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1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Opracowanie to powstało w związku z art. 51 ustawy z dnia 3 października 

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 

Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw 

wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do nich: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
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1.2 Cel opracowania 

Celem wykonania prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza 

środowiska i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów, wskazanie zmian 

w środowisku które mogą zajść podczas realizacji miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon ul. Ordona  

i ul. Olimpijskiej) oraz sformułowanie alternatywnych rozwiązań. 

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zakres i stopień szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie został uzgodniony z: 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach pismo 

nr WOOŚ/411/49/2016/RK1 z dnia 25 marca 2016r. 

 Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach pismo 

nr NS/NZ/522/15/16 z dnia 29 marca 2016r. 

Przedmiotowy dokument spełnia wymogi zawarte w 51 art. oraz art. 52 ust. 1 i 2, 

ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

z dnia 3 października 2008 r. dotyczące warunków, jakim powinna odpowiadać 

prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

1. Prognoza zwiera: 

 informacje o głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 informacje o metodach analizy skutków realizacji postanowień miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości jej 

przeprowadzenia, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. Prognoza określa analizuje i ocenia: 
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 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczącej obszarów 

podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004r. 

o ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska 

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne na cele i podmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne, 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 
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3. Przedstawia: 

 rozwiązanie mające na celu: zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele 

i podmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele 

i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru – 

rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Niniejsze opracowanie celem osiągnięcia przestępności zawartych informacji 

zostało napisane w języku niespecjalistycznym.  
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1.3 Przedmiot i zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka 
Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon ul. Ordona  
i ul. Olimpijskiej) 

1.3.1 Obszar opracowania i jego zagospodarowanie  

 

 
 

Rysunek nr 1 Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem  
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Rysunek nr 2 Ortofotomapa - stan istniejący 
 
Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w północnej części miasta 

Katowice w rejonie jednostki urbanistycznej Śródmieście. Przedmiotowy obszar 

zajmuje powierzchnię około 0,9 ha. Cały analizowany obszar jest zainwestowany – 

tereny usługowe (po byłej Telekomunikacji Polskiej). 
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1.3.2 Cel planu 

Celem opracowania planu miejscowego, dla obszaru w rejonie ulicy Olimpijskiej 

i Ordona, jest wprowadzenie ustaleń, które przyczynią się do rozwoju obszaru jako 

wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem ukształtowania struktury 

przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad zagospodarowania ośrodka 

usługowo-mieszkaniowego 

1.3.3 Ustalenia projektu planu 

Przedmiotem ustaleń planu są tereny o następującym przeznaczeniu: 

a) UM - teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, 

b) KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

c) KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - 

część II (rejon ul. Ordona i ul. Olimpijskiej), ustala następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W zakresie ochrony przed hałasem: ochronie przed hałasem podlegają tereny, 

nieruchomości i działki, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 

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

środowiska, położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców, do których należy zabudowa mieszkaniowa w terenach o symbolu 

UM, zabudowa usług turystycznych położona w terenach o symbolu UM, a także 

usługi społeczne oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej, położone w terenach o symbolach UM. 

2. W zakresie ochrony środowiska: 

1) zakazuje się:  

a) prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, 

hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających wartości 

dopuszczalne, 

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
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informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: 

- inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury technicznej 

i drogowej, łączności publicznej, 

- garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz 

z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej 

niż 0,5 ha, 

- przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 

c) wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

d) zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

e) lokalizacji składowisk odpadów; 

2) nakazuje się zagospodarowanie zielenią powierzchni niezabudowanych lub 

nieutwardzonych części terenów w granicach każdej nieruchomości, 

zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; 

3) dopuszcza się realizację szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

3. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków: 

1) odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych poprzez 

istniejący i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej;  

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu 

odprowadzania ścieków. 

4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie telekomunikacji i teletechniki:  

1) dopuszcza się obsługę z sieci telekomunikacyjnych; 

2) dopuszcza się możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu 

obsługi telekomunikacyjnej;  
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3) dopuszcza się lokalizację infrastruktury teletechnicznej monitoringu wizyjnego 

Miasta Katowice. 

5. 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. 

Regulacje zawarte w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przewidują: 

 ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego 

 ochronę środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej i zdrowia ludzi, 

 ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 

1.3.4 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Podczas prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej 

i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon ul. Ordona  

i ul. Olimpijskiej), uwzględniono ustalenia dotyczące ochrony środowiska, wynikające 

z dokumentów szczebla międzynarodowego, krajowego, regionalnego i lokalnego. 

Ustalenia w/w projektu miejscowego planu realizują politykę rozwoju miasta przyjętą 

na szczeblu regionalnym i lokalnym, określoną w następujących dokumentach: 

1. Strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” 

2. Aktualizacji strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+” 

3. Planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 

4. Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2019 roku  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 

5. Strategii ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030 

6. Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 

7. Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Katowice 

8. Strategii rozwoju miasta Katowice 

9. Planie Operacyjnym Ochrony Przed Powodzią dla Miasta Katowice 
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10. Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice 

11. Programie ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2017 – 2020 

12. Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 

Uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. 

uchwaliła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice” – II edycja. W studium określono politykę przestrzenną gminy, 

w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowego 

terenu ustalono kierunek zagospodarowania - obszar intensywnej zabudowy 

mieszkaniowo - usługowej i wielofunkcyjnej oznaczony symbolem MUw1. 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), przeznaczenie terenu 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie może 

naruszać ustaleń studium.  

Przedmiotowy obszar aktualnie nie znajduje się w granicach obowiązującego 

miejscowego planu. 

1.4 Metody sporządzania opracowania 

Przy sporządzeniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko 

zastosowano metody analityczne i waloryzacyjne. Analizę i ocenę środowiska 

przedmiotowego ternu miasta Katowice, przeprowadzono na podstawie dostępnych 

materiałów, opracowań w szczególności: „Opracowania ekofizjograficzne 

podstawowe z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego 

(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania 

terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w mieście Katowice”, „Programu ochrony środowiska dla miasta 

Katowice na lata 2017 - 2020r.”, „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” oraz dokumentacji górniczych 

oraz analiz kartograficznych, analiz zdjęć lotniczych. Dodatkowe informacje o jakości 
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i stanie środowiska naturalnego analizowanego obszaru, uzyskano przeprowadzając 

inwentaryzację terenu. 

Na podstawie szczegółowej analizy terenu dokonano podziału obszaru 

opracowania na jednostki o różnej wadze skutków środowiskowych. Skutki 

środowiskowe realizacji projektu miejscowego planu rozpatrywano wg następujących 

kryteriów: 

 wg kryterium natężenia presji: niewielkie, średnie i duże, 

 wg kryterium zasięgu: miejscowe, lokalne i regionalne  

 wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe i długotrwałe  

 wg kryterium odwracalności przekształceń: odwracalne i nieodwracalne; 

Syntetycznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego 

planu dokonano w oparciu o prognozowane skutki dla poszczególnych komponentów 

środowiska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych, 

wskazując: 

 pozytywne skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego, 

 niekorzystne skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego. 

Negatywne skutki oceniono według skali: 

 mało znaczące – obejmujące oddziaływanie na środowisko w stopniu 

nie wywołującym skutków o zasięgu ponad miejscowym, przy braku 

przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie 

własnych analiz dotyczących w szczególności wrażliwości środowiska 

i jego podatności na degradację; 

 średnio znaczące – obejmujące oddziaływanie na środowisko o zasięgu 

lokalnym, miejscowo zaburzające zasoby przyrodnicze nie stanowiące 

jednak zagrożenia dla równowagi przyrodniczej i lokalnych powiązań 

przyrodniczych; 

 znaczące - obejmujące skutki dla środowiska o zasięgu ponad lokalnym, 

zaburzające zasoby przyrodnicze, stanowiące zagrożenie dla równowagi 

przyrodniczej i lokalnych powiązań przyrodniczych. 

Załącznikiem do prognozy jest mapa, na której wskazano przewidywane skutki 

oddziaływania na środowisko ustaleń planu. 
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2 CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM 
DOKUMENTEM (OKREŚLENIA, ANALIZY I OCENY) 

2.1 Istniejący stan środowiska 

Cały analizowany obszar jest zainwestowany (zabudowa usługowa), co obrazują 
poniższe zdjęcia. 
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2.1.1 Położenie geograficzne 

Analizowany teren położony jest według podziału fizyczno – geograficznego 

J. Konradzkiego (1994), w obrębie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyna 

Śląsko-Krakowska (341), makroregionie Wyżyna Śląska (341.1) i mezoregionie 

Wyżyna Katowicka (341.13). 
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2.1.2 Warunki klimatyczne 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne 

(R. Gumińskiego) omawiany obszar należy do XV dzielnicy częstochowsko – 

kieleckiej, gdzie średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8o C. Czas zalegania 

pokrywy śnieżnej dochodzi do 100 dni w roku, natomiast długość okresu 

wegetacyjnego waha się od 200 do 210 dni. Średnie sumy opadów kształtują się od 

720 do 840 mm/rok.  

Kierunki wiatrów w omawianym rejonie nawiązują do ogólnej cyrkulacji 

atmosferycznej. Dominują tu wiatry z sektora zachodniego (W, SW, NW) stanowiące 

ponad 50% wszystkich wiatrów oraz wiatry wschodnie (11%) i południowo – 

wschodnie (9%) o średnich prędkościach od 3 do 4 m/s. 

Przedstawione powyżej ogólne cechy klimatu ulegają lokalnemu zróżnicowaniu 

w zakresie dobowych rozkładów temperatur, wilgotności powietrza, usłonecznienia, 

występowania mgieł, przymrozków oraz przewietrzania. Wpływają na nie: sposób 

zagospodarowania terenu, skład mechaniczny gruntu i pokrycie roślinnością. 

Jakość powietrza atmosferycznego kształtowana jest głównie przez 

zanieczyszczenia powstające w wyniku wzmożonego ruchu pojazdów kołowych.  

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2016, poz. 672 z poźn. zm.) oceny jakości powietrza atmosferycznego są 

dokonywane w strefach, w tym w aglomeracjach. Miasto Katowice zgodnie 

z opracowaniem pn. „Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w roku 

2018” opublikowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Katowicach, znajduje się w granicach Aglomeracji Górnośląskiej (PL 2401) dla 

której  lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu 

ochrony zdrowia objęła następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek 

siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył PM10, arsen, benzo(a)piren, kadm oraz nikiel.  
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Tabela. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla Aglomeracji 

Górnośląskiej – ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 2018r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 

aglomeracji 

CO SO2 NO2 PM10 B(a)P As Cd Ni Pb 

A A C C C A A A A 

Objaśnienia: 

klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych, 

klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 

dopuszczalne lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten 

margines jest określony. 

2.1.3 Ukształtowanie terenu 

        Ukształtowanie terenu analizowanego wynika z jego budowy geologicznej oraz 

procesów morfogenetycznych. Przedmiotowy teren wg podziału geomorfologicznego 

położony jest w południowej części regionu Wyżyny Śląskiej. Teren nachylony jest 

generalnie w kierunku północno - zachodnim – dolina rzeki Kłodnica. Powierzchnia 

nachyla się z kierunku północno - wschodniego w kierunku południowo - wschodnim 

a rzędne wysokościowe kształtują się na poziomie od ok. 278 m n.p.m. do 282 m 

n.p.m.  

2.1.4 Geologia 

         Podłoże terenu opracowania budują utwory karbonu i czwartorzędu. Utwory 

karbonu reprezentowane są przez warstwy rudzkie (Cwr) zbudowane z piaskowców, 

łupków szarych i zlepieńców z węglem. Na utworach karbonu zalegają osady 

czwartorzędu reprezentowane przez plejstoceńskie piaski i żwiry lodowcowe i 

wodnolodowcowe. 



________________________________________________________________________________ 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon 

ul. Ordona i ul. Olimpijskiej) 

     21 

 

Surowce mineralne 

W podłożu analizowanego terenu miasta Katowice zalegają złoża węgla kamiennego 

„Katowice” którego eksploatacja została zaniechana 31.07.1998 roku i rozliczona 

dodatkiem nr 1 (rozliczeniowym) do dokumentacji geologicznej złoża węgla 

kamiennego Kopalni „Katowice” zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 20.09.1999 r. L.dz. 

DG/kzk/ZW/7097/99 [1.4.16]. W 2011 roku Minister Środowiska, decyzją z dnia 

28.04.2011r. znak: DgiKGkzk4741-16/8021/21135/11/AW, zatwierdził dodatek  

nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego „Katowice”, który został 

opracowany na zlecenie Ministra Środowiska w ramach realizacji tematu 

„Weryfikacja zasobów węgla kamiennego w złożach zlikwidowanych kopalń wraz 

z przeliczeniem ich zasobów w oparciu o obowiązujące kryteria bilansowości”. 

Warunki górnicze 

W granicach analizowanego terenu nie znajdują się obszary i tereny górnicze 

(decyzją Ministra Środowiska z dnia 22.08.2017r. stwierdzono wygaśnięcie koncesji 

nr 129/94 ustanawiającej teren górniczy „Katowice-Bogucice-Załęże” dla Kopalni 

Węgla Kamiennego „Katowice” i przeniesionej następnie na Polską Grupę Górnicza 

Sp. z o.o.). Wydobycie zakończono w 1998 r. Przez teren opracowania przebiega 

strefa wychodni uskoku na stropie karbonu „III” o zrzucie h= 30 m. Zgodnie 

z opracowaniem pn. „Mapa przydatności do zabudowy terenu pogórniczego po 2000 

roku zlikwidowanego ruchu „Katowice” KWK „Katowice - Kleofas”” uskok ten jest 

nieaktywny i jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły ruchy powierzchni, gdyż 

wpływy generowane poprzez działalność górniczą zanikły. Ponadto zgodnie  

z ww. dokumentacją teren ten został zakwalifikowany do kategorii „A” przydatności 

terenu pogórniczego do zabudowy. Przy czym Kategoria „A” – to obszar gdzie nie 

wymagająca stosowania zabezpieczeń profilaktycznych – występuje na terenie, 

gdzie nie przewiduje się powstawania deformacji powierzchni i można go uznać za 

uspokojony.  
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W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru - południowa granica - zlokalizowano obszar 

płytkiej eksploatacji górniczej (do głębokości 80m). 

Procesy geodynamiczne 

Osuwanie się mas ziemnych stanowi element zjawiska ruchów masowych ziemi, 

przez które należy rozumieć również inne rodzaje przemieszczania się gleby i ziemi 

(obrywy, spełzywania oraz wszelkie inne przemieszczenia powierzchniowe skał 

wywołane grawitacją). Wystąpienie osuwisk wiąże się z podatnością podłoża 

skalnego, znacznym nachyleniem powierzchni terenu, lokalnym zawodnieniem 

przypowierzchniowych warstw skalnych, gwałtowne opady deszczu, intensywne 

topnienie śniegu oraz wezbrania rzek i potoków. Aktywacja procesów osuwiskowych 

może nastąpić ponadto wskutek „czynnika ludzkiego” podcinania zboczy przy 

budowie dróg oraz budynków, nadmiernego obciążenia stoku zabudową, zakłócenia 

powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych lub 

powierzchniowych w odsłonięte warstwy ilaste, wycinki drzew na stokach.  

Na analizowanym terenie miasta Katowice nie występują osuwiska mas 

ziemnych. 

2.1.5 Hydrografia terenu 

Analizowany obszar zalicza się do zlewni Otwartego Kanału Rawy, zlewnia III - 

rzędu rzeki Wisły. Nie występują tu żadne wody powierzchniowe (płynące i stojące). 

Cały przedmiotowy teren położony jest w zasięgu jednej Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP) o nazwie „Rawa” (PLRW20006212689). 

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne celem środowiskowym dla jednolitej części 

wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest 

ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód (Art. 38d, pkt. 1, ust. 1). 

Natomiast dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych celem środowiskowym jest ochrona tych wód oraz poprawa ich 
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potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan 

chemiczny (Art. 38d, pkt. 1, ust. 1). 

Z udostępnionych na Hydroportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika, że na analizowanym 

terenie miasta Katowice nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

i obszary zagrożenia powodziowego. 

2.1.6 Warunki hydrogeologiczne 

Według materiałów archiwalnych omawiany teren położony jest w Rejonie 

Górnośląskim (XVI) Podregionie Katowickim (XVI2), w którym główny użytkowy 

poziom wodonośny związany jest z szczelinowo – porowymi utworami karbonu 

górnego.  

Analizowany teren miasta Katowice znajduje się w zasięgu Jednolitej Części 

Wód Podziemnych nr 133 (PLGW2100134 ). Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne celem 

środowiskowym dla jednolitej części wód jest utrzymanie lub poprawa ich jakości 

w celu zachowania dobrego stanu ilościowego i chemicznego. 

Zgodnie z 

http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641

e2be10385ef3005b3c 

dla wspomnianej wyżej Jednolitej Części Wód Podziemnych stan ogólny, ilościowy 

i chemiczny JCWPd nr 134 jest słaby. Potencjalnymi źródłami zagrożeń dla JCWPd 

na przedmiotowym terenie są:   

 zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego, 

 awarie i katastrofy na terenach komunkacyjnych. 

http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c
http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=8d14826a895641e2be10385ef3005b3c
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Rysunek nr 2 Ortofotomapa - stan istniejący 
 

Po weryfikacji granic Jednolitych Części Wód Podziemnych, teren znajdzie się 

w zasięgu JCWPd nr 111 i kodzie PLGW2000111. 

Zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony opracowaną przez Kleczkowskiego w 1990, 

w granicach opracowania nie wyróżniono Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – 

GZWP. 

Wody podziemne uległy degradacji w wyniku zmniejszenia zasobów wód 

podziemnych na skutek wieloletnich (systematycznych) odwodnień górotworu 

prowadzoną przez kopalnie węgla kamiennego, zmniejszenie infiltracji wód 

opadowych na terenach izolowanych, zanieczyszczenie płytkiego poziomu wód 

gruntowych na skutek zanieczyszczenia powietrza. 

Na analizowanym obszarze nie znajdują się czynne ujęcia wód podziemnych. 
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Rysunek nr 4 Ortofotomapa - z naniesioną granicą Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych. 

2.1.7 Warunki glebowo - rolnicze 

Cały teren objęty opracowaniem położony jest na terenach zainwestowanych. 

W związku z powyższym powierzchnię analizowanego terenu miasta Katowice 

zajmują grunty pochodzenia antropogenicznego. Gleby te można zaliczyć do grupy 

gleb antropogenicznych, z rzędu gleb urbanoziemnych. 

Na opracowywanym terenie doszło do zmian warunków glebowo – rolnych 

w skutek działalności człowieka, wieloletniego oddziaływania zakładów 

przemysłowych występujących oraz różnego rodzaju powierzchniowych obiektów.  

ANALIZOWANY TEREN 
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2.1.8 Walory przyrodniczo - krajobrazowe 

Na przedmiotowym obszarze miasta Katowice nie ma terenów wchodzących 

w skład obszarów węzłowych krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL czy 

NATURA 2000, obiektów i obszarów poddanych ochronie na mocy ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., terenów leśnych, obszarów 

o szczególnych walorach przyrodniczych. 

Ze względu na silne zurbanizowanie analizowane obszary są przyrodniczo 

ubogie. Występuje tu zieleń urządzona z drzewami i krzewami oraz roślinność 

spontaniczna, ruderalna. Na całym obszarze naturalne zbiorowiska roślinne 

zastąpione zostały przez zespoły roślinności ukształtowane przez czynniki 

antropogeniczne.  

Fauna przedmiotowego terenu reprezentowana jest głównie przez zwierzęta 

pospolitych gatunków. Na obszarze opracowania występują zwierzęta, które 

zaadoptowały się do życia w pobliżu człowieka i wykorzystują to środowisko do 

żerowania i gniazdowania. 

2.1.9 Dziedzictwo kulturowe 

Na analizowanym obszarze będącym przedmiotem opracowania, nie 

stwierdzono żadnego obiektu wpisanego do rejestru zabytków, do Gminnej Ewidencji 

Zabytków oraz stanowisk archeologicznych. 

2.1.10 Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji 
ustaleń planu 

Środowisko jest układem dynamicznym. Charakter i intensywność zmian 

zależne są od intensywności i czasu oddziaływania inicjalnych czynników 

naturalnych i antropogenicznych. Zmianom podlegać będzie ukształtowanie 

powierzchni ziemi i pokrywa glebowa, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze 

atmosferyczne, akustyka przestrzeni, biocenozy. Charakter i intensywność zmian 

będzie pochodną czynników naturalnych i antropogenicznych. 
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Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 

rozumie się sytuację pozostawienia obszaru w dotychczasowym sposobie 

użytkowania.  

Wszelkie zmiany zachodzące na analizowanym terenie (w przypadku braku 

realizacji ustaleń planu) będą miały związek z możliwością degradacji tego terenu, 

jego zaśmiecanie. 

2.2 Stan środowiska na obszarze objętym przewidywanym negatywnym  
oddziaływaniem 

W oparciu o analizy terenu, powiązań ze środowiskiem, wpływów 

poszczególnych terenów na otoczenie (sąsiednie tereny), skutków oddziaływania na 

środowisko poszczególnych terenów, przyjęto następujący podział stopnia 

zagrożenia wyznaczonych terenów (przeznaczenia terenów) na środowisko: 

1. tereny o przewidywanych pozytywnych skutkach oddziaływania 

na środowisko - zachowanie, wzbogacanie, lub odtworzenie zasobów 

przyrody i zapewnienie możliwości realizacji celów publicznych 

w zakresie sportu i rekreacji: 

 brak. 

2. tereny o przewidywanych negatywnych skutkach oddziaływania 

na środowisko 

a. mało znaczące: 

 UM - teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, 

 KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

 KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

b. średnio znaczące – brak, 

c. znaczące - brak. 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego jest uszczegółowieniem kierunków 

polityki przestrzennej określonej w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. W/w obowiązujące 

„Studium…”  w trakcie prac planistycznych uzyskało uzgodnienia i opinie, w tym od 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.  
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Ustalenia analizowanego planu zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mogą naruszać ustaleń „Studium…” – II 

edycja.  

2.2.1 Zagrożenie jakości powietrza atmosferycznego 

2.2.1.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Ze względu na charakter projektu miejscowego planu (uzupełnienie ustaleń  

o zabudowę mieszkaniową) oraz istniejące zainwestowanie analizowanego terenu, 

realizacja ustaleń planu na analizowanym obszarze nie spowoduje zagrożenia dla 

pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego w stosunku do stanu obecnego.  

Ustalenia planu porządkują faktyczny stan zagospodarowania terenu, co 

powinno wpłynąć na ograniczenie punktowych źródeł emisji zanieczyszczeń. 

Analizowany projekt planu wprowadza celem ograniczenia niekorzystnego 

oddziaływania ustalenia dotyczące ochrony powietrza: 

1. W zakresie ochrony środowiska: 

a. zakazuje się:  

-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 

 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 
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-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 

b. nakazuje się zagospodarowanie zielenią powierzchni niezabudowanych 

lub nieutwardzonych części terenów w granicach każdej 

nieruchomości, zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi planu; 

c. dopuszcza się realizację szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

2. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 

2.2.1.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna 

uwzględniać następujące warunki: 

1. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym 

terenie kierunków wiatrów) oraz zachowanie odpowiednich ciągów, tak by 

ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego powietrza, 

2. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 

3. zaopatrzenie obiektów w energię cieplną zgodnie z ustaleniami projektu planu, 

4. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni – poza 

terenem opracowania. 
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2.2.2 Zagrożenia środowiska emisją hałasu 

2.2.2.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Ze względu na charakter projektu miejscowego planu (uzupełnienie ustaleń  

o zabudowę mieszkaniową) oraz istniejące zainwestowanie analizowanego terenu, 

realizacja ustaleń planu na analizowanym obszarze nie spowoduje zagrożenia dla 

pogorszenia jakości klimatu akustycznego miejsca i jego otoczenia.  

Celem ograniczenia pogorszenia klimatu akustycznego analizowany projekt 

planu wprowadza ustalenia: 

a) W zakresie ochrony przed hałasem: ochronie przed hałasem podlegają 

tereny, nieruchomości i działki, dla których obowiązują dopuszczalne 

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

Prawo ochrony środowiska, położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców, do których należy zabudowa mieszkaniowa w 

terenach o symbolu UM, zabudowa usług turystycznych położona w 

terenach o symbolu UM, a także usługi społeczne oświaty, szkolnictwa 

wyższego i nauki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, położone w 

terenach o symbolach UM. 

b) zakazuje się:  

-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 
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 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 

 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 

-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 

c) nakazuje się zagospodarowanie zielenią powierzchni niezabudowanych 

lub nieutwardzonych części terenów w granicach każdej nieruchomości, 

zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; 

d) dopuszcza się realizację szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

2.2.2.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia klimatu akustycznego wymaga się by realizacja 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniała 

następujące warunki: 

1. konieczne jest by podczas eksploatacji terenów, przestrzegano obowiązujące 

normy, przepisy i rozporządzenia, w zakresie ochrony klimatu akustycznego. 

2.2.3 Zagrożenie środowiska wibracjami 

Ustalenia projektu miejscowego planu nie spowodują zagrożenia środowiska 

wibracjami. 
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2.2.4 Zagrożenie środowiska emisją niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego 

Na analizowanym obszarze miejscowego planu nie występują napowietrzne 

linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz stacje 

transformatorowe stwarzające zagrożenie środowiska emisją niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego. 

Nowe inwestycje wiążą się z możliwością rozbudowy infrastruktury w tym sieci 

elektroenergetycznej. 

Celem ograniczenia ujemnego wpływu pola elektromagnetycznego na 

analizowanym terenie w projekcie planu wprowadzono ustalenia: 

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach 

rozgraniczających dróg, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż 

określono w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje 

ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu; 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej z możliwością rozbudowy, przebudowy, likwidacji, wymiany oraz 

zmiany ich przebiegu; 

4) nakazuje się realizację nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej 

wyłącznie, jako podziemnych; 

5) zakazuje się: 

a) lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych urządzeń 

technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli 

elektroenergetycznych, złączy kablowych elektroenergetycznych i wejść 

do pomieszczeń do gromadzenia odpadów,  

b) lokalizacji wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej 

w szczególności: szaf telekomunikacyjnych, stacji transformatorowych;  

W związku z powyższym, na analizowanym terenie miasta Katowice, nie 

nastąpi istotna zmiana wielkości zagrożenia dla ludzi ze strony niejonizującego 

promieniowania elektromagnetyczne w stosunku do stanu obecnego. 
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2.2.5 Zagrożenie powierzchni ziemi i pokrywy glebowej 

2.2.5.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń planu (nowe inwestycje, związane z wyburzeniami) na 

analizowanym obszarze będzie wiązała się z nieodwracalnymi zmianami powierzchni 

terenu (przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas ziemnych) 

oraz trwałego ubytku pokrywy glebowej (powierzchni biologicznie czynnej).  

Natomiast zmiana sposobu użytkowania obecnego obiektu budowlanego 

będzie stanowiła jedynie niewielkie małoznaczące zagrożenie (oddziaływanie stałe, 

miejscowe) dla jakości gleby, na obszarze i w sąsiedztwie (możliwość skażenia 

poprzez awarie samochodów, wycieki niebezpiecznych, toksycznych substancji do 

gruntu itp.). 

Ocenia się, że ze względu na charakter sąsiedztwa analizowanego terenu, obie 

możliwości zainwestowania terenu będą stanowiły niewielkie zagrożenie dla jakości 

gleby, na obszarze i w sąsiedztwie. 

W planie ustalono: 

1. zakaz:  

-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 
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 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 

-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 

2. nakaz zagospodarowania zielenią powierzchni niezabudowanych lub 

nieutwardzonych części terenów w granicach każdej nieruchomości, 

zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu; 

3. dopuszczenie realizacji szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

2.2.5.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia uciążliwości skierowanej na powierzchnię ziemi i pokrywę 

glebową należy uwzględnić działania eliminujące lub zmniejszające negatywne 

skutki: 

1. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia 

przedostawania się wycieków do gleb, 

2. utrzymywać udział powierzchni biologicznie czynnej, 

3. konieczne jest by podczas prac budowlanych przestrzegano obowiązujące 

normy, przepisy i rozporządzenia, celem zminimalizowania potencjalnego 

oddziaływania na pokrywę glebową, 

4. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni – poza 

terenem opracowania, 

5. zaleca się uzupełnianie powierzchni zdegradowanych w trakcie prac 

inwestycyjnych nową warstwą glebową z wprowadzeniem szaty roślinnej. 
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2.2.6 Emisja odpadów 

2.2.6.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, może spowodować wzrost wytwarzanych 

odpadów w stosunku do stanu obecnego (w sytuacji rozbudowy terenu). 

Analizowany projekt planu w celu ograniczenia uciążliwości związanych 

z odpadami wprowadza ustalenia:  

1. W zakresie ochrony środowiska: 

a. zakazuje się:  

-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 

 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 

-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 
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2. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

ustawy prawo ochrony środowiska  

2.2.6.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji odpadów realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach,  

2. postępowanie z odpadami zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami, 

3. terminowe usuwanie odpadów. 

2.2.7 Emisja ścieków 

2.2.7.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń 

Ze względu na charakter projektu miejscowego planu (uzupełnienie ustaleń  

o zabudowę mieszkaniową) oraz istniejące zainwestowanie analizowanego terenu, 

realizacja ustaleń planu na analizowanym obszarze, nie spowoduje wzrostu 

wytwarzanych ścieków w stosunku do stanu obecnego. 

Analizowany projekt planu wprowadza ustalenia dotyczące ścieków: 

1) odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych lub roztopowych poprzez 

istniejący i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej;  

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków zgodnie z zasadami określonymi 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

3) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu 

odprowadzania ścieków. 

4) 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. 
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2.2.7.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji ścieków realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia 

przedostawania się wycieków do gleb, 

2. utrzymywać udział powierzchni biologicznie czynnej, 

2.2.8 Zagrożenia kopalin 

Aktualny sposób zagospodarowania i użytkowania terenu jak również 

projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie 

spowodują zagrożeń kopalin na analizowanym obszarze. 

2.2.9 Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych 

2.2.9.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń planu na analizowanym obszarze nie spowoduje zagrożenia 

dla wód podziemnych oraz wód powierzchniowych płynących  i stojących ze względu 

na ich niewystępowanie (również w najbliższym otoczeniu). Na przedmiotowym 

obszarze warunki hydrologiczne uległy przekształceniom, w wyniku: 

 działalności człowieka, 

 niskiej emisji, 

 działalności górniczej, 

 zanieczyszczenia obszarowego i liniowego,  

 emisji gazów i pyłów do atmosfery. 

W przedmiotowym projekcie planu celem ograniczenia zagrożenia wód 

powierzchniowych i podziemnych ustala się: 

1. W zakresie ochrony środowiska: 

a. zakazuje się:  
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-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 

 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 

-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 

b. nakazuje się zagospodarowanie zielenią powierzchni niezabudowanych 

lub nieutwardzonych części terenów w granicach każdej 

nieruchomości, zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi planu; 

c. dopuszcza się realizację szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

2. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 
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2.2.9.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia wód powierzchniowych i wód podziemnych 

realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna 

uwzględniać następujące warunki: 

1. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia 

przedostawania się wycieków do gleb, 

2. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 

3. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni – poza 

terenem opracowania. 

2.2.10 Zagrożenia topoklimatu 

2.2.10.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

nie będą powodować zmian warunków mikroklimatycznych i nie wpłyną na zmianę 

topoklimatu na analizowanym obszarze (charakter otoczenia i zabudowy terenu, 

uzupełnienie zabudowy). 

2.2.10.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia topoklimatu realizacja ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące 

warunki: 

1. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym 

terenie kierunków wiatrów) tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk 

zanieczyszczonego powietrza oraz ograniczyć wpływ emisji spalin, szkodliwych 

pyłów i gazów oraz uciążliwych zapachów, 

2. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 
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3. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia 

przedostawania się wycieków do gleb. 

2.2.11 Zagrożenie przyrody i krajobrazu 

2.2.11.1 Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

W oparciu o analizę terenu i jego sąsiedztwa stwierdza się, że obszar jest 

przyrodniczo ubogi, występują jedynie zieleń urządzona z drzewami i krzewami oraz 

roślinność ruderalna. 

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

utrwalą funkcję terenu i kreują obszar jako zurbanizowany. Niezależnie od 

powyższego zaproponowane są w projekcie planu ustalenia, które mają zapewnić 

komfort i jakość życia m.in. poprzez poprawę jakości powietrza i klimatu 

akustycznego otoczenia: 

1. zakazuje się:  

-  prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

-  realizacji 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: 

 inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności publicznej, 

 garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów 

wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej 

nie mniejszej niż 0,5 ha, 

 przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem 

i wydobywaniem kopalin, 
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-  wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii, 

-  zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, 

przeładunkiem i przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów 

niebezpiecznych i złomu, 

-  lokalizacji składowisk odpadów; 

2. nakazuje się zagospodarowanie zielenią powierzchni niezabudowanych 

lub nieutwardzonych części terenów w granicach każdej 

nieruchomości, zagospodarowanej zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi planu; 

3. dopuszcza się realizację szpalerów zieleni wzdłuż dróg pieszych 

i rowerowych. 

3. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, 

W projekcie planu oprócz ww. ustaleń wprowadzono ustalenia w zakresie 

ochrony przyrody i krajobrazu oraz odniesiono się do kierunków działań 

adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. „Strategiczny plan adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do 

roku 2030”:  

1) Wyznaczono udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej: 

 dla zabudowy o dominacji funkcji mieszkaniowej minimum 30%, 

 dla zabudowy pozostałej minimum 20%. 

2) stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych opartych 

o miejską zdalaczynną sieć ciepłowniczą; 

3) dopuszcza się: 

 stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych,  

 rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu zaopatrzenia 

w energię cieplną 
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 systemy z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o mocy 

do 100 kW, z zastrzeżeniem ust.1 pkt 7. 

4) Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz: 

 zaopatrzenie z istniejącej i rozbudowywanej sieci gazowej; 

 skrzynki gazowe wbudowane w lico ściany; 

 dopuszcza się rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu 

zaopatrzenia w gaz, dla pokrycia potrzeb bytowych i użytkowych. 

5) Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną 

sieć elektroenergetyczną;  

b) dopuszcza się: rozbudowę i przebudowę funkcjonującego systemu 

zaopatrzenia w energię elektryczną, dla pokrycia potrzeb bytowych 

i użytkowych. 

6) W zakresie ochrony przed hałasem: ochronie przed hałasem podlegają tereny, 

nieruchomości i działki, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 

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

środowiska, położone w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców, do których należy zabudowa mieszkaniowa w terenach 

o symbolu UM, zabudowa usług turystycznych położona w terenach 

o symbolu UM, a także usługi społeczne oświaty, szkolnictwa wyższego 

i nauki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, położone w terenach 

o symbolach UM. 

2.2.11.2 Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia przyrody i krajobrazu, realizacja ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać 

następujące zalecenia i nakazy: 

1. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 

2. emisja zanieczyszczeń z terenu analizy nie może powodować zagrożenia jakości 

sanitarnej powietrza atmosferycznego, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym 

zakresie, 
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3. hałas z nowo lokalizowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów, 

4. sytuowanie nowych inwestycji powinno uwzględniać przeważające na tym terenie 

kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko oraz na 

mieszkających w okolicy ludzi, 

5. minimalizowanie skutków naruszania powierzchni ziemi podczas realizacji 

inwestycji budowlanych, 

6. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym 

terenie kierunków wiatrów) terenów, tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk 

zanieczyszczonego powietrza, 

7. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni – poza 

terenem opracowania, 

8. nakazuje się terminowe usuwanie odpadów. 

2.2.12 Zagrożenia obszaru NATURA 2000 

Ze względu na brak wyznaczonych takich obszarów na analizowanym terenie 

miasta Katowice oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, nie występuje możliwość 

wystąpienia oddziaływania bezpośredniego ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na obszary NATURA 2000. 

2.2.13 Zagrożenia dziedzictwa kulturowego 

 Na analizowanym obszarze będącym przedmiotem opracowania, nie 

stwierdzono obiektów wpisanych do rejestru zabytków, do gminnej ewidencji 

zabytków oraz nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych, wraz ze strefami 

obserwacji archeologicznej. 

2.2.14 Zagrożenie środowiska w sytuacji wystąpienia niebezpiecznych awarii 

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, 

powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 
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w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 

do natychmiastowego powstania zagrożenia życia, zdrowia ludzi, środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska związane są z możliwością wystąpienia 

awarii bądź wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne 

zagrożenia środowiska to: 

a) bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem substancji do 

środowiska – gleby, wody powierzchniowe, podziemne. Skażenie to ma 

zazwyczaj charakter lokalny. Skażenia wód powierzchniowych czy podziemnych 

może stwarzać zagrożenie dla większych obszarów środowiska oraz zdrowia 

i życia ludzi, 

b) pośrednie skażenie środowiska, wywołane wybuchem lub pożarem substancji 

niebezpiecznej związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu 

przewożącego substancje niebezpieczne powodujące wybuch lub pożar. 

Na analizowanym terenie nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony 

środowiska. 

2.3 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu 

Na obszarze projektu miejscowego planu nie występują formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

Problemy ochrony środowiska to: 

 skażenia gleb i  zanieczyszczenie wód podziemnych, 

 zagrożenie zwiększenia emisji hałasem, 

 zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. 
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2.4 Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wnosi w swych zapisach ustalenia uwzględniające ochronę środowiska, przyrody, 

krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi -  patrz pkt 2.2.11.1. 

Ze względu na charakter terenu (położenie w ścisłym centrum miasta 

Katowice), projektowane źródła zagrożenia będą miały zasięg lokalny i nie wpłyną 

w znaczący sposób na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego.  

Analizowany projekt miejscowego planu jest zgodny z wnioskami „Opracowania 

ekofizjograficznego podstawowego z elementami opracowania ekofizjograficznego 

problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla 

zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb 

opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w mieście Katowice”: 

 w projekcie planu ustala się możliwie jak najwyższe odsetki powierzchni 

biologicznie czynnych, 

 w projekcie planu ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej, w tym zasady zaopatrzenia 

w energię cieplną i gaz oraz zasady odprowadzania ścieków 

i postępowania z odpadami, 

 w projekcie planu ustalono tereny zabudowy, 

 w projekcie planu ustalono zasady w zakresie ochrony przyrody 

i krajobrazu 

3 OCENA MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU 

Uwzględniając położenie miasta Katowice (ok. 50 km od granicy państwa), 

charakter planowanego zagospodarowania przedmiotowego terenu miasta Katowice, 

stwierdza się, że nie ma możliwości jakichkolwiek bezpośrednich oddziaływań 

transgranicznych na środowisko z terenu miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja 

Góreckiego w Katowicach - część II (rejon ul. Ordona i ul. Olimpijskiej). 

4 METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Jakość poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, wody 

powierzchniowe czy wody podziemne na terenie województwa śląskiego, jak również 

w mieście Katowice podlega monitoringowi prowadzonemu przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach.  

Dla przedmiotowego terenu miejscowy plan wprowadza zapisy ustalające 

zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci nakazów 

i zakazów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Ze względu na charakter obszaru oraz ustalonych przeznaczeń terenu uznaje się 

za wystarczający wspomniany powyżej monitoring prowadzony przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach.   

5 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej 

i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon ul. Ordona  

i ul. Olimpijskiej) o granicy określonej na rysunku planu.  

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w rejonie dzielnicy 

Śródmieście, zajmuje powierzchnię około 0,9 ha. W granicach analizowanego 

obszaru występują tereny zainwestowane – tereny usługowe (zlikwidowane obiekty 

Telekomunikacji Polskiej). 

Celem niniejszego opracowania jest: 

- analiza środowiska, 

- identyfikacja zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
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- prognoza zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń 

planu, 

- sformułowanie alternatywnych rozwiązań ograniczających zagrożenie dla 

środowiska. 

W obszarze objętym planem nie stwierdzono obiektów i obszarów 

zabytkowych wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków, Gminnej Ewidencji 

Zabytków, ponadto nie występują stanowiska archeologiczne. Na analizowanym 

terenie : 

 zlokalizowano kopaliny, których złoża objęte są własnością górniczą: 

 złoże węgla kamiennego „Katowice” - złoże rozliczone; 

 nie zlokalizowano kopalin, których złoża objęte są prawem własności 

nieruchomości gruntowej, 

 nie znajdują się obszary i tereny górnicze, 

 nie występują tereny gdzie prowadzono płytką eksploatację, 

 nie zlokalizowano wód płynących i stojących 

 nie zlokalizowano Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP, 

 występują tereny zagrożenia i ryzyka powodziowego (obszary 

szczególnego zagrożenia), 

 nie znajdują się użytkowane ujęcia wód podziemnych. 

Na przedmiotowym terenie miasta Katowice nie występują formy ochrony 

przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody. W rejestrze prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Katowicach w granicach przedmiotowego terenu, nie wskazano pomników 

przyrody. Na analizowanym terenie nie występują: 

 gatunki chronionych grzybów oraz siedlisk tych gatunków, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. 

w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną, 

 gatunki roślin objętych ochroną prawną oraz siedliska gatunków roślin 

objętych ochroną prawną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin, 
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 gatunki zwierząt objętych ochroną prawną oraz siedliska gatunków 

i zwierząt objętych ochroną prawną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt. 

W analizowanym miejscowym planie odniesiono się poprzez odpowiednie 

ustalenia do kierunków działań adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. 

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. 

Projekt miejscowego planu jest zgodny z wnioskami „Opracowania 

ekofizjograficznego podstawowego z elementami opracowania ekofizjograficznego 

problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla 

zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb 

opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obszarów położonych w mieście Katowice”. 

Ze względu na brak wyznaczonych obszarów NATURA 2000 na analizowanym 

terenie miasta Katowice, nie występuje możliwość wystąpienia oddziaływania 

bezpośredniego ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

takie obszary. 

Charakter i wielkość oddziaływań inwestycji na środowisko z przedmiotowego 

terenu wykazuje, że nie ma możliwości występowania jakichkolwiek oddziaływań 

transgranicznych. 

Ze względu na charakter ustaleń projektu miejscowego planu oraz istniejące 

zainwestowanie analizowanego terenu i jego najbliższego sąsiedztwa stwierdza się, 

że nie zmieni się wielkość zagrożeń środowiska analizowanego obszaru. 

Przedmiotowy obszar został zaliczony do terenów o przewidywanych mało 

znaczących negatywnych skutkach oddziaływania na środowisko, gdzie zagrożenie 

środowiska może mieć charakter lokalny. 

Przestrzeganie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

rozwiązań zaproponowanych w prognozie, a przede wszystkim zasad ochrony 

środowiska to warunki konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne zmiany 

w środowisku naturalnym. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach - część II (rejon 

ul. Ordona i ul. Olimpijskiej) 

ŹRÓDŁA INFORMACJI 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 

 Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. 

 Aktualizacja strategii rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020+”. 

 Plan Gospodarki Odpadami  dla Województwa Śląskiego. 

 Strategia ochrony przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. 

 Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Śląskiego. 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2019 

roku z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 

 Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Katowice. 

 Strategia rozwoju miasta Katowice 

 Programie ochrony środowiska dla miasta Katowice na lata 2017 – 2020 

 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania 

ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz 

ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności 

górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice. 

 Raport o stanie środowiska w Województwie Śląskim w roku 2018. 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice – II edycja. 
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 Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze 

Katowic, listopad 2011; 

 Wojewódzki rejestr zabytków – materiały Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. 

 Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego 

obrzeżenia. 

 Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 

wymagających szczególnej ochrony. 

 Mapa Topograficzna Polski – skala 1:10 000. 

 Mapa geologiczna Polski – mapa bez utworów czwartorzędowych – skala  

1: 200 000. 

 Mapa hydrogeologiczna – skala 1 : 50 000. 

 Mapa geologiczno – gospodarcza Polski – skala 1: 50 000. 

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

 Mapa sozologiczna ark. Katowice, w skali 1:50 000; 

 Oficjalna strona Urzędu Miasta w Katowicach: www.katowice.eu. 

 

http://www.katowice.eu/

