczących ochrony środowiska. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji planu na środowisko 
przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań: 

- wskazane jest stopniowe przeznaczanie obszarów pod zainwestowanie (w pierwszej 
kolejności obszary uzbrojone i dostępne komunikacyjne oraz łatwe do wyposaŜenia w 
infrastrukturę techniczną i drogową); 

- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w planie miejscowym powinna być 
poprzedzona wyposaŜeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 
skanalizowaniem terenów (co jest szczególnie istotne ze względu na płytki poziom wód 
gruntowych) oraz zapewnieniem dojazdu; 
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