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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot, cel, zakres merytoryczny prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu na 

środowisko planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko - Miasto” położonego w rejonie Alei W. 

Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach. 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały określone w art. 51 ust. 2 Ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Do wykonania prognozy zastosowano metodę analizy systemowej; opierającą się na tworzeniu 

modeli i stosowaniu hipotez jako podstawy rozważań. 

1.2. Podstawy opracowania oraz wykorzystane materiały 

Niniejszą prognozę sporządzono na zlecenie P.A. NOVA S.A. z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 

42 w Gliwicach. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się o następujące akty prawne: 

[1.2.1.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 283) 

[1.2.2.] Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019. 1396); 

[1.2.3.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 1614); 

[1.2.4.] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2129); 

[1.2.5.] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. 2017, 

poz.1161 z późn. zm.); 

[1.2.6.] Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2268); 

[1.2.7.] Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 868); 

[1.2.8.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112); 

[1.2.9.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883); 

[1.2.10.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012, poz.463); 

[1.2.11.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839); 

[1.2.12.] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (tekst jednolity Dz. 

U. 2018, poz. 2067); 
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[1.2.13.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r w sprawie sposobu prowadzenia 

oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). 

Ustawy te dały podstawę do wydania szeregu rozporządzeń oraz podejmowania na ich podstawie 

uchwał w sprawie tworzenia określonego typu obszarów i obiektów oraz wprowadzania ochrony 

gatunkowej roślin i zwierząt. Stanowią one również podstawę do konstrukcji planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się na następujących materiałach: 

[1.2.14] Adaptacja i uaktualnienie opracowania ekofizjograficznego podstawowego z elementami 

opracowania ekofizjograficznego problemowego dla terenów objętych projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-Miasto” położonego 

w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach, Wyk: EKOID, Katowice, 2015 

[1.2.15] Opracowanie ekofizjograficzne miasta Katowice. Wyk. Przedsiębiorstwo Usługowe “GEOGRAF”, 

Dąbrowa Górnicza, 2005 r.; 

[1.2.16] Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II 

edycja – przyjęte uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012r.; 

[1.2.17] Mapa akustyczna miasta Katowice 2018; 

[1.2.18] Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017-2022 (Uchwała 

Rady Miasta Katowice Nr XLVIII/897/17 z dn. 27 października 2017 r.); 

[1.2.19] Program ochrony środowiska dla miasta Katowice; 

[1.2.20] Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Katowice, w skali 1:50 000; 

[1.2.21] Mapa hydrogeologiczna Polski, Ark. Kraków w skali 1:200 000; 

[1.2.22] Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000;  

[1.2.23] Mapa hydrograficzna ark. Katowice, w skali 1:50 000;  

[1.2.24] Ocena warunków geologiczno-górniczych dla redefinicji terenów poprzemysłowych wyk. EKOID, 

Katowice kwiecień 2009r.; 

[1.2.25] Archiwalne materiały kartograficzne i informacje o warunkach geologiczno-górniczych na terenie 

pogórniczym udostępnione przez Wyższy Urząd Górniczy w dniu 22.10.2013 r. (znak pisma: 

AD.0180.556.2013); 

[1.2.26] Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic, 

Wyk.: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Górnośląski, 

Sosnowiec, 2011; 

[1.2.27] Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla określenia warunków podłoża projektowanych 

obiektów w Katowicach przy ul. Konduktorskiej, wyk. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne 

Sp. z o.o., Katowice lipiec 2007r.; 

[1.2.28] Dokumentacja geotechniczna dla obiektów budowlanych przy ul. Konduktorskiej w Katowicach, 

wyk. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geodezyjne Sp. z o.o., Katowice lipiec 2006r.; 
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[1.2.29] Ocena zagrożenia zapadliskowego terenu budowy GPP przy ul Konduktorskiej na podstawie 

badań geofizycznych opr. GIG K-ce 2007r.; 

[1.2.30] Projekt rekultywacji terenu objętego wnioskiem na odzysk odpadów z hałdy żużli po byłej hucie 

„Silesia” w Katowicach przy ul. Konduktorskiej na działce 4/381, opr. „Eko-Bryza” Sp. z o.o. 

Chorzów, 2006r.; 

[1.2.31] Sprawozdanie z analizy próbki żużla pohutniczego pobranej z hałdy po byłej Hucie „Silesia” w 

Katowicach przy ul. Konduktorskiej w zakresie składu chemicznego, zawartości metali ciężkich w 

suchej masie, testu wymywalności i zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych 

wykonanej dla przedsiębiorstwa „EKO-BRYZA” Sp. z o.o., ul. Bobrecka 27 43-400 Cieszyn. Wyk. 

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „EKOPOMIAR”, Gliwice, 2008r.; 

[1.2.32] Sprawozdanie z badań chemicznych podłoża gruntowego terenu przeznaczonego pod zabudowę 

mieszkaniowo-usługową położonego w Katowicach przy ul. Konduktorskiej, wyk. EKOID, 2014r.; 

[1.2.33] Kondracki, 2001: Geografia fizyczna. PWN, Warszawa; 

[1.2.34] Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2011; 

[1.2.35] Haber Z., Urbański P., 2010: Kształtowanie terenów zieleni z elementami ekologii, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; Poznań; 

[1.2.36] Sudnik-Wójcikowska B., 2011: Flora Polski. Rośliny synantropijne. Oficyna wydawnicza 

MULTICO, Warszawa; 

[1.2.37] Matuszkiewicz, 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne 

online: www.igipz.pan.pl) 

[1.2.38] Matuszkiewicz, 2008: Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne 

online: www.igipz.pan.pl) 

[1.2.39] www.katowice.pios.gov.pl (informacje o stanie środowiska w woj. śląskim); 

[1.2.40] Oficjalna strona Urzędu Miasta w Katowicach: www.katowice.eu 

[1.2.41] www.wkz.katowice.pl 

[1.2.42] http://mapy.isok.gov.pl/imap 

[1.2.43] www.beta.btsearch.pl (grudzień, 2015r.) 

[1.2.44] www.kanalizacja-katowice.pl 

[1.2.45] www.kzgw.gov.pl 

[1.2.46] http://www.psh.gov.pl/ 

[1.2.47] Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 26.04.2013 r. (znak 

pisma: OKI-19/307/13/TJ/8391). 
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2. Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami. 

2.1. Obszar opracowania i jego aktualne zagospodarowanie 

 
(źródło: https://www.openstreetmap.org) 

Rysunek 1 Mapa lokalizacyjna terenu objętego opracowaniem  

Teren objęty niniejszym opracowaniem zajmuje powierzchnię ok. 58 ha i położony jest 

w województwie śląskim, w północnej części miasta Katowice i obejmuje część dzielnicy Wełnowiec –

Józefowiec. Granicę terenu objętego opracowaniem wyznaczają: 

− od północy – ulica Telewizyjna i północna granica miasta Katowice; 

− od wschodu – tereny po byłych Zakładach Metalurgicznych „Silesia” oraz granica miasta 

Katowice; 

− od południa – fragment ulicy Jesionowej; 

− od zachodu – zachodnia linia zabudowy przy Alei W. Korfantego. 

 

Powierzchnie biologicznie czynne na przedmiotowym obszarze stanowią około 1/6, a obszary 

zabudowane ok. 1/2 powierzchni terenu. Mimo tego obejmują one w większości wtórne siedliska 

antropogeniczne takie jak śródmiejską zieleń urządzoną czy też obszary ruderalne i nieużytki. 

Tereny zainwestowane zlokalizowane są w całym obszarze omawianego terenu, gdzie dominuje 

głównie zabudowa usługowa oraz zabudowa mieszkalna, którym towarzyszą elementy zieleni urządzonej 

i nieurządzonej.  
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Północna część terenu objętego opracowaniem, pomiędzy Aleją W. Korfantego, Telewizyjną 

a granicą miasta Katowice obejmuje zabudowę usługową, której towarzyszą elementy zieleni urządzonej 

i nieurządzonej. Ponadto w rejonie ulicy Telewizyjnej znajdują się tereny po byłych ogródkach 

działkowych. 

W południowym fragmencie terenu opracowania, w okolicach ulicy Jesionowej i Owocowej, dominuje 

zabudowa mieszkaniowa, w tym wielopiętrowe budynki mieszkalne, wraz z towarzyszącymi obiektami 

usługowymi. Na południe od ulicy Konduktorskiej zlokalizowane są hurtownie, magazyny, serwisy 

pojazdów oraz liczne zakłady usługowe. 

 

Komunikacja 

Przedmiotowy teren położony jest w północnej części miasta Katowice. Do elementów tworzących 

główny układ komunikacyjny terenu opracowania należy przede wszystkim Aleja W. Korfantego 

przebiegająca przez omawiany obszar z południa na północ i łącząca go bezpośrednio z centrum miasta. 

Aleja W. Korfantego wyznacza jednocześnie zachodnią granicę terenu będącego przedmiotem 

opracowania. 

Lokalną komunikację w granicach opracowania zapewniają także między innymi: ulica Telewizyjna 

(na północy), ulica Chemiczna i Konduktorska (na wschodzie), ulice Jesionowa i Owocowa (na południu) 

oraz przebiegająca przez środkową cześć terenu ulica Konduktorska. Uzupełnieniem lokalnego układu 

komunikacyjnego są ponadto odcinki lub sieci mniejszych ulic dojazdowych, często prostopadłych do ulic 

powyżej wymienionych. 

Połączenie przedmiotowego terenu z centrum miasta zapewnia także linia tramwajowa biegnąca 

wzdłuż zachodniej granicy opracowania, czyli Alei W. Korfantego. Na północy w rejonie skrzyżowania 

z ulicą Telewizyjną usytuowana jest pętla tramwajowa. 

 

2.2. Charakterystyka zamierzeń planistycznych 

W planie przedstawionym do oceny ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów: 

a) U - teren zabudowy usługowej, 

b) UM - tereny zabudowy usługowo - mieszkaniowej, 

c) UP - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej, 

d) P - tereny zabudowy produkcyjnej, 

e) I - teren infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej, 

f) KDs - teren węzła drogowego, 

g) KDs/KT - teren węzła drogowego z torowiskiem tramwajowym, 

h) KDG - teren drogi publicznej klasy głównej, 

i) KDG/KT - teren drogi publicznej klasy głównej z torowiskiem tramwajowym, 

j) KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

k) KDZ/KT - teren drogi publicznej klasy zbiorczej z torowiskiem tramwajowym, 

l) KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

m) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 
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n) KDX - tereny ciągów pieszo - jezdnych, 

o) KWP - teren węzła przesiadkowego. 

W odniesieniu do obecnego stanu zagospodarowania przedmiotowy plan przewiduje na terenach 

nieużytków wprowadzenie terenów zabudowy usługowej, usługowo – mieszkaniowej czy usługowo – 

produkcyjnej, a także terenów infrastruktury komunikacyjnej. Plan przewiduje również utrzymanie 

charakteru na terenach już zainwestowanych. 

2.3. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje ustalenia zawarte 

w obowiązującym ustawodawstwie (wymienionym w pkt. 1.2). 

Zapisy planu wraz z ograniczeniami i dopuszczeniami realizują politykę rozwoju miasta przyjętą na 

szczeblu lokalnym i określoną w takich dokumentach jak: 

1. Strategia rozwoju miasta Katowice, 

2. Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020, 

3. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (2016 r.). 

 

3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

W czasie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko stosuje się różnorodne metody 

analityczne i waloryzacyjne. Aktualnie brak jest znormalizowanego nazewnictwa w tym zakresie. 

W niniejszym opracowaniu posłużono się między innymi następującymi metodami: 

− W zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi. 

− W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko na etapie realizacji 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie 

przez analogie, biorąc pod uwagę analizy i badania obszarów o podobnym 

zagospodarowaniu terenu, charakterze i funkcjach. 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Jakość poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, wody powierzchniowe czy wody 

podziemne na terenie województwa śląskiego, jak również w mieście Katowice podlega monitoringowi 

prowadzonemu m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach. 

Dla przedmiotowego terenu w planie wprowadzono zapisy ustalające zasady ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego w postaci ustaleń, nakazów i zakazów ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko. 

Z uwagi na ujęte w planie zapisy z zakresu ochrony środowiska oraz charakter wprowadzanych 

przeznaczeń terenów za wystarczający uznaje się generalnie wspomniany wyżej monitoring prowadzony 

przez WIOŚ w Katowicach. 
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5. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne 

zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego planu 

5.1. Stan zasobów środowiska  

Stan środowiska na przedmiotowym terenie kształtowany jest nie tylko przez czynniki miejscowe, ale 

jest także wypadkową jej powiązań z otoczeniem.  

Zgodnie z regionalizacją fizyczno – geograficzną Polski według J. Kondrackiego przedmiotowy 

obszar leży w podprowincji Wyżyna Śląsko – Krakowska, w obrębie makroregionu Wyżyna Śląska 

(341.1) i mezoregionu Wyżyna Katowicka (341.13).  

Przedmiotowy teren położony jest w północnej części Katowic, w odległości około 1,3 km na północ 

od ścisłego centrum miasta. Generalnie obejmuje swym zasięgiem obszary zabudowane zarówno 

mieszkaniowe jak i sąsiadujące z nimi tereny usługowo-produkcyjne. 

Powierzchniom zabudowanym towarzyszą elementy zieleni, w tym trawniki, przydomowe ogrody, 

zadrzewienia oraz nieużytki, które wspólnie tworzą wewnętrzny system przyrodniczy terenu opracowania, 

a ponadto zapewniają (przynajmniej częściowo) łączność ekologiczną z obszarami przyległymi. 

Od północnego wschodu oraz wschodu obszar objęty opracowaniem sąsiaduje bezpośrednio 

z dużym kompleksem nieużytków zielonych porośniętych roślinnością, która w wyniki sukcesji naturalnej 

wkroczyła na tereny poprzemysłowe. 

Od północy, zachodu oraz południowego wschodu obszar opracowania sąsiaduje z terenem 

ogródków działkowych (bądź terenów byłych ogródków działkowych), których obecność w tym rejonie 

przyczynia się do dyspersji roślin pochodzących z upraw, a ponadto umożliwia odnalezienie czasowego 

schronienia dla niektórych zwierząt, w tym głównie ptaków.  

Od północnego zachodu przedmiotowy teren sąsiaduje z kompleksem zadrzewień jaki tworzy Lasek 

Alfreda oraz położony od niego na południe Park przy Alei W. Korfantego. Połączenia te mają jednak 

ograniczoną funkcjonalność z uwagi na presję zabudowy oraz obecność Alei W. Korfantego. 

Poza kompleksem zadrzewień na zachód od granic opracowania przedmiotowy teren sąsiaduje 

z terenami zurbanizowanymi. Wymiana biologiczna jest więc tutaj bardzo ograniczona z uwagi na 

obecność zwartej zabudowy oraz ciągów komunikacyjnych. Łączność ekologiczna realizowana jest tutaj, 

w pewnym stopniu, w oparciu o wspomniane na początku rozdziału powierzchnie zielone. 

Do głównych powiązań przyrodniczych obszaru opracowania zaliczyć można zalegające w podłożu 

pokłady węgla kamiennego. 

 

Ukształtowanie powierzchni terenu 

Aktualnie rzędne omawianego obszaru kształtują się na poziomie od 282,00 m n.p.m. przy granicy 

południowo-zachodniej do 298,00 m n.p.m. przy granicy północno-wschodniej. Generalnie obszar 

wykazuje nachylenie w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Rzeźba powierzchni terenu 

w granicy opracowania jest urozmaicona.  

Budowa geologiczna 
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Zgodnie z materiałami archiwalnym omawiany obszar położony jest w siodle głównym 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W jego budowie biorą udział utwory karbonu i czwartorzędu 

(antropogenu). 

Utwory karbonu reprezentowane są przez warstwy:  

- rudzkie (Cw
T) złożone głównie z piaskowców, łupków szarych i zlepieńców z węglem (zalegające 

w północnej, wschodniej i południowej części terenu opracowania),  

- siodłowe (Cn
s) zbudowane z mułowców z pokładami węgli i podrzędnie z łupkami i piaskowcami 

(zalegające w skrajnie północnej części terenu opracowania oraz w jego centrum), 

- grodzieckie (Cn
g) z dominującymi łupkami z pokładami węgli (zalegające w zachodnim fragmencie 

terenu opracowania).  

Utwory te w stropie są zwietrzałe w postaci kamieni piaskowców z piaskami, glinami i iłami. 

Na utworach karbonu lokalnie zalegają utwory czwartorzędowe. Występują one w niewielkich 

płatach o niewielkich miąższościach do 5m m.in. w rejonie Alei W. Korfantego. Litologicznie są to głównie 

piaski. W południowo zachodnim fragmencie terenu będącego przedmiotem opracowania zalegają utwory 

plejstocenu piaski i żwiry lodowcowe i wodnolodowcowe (pż
gQp

3) a w skrajnie zachodniej części terenu 

zalegają holoceńskie osady rzeczne w ogólności (fQh). 

Warstwę przypowierzchniową stanowią grunty nasypowe których zasięg zarówno w profilu 

poziomym jak i pionowym jest zmienny zarówno pod względem składu mineralnego jak i miąższości. 

Lokalnie na terenie hałdy grunty nasypowe dochodzą do 10 m miąższości. 

Tektonika 

Najważniejszą strukturą tektoniczną w granicach opracowania jest strefa zaburzeń tektonicznych 

związana z uskokiem przebiegającym południkowo, sąsiadująco do obszaru opracowania. Uskok 

o zrzucie ok. 70 metrów i szerokości ok. 80 m stanowił granicę eksploatacji (granicę byłego OG 

Siemianowice i Pola Rezerwowego). To właśnie parametry geologiczno-geometryczne strefy 

dyslokacyjnej sprawiły, iż po jej wschodniej stronie pokłady 501, 504, i 510 występują płytko pod 

powierzchnią ziemi (jest to skrzydło wiszące uskoku). W skrzydle zrzuconym tj. po zachodniej stronie 

strefy dyslokacyjnej głębokość zalegania tych pokładów jest znacznie większa – np. w podłożu parkingu 

Górnośląskiego Parku Przemysłowego głębokość zalegania pokładu 510, zgodnie z materiałami 

archiwalnymi, wynosi 40 m. 

Drobniejsze uskoki o zrzutach do 15 m, zazwyczaj poprzeczne do w/wym. występują w północno 

zachodniej części terenu. 

Warstwy siodłowe o biegu północny zachód - południowy wschód zapadają pod kątem 10-120 na 

północny wschód w kierunku wyżej opisanego uskoku.  

 

Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z Mapą Hydrogeologiczną Polski omawiany teren położony jest w Rejonie Górnośląskim 

(XVI) podregionie katowickim (XVI2) w którym główny użytkowy poziom wodonośny związany jest ze 

szczelinowo – porowymi utworami karbonu górnego. W naturalnych warunkach wody występowały na 

głębokości 10÷80 m ppt a karboński poziom wodonośny zasilany był poprzez infiltrację wód z młodszych 
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utworów zalegających na osadach karbońskich. W wyniku działalności kopalń poziom ten został 

zdrenowany. 

Aktualnie w podłożu omawianego terenu wody podziemne związane są z utworami karbonu. 

Kolektorem wód są zeszczelinowacone piaskowce. Mimo iż eksploatacja w podłożu została zakończona, 

a kopalnie zlikwidowane zwierciadło karbońskiego poziomu jest utrzymywane przez Centralny Zakład 

Odwadniania Kopalń (CZOK) w Czeladzi. 

Ze względu na fakt, iż przypowierzchniową warstwę stanowią grunty nasypowe o zróżnicowanej 

przepuszczalności zarówno w profilu poziomym jak i pionowym należy spodziewać się występowania tzw. 

poziomu wody zawieszonej. Wody występować mogą, na wietrzelinach gliniastych i w zapadliskach o 

zwierciadle nieciągłym na głębokości poniżej 3 m p.p.t. (rzędna ok. 293 m n.p.m.). Jest on nieciągły ze 

względu na drenaż podziemnych zrobów.  

Ze względu na fakt, iż kolektorem tych wód są odpady pohutnicze i pogórnicze są to wody 

o agresywności głównie siarczanowej. 

Zgodnie z podziałem zaproponowanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) o kodzie PLGW2000111 (Region Małej Wisły). Stan chemiczny wspomnianej JCWPd jest 

dobry, natomiast stan ilościowy zły. Możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez omawianą 

jednolitą część wód podziemnych jest zagrożona ze względu na wpływy ze strony górnictwa, prowadzone 

odwadnianie kopalń i zatapianie głębokich lejów depresji oraz brak możliwości zakończenia eksploatacji 

ze względów gospodarczych. 

Warunki górnicze 

Północne i wschodnie fragmenty terenu obejmują złoże węgla kamiennego „Siemianowice” oraz 

złoże węgla kamiennego „Rozalia” których eksploatacja została zaniechana. 

Przed rokiem 1945 w podłożu omawianego terenu eksploatacje węgla prowadziła kopalnia „Alfred” 

i „Hohenlohe”, natomiast po 1945 omawiany obszar został włączony w Obszar Górniczy KWK 

Siemianowice i jego Pola Rezerwowego. Kopalnia Siemianowice w podłożu omawianego obszaru nie 

prowadziła jednak eksploatacji.  

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach w podłożu 

omawianego terenu eksploatacje zakończono w 1943 roku, później było to pole rezerwowe KWK 

Siemianowice. Aktualne omawiany teren znajduje się poza obszarami górniczymi czynnych kopalń 

w związku, z czym nie przewiduje się w podłożu wpływów górniczych (osiadań) od projektowanej 

eksploatacji. Ze względu na okres jaki upłynął od zakończenia eksploatacji brak jest również wpływów 

górniczych w związku z dokonaną eksploatacją.  

Poniżej w tabeli zestawiono parametry eksploatacji dokonanej wszystkich pokładach zalegających 

w podłożu. 
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Tabela 1 Parametry dokonanej eksploatacji górniczej 

 

Przeprowadzona analiza map górniczych wykazuje, iż w podłożu omawianego terenu pokłady 501 

i 504 wybierano ubierkami ścianowymi lub komorami o szerokości 10-20 m. Nie można wykluczyć, że 

w rejonie wychodni pokłady te wybierano również odkrywkowo oznacza to iż wyrobiska te miały 

połączenia z powierzchnią (w tym rejonie należy liczyć się z możliwością występowania nasypów 

o znacznych miąższościach).  

 

W istniejących materiałach archiwalnych brak jest danych dotyczących o ile obniżyła się 

powierzchnia omawianego terenu. Biorąc pod uwagę, iż osiadaniu podlegały również tereny sąsiednie 

wielkość dokonanego osiadania nie ma znaczenia dla projektowanego zagospodarowania. Ze względu 

na brak danych dotyczących informacji czy hałda (położona sąsiadująco do obszaru opracowania) 

powstała w wyniku zasypywania istniejącego zagłębienia, czy głębokość nasypów determinowana jest 

głębokością osiadania nie można nawet określić względnej wielkości (w odniesieniu do terenów 

sąsiednich). 

Porównanie mapy wysokościowej z 1938 r z aktualnymi danymi wykazało iż w omawianym rejonie 

powierzchnia obniżyła się ok. 3-5 m.  

W informacjach o sposobach udostępniania pokładów w podłożu terenu brak jest danych 

o sposobie ich likwidacji. Zachowała się jedynie informacja, iż szyby wykonane były najprawdopodobniej 

w obudowie ceglanej, a dukle w obudowie drewnianej. Wobec tego należy pamiętać iż stwarzają one 

zagrożenie występowania na powierzchni deformacji zapadliskowych.  

Na powyższe (występowanie deformacji nieciągłych jako skutków zapadania się starych zrobów) 

wskazują zjawiska obserwowane na powierzchni w rejonie północnej części terenu, gdzie stwierdza się 

szereg zapadlisk.  

Powierzchnia ziemi i gleby 

W granicach miasta Katowice w tworzeniu pedosfery biorą udział głównie gleby brunatne i czarne 

ziemie zdegradowane, wytworzone z piasków słabogliniastych i glin oraz gleby bielicowe 

pokład 

odległość 

ekspl. od 

obiektu [m] 

Parametry eksploatacji 

lata głębokość [m] grubość [m] system ekspl. 

501 
0 w części 

N,E,S 
1817-1911 10-40 2,3-7,0 z zawałem stropu 

504 
0 w części 

N,E,S 
1826-1895 20-50 1,0-2,0 z zawałem stropu 

510 
0 w części 

N,E,S 
1863-1926 40-90 4,0-5,5- z zawałem stropu 

620 
0 w części E 

i S 
1915-1931 170-230 0,7-1,4 z zawałem stropu 
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i pseudobielicowe powstałe z piasków gliniastych i glin lekkich. Ponadto znaczną powierzchnię zajmują 

grunty pochodzenia antropogenicznego. 

Ze względu sposób zagospodarowania oraz oddziaływania z nim związane na terenie opracowania 

występują głównie grunty antropogeniczne, a także obszary bezglebowe. 

Grunty antropogeniczne zlokalizowane są w obrębie zieleńców, ogródków czy terenów wokół 

budynków. Powierzchnie bezglebowe znajdują się zasadniczo pod budynkami, drogami, placami itp. Ich 

występowanie pokrywa się z zasięgiem obszarów zabudowy. Pierwotna pokrywa glebowa tych terenów 

została przekształcona wielorako. Najpowszechniejsze są przekształcenia mechaniczne profili 

glebowych. Przejawiają się one w częściowym lub całkowitym zdarciu poziomów genetycznych, ich 

wymieszaniu między sobą lub z materiałem obcym, zasypaniu, zagęszczeniu itp. Nastąpiła także zmiana 

stosunków powietrzno-wodnych i właściwości chemicznych gleb. Pokrywę glebową zniszczono między 

innymi podczas prac przygotowawczych pod zabudowę domów i innych obiektów, a następnie teren 

rekultywowano. Najczęściej zabiegi te polegały na pokryciu powierzchni kilkucentymetrową warstwą 

humusu lub gruntów organicznych, a następnie zadarnieniu lub obsadzeniu roślinami ozdobnymi. 

Ponadto w granicach opracowania zidentyfikowano potencjalne historyczne zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi na podstawie rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Ze względu na 

przemysłowy w przeszłości charakter terenu i terenów sąsiadujących w fazie projektowania i realizacji 

mogą ujawnić się inne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Sposób postępowania powinien 

być zgodny z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019. 1396 t.j.). 

Wody powierzchniowe 

Hydrograficznie omawiany teren położony jest w zlewni rz. Wisły na granicy wododziału IV-go 

rzędu rzek Brynicy i Rawy. Wieloletnia działalność górnicza spowodowała zmiany w naturalnym układzie 

hydrograficznym. Granica wododziału aktualnie jest niepewna ze względu na fakt, iż na powierzchni 

terenu brak jest naturalnych cieków i zbiorników wodnych.  

W środkowej części terenu opracowania znajduje się antropogeniczny zbiornik wodny pełniący 

w przeszłości funkcję zbiornika przeciwpożarowego, aktualnie jest odbiornikiem wód opadowych z tego 

rejonu. 

W omawianym przypadku przez lata przebieg działu wodnego kształtowała bryła zwałowiska 

byłych Zakładów Metalurgicznych „Silesia” znajdującego się w sąsiedztwie - poza omawianym obszarem, 

ale mającym wpływ na zagospodarowanie przedmiotowego terenu. I tak, zgodnie z danymi archiwalnymi 

[1.2.24]:  

 wody opadowe z terenu położonego po południowo - zachodniej stronie spływają w kierunku 

Alei W. Korfantego. Aktualnie ostatecznym ich odbiornikiem jest zbiornik wodny zlokalizowany 

przy ul. Konduktorskiej;  

 wody z terenów położonych po północno-wschodniej stronie hałdy spływały w kierunku 

północnym, są to tereny zielone które nie posiadają zorganizowanej gospodarki wodno-

ściekowej w większości woda infiltruje w grunt lub jest retencjonowana powierzchniowo; 

 aktualnie powierzchnia byłej hałdy jest całkowicie zmieniona i podlega ciągłym zmianom, spływy 

wymuszane są spadkami. 
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Najbliższym elementem hydrograficznym jest przepływający w odległości około 1,7 km na południe 

Otwarty Kanał Rawy.  

 

Teren opracowania położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie 

„Rawa” (PLRW20006212689). Stanowi ona silnie zmienioną część wód. Zgodnie z Planem 

Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych zagrożona. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wpływ 

działalności antropogenicznej oraz brak możliwości technicznej ograniczenia wpływu tych oddziaływań. 

W związku z tym istnieje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez 

omawiane JCWP. 

 

Uwarunkowania klimatyczne 

Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej opracowanej przez R. Gumińskiego (1948), obszar 

analizowany teren należy zaliczyć do dzielnicy XV (dzielnica częstochowsko-kielecka). 

Zasadniczy wpływ na kształtowanie się warunków klimatycznych na terenie miasta, jak również w 

obrębie omawianego terenu, wywierają masy powietrza oceanicznego przynoszone przez dominujące 

wiatry z sektora zachodniego. Łącznie z sektora zachodniego napływa ponad 50 % mas powietrza. 

Ponadto, nad teren Katowic, jak również nad analizowany teren, napływają masy powietrza z kierunków 

południowo-zachodniego (>20 %) oraz północno-zachodniego (10 %).  

Na klimat i warunki aerosanitarne obszaru opracowania wpływa również gospodarcza działalność 

człowieka wpływająca na zmianę cyrkulacji mas powietrza, stosunków termicznych, prędkości wiatrów, 

natężenia promieniowania słonecznego oraz stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. 

Duża wilgotność mas powietrza napływających wraz z wiatrami zachodnimi znad Oceanu 

Atlantyckiego sprzyja tworzeniu się zachmurzenia, a tym samym opadów. Średnie roczne opady 

atmosferyczne dla Katowic z wielolecia pomierzone na posterunku opadowym w Katowicach - Muchowcu 

wynoszą około 724 mm. Najwyższe opady notuje się w miesiącach letnich (lipiec) 81-104 mm opadu, 

najmniejsze w lutym i marcu: 38-42 mm.. Pokrywa śnieżna utrzymuje się miejscami przez około 100 dni 

w roku. Jest to pokrywa cienka nie przekraczająca kilkunastu centymetrów. 

Analizowany obszar charakteryzuje się łagodnymi stosunkami termicznymi – średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi około 7,9°C. Średnia miesięczna temperatura najcieplejszego miesiąca – 

lipca, kształtuje się na poziomie około 17,3°C, a w najchłodniejszym miesiącu – styczniu, wynosi około –

2,3°C. 

Liczba dni z przymrozkami w ciągu roku waha się w przedziale 112 – 130 dni. Dni mroźnych 

w ciągu roku odnotowuje się na terenie miasta Katowice, jak i na przedmiotowym obszarze, około 20 – 

40. Ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu kwietnia lub na początku maja. 

Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni. 

 

Warunki topoklimatyczne 

W granicach analizowanego terenu dominują topoklimaty charakterystyczne dla powierzchni 

zabudowanych, gdzie w zależności od zwartości zabudowy w okresie grzewczym pojawia się dodatkowa 
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ilość ciepła i zanieczyszczeń pochodzących ze spalania. W rejonach zwartej i wysokiej zabudowy 

wytwarza się specyficzny mikroklimat miejski związany z wysokim albedo, silnym nagrzewaniem się 

powierzchni ciemnych (np. jezdni) i skanalizowanym przepływem powietrza wzdłuż ulic. 

Generalnie w granicach opracowania przeważa topoklimat charakterystyczny dla wyżej położonych 

części den dolinnych z wodą gruntową zalegającą głębiej niż 2 m, gdzie w czasie pogodnych nocy tworzą 

się zastoiska zimnego powietrza, co sprzyja możliwości wystąpienia przymrozków lokalnych typu 

radiacyjno-adwekcyjnego. 

Opisane wyżej topoklimaty cechują się średnio korzystnymi warunkami w stosunku do potrzeb 

osadnictwa. 

Wokół dawnego zbiornika przeciwpożarowego kształtuje się natomiast topoklimat właściwy dla 

powierzchni zbiorników wodnych oraz przylegających do nich najbliższych partii pobrzeży. Jest to typ 

topoklimatu o niekorzystnych warunkach do rozwoju osadnictwa.  

W rejonie zadrzewień zlokalizowanych na południe od ulicy Konduktorskiej, a także w rejonie 

północno-zachodniej granicy terenu panuje topoklimat właściwy dla powierzchni zadrzewionych, gdzie na 

skutek osłonięcia powierzchni przez okap drzew występują stosunkowo niskie wartości promieniowania 

cieplnego podłoża. Nocne spadki temperatury z reguły są tutaj mniejsze aniżeli na powierzchniach 

sąsiednich. 

 

Warunki aerosanitarne 

Bezpośrednio na przedmiotowym terenie nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza.  

Na warunki aerosanitarne na przedmiotowym terenie mają między innymi wpływ zanieczyszczenia 

pochodzące z emitorów punktowych, a także liniowych. Do punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego należą zabudowania w obrębie których dochodzi do emisji szkodliwych związków 

powstających w procesie grzewczym (powstawanie tzw. „niskiej emisji”). Liniowymi źródłami emisji 

zanieczyszczeń są ciągi komunikacyjne takie jak na przykład Aleja W. Korfantego, generujące do 

powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia w postaci spalin samochodowych.  

Powyższe wynika z informacji prezentowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Katowicach na stacji monitoringu powietrza zlokalizowanej przy ul. Kossutha 6 w Katowicach.  

W 2014 roku odnotowano, średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego (PM 10), a także tlenków 

azotu (NOx) przekraczały wartości dopuszczalne norm dla tych parametrów. Największe stężenia 

powyższych parametrów odnotowano głównie w okresie późnojesiennym zimowym i wiosennym, 

a najniższe w okresie letnim, co wyraźnie wskazuje na bezpośredni wpływ opalania w przydomowych 

kotłowniach, a co za tym idzie zjawiska niskiej emisji. 

 

Warunki florystyczno-faunistyczne 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski teren objęty opracowaniem znajduje się w Krainie 

Górnośląskiej (C.3.), Okręgu Górnośląskim Właściwym (C.3.1.) i Podokręgu Bytomsko-Mysłowickim 

(C.3.1.n). Potencjalną roślinność naturalną na tym obszarze stanowią leśne zbiorowiska grądowe 

z zespołu Tilio-Carpinetum.  
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Środowisko naturalne terenu objętego opracowaniem zostało silnie przekształcone przez człowieka 

i stale pozostaje pod wpływem jego działalności. Na skutek wieloletniej działalności człowieka 

na omawianym obszarze naturalna szata roślinna uległa praktycznie całkowitej degradacji i obecnie już tu 

nie występuje. Znaczące przekształcenie siedlisk pociągnęło za sobą głębokie zmiany w składzie 

gatunkowym zwierząt. 

Na obszary biologicznie czynne przedmiotowego terenu składają się elementy zieleni urządzonej 

oraz rozproszone, płaty roślinności spontanicznej porastające niezagospodarowane nieużytki 

oraz siedliska ruderalne. Terenom zabudowy towarzyszą lokalnie niewielkie zadrzewienia, a także 

pojedyncze drzewa i krzewy. 

Siedliska o charakterze ruderalnym porośnięte spontanicznie przez kosmopolityczne, synantropijne 

gatunki roślin występują przede wszystkim na niezagospodarowanych powierzchniach hałdy, położonej 

sąsiadująco do przedmiotowego terenu, znajdującej się poza obszarem opracowania oraz pomiędzy 

budynkami, na przydrożach, przypłociach, przy ścieżkach zwyczajowych wydeptanych przez 

mieszkańców oraz zaniedbanych trawnikach.  

Największe powierzchnie siedlisk ruderalnych i nieużytków zlokalizowane są w części przygranicznej 

terenu opracowania, od strony wschodniej. W wielu miejscach uwidacznia się tu dominacja gatunków 

preferujących suche, nasłonecznione siedliska. Wśród gatunków tu występujących spotkać można 

między innymi trzcinnika piaskowego (Calamagrostis epigejos), który za sprawą silnie rozwiniętych 

rozłogów zagłusza inne gatunki. Teren hałdy, znajdującej się w sąsiedztwie, porastają także m.in. glistnik 

jaskółcze ziele (Chelidonium majus), dziewanna (Verbascum sp.), wiesiołki (Oenothera sp.), a także 

bylica pospolita (Artemisia vulgaris), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgaris). Miejscami pojawiają się tu 

również siewki gatunków drzewiastych ja robinie (Robinia pseudoacacia), brzozy (Betula pendula) 

i wierzby (Salix caprea). 

Można na nich również spotkać gatunki inwazyjne takie jak na przykład nawłoć (Solidago sp.) czy 

rdestowce (Reynoutria sp.).  

W miejscach najbardziej odsłoniętych i nasłonecznionych wykształciły się zbiorowiska na kształt 

muraw kserotermicznych z dominującym udziałem jastrzębca kosmaczka (Hieracium pilosella), babki 

lancetowatej (Plantago lanceolata), lepnicy rozdętej (Silene vulgaris) oraz traw z rodzaju Festuca. 

Płaty roślinności ruderalnej występują także w strefach przydrożnych większych i mniejszych ciągów 

komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie parkingów czy ogrodzeń, a także w obrębie zaniedbanych działek.  

W sąsiedztwie ul. Konduktorskiej znajduje się dawny zbiornik przeciwpożarowy otoczony głównie 

roślinnością trawiastą i drobnymi bylinami, a od wschodniej strony szuwarem trzcinowym (Phragmitetum 

australis).  

Po środku zbiornika znajduje się wyspa porośniętą roślinnością wysoką głównie wierzbami (Salix 

sp.) i brzozami (Betula pendula). 

Popołudniowej stronie ulicy Konduktorskiej, naprzeciw Górnośląskiego Parku Przemysłowego, 

znajduje się teren porośnięty niegdyś roślinnością wysoką, obecnie stanowiący nieużytek z usuniętym 

zadrzewieniem. 

W północnej części terenu opracowania, w sąsiedztwie Placu Alfreda i pętli tramwajowej znajduje się 

zadrzewienie o nieuporządkowanym charakterze. Teren porastają m.in. brzozy (Betula pendula), lipy 
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(Tilia cordata), topole (Populus sp.), kasztanowce (Aesculus hippocastanum), sosny (Pinus sylvestris), 

świerki (Picea sp.), klony (Acer sp.) czy olsze (Alnus sp.). W runie spotkać tu można poza gatunkami 

trawiastymi jeżynę (Rubus sp.), ligustra (Ligustrum vulgare) czy pokrzywę żegawkę (Urtica urens). 

Przy północno-wschodniej granicy obszaru opracowania (poza granicami planu) znajdują się tereny 

po byłych ogródkach działkowych. Tereny te charakteryzują się obecnością gatunków ozdobnych, które 

były tu kiedyś uprawiane, jednakże ze względu na fakt, iż ogródki zostały zlikwidowane na teren 

wkraczają gatunki spontaniczne preferujące tego typu siedliska. Z pozostałości po byłych ogródkach 

można wymienić obecność połaci krokusów (Crocus sp.), traw ozdobnych oraz ozdobnych gatunków 

krzewów i drzew owocowych. 

Na obszarach zabudowanych w granicach przedmiotowego terenu na szczególną uwagę zasługują 

większe skupiska drzew zlokalizowane na skwerach oraz wokół budynków. Stanowią one swoistego 

rodzaju wyspy zieleni pośród zabudowy miejskiej.  

Do wyróżniających się obszarów zieleni tego typu należą przede wszystkim skwer przy Alei W. 

Korfantego, na obszarze którego rosną okazałych rozmiarów buki (Fagus sylvatica). Towarzyszą im klony 

(Acer sp.), robinie (Robinia pseudoacacia) i kasztanowce (Aesculus hippocastanum). 

Na omawianym skwerze gatunkom drzewiastym towarzyszą również krzewy ozdobne w tym m.in. 

krzewiaste formy iglaków jak świerki (Picea sp.), sosny (Pinus sp.), a także młode owocujące już rokitniki 

zwyczajne (Hippophaë rhamnoides). Runo jest tutaj niskie, trawnikowe z zaznaczającym się udziałem 

mszaków. 

Wzdłuż ul. Cisowej w południowej części terenu opracowania ciągnie się aleja kasztanowców. 

Niemal na całej południowej części terenu objętym opracowaniem istniejącym zabudowaniom 

towarzyszą klomby i trawniki często otoczone żywopłotem, w obrębie których często rosną drzewa 

i krzewy. Mają one postać pasów przylegających do budynków wzdłuż ulic bądź zieleńców pomiędzy 

wielopiętrowymi budynkami mieszkalnymi. Do zieleni urządzonej na terenie opracowania wyróżniających 

się skupieniami drzew należą płaty roślinności w okolicy ulicy Jesionowej, Owocowej, Cisowej. Rosną tu 

między innymi: żywotniki (Thuja sp.), cyprysiki (Chamaecyparis sp.), świerki kłujące (Picea pungens), 

jodły (Abies sp.),dęby (Quercus sp.), wierzby plączące (Salix alba), a także krzewiaste formy berberysu 

(Berberis sp.). 

Zadrzewieniem towarzyszą przydomowe trawniki, wśród których prócz traw zaobserwować można 

znaczący udział bylin jak stokrotki (Bellis perenis) czy mniszki lekarskie (Taraxacum officinale), a na 

rabatach – krokusy (Crocus sp.) oraz pierwiosnki (Promula sp.). 

Dodatkowo zaobserwowano pnące się po zabudowaniach osobniki bluszcza zwyczajnego (Hedera 

helix). 

Wzdłuż ulicy Owocowej uwidacznia się także istotny udział brzóz brodawkowatych (Betula pendula), 

a także lip (Tilia sp.), klonów (Acer sp.), jesionów (Fraxinus excelsior), topoli (Populus sp.) i wierzb (Salix 

xp.). Wzdłuż murów i płotów posadzone są winobluszcze (Parthenocissus sp.), które często dziczeją 

i pojawiają się spontaniczne na siedliskach antropogenicznych. Na zaniedbywanych trawnikach kształtują 

się umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska z klasy Plantaginetalia majoris i rzędu Poligonion avicularis, które 

złożone są z gatunków znoszących uszkodzenia mechaniczne np. rdest ptasi (Polygonum aviculare), 

wiechlina roczna (Poa annua) czy babka zwyczajna (Plantago major). 
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Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu fauna jest tutaj reprezentowana przede wszystkim 

przez gatunki zsynantropizowane. Lokalne zadrzewienia i zakrzewienia na omawianym terenie są 

potencjalnym schronieniem dla ptaków, które na przedmiotowym terenie reprezentowane są między 

innymi przez takie gatunki jak gołąb (Columba livia f. urbana), kos (Turdus merula), sójka (Garrulus 

glandarius), kawka (Corvus monedula), sroka (Pica pica), gawron (Corvus frugilegus) oraz wróbel 

domowy (Passer domestica). W południowej części terenu stwierdzono także obecność sikory bogatki 

(Parus major) i sikory modraszki (Cyanistes caeruleus). 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono także obecność ptasich gniazd w koronach drzew, 

co świadczy o gniazdowaniu niektórych gatunków na omawianym terenie. 

Do ssaków występujących na terenie opracowania należą potencjalnie przede wszystkim gryzonie 

jak myszy (Mus musculus) czy szczury (Rattus norvegicus).  

Pozostałości murów i fundamentów po byłych zakładach przemysłowych, położonych w sąsiedztwie 

- poza granicami opracowania, stanowią potencjalne miejsca schronienia dla hiropterofauny.  

Bez wątpienia najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt są tutaj bezkręgowce, w tym przede 

wszystkim owady i pajęczaki związane z siedliskami antropogenicznymi. 
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5.2. Istniejące zagrożenia środowiska, a jego odporność na degradację i zdolność do 

samoregeneracji 

Z problemem odporności środowiska na degradację wiąże się ściśle ocena jego zdolności do 

regeneracji. Zdolność do regeneracji najczęściej jest wyrażana długością czasu, jaki upływa między 

momentem ustania działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, 

który występował przed rozpoczęciem działania tych czynników. Uzupełniającym miernikiem jest różnica 

stanów środowiska w punkcie „początkowym” (przed oddziaływaniem) i końcowym („po regeneracji”) 

ponieważ środowisko rzadko wraca do stanu w pełni zgodnego ze stanem wyjściowym.  

Tempo regeneracji ekosystemów zależy od wielu czynników. Wpływa na nie między innymi 

charakter naturalnych siedlisk, które tu niegdyś występowały oraz od stopnia przekształcenia pierwotnego 

środowiska. Generalnie można stwierdzić, że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są 

także jego możliwości regeneracyjne. 

Środowisko terenu objętego opracowaniem w związku z wieloletnią działalnością człowieka uległo 

silnym i praktycznie nieodwracalnym przekształceniom. Obecnie do głównych antropogenicznych 

oddziaływań i zagrożeń środowiska przedmiotowego obszaru należą: 

- przekształcenia powierzchni ziemi, 

- zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych, 

- zanieczyszczenie powietrza, 

- emisja hałasu, 

- promieniowanie niejonizujące 

- przekształcenia biocenoz. 

 

Przekształcenia powierzchni ziemi 

Pierwotna rzeźba terenu opracowania została wielorako przekształcona, pozostając pod wpływem 

morfogenetycznej działalności człowieka związanej między innymi z rozwojem osadnictwa, a także 

wpływami przemysłu wydobywczego.  

Pierwotny charakter rzeźby został zmieniony między innymi na skutek niwelacji terenu pod obiekty 

kubaturowe, place oraz ciągi komunikacyjne, a także w związku z tworzeniem nasypów. Do najczęściej 

spotykanych przekształceń na terenach związanych z działalnością górniczą należą osiadania 

powierzchni powstałe w wyniku eksploatacji podziemnej węgla kamiennego oraz zwałowiska 

poprzemysłowe. 

Poza działalnością górniczą bardzo duży wpływ na dzisiejszą rzeźbę terenu miała działalność huty 

cynku.  

Obecnie czynnikiem wpływającym na grunty w granicach opracowania jest również oddziaływanie 

mechaniczne w postaci rozjeżdżania czy też wydeptywania.  

Zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych 

Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji terenów otaczających, a także działalności przemysłowej 

prowadzonej w granicach opracowania grunty, a pośrednio także wody podziemne są narażone 

na zanieczyszczenia.  
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Przyczyną zmian chemizmu gruntów są zanieczyszczenia przenikające z powietrza 

atmosferycznego, a także dostające się do nich wraz opadami atmosferycznymi. Grunty wzdłuż dróg 

na terenie opracowania są również narażone na zasolenie. 

Jednakże do głównych źródeł zanieczyszczeń należy, jak wspomniano, dawna działalność 

przemysłowa. 

Zanieczyszczenia powietrza 

Bezpośrednio na przedmiotowym terenie nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza.  

Na warunki aerosanitarne na przedmiotowym terenie mają między innymi wpływ zanieczyszczenia 

pochodzące z emitorów punktowych, a także liniowych. Do punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego należą zabudowania w obrębie których dochodzi do emisji szkodliwych związków 

powstających w procesie grzewczym. Liniowymi źródłami emisji zanieczyszczeń są ciągi komunikacyjne 

takie jak na przykład ulica Korfantego, generujące do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia 

w postaci spalin samochodowych.  

Lokalnym źródłem zanieczyszczenia może być również pylenie z odkrytych miejsc zwałowisk 

odpadów poprzemysłowych znajdujących się w sąsiedztwie omawianego obszaru. 

Zanieczyszczenia mogą tutaj być również nawiewane z terenów przyległych zgodnie z dominującym 

kierunkiem wiatrów (zachodnim). 

W związku z obserwowaną tendencją do ciągłego wzrostu liczby pojazdów należy się liczyć z tym, 

że obszary zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych mogą być narażone, przy niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych, na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń takich jak NO2, SO2, pył, 

CO, węglowodory alifatyczne i aromatyczne. 

Emisja hałasu 

Do głównych źródeł hałasu w granicach przedmiotowego terenu należą przede wszystkim  główne 

ciągi komunikacyjne, a mniejszym stopniu także obszary zakładów usługowo-produkcyjnych. Przez teren 

opracowania przebiegają drogi o znacznym natężeniu ruchu jak na przykład Aleja W. Korfantego, 

ul. Telewizyjna czy ul. Konduktorska. Ponadto do komunikacyjnych źródeł hałasu w granicach 

opracowania należą linie tramwajowe przebiegające wzdłuż Alei W. Korfantego.  

Wspomniane wyżej ulice zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej prowadzą znaczny ruch 

kołowy powodujący przekroczenia dopuszczalnych norm poziomów hałasu w obszarze zabudowy 

mieszkaniowej skupionej w ich rejonie.  

Powodem takiego stanu rzeczy mogą być między innymi: 

- zbyt mała odległość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej od głównych ciągów komunikacyjnych 

o znacznym natężeniu ruchu,  

- nadmierna prędkość jazdy,  

- zły stan techniczny nawierzchni jezdni,  

- brak płynności ruchu. 

Teren opracowania obejmuje m.in. zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę 

mieszkaniowo-usługową.  
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Zgodnie z mapą akustyczną miasta Katowice 2018 na omawianym terenie najwyższe poziomy 

hałasu utrzymują się wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych i osiągają od 70 do 75 dB w porze 

dziennej oraz około 60 - 65 dB w porze nocnej.  

W oparciu o informacje przedstawione na wspomnianej mapie akustycznej Katowic należy 

stwierdzić, iż w pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w pobliżu Alei W. Korfantego i ul. 

Jesionowej dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego rzędu 5 - 10 dB 

w porze dziennej i 4 – 9 dB w porze nocnej. W rejonie ulicy Telewizyjnej natomiast przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu sięgają do 5 dB w porze dziennej i do 4 dB w porze nocnej.  

Należy podkreślić, iż rejonami najbardziej narażonymi na oddziaływanie akustyczne ulic jest 

pierwsza linia zabudowy. W obszarach oddalonych od głównych ciągów komunikacyjnych oddziaływanie 

hałasu jest zdecydowanie mniejsze, a przekroczenia nie występują.  

W granicach przedmiotowego terenu nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu pochodzącego od linii tramwajowych i działalności przemysłowej. Analiza mapy akustycznej 

Katowic wykazała, że hałas pochodzący ze źródeł przemysłowych i szynowych na terenie opracowania 

ma ograniczony zasięg oddziaływania i nie stanowi istotnego zagrożenia. 

Promieniowanie niejonizujące 

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałuje 

na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powodując w nim procesu jonizacji. 

Związane jest ściśle ze zmianami pola elektromagnetycznego. 

Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oddziałujące na środowisko mogą 

mieć charakter liniowy lub punktowy. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące występuje 

w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 1016 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie 

mają źródła liniowe na przykład linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV 

lub wyższym oraz źródła punktowe - urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie 

niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1-300 000 MHz, do których należą: 

• stacje transformatorowe o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

• urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii komórkowej). 

W granicach opracowania znajdują się przekaźniki i stacje bazowe telefonii komórkowej 

zlokalizowane przy (stan na miesiąc grudzień 2015 r.): 

- ul. Konduktorskiej 8, 

- ul. Konduktorskiej 34A, 

- al. W. Korfantego 141a – operator Play. 

 

Intensywny rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła 

promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też powiększanie się liczby i powierzchni 

obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania.  

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 

ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 

przekraczających określone wartości graniczne. 
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) określa dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

wartość składowej elektrycznej 1kV/m i składowej magnetycznej 60A/m dla pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz.   

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń 

w/w rozporządzenie określa dla pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz wartość składowej 

elektrycznej w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m.  

Dla pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości 300 MHz do 300 GHz (zakres częstotliwości 

sieci GSM) dopuszczalna wartość składowej elektrycznej wynosi 7 V/m, natomiast gęstość mocy 0,1 

W/m2.  

Energia elektryczna do zabudowań znajdujących się w obrębie przedmiotowego terenu 

rozprowadzana jest głównie za pomocą podziemnej sieci średniego i niskiego napięcia. W orientacji 

południkowej przez wschodni i południowy fragment przedmiotowego terenu przebiega także linia 

wysokiego napięcia. 

Przekształcenia biocenoz 

Naturalna pokrywa glebowa jak również naturalna szata roślinna w granicach przedmiotowego 

terenu praktycznie już nie występują. Dokonywane przez lata przekształcanie siedlisk pociągnęło za sobą 

głębokie zmiany w składzie gatunkowym zwierząt. Znacznemu uproszczeniu uległy również zależności 

troficzne między organizmami. 

Roślinność obszarów miejskich narażona jest przede wszystkim na działanie takich stresorów jak 

zanieczyszczenie powietrza, zmiana chemizmu podłoża oraz związany z nią wzrost ciśnienia 

osmotycznego roztworu wodnego występującego w podłożu (wywołane m.in. soleniem dróg), a także 

uszkodzenia mechaniczne roślinności spowodowane przez wydeptywanie lub rozjeżdżanie. W związku 

z powyższym powierzchnie biologicznie czynne są zdominowane i porastane głównie przez 

kosmopolityczne gatunki synantropijne oraz wprowadzone przez człowieka gatunki ozdobne mniej 

lub bardziej odporne na wspomniane wyżej czynniki stresowe. 

Fauna jest również reprezentowana głównie przez pospolite i zsynantropizowane gatunki zwierząt. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż w wyniku znacznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

na terenie opracowania oraz ciągłej presji ze strony człowieka samoistny powrót lokalnego środowiska 

jako całości do stanu pierwotnego (sprzed dewastacji) jest właściwie niemożliwy. Możliwa jest jedynie 

regeneracja komponentów podlegających oddziaływaniom okresowym, jak na przykład powietrze 

w kontekście obecności zanieczyszczeń atmosferycznych, czy też uwarunkowania akustyczne. 
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5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

planu 

Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się sytuację 

pozostawienia obszaru w dotychczasowym stanie planistycznym. 

Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji oraz działalność gospodarczą środowisko przyrodnicze 

na przedmiotowym terenie jest głęboko przekształcone i stale pozostaje pod ciągła presją 

antropogeniczną. W związku z tym potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu 

będą związane z utrzymywaniem lub pogłębianiem się oddziaływań już tu występujących. Są one 

związane między innymi z emisją hałasu, zanieczyszczeń atmosferycznych bądź lokowaniem odpadów. 

Dalsze przekształcenie środowiska w przypadku braku realizacji planu na terenie opracowania może 

być potencjalnie związane z nieukierunkowanym zagospodarowaniem terenu, w tym na przykład 

z dogęszczeniem zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych. Zaniedbanie i zaśmiecanie 

terenów zieleni, bądź nieużytków może być związane z pogorszeniem się wartości estetycznych. 

Warunki aerosanitarne, w tym jakość powietrza atmosferycznego przedmiotowego terenu 

odznaczają się zmiennością w czasie i przestrzeni. Aktualnie możliwe jest ograniczenie zagrożeń dla 

środowiska wynikających z działalności człowieka. Poprawa stanu powietrza jest możliwa między innymi 

poprzez unowocześnienie szlaków komunikacyjnych (wymiana nawierzchni, ustawianie ekranów 

dźwiękoszczelnych), wyeliminowanie uciążliwych lub wadliwych urządzeń grzewczych na rzecz 

niskoemisyjnych kotłów oraz stosowaniu proekologicznych źródeł energii w gospodarstwach domowych, 

czy też odpowiedniego składowania i utylizacji odpadów, a ponadto ograniczenie pylenia ze składowisk 

odpadów poprzemysłowych. 

Prognozowane zmiany i potencjalne zagrożenia środowiska związane z wpływami górniczymi 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach w podłożu 

omawianego terenu eksploatacje zakończono w 1943 roku, później było to pole rezerwowe KWK 

Siemianowice. Aktualne omawiany teren znajduje się poza obszarami górniczymi czynnych kopalń 

w związku, z czym nie przewiduje się w podłożu wpływów górniczych (osiadań) od projektowanej 

eksploatacji. 

Nie wyklucza się jednak możliwości wystąpienia tzw. deformacji nieciągłych górotworu (zapadliska, 

leje itp.) spowodowanych płytką eksploatacją prowadzoną od XIX w, gdzie węgiel wybierano na zawał. 

Zwłaszcza, iż brak jest danych dotyczących sposobu likwidacji wyrobisk udostępniających. 

Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe, wprowadzenie nowego zainwestowania na obszarach 

dawnej płytkiej eksploatacji górniczej winno być poprzedzone określeniem geotechnicznych warunków 

posadowienia budynków zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w tym oceną zagrożenia 

wystąpienia deformacji nieciągłych i możliwością likwidacji tego zagrożenia. 
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6. 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 

6.1. Formy ochrony prawnej  

6.1.1. Lasy ochronne  

Lasy ochronne to obszary leśne podlegające ochronie ze względu na pełnione funkcje, określone 

w Ustawie o lasach [1.2.4]. 

Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem generalnie nie występują lasy ochronne. 

6.1.2. Zasoby wodne 

Zasoby wodne podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne [1.2.6]. Ustawa reguluje 

gospodarowanie wodami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ochronie podlegają między innymi wody podziemne i obszary ich zasilania. Ochrona ta polega na 

zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich 

zasilania oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.  

W odniesieniu do planowanych przeznaczeń terenów, mając na uwadze fakt, iż ich realizacja musi 

być prowadzona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem przewiduje się, iż ustalenia ocenianego 

projektu planu nie będą miały znaczącego wpływu na stan zasobów wodnych, w tym wód podziemnych. 

6.1.3. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

Teren położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Rawa” 

(PLRW20006212689), która stanowi silnie zmienioną część wód. Zgodnie z Planem Gospodarowania 

Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 

zagrożona. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wpływ działalności 

antropogenicznej oraz brak możliwości technicznej ograniczenia wpływu tych oddziaływań. W związku 

z tym istnieje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez omawiane 

JCWP. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) o kodzie PLGW2000111 (Region Małej Wisły). Stan chemiczny wspomnianej JCWPd jest 

dobry, natomiast stan ilościowy zły. Możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez omawianą 

jednolitą część wód podziemnych jest zagrożona ze względu na wpływy ze strony górnictwa. 

Zasadniczo oceniany projekt planu wprowadza rozwiązania służące ochronie wód. W związku z tym 

realizacja zamierzeń planu przy zachowaniu wprowadzanych ustaleń nie powinna stwarzać zagrożenia 

dla osiągnięcia celów środowiskowych ww. jednolitej części wód powierzchniowych i podziemnych. 

6.1.4. Złoża kopalin 

Udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

[1.2.2] oraz  ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze [1.2.7].  

Północne i wschodnie fragmenty terenu obejmują złoże węgla kamiennego „Siemianowice” oraz 

złoże węgla kamiennego „Rozalia”, które zostały uwzględnione w ocenianym projekcie planu. 
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6.1.5. Flora i fauna 

Flora i fauna podlega ochronie na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska [1.2.2] oraz Ustawy 

o ochronie przyrody [1.2.3]. 

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska ochrona zwierząt oraz roślin polega na:  

1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej,  

2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność 

funkcji biologicznej w środowisku,   

3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin,   

4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 

W myśl ustawy o ochronie przyrody ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska 

i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego 

stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną 

na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej 

i genetycznej.  

W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową (ścisłą 

lub częściową) obowiązują zakazy:  

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania; 

2) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 

leśnej i gleby w ostojach; 

4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 

gatunków; 

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 

6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków. 

W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących objętych ochroną ścisłą 

lub częściową wprowadza się m.in. następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania i chwytania; 

3) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt; 

4) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 

5) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 

6) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 

7) niszczenia ich gniazd; 

8) niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień; 

9) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; 

10) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek; 
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11) preparowania okazów gatunków; 

12) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 

13) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

14) umyślnego płoszenia i niepokojenia; 

15) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

16) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 

Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni 

urządzonej, drzewa i krzewy oraz ich zbiorowiska niebędące lasem. W ustawie o ochronie przyrody 

nakazano zwrócić szczególną uwagę na roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich 

zespołów. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom. 

W okresie zimowym na ulicach, placach oraz drogach publicznych środki chemiczne mogą być 

stosowane tylko w sposób nie szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

 

Środowisko naturalne terenu objętego opracowaniem zostało silnie przekształcone przez człowieka 

i stale pozostaje pod wpływem jego działalności. Na skutek wieloletniej działalności człowieka na 

omawianym obszarze naturalna szata roślinna uległa praktycznie całkowitej degradacji i obecnie już tu 

nie występuje. Znaczące przekształcenie siedlisk pociągnęło za sobą głębokie zmiany w składzie 

gatunkowym zwierząt. 

Na obszary biologicznie czynne przedmiotowego terenu składają się elementy zieleni urządzonej 

oraz rozproszone, płaty roślinności spontanicznej porastające niezagospodarowane nieużytki oraz 

siedliska ruderalne. Terenom zabudowy towarzyszą lokalnie niewielkie zadrzewienia, a także pojedyncze 

drzewa i krzewy. 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu fauna jest tutaj reprezentowana przede wszystkim 

przez gatunki zsynantropizowane. Lokalne zadrzewienia i zakrzewienia na omawianym terenie są 

potencjalnym schronieniem i miejscem gniazdowania dla ptaków, które choć pospolicie występują na 

terenach miejskich podlegają ochronie prawnej.  

Wyróżniającym się gatunkiem ornitofauny zaobserwowanym na wschodnich obrzeżach terenu jest 

lerka (Lullula arborea) – gatunek objęty w Polsce ochroną prawną, a dodatkowo ujęty w załączniku 

I Dyrektywy Ptasiej. Nieużytki, położone na wschód od granic opracowania, zarastające roślinnością 

trawiastą stanowią jedynie potencjalny obszar żerowania dla tych ptaków.  

W stosunku do ssaków podlegających ochronie warto zauważyć, iż pozostałości murów 

i fundamentów po byłych zakładach przemysłowych położonych w sąsiedztwie - poza granicami 

opracowania stanowią potencjalne miejsca schronienia dla nietoperzy.  

Zasadniczo realizacja ustaleń planu przewidująca przede wszystkim uzpełnienie zabudowy na 

terenach dotychczas niezagospodarowanych (nieużytkach poprzemysłowych) nie będzie stanowiła 

zagrożenia dla ogólnego stanu populacji zwierząt podlegających ochronie. Nie mniej na skutek 

zajmowania powierzchni biologicznie czynnych czy też rozbiórki pozostałości dawnych obiektów, 

ograniczone zostaną siedliska (żerowiska) niektórych gatunków, jak na przykład wspomnianej lerki na 
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nieużytkach czy też potencjalnych przedstawicieli chiropterofauny w ruinach obiektów i wyparcie tych 

zwierząt na inne obszary sprzyjające ich występowaniu. 

Należy jednak zauważyć, iż omawiany teren stale podlega oddziaływaniom antropogenicznym 

i przekształceniom, w związku z czym nie ma pewności czy dane gatunki wciąż się tam pojawiają. 

Aktualnie nie można także jednoznacznie określić, które z gatunków z chwilą realizacji zapisów 

planu będą podlegały presji. W przypadku wprowadzanej zabudowy i w trakcie jej realizacji gatunki 

zwierząt podlegających ochronie zostaną wyparte na tereny przyległe. Należy jednak podkreślić, 

że wprowadzanie nowych form zagospodarowania będzie przebiegało stopniowo, dlatego też nie 

przewiduje się aby doszło do gwałtownego przekształcenia wszystkich siedlisk, gdzie przewiduje się 

zmianę przeznaczenia. 

W zakresie środowiska przyrodniczego oceniany projekt planu wprowadza m.in. dla wyznaczonych 

terenów minimalny procent terenów biologicznie czynnych określony indywidualnie w zależności od 

charakteru wprowadzanej zabudowy.  

6.1.6. Walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody [1.2.3]  

Walory krajobrazowe, rozumiane jako wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz 

związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności 

człowieka, podlegają ochronie bez względu na to, czy są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody. 

W obszarze objętym planem dominuje krajobraz typowo miejski, przy czym częściowy udział mają 

również tutaj poprzemysłowe powierzchnie pozbawione zabudowy. 

Choć realizacja ustaleń planu będzie związana z pojawieniem się nowych obiektów kubaturowych, 

a co za tym idzie ze zmianami lokalnego krajobrazu jednakże nie dojdzie tutaj do utraty cennych wartości 

krajobrazowych, ani też jego miejskiego charakteru. 

 

W planie wprowadzono również szereg ustaleń z zakresu ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, a także ochrony krajobrazu kulturowego. 

Wprowadzono również zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 

6.1.7. Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny podlega ochronie na mocy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu [1.2.8].  

Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112) 

dla terenów wspomnianych terenów zabudowy zostały przedstawione w tabeli 2. 

Tabela 2 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony 
przed hałasem 
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Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródeł hałasu 

LDWN - 
przedział czasu 

odniesienia 
równy  

wszystkim 
dobom w roku 

LN 
- przedział czasu 

odniesienia 
równy  

wszystkim 
porom nocy 

LDWN 
- przedział czasu 
odniesienia równy  
wszystkim dobom 

w roku 

LN 
- przedział czasu 
przedział czasu 

odniesienia równy  
wszystkim porom 

nocy 
a) tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego 
b) tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe2) 
c) tereny mieszkaniowo-
usługowe 

68 59 55 45 

Objaśnienia: 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze 
nocy 

 

Zgodnie z mapą akustyczną miasta Katowice 2018 na omawianym terenie najwyższe poziomy 

hałasu utrzymują się wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych, gdzie lokalnie dochodzi do 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego. Rejonami najbardziej narażonymi na 

oddziaływanie akustyczne ulic jest pierwsza linia zabudowy. W obszarach oddalonych od głównych 

ciągów komunikacyjnych oddziaływanie hałasu jest zdecydowanie mniejsze, a przekroczenia nie 

występują.  

W ocenianym projekcie planu, ochronie przed hałasem podlegają tereny, dla których obowiązują 

dopuszczalne poziomy hałasu określone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, do których należą: tereny o symbolach UM, obiekty zabudowy mieszkaniowej położone 

w terenach o symbolach U, obiekty usług turystycznych położone w terenach o symbolach U, UM, 

a także obiekty usług społecznych oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej położone w terenach o symbolach UM oraz U. 

Dla wyżej wymienionych terenów poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać 

dopuszczalnych wartości określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. 2019. 1396 t.j.). 

 
Dodatkowo ustala się, zakaz prowadzenia działalności stwarzających uciążliwości dla sąsiednich 

nieruchomości związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola 

elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne. 

 

6.1.8. Grunty rolne i leśne 

Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [1.2.5].  

W granicach omawianego terenu nie występują grunty rolne ani leśne podlegające ochronie w myśl 

przepisów ujętych w wymienionej wyżej ustawie. 
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6.1.9. Obszary cenne przyrodniczo a nie objęte ochroną  

Z uwagi na wysoki stopień przekształceń antropogenicznych w granicach opracowania nie występują 

obszary szczególnie cenne przyrodniczo. Interesującym faktem jest pojawianie się na terenach 

nieużytków przedstawiciela ptaków – lerki, który jest gatunkiem ujętym w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. 

Nie mniej gatunek ten zalatuje jedynie na przedmiotowy teren w poszukiwaniu pokarmu.  

Zasadniczo występujące w granicach opracowania siedliska mają charakter typowo antropogeniczny 

i są miejscem występowania zsynantropizowanych gatunków zwierząt i roślin, które generalnie 

przystosowały (przyzwyczaiły) się do warunków miejskich. 
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7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym  

i krajowym oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektu planu 

Podstawowe cele ochrony środowiska zostały uwzględnione w następujących dokumentach 

krajowych: 

1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (ogłoszona w Monitorze Polskim 

Nr 26, poz. 432), 

2. „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” z 2005 r., 

3. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”(do 2030 r.), 

4. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Rządowe Centrum 

Studiów Strategicznych, 2000 r),  

5. Dokument Rządowy Polityka ekologiczna państwa 2030 strategia rozwoju w obszarze 

środowiska i gospodarki wodnej, 

oraz międzynarodowych, ratyfikowanych przez stronę Polską, których ustalenia w znaczącej części 

zawarte są w w/w dokumentach oraz przepisach prawnych.  

Główne cele zawarte w tych dokumentach to: 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

- przyjęcie nadrzędnej zasady zrównoważonego rozwoju, 

- eksponowanie wartości krajobrazowych i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem,  

- ochrona zasobów wodnych poprzez prowadzenie wodochronnej gospodarki  

w zlewniach, polegającej m.in. na wprowadzeniu szczególnych zasad ochrony środowiska 

w obszarach alimentacji wód podziemnych, zachowanie nieuregulowanych rzek, których 

funkcje przyrodnicze nie uległy dewastacji, 

- ochrona dolin rzecznych reprezentujących bogactwo przyrody oraz spełniających funkcje 

korytarzy ekologicznych, oczek wodnych i terenów wodno-błotnych, 

- tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast 

oraz zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, 

-  zahamowanie procesów degradacji oraz przywrócenie wartości środowiska przyrodniczego 

na obszarach o szczególnym jego zniszczeniu lub zubożeniu przez urbanizację, melioracje 

osuszające oraz regulacje rzek, 

- określenie obszarów wymagających ograniczenia działalności inwestycyjnej  

i gospodarczej, 

- określenie złóż surowców mineralnych, których eksploatacja nie może być uruchomiona, 

jeżeli może naruszać inne zasoby przyrody, istotne części lub całość systemu 

ekologicznego, 

-  uwzględnienie ekologicznych podstaw polityki przestrzennej w stosunku do transportu 

poprzez wskazanie obszarów do preferencji prośrodowiskowego transportu i nasycenie 

odpowiednim transportem obszarów o szczególnych walorach społecznych, realizacje na 
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przebiegu korytarzy ekologicznych przepustów drogowych umożliwiających migracje fauny, 

odpowiednie trasowanie autostrad z ominięciem obszarów o cennych walorach 

przyrodniczych,  

- stopniowe rozszerzanie i utrwalania dobrej kondycji ekologicznej obszarów o walorach 

przyrodniczych objętych ochroną prawną, 

-  powszechne i współzależne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych   

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz programach przedsięwzięć 

publicznych o znaczeniu ponadlokalnym, 

-  promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dziedzinach i obszarach 

(ekoturystyka, ekorolnictwo, ekosadownictwo), 

-  zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego w obszarach o przekroczonych normach 

zanieczyszczeń, 

- ochrona różnorodności biologicznej obszarów niezdegradowanych, które stanowią główny 

potencjał przyrodniczy kraju,  

- ustanowienie obowiązkowej komasacji gruntów realizowanej w oparciu o pomoc państwa, 

podporządkowanej działalności przeciwerozyjnej na najlepszych glebach oraz najbardziej 

podatnych na erozję wodną lub podjęcie innych skutecznych środków gwarantujących 

odpowiednie ich zabezpieczenie przed erozją, 

-  zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich walorach 

krajobrazowych, 

-  ochrona jako „dziedzictwa ludzkości" zanikających krajobrazów (mozaiki ekosystemów 

leśnych, łąkowych, polnych oraz związanych z osadnictwem),  

-  priorytetowe traktowanie tworzenia korytarzy ekologicznych w trakcie realizacji programów 

zwiększania lesistości, 

-  ochrona i wykorzystanie rodzimej różnorodności biologicznej w programach rekultywacji 

obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą. 

 

Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju:  

Głównym jej celem jest stworzenie warunków dla stymulowania rozwoju, sprzyjających 

sukcesywnemu eliminowaniu procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi, promowaniu sposobów gospodarowania przyjaznych dla środowiska oraz przywracaniu równowagi 

na obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej. Głównym założeniem rozwojowym strategii jest 

utrzymanie wzrostu gospodarczego w powiązaniu ze zdecydowanym wzrostem efektywności 

wykorzystania surowców, paliw oraz zasobów przyrody a także zapewnieniem bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju. Ponadto strategia zaleca: 

- uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego elementów ochrony środowiska, 

ochrony różnorodności biologicznej i pomników natury, 

-  pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów i zasobów 

skażonych, dla czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, 
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-  przestrzeganie prawa ekologicznego krajowego i międzynarodowego przez wszystkie 

podmioty, 

- zapewnienie równego dostępu do środowiska i jego zasobów, 

-  zapewnienie konkurencyjności wykorzystania zasobów odnawialnych i recyklingu 

surowców, 

- zapewnienie swobodnego transferu technologicznego i inwestycji proekologicznych, 

-  uwzględnienie zagadnień środowiskowych w opracowywanych politykach i programach 

sektorowych szczebla krajowego i regionalnego. 

 

Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030) określa cele średniookresowe do 2020 i docelowe 

do 2030 r. m.in. dla: 

- Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód,  

- Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania,  

- Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb,  

- Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej,  

- Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 

stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu,  

- Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,  

- Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym,  

- Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej 

państwa,  

- Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT,  

- Przeciwdziałanie zmianom klimatu,  

- Adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych,  

- Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji,  

- Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 

systemu finansowania  

Do projektów strategicznych PEP2030 należą:  

- Czyste powietrze, 

- Audyty krajobrazowe, 

- Opracowanie i wdrożenie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa, 

- GreenEvo – akc;erator zielonych technologii, 

- Leśne Gospodarstwa Węglowe, 

- Budownictwo drewniane, 

- Adaptacja do zmian klimatu, 

- Kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020, 
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- Woda dla rolnictwa. 

 

Ustalenia ocenianego projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

położony w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach zasadniczo nie stoją 

w sprzeczności wymienionymi powyżej celami.  
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8. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w odniesieniu do Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030  

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (tzw. SPA2020) stanowi element szerszego projektu badawczego o nazwie 

KLIMADA, którego prowadzenie zakłada się do roku 2070.  

We wskazanym dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, 

w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, które wykazały, że w tym okresie największe 

zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne 

deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, osuwiska itp.), będące 

pochodnymi zmian klimatycznych. Zjawiska te będą występować z coraz większą częstotliwością 

i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju.  

Wśród najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów dla których określono cele i kierunki działań 

adaptacyjnych znalazły się: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary 

prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, strefy wybrzeża, 

gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane.  

Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe oraz 

powiązane z nimi kierunki działań zostały określone następująco: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

Kierunki działań:  

1.1 - dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 

1.2 - adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu 

1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 

1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 

1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie 

1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

Kierunki działań:  

2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed  zagrożeniami 

2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu  

Kierunki działań:  

3.1 - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu 

3.2 – zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 
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Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu 

Kierunki działań:  

4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian 

klimatu (miasta i obszary wiejskie) 

4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań:  

5.1 - promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu 

5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do zmian 

klimatu  

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań:  

6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi 

i metodami ograniczania ich wpływu 

6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych 

 

W świetle powyższych wskazań, mając na uwadze charakter oraz zakres (szczegółowość) 

ocenianego dokumentu planistycznego, a także charakter (uwarunkowania środowiskowe) i sposób 

zagospodarowania przedmiotowego terenu należy stwierdzić, że miejscowy plan jest związany przede 

wszystkim z sektorami jakimi są: gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane, a w mniejszym 

stopniu również z sektorami obejmującymi budownictwo i infrastrukturę i inne.  

Teren projektu planu obejmuje zurbanizowany obszar, który jest zlokalizowany poza obszarami 

zagrożonymi możliwością wystąpienia powodzi czy osuwisk. Występują tutaj jedynie antropogeniczne 

tereny predysponowane do ruchów masowych, dla których w projekcie planu określono nakaz 

przeprowadzenia działań naprawczych o których mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o  zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

 

Do głównych zagrożeń przedmiotowego terenu należą: intensyfikacja miejskiej wyspy ciepła, silne 

ulewy powodujące podtopienia oraz susze sprzyjające deficytowi wody w miastach. 

Zasadniczo realizacja ocenianego planu może przyczynić się do intensyfikacji miejskiej wyspy 

ciepła, przy czym działaniem ograniczającym będzie przewidziane w planie zachowanie powierzchni 

biologicznie czynnych, a także zieleni wysokiej. 
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9.  Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, wtórne 
i skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 

Na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

W oddaleniu około 4 km w kierunku północno zachodnim od granic terenu znajduje się Zespół 

Przyrodniczo–Krajobrazowy „Żabie Doły”. Ponadto na południe od przedmiotowego terenu znajdują się 

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe „Źródła Kłodnicy” oraz „Uroczysko Buczyna” oddalone odpowiednio 

o około 5,6 i 5,9 km.  

W odległości około 4 km na północ od granic terenu zlokalizowany jest również obszar chronionego 

krajobrazu „Przełajka”. W dalszej odległości, tj. ponad 7 km na południowy zachód zlokalizowany jest 

Rezerwat „Ochojec” oraz Rezerwat „Las Murckowski”, którego granice przebiegają ponad 9 km 

na południe od granic terenu opracowania. Nadto w kierunku na północny wschód w oddaleniu około 

8 km zlokalizowany jest obszar chronionego krajobrazu o charakterze wyspowym Góra Zamkowa, 

Wzgórze Doroty i Lasek Grodziecki. 

Najbliższym obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000 jest położony około 15 km na 

północny-zachód Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” (PLH 240003). 

Realizacja projektowanych w planie przeznaczeń terenu nie będzie miała istotnego wpływu 

na wspomniane wyżej obszary chronione. 

 

9.1. Oddziaływania rozwiązań planu na środowisko: bezpośrednie i pośrednie, średnio i długo 

terminowe, stałe i chwilowe, wtórne i skumulowane  

Oceniany projekt planu w odniesieniu do obecnego stanu zagospodarowania przewiduje na terenach 

nieużytków rozwój terenów zabudowy usługowej, usługowo-mieszkaniowej czy usługowo-produkcyjnej, 

a także terenów infrastruktury komunikacyjnej. Plan przewiduje również utrzymanie zagospodarowania 

na terenach już zainwestowanych. 

Aktualnie w obszarze planu dominuje generalnie stałe oddziaływanie istniejącego zagospodarowania 

na środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (np. źródeł 

komunikacyjnych oraz zabudowy), emisją hałasu do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków oraz 

dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu.  

Realizacja ustaleń planu miejscowego będzie związana z utrzymaniem oraz pogłębieniem się 

oddziaływań już tu występujących.  

Oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi na emisji hałasu oraz zanieczyszczeń 

do powietrza (których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane) związanych z budową, 

przebudową bądź rozbiórką obiektów. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, bo związany 

z realizacją poszczególnych zadań założonych w planie (ograniczony do czasu realizacji poszczególnych 

inwestycji).  
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Oddziaływanie trwałe będzie polegało przede wszystkim na przekształceniu powierzchni ziemi 

spowodowanym na przykład pracami niwelacyjnymi oraz zajęciem terenu przez obiekty kubaturowe czy 

infrastrukturę komunikacyjną. Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form zagospodarowania będzie 

związane z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych i usunięciem porastającej jej roślinności. Lokalnie 

realizacja ustaleń planu może być związana z koniecznością wycinki zieleni wysokiej (drzew i krzewów). 

Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych, potencjalnie zamieszkująca je fauna kręgowców zostanie 

wyparta na tereny przyległe. 

Aktualnie istniejące w graniach opracowania ciągi komunikacyjne (przewidziane również w projekcie 

planu) oddziałują na tereny przyległe między innymi w zakresie emisji hałasu.  

W pobliżu Alei W. Korfantego, ul Jesionowej oraz ul. Telewizyjnej dochodzi do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego. Należy podkreślić, iż rejonami najbardziej narażonymi na 

oddziaływanie akustyczne ulic jest pierwsza linia zabudowy. W obszarach oddalonych od głównych 

ciągów komunikacyjnych oddziaływanie hałasu jest zdecydowanie mniejsze, a przekroczenia nie 

występują. Nie mniej oddziaływanie akustyczne od al. Korfantego czy ul. Telewizyjnej obejmie zarówno 

obszary w granicach opracowania, a także na tereny sąsiadujące (poza granicami opracowania). Możliwe 

zatem będzie wystąpienie ponadnormatywnego oddziaływania wspomnianych ulic na obszary 

podlegające ochronie akustycznej., co ma miejsce już w chwili obecnej. 

Nieuniknione jest to, że opisane wyżej oddziaływania będą się w mniejszym lub większym stopniu 

kumulować w środowisku. Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów spowoduje 

wzrost tego oddziaływania. Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane 

zanieczyszczenia atmosferyczne. Kumulacja ta może mieć miejsce w granicach przedmiotowego terenu 

jak i na obszarach przyległych. Zjawisko kumulacji można również odnieść do zajmowania powierzchni 

biologicznie czynnych na rzecz zabudowy.  

Opisane wpływy zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji będą ograniczane zapisami planu, 

a także przepisami zawartymi w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącymi między innymi 

dopuszczalnych poziomów hałasu i sposobu ograniczenia jego wpływu, a także gospodarki odpadami 

i gospodarki wodnościekowej.  
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Tabela 3 Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ 
oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie 

- wzrost poziomu hałasu związanego 
z pracami budowlanymi przy tworzeniu 
nowych obiektów kubaturowych; 
- pylenie z powierzchni odkrytych miejsc 
składowych materiałów sypkich i obiektów 
w budowie 
- zanieczyszczenie powietrza spalinami 
pochodzącymi z maszyn pracujących na 
budowach 
-zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej i wycinka zieleni wysokiej (drzew 
i krzewów) 

- wzrost ilości odprowadzanych ścieków 
opadowych z powierzchni szczelnych 
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów 
- wzrost emisji hałasu bytowego 
- przekształcenie powierzchni ziemi 
w ramach prowadzenia niwelacji pod 
nowe obiekty budowlane i towarzyszące 
im zagospodarowanie 

pośrednie 
-- nie występują brak znaczących 
oddziaływań  - intensyfikacja ruchu pojazdów 

wtórne - nie występują brak znaczących 
oddziaływań 

- dalsza synantropizacja szaty roślinnej 
w rejonie utworzonej zabudowy; 

skumulowane 
- krótkotrwała kumulacja hałasu 
pochodzącego z prac budowlanych oraz 
hałasu komunikacyjnego 

- zmiana jakości powietrza w wyniku 
nakładania się emisji z poszczególnych 
emitorów 
- kumulacja hałasu komunikacyjnego oraz 
bytowego 

krótkoterminowe 

- hałas budowlany 
- zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracami budowlanymi 
- powstawanie odpadów budowlanych 

- nie występują brak znaczących 
oddziaływań 

długoterminowe 
- zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej 
- zmniejszenie powierzchni zadrzewionych 

-zmiany morfologii terenu (lokalnych 
warunków krajobrazowych) związane 
z powstawaniem nowych zabudowań 

stałe 
- zmiany ukształtowania powierzchni 
terenu 
- zmiana lokalnego krajobrazowych 

- lokalne zmiany mikroklimatu  
- zwiększenie powierzchni terenów 
utwardzonych 

chwilowe 

- hałas budowlany 
- zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracami budowlanymi 
- powstawanie odpadów budowlanych 

- zwiększenie natężenia ruchu 
komunikacyjnego 

10. Stan środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem  

Przedmiotowy teren obejmuje zasadniczo obszary już zagospodarowane (zabudowane), bądź 

nieużytki poprzemysłowe. Środowisko na omawianym terenie na skutek wieloletniej działalności 

człowieka zostało silnie przekształcone i nosi wyraźne ślady degradacji. Fauna i flora jest tutaj 

reprezentowana w zdecydowanej większości przez gatunki zsynantropizowane przystosowane 

(przywykłe) do warunków antropopresji, a występujące siedliska mają charakter antropogeniczny.  

Mając na względzie obecny stan środowiska przyrodniczego przedmiotowego terenu oraz jego 

przeszłe i trwające nadal przekształcenia antropogeniczne, jak również uwzględniając ograniczenia 

uwzględnione w zapisach planu oraz przepisach odrębnych należy stwierdzić, iż realizacja planu 

w granicach przedmiotowego terenu nie będzie związana ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko 

przyrodnicze. 

W obszarze objętym planem ustala się m.in. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem:  
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-  inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej,    

-  centrów handlowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż 2,00 ha,  

-  inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym instalacji 

radiokomunikacyjnych,   

-  garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,50 ha, 

-  linii tramwajowych, 

-  hoteli z towarzyszącą infrastrukturą, 

-  istniejących w dniu uchwalenia planu obiektów produkcyjnych, 

-  przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin. 

W związku z powyższym na przedmiotowym terenie nie wyklucza się realizacji niektórych 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których w zależności od 

charakteru inwestycji obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być 

wymagany przez właściwy organ. Generalnie realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko przeprowadzana jest na zasadach określonych w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

 

11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w odległości ok. 50 km od południowej granicy Państwa. 

Oddziaływanie realizacji miejscowego planu będzie potencjalnie związane z lokalną niwelacją terenu, 

powstawaniem ścieków i odpadów oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza. Wpływy tego typu 

ograniczane dodatkowo zapisami planu będą miały charakter lokalny. Z tego względu realizacja ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą powodowały transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 

 

12. Obszary problemowe 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny już 

przekształcone, a częściowo również zainwestowane. W związku z powyższym, można stwierdzić, 

iż potencjalne oddziaływania związane z realizacją ustaleń planu już tu występują.  

Z uwagi na istniejące zagospodarowania środowisko przyrodnicze terenu zostało już w znacznym 

stopniu przekształcone i ma charakter antropogeniczny. Z tego względu realizacja ustaleń planu nie 

przyczyni się w sposób znaczący do utraty cennych bądź unikatowych wartości przyrodniczych. 

W granicach opracowania znajdują się nieczynne sztolnie i dukle, a ponadto część terenu obejmuje 

również obszary dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe, 

wprowadzenie nowego zainwestowania na obszarach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej winno być 

poprzedzone określeniem geotechnicznych warunków posadowienia budynków zgodnie 
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z obowiązującym ustawodawstwem, w tym oceną zagrożenia wystąpienia deformacji nieciągłych 

i możliwością likwidacji tego zagrożenia. 

 

Kwestią problemową w granicach planu jest również oddziaływanie akustyczne istniejących ciągów 

komunikacyjnych. W kontekście ochrony akustycznej może zatem lokalnie dochodzić, do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w granicach opracowania, a potencjalnie również na terenach 

przyległych. Sytuacja ta ma miejsce już w chwili obecnej, przy czym w ocenianym projekcie planu 

przewiduje się również realizację obiektów (m.in. UM), które będą podlegały ochronie akustycznej 

w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Z tego względu w granicach planu należałoby 

uwzględnić stosowne rozwiązania ograniczające oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na tereny 

podlegające ochronie akustycznej. 
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13.  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

W ocenianym planie zagospodarowania przestrzennego generalnie wprowadzone zostały zapisy 

mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.  

Plan przedłożony do oceny jest w większości zgodny z uwarunkowaniami określonymi w „Programie 

ochrony środowiska dla miasta Katowice”. 

Sposób, w jaki w projekcie planu realizowane są zapisy z zakresu ochrony poszczególnych 

elementów środowiska został opisany poniżej. 

Ochrona powietrza atmosferyczne. 

Ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego w „Programie ochrony środowiska...” zostały 

przyjęte zapisy mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Założonym celem dla miasta 

Katowice jest osiągnięcie najwyższej jakości powietrza i wyeliminowanie lokalnych uciążliwości. 

W projekcie planu wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi ustala się: 

− stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną 

sieć ciepłowniczą z zastrzeżeniem dopuszczeń. 

dopuszcza się: 

− stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych, w przypadku braku możliwości 

technicznych lub ekonomicznych zastosowania zdalaczynnej sieci ciepłowniczej, 

− stosowanie systemów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 

100 kW, za wyjątkiem energii wiatru i biogazu. 

Ponadto zakazuje się prowadzenia działalności stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 

związanych m.in. z emisją zanieczyszczeń powietrza. 

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego.  

Dla ochrony środowiska gruntowo – wodnego na terenie miasta Katowice w „Programie ochrony 

środowiska...” zostały określone kierunki działań dążące do poprawy jakości wód powierzchniowych 

i ograniczenie zanieczyszczeń wód podziemnych. Dodatkowo dla ochrony powierzchni ziemi przyjęto 

założenia mające na celu eliminowanie gruntów zdewastowanych i utrzymanie wysokiego udziału 

powierzchni biologicznie czynnych. Do priorytetowych kierunków działań (mających na celu realizacje 

w/w założeń) należą między innymi rekultywacja terenów zdewastowanych, nie powiększanie i nie 

tworzenie wysypisk odpadów, przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wzrostowi powierzchni szczelnych 

i redukowaniu powierzchni biologicznie czynnych. 

Zapisy planu realizują ustalenia w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego poprzez: 

- zasady odprowadzania ścieków: 
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a. dopuszcza się odprowadzenie ścieków poprzez istniejącą i projektowaną sieć kanalizacyjną do 

miejskiego systemu kanalizacyjnego, z zastrzeżeniem, iż jakość ścieków odprowadzonych do 

odbiornika nie może przekraczać parametrów określonych w warunkach technicznych; 

b. dopuszcza się odprowadzenie ścieków zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

c. dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu odprowadzenia ścieków, dla 

pokrycia potrzeb bytowych i użytkowych; 

- zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

a. nakazuje się:  

− zachowanie z dopuszczeniem przebudowy istniejącego zbiornika retencyjnego, położonego 
w terenie o symbolu 1KDs/KT, 

− odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z Al. Korfantego i zabudowań przyległych 
bezpośrednio do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, 

− odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów: do istniejącej sieci kanalizacji 

ogólnospławnej poprzez istniejący zbiornik retencyjny położony w terenie o symbolu 

1KDs/KT lub poprzez planowany zbiornik retencyjny w terenie o symbolu 3.2I,     

b. dopuszcza się budowę lokalnych systemów zbiorników retencyjnych związanych z budową 

nowych dróg publicznych oraz zabudową i zagospodarowaniem nowych terenów inwestycyjnych, 

w dostosowaniu do parametrów miejskiej sieci kanalizacyjnej; 

c. zakazuje się stosowania systemów rozsączających oraz innych umożliwiających infiltrację wód 

do ziemi. 

Zapis ograniczający wzrost powierzchni szczelnych jest realizowany w planie między innymi poprzez 

wprowadzenie dla terenów zabudowy minimalnego procenta terenów biologicznie czynnych 

wynoszącego od 8% do 60%.  

W planie wprowadzono również zakazy:  

a. zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, przeładunkiem, przetwarzaniem 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i złomu, 

b. lokalizacji składowisk odpadów, 

c. nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych 

części terenów, w granicach każdej nieruchomości zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi planu. 

Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy 

prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Ochrona przed nadmiernym hałasem i promieniowaniem niejonizującym  

Dla ochrony przed nadmiernym hałasem i promieniowaniem niejonizującym na terenie miasta 

Katowice w „Programie ochrony środowiska...” zostały określone kierunki działań dążące do poprawy 

klimatu akustycznego oraz eliminacji źródeł potencjalnego negatywnego oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego.  

Do priorytetowych kierunków działań (mających na celu realizacje w/w założeń) należą między 

innymi przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta, realizacja systemu zarządzania 
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transportem indywidualnym i zbiorowym, utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie technicznym, 

lokalizację ochronnych pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych, modernizacja taboru komunikacji 

zbiorowej (tramwaj, autobus) oraz infrastruktury (torowiska tramwajowe). 

W ocenianym projekcie planu, ochronie przed hałasem podlegają tereny, dla których obowiązują 

dopuszczalne poziomy hałasu określone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska, do których należą: tereny o symbolach UM, obiekty zabudowy mieszkaniowej położone 

w terenach o symbolach U, obiekty usług turystycznych położone w terenach o symbolach U, UM, 

a także obiekty usług społecznych oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej położone w terenach o symbolach UM oraz U. 

Dla wyżej wymienionych terenów poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać 

dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2019. 1396 t.j.). 
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14. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego  

Teren objęty opracowaniem jest silnie przekształcony i pozostaje pod wpływem presji 

antropogenicznej wynikającej z istniejących tu zainwestowań oraz dawnej działalności przemysłowej. 

Przedstawiony do oceny projekt planu wprowadza w części obszaru tereny zabudowy 

na zdegradowanych nieużytkach.  

Z uwagi na możliwość występowania przekroczeń dopuszczalnych, poziomów hałasu na obszarach 

podlegających ochronie akustycznej, zwłaszcza w pierwszej linii noworealizowanej zabudowy, należałoby 

uwzględnić stosowne rozwiązania ograniczające oddziaływanie akustyczne dróg. Jednym z możliwych 

rozwiązań jest lokalizacja w pierwszej linii zabudowy terenów usługowo–mieszkaniowej przede wszystkim 

funkcji usługowej, natomiast obiektów mieszkaniowych poza zasięgiem ponadnormatywnych poziomów 

hałasu. 

Dla podniesienia komfortu mieszkańców korzystna byłaby w miarę możliwości realizacja zieleni 

o charakterze izolacyjnym na granicy terenów zabudowy typowo usługowej czy produkcyjnej i zabudowy 

usługowo-mieszkaniowej. 

W obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych tj. w obszarach płytkiej eksploatacji oraz 

w rejonie wyrobisk mających połączenie z powierzchnią (sztolnie i dukle) wprowadzenie nowego 

zainwestowania winno być poprzedzone określeniem geotechnicznych warunków posadowienia 

budynków zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w tym oceną zagrożenia wystąpienia deformacji 

nieciągłych i możliwością likwidacji tego zagrożenia. 
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15. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu na 

środowisko planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko - Miasto” położonego w rejonie 

Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach. 

W zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi. 

W zakresie prognozowania oddziaływania na środowisko na etapie realizacji ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie przez analogie, biorąc pod uwagę 

analizy i badania obszarów o podobnych zagospodarowaniu terenu, charakterze i funkcjach. 

Teren objęty niniejszym opracowaniem zajmuje powierzchnię ok. 58 ha i położony jest 

w województwie śląskim, w północnej części miasta Katowice i obejmuje część dzielnicy Wełnowiec –

Józefowiec. 

Powierzchnie biologicznie czynne na przedmiotowym obszarze stanowią około 1/6 terenu i obejmują 

one w większości wtórne siedliska antropogeniczne takie jak śródmiejska zieleń urządzona czy też 

obszary ruderalne i nieużytki. Podobny udział mają również obszary zabudowane. 

Z uwagi na stopień urbanizacji oraz działalność gospodarczą środowisko przyrodnicze na 

przedmiotowym terenie jest znacznie przekształcone i pozostaje pod ciągła presją antropogeniczną. 

Generalnie obszar wykazuje nachylenie w kierunku południowym i południowo-zachodnim. Rzeźba 

powierzchni terenu w granicy opracowania jest urozmaicona.  

Ze względu na sposób zagospodarowania oraz oddziaływania z nim związane na terenie 

opracowania występują przede wszystkim grunty antropogeniczne, a także obszary bezglebowe. 

Hydrograficznie omawiany teren położony jest w zlewni rz. Wisły na granicy wododziału IV-go rzędu rzek 

Brynicy i Rawy. Wieloletnia działalność górnicza spowodowała zmiany w naturalnym układzie 

hydrograficznym. Najbliższym elementem hydrograficznym jest przepływający w odległości około 1,7 km 

na południe Otwarty Kanał Rawy. Natomiast teren położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych o nazwie „Rawa” (PLRW20006212689). 

W budowie geologicznej terenu biorą udział utwory karbonu i czwartorzędu (antropogenu). 

Teren zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie 

PLGW2000111 (Region Małej Wisły). 

Północne i wschodnie fragmenty terenu obejmują złoże węgla kamiennego „Siemianowice” oraz 

złoże węgla kamiennego „Rozalia”, których eksploatacja została zaniechana. 

Aktualne omawiany teren znajduje się poza obszarami górniczymi czynnych kopalń. 

W granicach terenu występują obszary dawnej płytkiej eksploatacji, a także zlokalizowane były 

sztolnie i dukle. Na obszarach tych istnieje zagrożenie wystąpienia deformacji nieciągłych powierzchni. 

Teren jest zlokalizowany poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Nie ma tu również żadnych 

obiektów objętych ochroną pomnikową. 

Środowisko terenu objętego opracowaniem w związku z wieloletnią działalnością człowieka uległo 

silnym i praktycznie nieodwracalnym przekształceniom.  
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Naturalna szata roślinna uległa tu praktycznie całkowitej degradacji i obecnie już tu nie występuje. 

Znaczące przekształcenie siedlisk pociągnęło za sobą również głębokie zmiany w składzie gatunkowym 

zwierząt. 

Obecnie do głównych antropogenicznych oddziaływań i zagrożeń środowiska przedmiotowego 

obszaru należą: przekształcenia powierzchni ziemi, zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych, 

zanieczyszczenie powietrza, emisja hałasu, promieniowanie niejonizujące czy przekształcenia biocenoz. 

Oceniany projekt planu w odniesieniu do obecnego stanu zagospodarowania przewiduje na terenach 

niezabudowanych powstanie zabudowy usługowej, usługowo–mieszkaniowej czy usługowo–

produkcyjnej, a także obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Plan przewiduje również utrzymanie 

zagospodarowania na terenach już zainwestowanych. 

Obecnie w obszarze planu występuje stałe oddziaływanie istniejącego zagospodarowania 

na środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych, emisją hałasu 

do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem 

powierzchni terenu.  

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie związana głównie 

z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących.  

Oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi emisji hałasu oraz zanieczyszczeń 

do powietrza na etapie realizacji.  

Oddziaływanie trwałe będzie potencjalnie polegało przede wszystkim na przekształceniu powierzchni 

ziemi. Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form zagospodarowania będzie związane z zajęciem 

powierzchni biologicznie czynnych i usunięciem porastającej jej roślinności. Realizacja ustaleń planu 

może być związana z koniecznością lokalnej wycinki zieleni wysokiej (drzew i krzewów). Wraz zajęciem 

terenów biologicznie czynnych, potencjalnie zamieszkująca je fauna kręgowców zostanie wyparta na 

tereny przyległe. Występują tu jednak w większości gatunki zsynantropizowane przywykłe do warunków 

antropopresji, a realizacja ustaleń planu nie będzie stwarzała zagrożenia dla ogólnego stanu lokalnych 

populacji gatunków chronionych. 

 

Aktualnie istniejące w graniach opracowania ciągi komunikacyjne (przewidziane również w projekcie 

planu) oddziałują na tereny przyległe (zarówno obszary w granicach opracowania, a także na tereny 

sąsiadujące) między innymi w zakresie emisji hałasu. 

W planie zostały wprowadzone zapisy ograniczające potencjalny wpływ na poszczególne elementy 

środowiska. Część ograniczeń wynika również z przepisów odrębnych zawartych w obowiązującym 

ustawodawstwie.  

Nieuniknione jest to, że opisane wyżej oddziaływania będą się w mniejszym lub większym stopniu 

kumulować w środowisku. Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane 

zanieczyszczenia atmosferyczne. Zjawisko kumulacji można również odnieść do zajmowania powierzchni 

biologicznie czynnych na rzecz zabudowy. 

W granicach opracowania znajdują się nieczynne sztolnie i dukle, a ponadto część terenu obejmuje 

również obszary dawnej, płytkiej eksploatacji górniczej. Z uwagi na skomplikowane warunki gruntowe, 

wprowadzenie nowego zainwestowania na obszarach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej winno być 
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poprzedzone określeniem geotechnicznych warunków posadowienia budynków zgodnie 

z obowiązującym ustawodawstwem, w tym oceną zagrożenia wystąpienia deformacji nieciągłych 

i możliwością likwidacji tego zagrożenia. 

Kwestią problemową w granicach planu jest również oddziaływanie akustyczne istniejących ciągów 

komunikacyjnych. W kontekście ochrony akustycznej może zatem lokalnie dochodzić, do przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w granicach opracowania, a potencjalnie również na terenach 

przyległych. Sytuacja ta ma miejsce już w chwili obecnej, przy czym w ocenianym projekcie planu 

przewiduje się również realizację terenów (m.in. U, UM), które będą podlegały ochronie akustycznej 

w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu. Z tego względu w granicach planu należałoby 

uwzględnić stosowne rozwiązania ograniczające oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na tereny 

podlegające ochronie akustycznej. Jednym z możliwych rozwiązań jest lokalizacja w pierwszej linii 

zabudowy przede wszystkim funkcji usługowej, natomiast obiektów mieszkaniowych poza zasięgiem 

ponadnormatywnych poziomów hałasu. 

Z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie 

miała charakter miejscowy, nie będzie ona źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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o których mowa w art. 74a ust. 2 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 (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2801) 
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