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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panew-
nickiej w Katowicach – część I.  
 
Teren opracowania części I położony jest w zachodniej części miasta Katowice i obejmuje część dzielnicy Pa-
newniki (w tym dawny Wymysłów). 
 

Celem miejscowego planu jest zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach terenów 
górniczych, uporządkowanie struktury przestrzennej i ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania 
i zabudowy w nawiązaniu do ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice" – II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowic z dnia 25 kwietnia 2012r., 
w szczególności w zakresie nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz wyznaczenia i ochrony terenów przyrodni-
czo cennych. 
 
Obowiązek sporządzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 roku  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.247 z późn. zm.), na podstawie których 
organ administracji publicznej opracowujący projekt planu zagospodarowania przestrzennego ma obowiązek 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.  

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym prognoza powinna 
m.in.: 

 zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

 zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowa-
nego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji projektowanego dokumentu, 

 określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddzia-
ływaniem, 

 określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projekto-
wanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

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

 przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszenie lub kompensowanie szkodliwych od-
działywań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

 zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

Zakres prognozy uwzględnia wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, przeanalizowane 
i ocenione w stopniu i zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem oraz propono-
wanych rozwiązań planistycznych. 

1.2. Metodyka 

Pierwszym elementem sporządzania prognozy jest delimitacja obszaru badań: zarówno ustalenie zasięgu prze-

strzennego prognozy jak i delimitacja obszaru objętego ustaleniami miejscowego planu. Szczególnie istotne jest 

przyjęcie odpowiedniego pola analizy tak aby gwarantowało możliwość analizy i oceny powiązań i zależności 
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z otoczeniem. W prognozie uwzględniono wpływ działalności inwestycyjnej i sposobów gospodarowania na 

obszary otaczające jak również wpływ terenów sąsiednich na środowisko przyrodnicze i jego zmiany w obszarze 

opracowania. 

Następnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowań środowiskowych a w szczególności 

wrażliwości i podatności środowiska na degradację oraz ustaleń planu dotyczących projektowanych sposobów 

użytkowania i zagospodarowania terenów – przeprowadzono delimitację obszaru opracowania na jednostki  

o różnej wadze skutków środowiskowych. Dla każdego terenu określono skutki zarówno pozytywne jak i nega-

tywne realizacji ustaleń planu. 

Skutki środowiskowe realizacji planu rozpatrywano wg następujących kryteriów: 

 wg kryterium natężenia presji: niewielkie Nw, średnie Ś i duże D 

 wg kryterium zasięgu: miejscowe M, lokalne L i regionalne R 

 wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe K i długotrwałe D 

 wg kryterium odwracalności przekształceń: odwracalne O i nieodwracalne N; 

Syntetycznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń planu dokonano w oparciu o prognozowane skutki dla 

poszczególnych komponentów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych. 

Przedstawiona graficznie syntetyczna ocena skutków środowiskowych realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu wyróżnia zarówno skutki pozytywne jak i negatywne.  

Negatywne skutki oceniono wg skali: 

 o niewielkim natężeniu - obejmujące oddziaływanie nie wykraczające praktycznie poza powszechne 

korzystanie ze środowiska lub korzystanie gospodarcze ze środowiska w stopniu nie wywołującym 

skutków o zasięgu ponad miejscowym, przy braku przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym 

oraz na podstawie własnych analiz dotyczących w szczególności wrażliwości środowiska i jego 

podatności na degradację; 

 o niewielkim natężeniu usytuowane w obszarach bądź bezpośrednim sąsiedztwie terenów wrażliwych 

ze względu na lokalne zasoby lub podatność środowiska na degradację; 

 o średnim natężeniu - obejmujące skutki wynikające z gospodarczego korzystania ze środowiska  

o zasięgu lokalnym, miejscowo zubażające zasoby przyrodnicze. 

Wskazano również główne kierunki presji antropogenicznej. 

1.3. Podstawowe akty prawne, materiały wejściowe i literatura przedmiotu 

1.3.1. Podstawowe akty prawne 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,  

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,  

 ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,  

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko, 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów ha-
łasu w środowisku, 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne,  
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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
nić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego, 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

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

1.3.2. Materiały wejściowe, literatura przedmiotu 

 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej 

w Katowicach – część I” (projekt) 2021 r.; 

 „Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych KWK „Wu-

jek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ulicy Panewnickiej w Katowicach” marzec 2016; 

 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja, 

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

 „Aneks. Uwarunkowania górnicze do Opracowania Ekofizjograficznego na potrzeby projektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego 

Holdingu Węgłowego SA KWK „Wujek" oraz Kompanii Węglowej S.A. KWK „Halemba - Wirek" obejmu-

jącego obszar położony w rejonie ulicy Panewnickiej w Katowicach” inż. Józef Pawlik, październik 2015 

z aktualizacją w czerwcu 2016 r.; 

 „Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK ”Wu-

jek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul.Panewnickiej w Katowicach” dr Janina Szczepań-

ska, „Aneks – uwarunkowania górnicze”  inż. Józef Pawlik, październik 2009; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania ekofizjograficznego proble-

mowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wyni-

kających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów za-

gospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice” Werona Sp. z o.o., styczeń 

2014 r.; 

 „Baza danych geologiczno – inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno – inżynierskiego 

aglomeracji Katowickiej”, 2005 r., 

 „Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic” Państwowy In-

stytut Geologiczny Oddział Górnośląski w Sosnowcu, listopad 2011r. 

 Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych dla powiatu Katowice wykonane przez Państwowy Instytut Geo-

logiczny – Państwowy Instytut Badawczy w ramach tematu „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO” 

2019 r. - Mapa osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla Miasta Katowice w skali 

1:10000, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, opracowa-

nie w ramach realizacji III etapu projektu SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej. 

 „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020” przyjęty uchwałą Nr 

XLIV/832/17 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2017r., 

 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019-2024” przyjęty uchwałą 

nr XXI/506/20 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2020 r., 

 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, 

 Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000, 

 Mapa sozologiczna w skali 1:50 000, 

 „Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych Gór-

nośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia” Skala 1: 100 000. Państwowy Instytut Geologiczny, 
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Warszawa 1997,  

 „Geografia regionalna Polski” Jerzy Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, 

 „Geografia fizyczna Polski” Jerzy Kondracki Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, 

 „Geomorfologia Polski. Tom 1. Polska Południowa Góry i Wyżyny” praca zbiorowa pod redakcją M. Kli-

maszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, 

 „Klimat Polski” Alojzy Woś Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

 „Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku” Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Katowicach; Katowice 2015; 

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – główne cele, założenia 

i ustalenia istotne z punktu ochrony środowiska, powiązania z innymi dokumentami  

2.1. Lokalizacja, zagospodarowanie i użytkowanie terenu 

Teren opracowania części I położony jest w zachodniej części miasta Katowice i obejmuje część dzielnicy Panew-

niki (w tym dawny Wymysłów). 

Granice obszaru opracowania wyznaczają: 

 od północy i od zachodu – granica administracyjna miasta Katowice z miastami Ruda Śląska i Mikołów, 

 od wschodu – granice parku Zadole oraz granica obowiązującego planu.   

 od południa – ulica Kościuszki. 

Charakterystyczną cechą struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru jest wyraźny podział na część południo-

wą i zachodnią obejmującą tereny leśne, będące fragmentem kompleksu lasów rudzkich oraz tereny zabudowy 

w rejonie ulicy Owsianej. Powiązania zewnętrzne z siecią dróg krajowych (DK 81 – ul. Kościuszki) zapewnione są 

poprzez ul. Owsianą. W rejonie ulic Kuźnickiej i Owsianej dominuje zabudowa produkcyjno – usługowa. 

Pozostała część zabudowy Panewnik obejmuje zabudowę mieszkaniową przede wszystkim 

jednorodzinną, z niewielkim udziałem wielorodzinnej, z towarzyszącymi usługami. Szczególnym zagrożeniem dla 

walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenu w obszarze Panewnik jest silna presja inwestycyjna, szczególnie 

intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w sąsiedztwie dolin cieków. Tereny zainwe-

stowane są w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, energii elektrycznej, cieplną, gazową i tele-

komunikacyjną. 

2.2. Przeznaczenie terenów objętych miejscowym planem 

Dla przedmiotowego obszaru ustalenia projektu miejscowego planu wyznaczają tereny o następującym prze-

znaczeniu: 

MN  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MW  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
MWU  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej 
MU  teren zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej 
U  teren zabudowy usługowej 
US   teren sportu i rekreacji 
UP  teren zabudowy usługowo-produkcyjnej 
ZP  teren zieleni urządzonej 
Zn   teren zieleni nieurządzonej 
ZL  teren lasów 
ZWS  teren zieleni w dolinie cieków wodnych 
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WS  teren wód powierzchniowych śródlądowych 
G  teren infrastruktury technicznej gazownictwa 
W  teren infrastruktury technicznej wodociągów 
KD  teren węzłów i skrzyżowań dróg publicznych  
KDGP  teren drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” 
KDG  teren drogi publicznej klasy główna” 
KDZ  teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” 
KDL  teren drogi publicznej klasy „lokalna” 
KDD  teren drogi publicznej klasy „dojazdowa” 
KDX  teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego 
KPR  teren publicznej drogi pieszej, rowerowej 
KK  teren infrastruktury kolejowej. 
 
Rozwiązania miejscowego planu w nawiązaniu do istniejącej struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ochrony 

wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru dotyczą: 

1) rozwoju funkcji usługowych; 

2) ukształtowania ogólnodostępnych powiązań pieszych i rowerowych pomiędzy Panewnikami i Ligotą; 

3) kształtowania osnowy ekologicznej obszaru objętego planem poprzez ochronę lasów, rzeki i jej doliny, tere-

nów zieleni urządzonej oraz terenów rekreacyjno–wypoczynkowych. 

Ustalenia miejscowego planu adaptują w większości istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenów do-

puszczając uzupełnienia zabudowy oraz niewielki jej rozwój w granicach wyznaczonych w studium.  

Podsumowując proponowane zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów, projekt planu wyzna-

cza nowoprojektowane tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej MU; 

 sportu i rekreacji US; 

 oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy głównej KDG, KDZ – w tym projektowanej Obwodnicy 

Zachodniej. 

2.3. Rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej 

W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych ustalenia planu przewidują: 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

 dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych obsługę z sieci wodociągowej; 

 dostosowanie parametrów technicznych sieci wodociągowej do wymogów przeciwpożarowych 

i wyposażenie sieci w hydranty  p.poż., zgodnie z wymogami przepisów w sprawie przeciwpoża-

rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

 dopuszczenie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w wodę z zastrzeżeniem §10 ust. 4 odnoszącym 

się do stref 50 m, 150 m, 500 m od cmentarza ograniczających możliwości zagospodarowania te-

renu, 

 w zakresie odprowadzenia ścieków:  

 obsługę z istniejącego i rozbudowywanego systemu kanalizacji miejskiej;  

 odprowadzanie ścieków bytowych do bezodpływowego  zbiornika do gromadzenia nieczystości 

lub przydomowej oczyszczalni ścieków; 

 

 w zakresie odprowadzenia wód opadowych:  

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej; 
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 z dopuszczaniem w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej zagospodarowania wód opadowych i roztopo-

wych w miejscu ich powstania przez odprowadzenie do ziemi na nieutwardzony teren działki do 

zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy 

Prawo wodne, 

 w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 

 stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą; 

 dopuszczenie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych, w tym systemów 

z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW z zastrzeżeniem 

zakazu lokalizacji urządzeń odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię wiatru 

i biogazu. 

2.4. Rozwiązania w zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 

Główną oś komunikacyjne terenu opracowania stanowi ulica Panewnicka i ulica Owsiana. 

Powiązania zewnętrzne z siecią dróg krajowych (DK 81 – ul. Kościuszki) zapewnia ul. Owsiana. 

Projekt miejscowego planu ustala przebieg oraz przeznaczenie terenów na potrzeby realizacji nowych połączeń 

drogowych:  

 zachodniej obwodnicy miasta, o parametrach drogi głównej, prowadzonej od  granicy miasta Katowice 

z miastem Ruda Śląska do drogi krajowej DK 93, ul. Kościuszki, w śladzie lub równolegle do istniejącej 

ul. Owsianej.  

 W obszarze planu ustala się powiązanie drogi: z ul. Panewnicką oraz z ul. Owsianą dla obsługi zabudowy 

usługowo-produkcyjnej PU i terenów rekreacyjno-sportowych US, 

 drogi zbiorczej w ciągu ulic Medyków – Śląska z planowanym przedłużeniem do ul. Kościuszki. 

2.5. Powiązania z innymi dokumentami 

2.5.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń "Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" – II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 

Rady Miasta Katowic z dnia 25 kwietnia 2012 roku. 

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

z perspektywą do roku 2030 

Plan wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych sektorach 

i obszarach w okresie do roku 2020 w celu ograniczenia zagrożeń dla rozwoju społecznego i gospodarczego, 

wynikających ze zmian klimatu.  
W obszarze gospodarki przestrzennej i terenów zurbanizowanych zmiany klimatyczne będą  

prowadziły do zmniejszenia zasobów przestrzeni dostępnej dla danego typu prowadzonej lub planowanej dzia-

łalności m.in. ze względu na zwiększone ryzyko powodziowe, wzrost ryzyka osuwiskowego, nasilenie procesów 

erozji wodnej i wietrznej, deficyt wody, podniesienie, a także obniżenie poziomu wód gruntowych. 

Obszary zurbanizowane zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wy-

spy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. 
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Kierunki działań adaptacyjnych do zmian klimatu w obszarze gospodarki przestrzennej i budownictwa dotyczą  

w szczególności skutecznej ochrony terenów zabudowy istniejącej i projektowanej przed osuwiskami, ruchami 

masowymi ziemi oraz niebezpieczeństwem powodzi. 

W obszarze objętym planem w zakresie zagrożenia powodziowego występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, na których prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz na których praw-

dopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, a także występuje obszar, na którym prawdopo-

dobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią projekt 

planu ustala zakaz lokalizacji nowej zabudowy. 

W obszarze objętym planem występują osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi (obszary 

zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) wskazane na rysunku planu, w granicach których realizacja obiektów 

budowlanych możliwa jest z uwzględnieniem rozpoznania geotechnicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

2.5.3. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do Uchwały 

Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 

obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw  

 

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw (tzw. uchwała antysmogowa) wprowadza zakazy i ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw stałych. Celem tych zakazów i ograniczeń jest zapobieżenie negatywnemu wpływowi na 

zdrowie ludzi i środowisko w granicach administracyjnych województwa śląskiego. Uchwała określa, jakie wy-

magania muszą spełniać instalacje, w których spalane są paliwa stałe oraz wymienia paliwa, których stosowanie 

jest zakazane. 

W omawianym projekcie planu uwzględniono wymogi ochrony powietrza, ograniczające negatywny wpływ na 

zdrowie ludzi i środowisko. Do ustaleń planu realizujących założenia powyższych wymogów należą między inny-

mi stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalczynną sieć ciepłowniczą, Dopuszczone są również indywi-

dualne lub grupowe systemy grzewcze, w tym systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW, za wyjątkiem energii wiatru i biogazu. 

Projekt planu dopuszcza też zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu, choć 

tam gdzie to możliwe ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć gazowniczą. 

Wymiana i eksploatacja urządzeń grzewczych na te, zasilane gazem jest jednym ze sposobów spełnienia wymo-

gów uchwały antysmogowej. 

Uznać należy, że projekt planu nie stoi w sprzeczności z zakazami i ograniczeniami zawartymi  

w Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw. 
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3. Ocena istniejącego stanu i funkcjonowania środowiska, obszary podlegające ochronie 

prawnej oraz istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

3.1. Istniejący stan środowiska 

3.1.1. Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia terenu 

Obszar będący przedmiotem niniejszego opracowania, zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym 

J. Kondrackiego, przynależy do środkowej części  makroregionu Wyżyna Śląska mezoregion Wyżyna Katowicka. 

Na podłożu węglonośnych skał karbońskich zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu, które od północy i 

wschodu tworzą zwarte wzniesienia Garbu Tarnogórskiego. Od zachodu Wyżyna Katowicka przylega do Kotliny 

Raciborskiej, od południowego zachodu do Płaskowyżu Rybnickiego. Obszar wyżyny charakteryzuje urozmaicona 

rzeźba terenu z licznymi garbami o spłaszczonych powierzchniach, rozdzielonymi i ograniczonymi stopniami 

powstałymi wzdłuż uskoków, rowami zapadliskowymi i zrębami tektonicznymi. 

Obszar opracowania wg podziału geomorfologicznego położony jest w regionie Płaskowyż Katowicki (wschodnia 

część obszaru) oraz Wysoczyzny Przywyżynne (część zachodnia).  

Podstawowym elementem obszaru jest dolina górnej Kłodnicy wykształcona w zapadlisku tektonicznym 

wypełnionym osadami mioceńskimi i piaskami czwartorzędowymi. Dolinę Górnej Kłodnicy buduje równina 

erozyjno – denudacyjna, usypana z osadów wodnolodowcowych i lodowcowych. Rzędne terenu opracowania 

kształtują się w granicach 270-280m npm w części południowej i wschodniej do 250-260m npm w części 

zachodniej i północnej. Spadki terenu nie przekraczają 2
0
 prawie na całej powierzchni za wyjątkiem 

pojedynczych o małej powierzchni stoków o nachyleniu > 5
0
. 

Rzeźba terenu uległa głębokim przeobrażeniom przede wszystkim w wyniku pogórniczych osiadań terenu oraz 

głównie zabudowy miejskiej – nasypy i wykopy dróg i linii kolejowych oraz rozległe powierzchnie zrównań 

antropogenicznych. 

3.1.2. Uwarunkowania geologiczno-górnicze 

Podłoże terenu opracowania budują utwory karbonu górnego wykształcone w postaci iłowców, mułowców, 

piaskowców i węgla kamiennego warstw załęskich – seria mułowcowa. 

Na niewielkiej powierzchni wyspowo na utworach karbonu zalegają utwory triasu środkowego reprezentowane 

przez warstwy gogolińskie wykształcone w postaci wapieni, margli i dolomitów.  

Na całym obszarze opracowania zalegają utwory miocenu wykształcone w postaci iłów, mułków, piasków i pia-

skowców warstw skawińskich, wielickich i grabowieckich.  

Powstały z początkiem miocenu rów Kłodnicy został pokryty osadami morza mioceńskiego: iłami marglistymi i 

piaszczystymi, piaskami i piaskami z otoczakami skał karbońskich (także węgla).  

Pokrywę czwartorzędową budują w większości utwory plejstocenu - piaski i żwiry fluwioglacjalne, piaski i żwiry 

glacjalne z głazami na glinie zwałowej; miejscami gliny zwałowe. W dolinach cieków zalegają holoceńskie osady 

rzeczne. 

 

W obszarze opracowania, zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego – baza internetowa Midas, 

występują następujące złoża kopalin: 

Śląsk – Pole Panewnickie (ID7375) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, o po-

wierzchni całkowitej 734,80 ha (ilość pokładów: 13), złoże jest zagospodarowane. Użytkownikiem złoża jest 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – eksploatacja zaniechana. 

Śląsk (ID354) złoże węgla kamiennego, o powierzchni 1016.39 ha (ilość pokładów: 11), złoże jest zagospodaro-

wane. Użytkownikiem złoża jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – eksploatacja zaniechana. 
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Wujek – część południowa (ID7114) złoże węgla kamiennego, o powierzchni całkowitej 723,0 ha (ilość pokła-

dów: 48), złoże jest rozpoznane szczegółowo; 

Halemba II (ID7320) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, złoże zagospodarowane; 

o powierzchni całkowitej 1310,0 ha Użytkownikiem złoża jest Polska Grupa Górnicza S.A. 

Halemba II (ID 7322) złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), ; o powierzchni całkowitej 1310,0 

ha, złoże jest rozpoznane szczegółowo; 

Paniowy – Mikołów - Panewniki (ID5338) złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), o powierzchni 

całkowitej 4414,0 ha, złoże rozpoznane wstępnie; 

Mikołów (ID8882) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, o powierzchni całkowitej 

1505,0 ha (ilość pokładów: 38), złoże jest rozpoznane szczegółowo; 

Panewniki (PP 225) złoże piasków podsadzkowych o powierzchni 262,34 ha (ilość pokładów: 1), eksploatacja 

złoża została zaniechana. 

Murcki (Głębokie) - ID6699 złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), o powierzchni całkowitej 

7686.9594 ha, złoże rozpoznane wstępnie. 

 

Rejon Starych Panewnik (na zachód od ul. Owsianej) na skutek eksploatacji prowadzonej od lat 80-tych ub.w. 

uległ obniżeniom do około 3,0m w lesie przy zachodniej granicy opracowania (na zachód od ul. Kuźnickiej). 

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane w długim horyzoncie czasowym, jaki 

jest przyjmowany dla opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, charakteryzuje się 

trudną prognozowalnością i dużym rozproszeniem losowym, dlatego wskazuje się na konieczność uzyskania 

przez inwestora warunków geologiczno-górniczych udzielanych każdorazowo przez przedsiębiorcę górniczego 

3.1.3. Warunki hydrogeologiczne i hydrografia terenu 

Teren opracowania przynależy do regionu hydrogeologicznego górnośląskiego podregionu katowickiego.  

W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru, można wyróżnić czwartorzędowe, triasowe i karbońskie 

piętra wodonośne. 

Warstwę wodonośną w utworach czwartorzędowych stanowią piaski i żwiry wodnolodowcowe, gliny pylaste 

i zwałowe plejstocenu oraz piaski, żwiry i namuły akumulacji rzecznej holocenu. Kopalna dolina Kłodnicy, ze 

względu na korzystne warunki geologiczne – warstwa piasków o dużej miąższości na nieprzepuszczalnych utwo-

rach trzeciorzędu – jest jednym z najzasobniejszych obszarów wodonośnych i wyznaczony został jako obszar 

perspektywiczny, mogący zapewnić zaopatrzenie w wodę w sytuacji zdarzeń kryzysowych Moduł zasobów dys-

pozycyjnych dla doliny Kłodnicy określono na 270 m
3
/d km

2
. 

Poziom ten w rejonie terenu opracowania spełnia kryteria Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Czwarto-

rzędowy zbiornik „Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica” (nr 331), jest zbiornikiem zakrytym. Miąższość jego 

warstwy wodonośnej zmienia się w granicach 4,8-22,0 m, a średnia głębokość ujęć w całym zbiorniku wynosi 

około 60m. Zbiornik ten izolowany jest od utworów karbonu nieprzepuszczalną serią ilastych osadów miocenu, 

natomiast od powierzchni, poziomem glin zwałowych. Gliny te nie tworzą jednak ciągłej pokrywy i zasilanie jego 

odbywa się wodami opadowymi na wychodniach warstw przepuszczalnych. Ze względu na ponadnormatywne 

zawartości związków Fe, Mn i NH4 wody te odpowiadają II klasie jakości. Wody tego poziomu są eksploatowane 

studniami wierconymi na potrzeby własne zakładów górniczych oraz na potrzeby komunalne poza obszarem 

Katowic. 

Triasowe piętro wodonośne związane jest z wapieniami i wapieniami marglistymi warstw gogolińskich, występu-

jącymi małymi płatami, pod nieprzepuszczalnymi osadami miocenu.  

W profilu pionowym wykształcone jest w postaci 3-4 warstw wodonośnych, które oddzielone są od siebie iłami 

charakteryzującymi się słabą przepuszczalnością. Wody piętra triasowego mają charakter wód szczelinowych o 
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napiętym zwierciadle. Warstwę napinającą stanowią zalegające w nadkładzie gliny czwartorzędowe lub gliny i iły 

trzeciorzędowe. 

Piętro wodonośne karbonu górnego zbudowane jest z wodonośnych piaskowców górnośląskiej serii piaskowco-

wej i serii paralicznej. Główny kierunek przepływu ma miejsce ku ośrodkom drenażu, którymi są wyrobiska gór-

nicze kopalń węgla kamiennego, podrzędnie studnie. Na obszarze Katowic, z uwagi na wieloletnią eksploatację 

węgla, wody poziomu karbońskiego zostały zdrenowane do najgłębszych poziomów eksploatacyjnych. 

 

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar znajduje się w granicach dwóch dorzeczy: Odry i Wisły. W 

południowej części terenu opracowania przebiega dział wodny I rzędu oddzielający lewostronne dorzecze Wisły 

od prawostronnego dorzecza Odry. 

Teren opracowania prawie w całości przynależy do dorzecza Odry - zlewnia rzeki Kłodnicy. 

W strukturze zlewni rzeki Kłodnicy, na terenie opracowania wyodrębnia się zlewnie cząstkowe, w tym: 

 obszar bezpośredniej zlewni Kłodnicy o powierzchni 7,6 km
2
, 

 zlewnie dopływów do Kłodnicy: ciek Rów Panewnicki – powierzchnia 8,0 km
2
. 

 

Kłodnica - prawostronny dopływ rzeki Odry - ma charakter rzeki podgórskiej o dużej różnicy spadku i znacznej 

zmienności przepływu. Źródła rzeki znajdują się w południowych dzielnicach Katowic w zespole przyrodniczo - 

krajobrazowym Źródła Kłodnicy. W obszarze opracowania Kłodnica prawie na całej długości płynie uregulowa-

nym korytem, obudowanym najczęściej płytami betonowymi lub kostką brukową; jedynie na niewielkim odcinku 

w północno-zachodniej części płynie naturalnie w korycie nieuregulowanym odcinkami silnie meandrującym. 

Charakterystyczną cechą doliny Kłodnicy jest stosunkowo duży udział zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, w 

tym zadrzewień i zakrzewień w strefie przykorytowej. 

Administratorem koryta rzeki Kłodnica są  Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód po-

wierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz. U. z 2003 roku Nr 16, poz. 149) rzeka Kłod-

nica została wymieniona w Załączniku 1. Śródlądowe wody powierzchniowe lub ich części, stanowiące własność 

publiczną, istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej (Kłodnica poz. 1667, 

odbiornik Odra, Q ≥ 2 m
3
/s). 

 

Rów Panewnicki na całej długości od źródeł do ujścia do rzeki Kłodnicy przepływa w obszarze opracowania 

Zlewnia cieku obejmuje prawie w całości tereny leśne, powierzchnia zainwestowana jest bardzo niewielka. Kory-

to i strefa przykorytowa obudowana jest prawie na całej długości roślinnością leśną. 

 

Warunki hydrologiczne w zlewni Kłodnicy scharakteryzowano na podstawie wieloletnich danych pomiarowych 

IMGW (1961-1986) dotyczących przepływów w profilu Kłodnica zamykającym zlewnię o powierzchni 72,9 km
2
 

oraz w profilu Gliwice, zamykającym zlewnię o powierzchni 444km
2
.  

Tabela 1 Charakterystyczne stany i przepływy miesięczne i roczne /m
3
/sek/ 

Stan 

Miesiące 
Średni 
roczny  

XI 
 

XII 
 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

Kłodnica  profil Kłodnica 

SNW 239 239 239 239 240 240 238 238 237 237 237 238 

243 SSW 242 243 242 243 245 244 243 243 243 242 240 242 

SWW 248 251 252 253 258 262 256 269 274 260 251 251 

 

SNQ 0,59 0,61 0,64 0,69 0,70 0,70 0,59 0,58 0,55 0,54 0,56 0,60 0,44 
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SSQ 0,77 0,87 0,93 0,95 1,05 1,04 0,93 0,94 0,89 0,85 0,75 0,80 0,90 

SWQ 1,39 2,01 2,25 1,93 2,74 3,97 2,92 5,72 5,77 3,23 2,59 1,67 13,20 

Kłodnica  profil Gliwice 

SNQ 4,60 4,90 4,87 5,27 5,42 5,17 4,54 4,26 4,11 4,00 4,04 4,24 3,50 

SSQ 5,79 6,51 6,57 7,35 7,97 7,17 6,24 6,36 6,46 5,70 5,31 5,48 6,41 

SWQ 9,43 11,0 12,3 13,3 15,2 12,9 14,1 16,4 15,2 14,7 11,4 9,01 31,5 

 

 
Wykres nr 1  Przepływy miesięczne i roczne /m

3
/sek/ dla profilu Kłodnica 

 
Wykres nr 2  Przepływy miesięczne i roczne /m

3
/sek/ dla profilu Gliwice 

Tabela 2 Średnie miesięczne współczynniki przepływu oraz współczynniki nieregularności // 

Profil 
Miesiące 

 
XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Kłodnica 
– Gliwice 

0,90 1,02 1,02 1,15 1,24 1,12 0,97 0,99 1,01 0,89 0,83 0,85 59 

 

W poniższej tabeli zestawiono zaobserwowane przepływy ekstremalne oraz odpowiadające im spływy jednost-
kowe. 
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Tabela 3 Zaobserwowane stany ekstremalne /cm/, przepływy ekstremalne i średnie /m
3
/s/ oraz od-

powiadające im spływy jednostkowe /dm
3
/s/km

2
/ 

Profil 

WWW 

data 
WWq 

SSW 

okres 
SSq 

NNW 

NNq 
WWQ 

data 

SSQ 

okres 
NNQ 

Kłodnica 
– Kłodnica 

296 

8.VII.1997 

 

42,2 

8.VII.1997 

 

 

 

579 

 

 

0,90 

1961-1996 

 

 

 

12,4 

13 

13,15.IX.1997 

 

0,10 

? 

 

 

 

1,37 

Kłodnica 
– Gliwice 

405 

1.06.1940 

198 

102 

1961-1995 

14,4 

36 

1908, 1909 

3,38 

88,1 

8.07.1997 

6,41 

1961-1999 

1,50 

15.08.1963 

 
W zlewni Kłodnicy przeważa odpływ w półroczu zimowym; przebieg odpływu w ciągu roku jest bardzo wyrów-

nany z jednym wezbraniem wiosennym z maksimum w marcu (124% wartości średniego rocznego przepływu) 

oraz minimum we wrześniu (83% wartości średniego rocznego przepływu). Stosunkowo wyrównany przebieg 

odpływu w ciągu roku, wyraźnie podwyższone przepływy minimalne oraz wysokie wartości średnich odpływów 

jednostkowych świadczą o antropogenicznych zaburzeniach reżimu odpływu, w szczególności związanych ze 

znacznym udziałem wód obcych w obiegu wody. 

W dolinie rzeki Kłodnicy występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie raz na 

100 lat i wysokie raz na 10 lat). Tereny zagrożone powodzią należy uwzględnić w planie miejscowym, a ich zago-

spodarowanie bezwzględnie ograniczyć zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne.  Dodatkowo dla rzeki Kłod-

nicy należy uwzględnić w planie również granice obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powo-

dzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat.  

Dla pozostałych dolin cieków nie opracowano map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego co 

nie oznacza, że nie występują tam okresowe zagrożenia powodziowe np. wywołane deszczami nawalnymi. Doli-

ny cieków winny pozostać w użytkowaniu biologicznym jako tereny chronionych korytarzy ekologicznych.  

 
Na analizowanym obszarze znajduje się ujęcie wód podziemnych oraz strefa ochronna ustanowiona dla ujęć 

wód podziemnych: 

 istniejące ujęcie wody podziemnej – studnia S-1; 

 strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych studni S-1. 

 

3.1.4. Warunki klimatyczno – meteorologiczne 

Zgodnie z podziałem na dzielnice rolniczo–klimatyczne Polski R. Gumińskiego przedmiotowy obszar należy do 

dzielnicy częstochowsko–kieleckiej, charakteryzującej się następującymi parametrami: 

 średnia roczna temperatura powietrza    7 – 8
0 

C, 
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 czas zalegania pokrywy śnieżnej    60 – 70 dni, 

 czas trwania okresu wegetacyjnego     200 – 220 dni, 

 przeważają wiatry południowo–zachodnie i zachodnie; 

 

Warunki opadowe na analizowanym obszarze scharakteryzowano na podstawie danych pomiarowych z 

posterunku opadowego IMGW Katowice. 

Tabela 4 Zestawienie średnich miesięcznych sum opadów atmosferycznych z wielolecia 1961-1991 w 
roku przeciętnym (a), w roku suchym (b) oraz w roku wilgotnym (c)  

Wiel-

kość 

Sumy miesięcznych opadów w mm 
Rok 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

a 51 46 38 38 42 50 80 87 104 81 57 50 724 

b 31 48 42 38 44 17 14 88 82 41 38 34 517 

c 30 86 53 44 7 37 149 142 137 84 94 148 1011 

 

 
 

Maksymalne miesięczne sumy opadów przypadają na lipiec; najniższe opady notowane są w lutym oraz marcu. 

Na analizowanym obszarze miasta Katowice dominują wiatry z kierunku zachodniego: wiatry południowo-

zachodnie (19,3%), północno-zachodnie (15,1%) oraz zachodnie (14,1%). Wiatry północne to (6%), a z północ-

nego-wschodu (6,4%). Średnia prędkość wiatru wynosi do 3,1 m/s. Ważną cechą analizowanego terenu jest 

mała liczba dni bezwietrznych (11% czasu w roku), co ma wpływ na rozpraszanie zanieczyszczeń powietrza at-

mosferycznego powstałych ze źródeł lokalnych oraz poza omawianym obszarem. 

Sprawą kluczową dla prawidłowej analizy jakości powietrza obok monitoringu stężeń zanieczyszczeń jest bieżąca 

ocena warunków klimatycznych i meteorologicznych kształtujących poziom imisji zanieczyszczeń. W poniższej 

tabeli zestawiono podstawowe parametry meteorologiczne w roku 2010.  

Rok 2010 w porównaniu z danymi z wielolecia charakteryzowały znacznie wyższe sumy opadów, niższe tempe-

ratury i mniejsza prędkość wiatru od wartości średnich. 

Dominujące kierunki wiatru w roku 2010 r. były zgodne z charakterystyką wieloletnią (1971-2000) - udział sekto-

ra SW w Katowicach wynosił 24,7%. Najmniejszy udział wiatrów zanotowano z kierunku N (5,6%). 
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Tabela 5 Charakterystyka wybranych elementów meteorologicznych dla stacji meteorologicznej Katowice – 
Muchowiec w 2010 roku 

Elementy  
meteorol. 

Miesiące 
Rok 

2010  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

Temp. [OC] -6,0 -1,2 3,5 8,9 12,4 17,3 20,4 18,1 12,0 5,9 6,6 -5,0 7,7 

Temp. max [OC] 2,4 12,3 20,4 25,2 21,5 32,2 33,5 28,9 23,6 18,2 18,5 9,6 33,5 

Temp. min. [OC] -21,4 -13,4 -11,9 -2,9 4,7 6,6 7,7 8,4 2,0 -2,5 -9,7 -20,7 -21,4 

Prędkość wiatru 
śred.[m/s] 

2,6 2,5 3,3 2,5 2,2 2,1 1,8 2,6 2,4 2,6 3,3 2,7 2,5 

Udział cisz [%] 4,8 6,4 6,3 9,7 7,0 11,3 18,0 11,3 9,9 8,9 3,8 6,0 8,6 

Opad atmosf. 
[mm] 

51,9 29,7 35,8 48,5 250 69 107 89,6 152 11,5 69,4 58,8 974,2 

% normy opadu  
atmosf. 

133 82 86 92 326 77 105 113 247 22 143 123 134 

Liczba dni  
z opadem 

18 16 14 12 27 12 11 17 17 10 15 18 187 

Liczba dni  
z mgłą 

4 5 2 3 4 1 0 0 6 10 6 11 53 

 
W obszarze opracowania ze względu na kierunki dominujących wiatrów występują ogólnie korzystne warunki 

przewietrzania – napływ czystego, chłodnego powietrza z terenów leśnych. 

Warunki topoklimatyczne 

W obszarze opracowania dominuje topoklimat powierzchni zadrzewionych, gdzie wskutek osłonięcia po-

wierzchni granicznej przed wypromieniowaniem przez okap drzew występują stosunkowo niskie wartości pro-

mieniowania cieplnego podłoża (wypromieniowania efektywnego) w zakresie długofalowym. Nocne spadki 

temperatury są znacznie mniejsze niż na powierzchniach sąsiednich (otwartych pól i łąk).  

W otoczeniu cieków i zbiorników wodnych można wyróżnić topoklimat den dolinnych pokrytych roślinnością 

łąkową, z wodą gruntową do 1m ppt; w czasie pogodnych nocy występuje tendencja do tworzenia zastoisk zim-

nego powietrza, co powoduje niebezpieczeństwo wystąpienia przymrozków lokalnych typu radiacyjno-

adwekcyjnego. 

Na pozostałej części obszaru występują średniokorzystne  korzystne  warunki dla zabudowy - jest to topoklimat 

terenów zabudowanych wyżej położonych części dolin z wodą gruntową zalegającą głębiej niż 2m ppt, topokli-

mat zabudowanych zboczy dolin z wodą gruntową zalegającą głębiej niż 1m, topoklimat form płaskich wyniesio-

nych ponad dno dolin, na gruntach przepuszczalnych oraz topoklimat form płaskich wyniesionych ponad dno 

dolin, na gruntach przepuszczalnych bez zwartej szaty roślinnej. 

3.2. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

Główne zasoby środowiska, tworzące podstawowy ruszt ekologiczny terenu opracowania stanowią: 

 lasy ochronne kompleksu leśnego Lasów Panewnickich  - są to tereny o największym potencjale bio-

tycznym i zasięgu oddziaływania, o randze ponadlokalnej;  

 trwałe użytki zielone i zadrzewienia w dolinach cieków; 
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Lasy na terenie miasta Katowice w całości należą do kategorii lasów trwale uszkodzonych na skutek działalności 

przemysłu, reprezentujących III strefę uszkodzeń (silna) oraz II strefę uszkodzeń przemysłowych (średnia), w 

związku z czym wszystkie zostały zaliczone do kategorii lasów ochronnych. W obszarze opracowania dominują 

zbiorowiska boru mieszanego wilgotnego Qerco roboris Pinetum, boru wilgotnego Molinio – Pinetum oraz sub-

kontynentalnego boru mieszanego sosnowo – dębowego Pino – Qercetum. W obrębie Panewnik występują 

zespoły leśne typu Dentaria Glandulosa z roślinnością górską - ciemiężyca zielona, omieg górski. 

Tereny leśne i trwałe użytki w dolinach rzek stanowią obszary o największej bioróżnorodności, zapewniające 

powiązania ekologiczne z otoczeniem – wskazane do pełnienia funkcji przyrodniczych. 

Istotnymi elementami lokalnej struktury przyrodniczej są tereny zieleni urządzonej: tereny ogrodów działko-

wych, tereny parków. 

Są to obszary o znaczącym potencjale biologicznym, jako lokalne źródła zasilania procesów przyrodniczych. 

Szczególnie znaczące ze względu na jakość życia mieszkańców oraz potencjał biotyczny zapewniający ciągłość 

procesów biologicznych na terenach zainwestowanych są obszary zieleni towarzyszącej zabudowie i ciągom 

komunikacyjnym. 

Aktualnie zasoby przyrodnicze i krajobrazowe w obszarze opracowania nie są objęte ochroną prawną w rozu-

mieniu przepisów szczególnych. 

 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do obszarów o szczególnych 

walorach przyrodniczych, nieobjętych dotychczas ochrona prawną należy: 

 Dolina Kłodnicy – tereny otwarte o powierzchni 54,5 ha stanowiące zasadniczą część zdegradowanego 

(głównie w Ligocie i Ochojcu), wymagającego regeneracji korytarza ekologicznego. Charakteryzująca się 

wysokimi walorami krajobrazowymi i dużym zróżnicowaniem florystycznym; 

 Stary Panewnik – obszar leśno – łąkowy o powierzchni o powierzchni 12,6 ha, miejscami podmokły w 

dolinie Rowu Panewnickiego i częściowo Kłodnicy. Fragment rzadkich zbiorowisk torfowiskowych i le-

śnych (bór bagienny), będący miejscem występowania roślin chronionych i kilku rzadkich i chronionych 

ptaków i płazów. 

3.3. Ocena jakości środowiska oraz jego zagrożeń wraz z identyfikacją źródeł tych zagrożeń  

Powierzchnia ziemi 

Tereny osuwisk i zagrożone ruchami masowymi
1
 

Większość osuwisk w Katowicach ograniczona jest do skarp przykorytowych cieków i ma ścisły związek z infiltra-

cją wód opadowych i roztopowych w obręb stromych partii dolnej części stoku. Duża część osuwisk zarejestro-

wanych w terenie ma pochodzenie antropogeniczne i związana jest ze stromym pochyleniem skarp powstałych 

w wyniku działalności człowieka. 

Oceny aktywności dokonano na podstawie takich czynników jak stan zachowania skarp, stopień zachowania 

koluwiów, stan drzewostanu, gleby czy przejawy wód w obrębie osuwisk. Osuwiska nieaktywne, nie wykazujące 

aktywności w ciągu ostatnich 50 lat, słabo zaznaczają się w terenie. Ich granice zatarte są przez procesy denuda-

cji, działalność rolniczą, zabudowę i działalność erozyjną wód płynących. Spośród 39 osuwisk wyznaczonych na 

terenie powiatu Katowice 9 oceniono jako aktywne ciągle, 25 jako aktywne okresowo, a 5 jako osuwiska nieak-

tywne. Wśród 39 osuwisk  3 osuwiska znajduje się na skarpach przykorytowych w dolinie Kłodnicy w obszarze 

objętym planem. Ze względu na to, że osuwiska znajdują się w sporej odległości od współczesnych koryt można 

przyjąć, że decydującym czynnikiem osuwiskotwórczym była infiltracja wód opadowych i roztopowych w obręb 

skarp przydolinnych. Skarpy osuwisk w rejonie Kłodnicy nie przekraczają wysokości 5 metrów, formy nieaktywne 

                                                           
1
 Rejestr osuwisk i terenów zagrożonych dla powiatu Katowice wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 

ramach tematu „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO” 2019 
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często niemal całkowicie pozbawione są już koluwium, przez co ich czoła są bardzo słabo zaznaczone.  Drugą 

statystycznie istotną grupą osuwisk są formy powstałe na antropogenicznie stromo pochylonych skarpach wy-

kopów pod linie kolejowe. Na terenie powiatu katowickiego zidentyfikowano 10 tego typu osuwisk. Są to małe 

formy, nie przekraczające powierzchni 0,07 ha. Osuwiska są płytkie, o niskich skarpach, w obrębie których do-

szło do nieznacznych osunięć cienkich warstw zwietrzeliny. Najczęściej są aktywne lub okresowo aktywne. Osu-

wiska tego typu stwierdzono w rejonie Murcek, Załęskiej Hałdy i Kokocińca. Na terenie powiatu Katowice zareje-

strowano 8 terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. Tereny zagrożone wyznaczone zostały wzdłuż natu-

ralnych skarp przydolinnych, głównie w pobliżu już istniejących osuwisk lub tam, gdzie kąt nachylenia skarpy 

oraz warunki hydrogeologiczne mogą sugerować powstanie ruchów masowych. 

 

Skutki eksploatacji górniczej 

Rejon Starych Panewnik (na zachód od ul. Owsianej) na skutek eksploatacji prowadzonej od lat 80-tych ub.w. 

uległ obniżeniom do około 3,0m w lesie przy zachodniej granicy opracowania (na zachód od ul. Kuźnickiej). 

Oddziaływanie eksploatacji górniczej na powierzchnię i obiekty budowlane w długim horyzoncie czasowym, jaki 

jest przyjmowany dla opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, charakteryzuje się 

trudną prognozowalnością i dużym rozproszeniem losowym, dlatego wskazuje się na konieczność uzyskania 

przez inwestora warunków geologiczno-górniczych udzielanych każdorazowo przez przedsiębiorcę górniczego 

 

Stosunki wodne 

Stosunki wodne w rejonie opracowania uległy znacznym przeobrażeniom – w wyniku zabudowy terenu, zwodo-

ciągowania i skanalizowania  nastąpiło zmniejszenie retencji gruntowej z jednoczesnym wzrostem wód od-

prowadzanych kanalizacją oraz obniżenie zwierciadła wód podziemnych w wyniku prowadzonych prac budowla-

nych i realizacji sieci infrastruktury technicznej.  

Przeobrażenia lokalnych stosunków wodnych pogłębiają występujące wpływy eksploatacji górniczej  nastąpiło 

wyraźne zmniejszenie zasobów wód podziemnych w wyniku obniżenia ich zwierciadła jako skutku systematycz-

nych odwodnień (górotworu) różnych formacji geologicznych oraz zwiększonej ich infiltracji w głębsze podłoże. 

Przeobrażenia w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych dotyczą również ich stanu jakościowego.  

 

Stan jakości wód podziemnych na analizowanym terenie przedstawiono na podstawie danych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach z najbliższego terytorialnie punktu monitoringu 

zlokalizowanego w Katowicach: 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

WSKAŹNIKI 
W II 

KLASIE 

WSKAŹNIKI W III 
KLASIE 

WSKAŹNIKI W IV 
KLASIE 

WSKAŹNIKI W V 
KLASIE 

KLASA JAKOŚCI 
W PUNKCIE W 

2014 R. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych, Dz. U. Nr 143, poz. 896 

KATOWICE 
PEW, NO3, 
Zn, Cd, Mn, 
SO4, Na, Fe 

Temp., Ca pH, Cl, Ni  IV 

 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, natomiast klasy IV, V oznaczają słaby 

stan chemiczny. Wody w badanym punkcie ze względu na podwyższoną wartość stężenia niklu oraz niski odczyn 

pH, zaliczono do IV klasy jakości. Stężenia niklu znacznie przekraczające wartość normatywną są typowe dla 

kwaśnych wód kopalnianych. Pochodzenie niklu w wodach podziemnych związane jest zarówno ze źródłami 

geogenicznymi (utlenianie pirytu oraz wietrzenie minerałów grupy serpentynu), jak i  antropogenicznymi (prze-

mysł metalurgiczny, elektroniczny i naftowy oraz ścieki komunalne). 
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Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 

października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środo-

wiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482). 

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

 klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub zmienionych tyl-

ko w bardzo niewielkim stopniu, 

 klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków niezakłóco-

nych działalnością człowieka są niewielkie, 

 klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 

 klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych (biologicznych, fizyko-

chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt znacznie różnią się od tych, które zwykle 

towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód, 

 klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których nie występują 

typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 

Stan jakości Kłodnicy przedstawiono na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki monitoringu jakości wód powierzchniowych (dane pomiarowe 

WIOŚ Katowice) zestawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 6  Klasyfikacja JCWP w 2014 roku 

NAZWA JCW NAZWA 
PUNKTU 
POMIA-
ROWO-

KON-
TROLNE-

GO 

KLASA 
ELEMEN-
TÓW BIO-
LOGICZ-

NYCH 

KLASA ELE-
MENTÓW 

HYDROMOR-
FO LOGICZ-

NYCH 

KLASA ELE-
MENTÓW 

FIZYKOCHE 
MICZNYCH 

(GRUPA 3.1 - 
3.5) 

KLASA ELEMEN-
TÓW FIZYKO 

CHEMICZNYCH - 
SPECYFICZNE 

ZANIECZYSZCZ. 
SYNTETYCZNE I 
NIESYNTETYCZ-

NE (3.6) 

STAN 

/ POTEN-
CJAŁ 

EKOLO-
GICZNY W 
PPK MO-
NITORIN-
GU OB-

SZARÓW 
CHRO-

NIONYCH 

 

OCENA SPEŁ-
NIENIA WY-

MOGÓW DLA 
OBSZARÓW 

CHRONIONYCH 

/ OBSZARY 
CHRONIONE 

WRAŻLIWE NA 
EUTROFIZACJĘ 
WYWOŁANĄ 
ZANIECZYSZ-

CZENIAMI 
POCHODZĄ-

CYMI ZE ŹRÓ-
DEŁ KOMU-
NALNYCH/ 

STAN W PPK 
MONITORIN-
GU OBSZA-

RÓW CHRO-
NIONYCH 

Kłodnica do 
Promnej 

(bez) 

Kłodnica 
– poniżej 

ujścia 
Jamny 

IV I PSD II słaby N ZŁY 

 
Jakość wód Kłodnicy kształtuje się pod wpływem zrzutów słonych wód kopalnianych i ścieków bytowo-

gospodarczych. Wody Kłodnicy na badanym odcinku zostały zaklasyfikowane  do IV klasy jakości wód po-

wierzchniowych. 

 

Klimat akustyczny 

Teren opracowania narażony jest na ponadnormatywny hałas drogowy szczególnie wzdłuż ul. Panewnickiej i 

Owsianej.  

W ramach „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice” z roku 2010 przeprowadzono 

charakterystykę głównych źródeł hałasu i możliwości redukcji. Jako obszary o przekroczonych wartościach do-
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puszczalnych wskazano tereny Owsianej, Panewnickiej - przekroczenia do 10dB na fasadach budynków miesz-

kalnych - ze względu na zbyt bliskie położenie budynków względem ulicy brak jest możliwości skutecznej ochro-

ny antyhałasowej poprzez elementy tłumiące hałas na drodze propagacji (np. ekrany). Obniżenie uciążliwości 

hałasowej można osiągnąć poprzez działania z dziedziny organizacji ruchu (ograniczenie ruchu pojazdów cięż-

kich, uspokojenie ruchu, poprawa płynności ruchu). Wszelkie zmiany organizacyjne w ruchu możliwe będą po 

sporządzeniu studium komunikacyjnego.  

Rejony te zostały ujęte w zakresie polegającym na stosowaniu nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych 

oraz wskazano konieczność konserwacji nawierzchni drogowej. W ramach realizacji POŚpH wykonano przebu-

dowę nawierzchni jezdni ul. Owsianej z mieszanek SMA (lata 2012-2013) oraz przebudowę nawierzchni jezdni 

ul. Panewnickiej z mieszanek SMA, chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej (lata 2013-2014). 

Aktualny „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2017 - 2022” uwzględnia 

planowane środki ograniczenia hałasu dla wyznaczonych obszarów działania, zagrożonych ponadnormatywnym 

hałasem tj. ulice Panewnicką (od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej). Dla redukcji hałasu drogowego program za-

kłada przede wszystkim egzekwowanie dopuszczalnych prędkości jazdy. Ponadto, projekt zakłada przeglądy 

stanu nawierzchni dróg (ulice Piotrowicka i Panewnicka) i ewentualne remonty nawierzchni przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii, które powinny być wykonywane przez cały okres trwania programu. 

Istotnym problemem w Katowicach jest brak czytelnego układu na osi północ-południe. Istniejące połączenia 

przebiegają przez tereny gęsto zamieszkałe i nie posiadają alternatywy powodując uciążliwość przede wszystkim 

dla mieszkańców dzielnic południowych. Jedną z najistotniejszych inwestycji drogowych jest tzw. Zachodnia 

Obwodnica wykorzystująca ślad ul. Owsianej, omijająca zabudowę Starych Panewnik od wschodu, oczyszczalnię 

ścieków od południa i wykorzystująca ślad ul. Gościnnej w Rudzie Śląskiej i jej przedłużenie na północ – na tere-

nie Chorzowa – do węzła Batory. Realizacja obwodnicy winna wpłynąć na znaczną poprawę klimatu akustyczne-

go na terenie min.: Piotrowic, Zadola, Ligoty oraz Brynowa (poprawa o ok. 3 dB). 

3.4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie prawnej 

W obszarze planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie prawnej na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody.  

Prawnej ochronie na podstawie przepisów szczególnych w obszarze opracowania podlegają tereny lasów, zaso-

by wodne oraz złoża kopalin. 

Dla ochrony zasobów czwartorzędowego GZWP 331 „Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica”  konieczne jest sto-

sowanie prawidłowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w celu wyeli-

minowania jakichkolwiek źródeł zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego. Obszar zasilania GZWP nr 331 

również Studium wskazuje jako obszar wymagający szczególnej ochrony wód podziemnych przed zanieczysz-

czeniem, w obszarze którym niezbędne jest: 

 wykluczenie możliwości budowy składowisk odpadów; 

 objęcie systemem kanalizacji służącym do zbiorowego odprowadzania ścieków wszystkich wytwórców 

ścieków; 

 stosowanie najlepszych dostępnych technik zabezpieczających wody podziemne przed zanieczyszcze-

niem w przedsięwzięciach mogących stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia wód podziemnych 

oraz ograniczenie skali nowych przedsięwzięć tego rodzaju; 

 stosowanie nawierzchni szczelnych w przypadkach określonych w § 19 rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 
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168, poz. 1763) oraz oczyszczanie wód opadowych i roztopowych z takich powierzchni w sposób wy-

magany w przytoczonym rozporządzeniu. 

Szczególnym uwarunkowaniem w obszarze opracowania jest zagrożenie terenu występowaniem antropoge-

nicznych i naturalnych procesów geodynamicznych będących wynikiem: 

 istnienia terenów osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi; 

 skutków planowanej eksploatacji górniczej. 

W granicach stref zagrożenia wystąpieniem deformacji nieciągłych w obszarach wychodni uskoków oraz defor-

macji ciągłych będących skutkiem eksploatacji górniczej każda inwestycja budowlana winna być poprzedzona 

szczegółową rozpoznaniem warunków geologiczno-górniczych i ewentualnie badaniami geofizycznymi. 

W dolinie rzeki Kłodnicy występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. Prawo wodne (obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie raz na 

100 lat i wysokie raz na 10 lat). Dla pozostałych dolin cieków nie opracowano map zagrożenia powodziowego 

i map ryzyka powodziowego co nie oznacza, że nie występują tam okresowe zagrożenia powodziowe np. wywo-

łane deszczami nawalnymi. Doliny cieków winny pozostać w użytkowaniu biologicznym jako tereny chronionych 

korytarzy ekologicznych. 

 

4. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

 i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko 

 
Zakres i natężenie potencjalnych skutków środowiskowych realizacji ustaleń miejscowego planu jest rezultatem 

nałożenia się specyficznych oddziaływań projektowanych funkcji lub sposobów użytkowania terenów na cechy 

środowiska w szczególności dotyczące jego wrażliwości i podatności na degradację.  

Ustalenia miejscowego planu zachowują w większości istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenów z 

możliwością rozbudowy przede wszystkim zespołów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej w 

granicach wyznaczonych w Studium, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obszarów cennych przyrodniczo 

oraz terenów pełniących istotne funkcje w systemie powiązań przyrodniczych.  

Podsumowując proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów, 

projekt planu wyznacza nowoprojektowane tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej MU; 

 sportu i rekreacji US; 

 oraz tereny komunikacji: 

– dróg publicznych klasy głównej KDG, KD, KDG/KD – projektowanej Obwodnicy Zachodniej o łącznej 

powierzchni ok. 17,5ha. 

- dróg publicznych przedłużenia ulicy Śląskiej do ulicy Kościuszki – KDZ. 

 

Skutki realizacji ustaleń planu w zakresie nowoprojektowanych zespołów zabudowy mieszkaniowej i usługowej 

kwalifikować się będą do oddziaływań o niewielkim natężeniu – obejmujące oddziaływania o zasięgu miejsco-

wym, przy braku przeciwwskazań w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie własnych analiz doty-

czących w szczególności wrażliwości środowiska i jego podatności na degradację. 

Jedynym terenem, dla którego prognozuje się wystąpienie skutków o średnim natężeniu i ponad miejscowym 

(lokalnym) zasięgu jest projektowana zachodnia obwodnica miasta, o parametrach drogi głównej /tereny KDG/. 

Główne negatywne oddziaływania na środowisko, które stanowiły podstawę sumarycznej oceny, dotyczą: 

 konieczności przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,  
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 uszczuplenia powierzchni terenów zieleni nieurządzonej w dolinach Ślepiotki i Kłodnicy,  

 możliwości wkraczania roślin synantropijnych, 

 przekształceń pokrywy glebowej w obszarze koniecznych prac ziemnych oraz zmiany właściwości fizy-

kochemicznych gruntów w otoczeniu (w szczególności zmian stosunków wilgotnościowych, zanieczysz-

czeń komunikacyjnych), 

 wzmocnienia i częściowo wytworzenia nowej bariery antropogenicznej w obszarach korytarzy ekolo-

gicznych, 

 emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, 

 propagacji hałasu do środowiska. 

Dla minimalizacji skutków środowiskowych projektowaną obwodnicę poprowadzono po śladzie lub równolegle 

do istniejącej ul. Owsianej. W prognozie niekorzystne skutki przedstawiono w całym projektowanym terenie 

obwodnicy, również w pasie istniejącej ulicy Owsianej, ze względu na podwyższenie parametrów drogi i docelo-

wo zwiększenie natężenia ruchu.  

Przedmiotowa inwestycja będzie podlegać procedurze oceny oddziaływania, w ramach której konieczne jest 

określenie wszelkich działań ograniczających niekorzystne oddziaływanie.  

Przebieg obwodnicy zachodniej jest zgodny z przyjętymi kierunkami rozwoju transportu w Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. Projektowana trasa jest jedną z najistot-

niejszych inwestycji drogowych, ze względu na problemy komunikacyjne i uciążliwości dla zabudowy mieszka-

niowej istniejącego, niewydolnego układu komunikacyjnego. 

Oceniany projekt m.p.z.p. przewiduje przede wszystkim lokalny rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej i jednorodzinnej z usługami wraz z towarzyszącą infrastrukturą kosztem powierzchni biologicznie czynnych .. 

Każda zmiana zainwestowania terenu związana jest z mniejszym bądź większym oddziaływaniem na środowisko, 

a stopień oddziaływania będzie uzależniony od intensywności i charakteru zainwestowania.  

Aktualnie na obszarach już zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie na środowisko 

związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych i tzw. „niska emisja”), 

powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu. Na tere-

nach już zagospodarowanych realizacja ustaleń planu będzie więc związana głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem 

się oddziaływań już tu występujących. 

W przypadku realizacji nowej zabudowy czy też elementów infrastruktury oddziaływanie krótkotrwałe na etapie 

budowy polegać będzie między innymi na emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza (których źródłem będą ma-

szyny i urządzenia budowlane). Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, ograniczony do czasu realizacji po-

szczególnych inwestycji.  

Oddziaływanie trwałe będzie polegało przede wszystkim na przekształceniu powierzchni ziemi spowodowanym 

na przykład pracami niwelacyjnymi oraz zajęciem terenu przez obiekty kubaturowe czy powierzchnie uszczelnione. 

Realizacja ustaleń planu może być lokalnie związana z koniecznością wycinku zieleni wysokiej (drzew i krzewów). 

Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych trwale przekształcone zostaną siedliska faunistyczne (ograniczona 

zostanie ich powierzchnia). Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych, potencjalnie zamieszkująca je fauna 

kręgowców zostanie z nich wyparta. 

Z uwagi na fakt, iż plan utrzymuje dotychczasowe zagospodarowanie w rejonie przedmiotowego terenu, 

utrzymując na jego obszarze duży odsetek powierzchni biologicznie czynnych, dogęszczanie istniejącej zabudo-

wy nie przyczyni się do zmian lokalnych uwarunkowań krajobrazowych i topoklimatycznych. Dogęszczenie zabu-

dowy nie przyczyni się również do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych do powietrza.  

Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji projektu miejscowego planu na poszczególne komponenty 

środowiska, w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyjętych rozwiązań planistycznych. 
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4.1. Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą 

Bezpośredni wpływ realizacji ustaleń miejscowego planu na powierzchnię ziemi zaznaczy się głównie w fazie 

zagospodarowywania terenów dla nowoprojektowanych funkcji i wynikać będzie z koniecznych prac ziemnych 

dla potrzeb posadowienia nowoprojektowanych obiektów mieszkaniowych i usługowych, realizacji terenów 

komunikacji oraz wyposażenia terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną.  

 Wpływ realizacji miejscowego planu na ukształtowanie powierzchni będzie generalnie nieznaczny, o 

miejscowym zasięgu ale nieodwracalnym charakterze – projektowana zabudowa w większości 

wymagać będzie jedynie prac mikroniwelacyjnych. 

 Wpływ realizacji ustaleń planu na pokrywę glebową będzie wynikiem konieczności zdjęcia wierzchniej 

warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych i budowlanych, zniekształcenia profilu oraz 

zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów w otoczeniu. Łącznie obszar przeznaczony bezpośred-

nio pod zainwestowanie techniczne (zabudowa i tereny utwardzone) uwzględniając maksymalnie moż-

liwe wskaźniki zabudowy wynosi ok. 50ha (łącznie ok. 100tys. m
3
 urodzajnej warstwy gleby, przy zało-

żeniu średniej miąższości humusu na poziomie 20 cm). 

W fazie zagospodarowywania terenów dla nowych funkcji największe znaczenie ma ochrona zebranej wierzch-

niej warstwy gleby, która powinna zostać zeskładowana oraz wykorzystana gospodarczo na przedmiotowym 

terenie (właściwe zabezpieczenie urodzajnej warstwy gleby polega przede wszystkim na niedopuszczeniu do jej 

zanieczyszczenia w tym ziemią pochodzącą z głębszych warstw oraz nadmiernego ubicia niszczącego jej struktu-

rę). Jeżeli nie uda się zagospodarować gleby na obszarze należącym do Inwestorów, należy uzgodnić z Urzędem 

Miasta jej wykorzystanie w innym miejscu np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych. Skała macierzysta z 

wykopów pod fundamenty może posłużyć do niwelacji terenu lub prac inżynierskich.  

Pośredni wpływ na glebę związany będzie ze zwiększeniem emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z projekto-

wanej obwodnicy zachodniej. 

4.2. Wpływ na kopaliny 

Obszar objęty planem położony jest w granicach udokumentowanego złóż: 

 Śląsk – Pole Panewnickie (ID 7375) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, 

 Śląsk (ID 354) złoże węgla kamiennego, 

 Wujek – część południowa (ID 7114) złoże węgla kamiennego, 

 Halemba II (ID 7320) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, 

 Halemba II (ID 7322) złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), 

 Paniowy – Mikołów - Panewniki (ID 5338) złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), 

 Mikołów (ID 8882) złoże węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej, 

 Panewniki (ID 225) złoże piasków podsadzkowych; 

 Murcki (Głębokie) - ID6699 złoże metanu pokładów węgla (jako kopaliny głównej), 

Obszar objęty planem położony jest w granicach terenów górniczych: 

a)  „Halemba I/II”, 

b) „Katowice – Brynów – Ligota”, 

Ustalenia miejscowego planu wskazują obszary występowania udokumentowanych złóż i dopuszczają ich eks-

ploatację, co zapewnia należytą ochronę złóż i nie ogranicza dostępności kopalin. 

Działalność górniczą należy prowadzić z uwzględnieniem istniejących i planowanych rodzajów użytkowania 

i zabudowy terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie oraz w sposób nie powodujący zmian w ukształto-

waniu terenu i w stosunkach wodnych, które mogą prowadzić do pogorszenia warunków użytkowych istnieją-

cych i planowanych obiektów budowlanych oraz uniemożliwiających grawitacyjne odwodnienie terenów. 
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Działalność inwestycyjną w granicach planu, należy prowadzić z uwzględnieniem, aktualnych na moment spo-

rządzania dokumentacji budowlanej, informacji o przewidywanych czynnikach geologiczno - górniczych, doty-

czących skutków dokonanej, bieżącej i prognozowanej eksploatacji górniczej, uzyskanych od Przedsiębiorcy 

Górniczego.  

4.3. Wpływ na klimat 

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie będzie miała wpływu na lokalne warunki klimatyczne. Niewielkie 

modyfikacje warunków mikroklimatycznych w wyniku wprowadzenia zabudowy dotyczą głównie problemów 

dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z budynków w sezonie 

grzewczym) oraz modyfikacji sił i kierunków słabych wiatrów. Kształtowaniu właściwych warunków 

przewietrzania terenu, szczególnie w związku z wprowadzeniem kolejnych źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych służyć powinny tereny zieleni towarzyszącej zabudowie poprzez dynamizowanie ruchów 

pionowych powietrza. 

W zakresie kształtowania prawidłowych warunków topoklimatycznych istotny jest: 

 zakaz przegradzania doliny cieku zabudową uniemożliwiającą spływ wilgotnych i zanieczyszczonych mas 

powietrza; 

 zakaz zabudowy terenów dolinnych pełniących funkcje klimatyczne i kształtujących odpowiednie warunki 

przewietrzania; 

Projekt planu zapewnia ochronę dolin cieków poprzez wyznaczenie w ich obszarze terenów zieleni ZWS z zaka-

zem zabudowy i zmian ukształtowania – nadsypywania terenów. 

4.4. Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 
W obszarze opracowania nie występują tereny objęte ochroną prawną w rozumieniu przepisów ustawy o 

ochronie przyrody. 

Obszarami o największej bioróżnorodności, zapewniającymi powiązania ekologiczne z otoczeniem – wskazane 

do pełnienia funkcji przyrodniczych są tereny leśne i tereny zieleni w dolinach rzek.  

Na załączniku graficznym nr 2 do prognozy przedstawiono istniejące użytkowanie terenów oraz granice terenów 

o podwyższonej bioróżnorodności: doliny Kłodnicy oraz doliny Rowu Panewnickiego i częściowo Kłodnicy (Stary 

Panewnik). W granicach wyznaczonych obszarów cennych przyrodniczo, projekt miejscowego planu wyłącznie 

zachowuje istniejące tereny biologicznie czynne – niewielkie fragmenty terenów leśnych /ZL/, zieleni urządzonej 

/ZP/, tereny zieleni nieurządzonej /Zn/ oraz wyznacza tereny zieleni w dolinie cieków wodnych /ZWS/, w grani-

cach których ustala m.in. zakaz lokalizacji budynków i dokonywania zmian ukształtowania terenu, zakaz prze-

kształcania, nakaz zachowania powierzchni biologicznie czynnej, w tym zachowanie zieleni półnaturalnej stano-

wiącej biologiczną obudowę cieków. Powyższe ustalenia planu pozwalają na zachowanie i ochronę funkcji lokal-

nych korytarzy związanych z dolinami cieków. 

 

Ponadto, jako obszary o znaczącym potencjale biologicznym i lokalne źródła zasilania procesów przyrodniczych, 

wskazano w pkt. 3.2. prognozy: zasoby przyrodnicze. Projekt miejscowego planu zachowuje wszystkie wymie-

nione tereny zieleni. 

  

Obszar opracowania wchodzi częściowo w obręb korytarza ekologicznego ssaków kopytnych „K/LPK-KATW” oraz 

korytarza spójności obszarów chronionych „Ślepiotka – Kłodnica”. 

Korytarz ekologiczny ssaków kopytnych „K/LPK-KATW”, obejmuje tereny leśne na południe od doliny Ślepiotki 

oraz tereny leśne wraz z doliną Kłodnicy w północno-zachodniej części terenu opracowania. Dodatkowo do 

analizy wykorzystano również mapę przeglądową gospodarki łowieckiej Nadleśnictwa Katowice obręb Panewnik 

(Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach stan na 1.1.2010r.), z zaznaczonymi szlakami migracji 

zwierząt. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I 

24 | S t r o n a  

W obszarze wyznaczonego korytarza jedyne przedsięwzięcia wprowadzane ustaleniami planu to projektowana 

obwodnica zachodnia oraz projektowane tereny usług sportu i rekreacji 1US. Projektowane przedsięwzięcia 

nakładają się na szlaki migracji zwierząt w tym rejonie. Obwodnica zachodnia prowadzona jest po śladzie ulicy 

Owsianej – nie powoduje wytworzenia bariery, ale ją wzmacnia ze względu na projektowane wyższe parametry 

drogi.  

Realizacja obwodnicy zachodniej winna być warunkowana zapewnieniem możliwości bezpiecznej migracji zwie-

rząt poprzez odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne (mosty i przepusty). Lokalizacja przepustów musi jedno-

cześnie uwzględniać projektowane tereny usług sportu i rekreacji 1US. 

Korytarz spójności obszarów chronionych „Ślepiotka – Kłodnica” w obszarze opracowania, związany jest z doli-

nami Ślepiotki i Kłodnicy, obejmując częściowo tereny zainwestowane, szczególnie w dolinie Kłodnicy. Projekt 

miejscowego planu w zakresie nowoprojektowanej zabudowy zachowuje wyznaczoną dolinę Kłodnicy, wprowa-

dzając tereny zieleni w dolinie cieków wodnych /ZWS/. 

Najistotniejszy konflikt przestrzenny projektowanego przeznaczenia terenów z wyznaczonym korytarzem spój-

ności dotyczy przebiegu obwodnicy zachodniej /teren KDG/. Negatywny wpływ realizacji projektowanej obwod-

nicy dotyczy ujściowego odcinka Ślepiotki i Kłodnicy w rejonie ujścia Ślepiotki. Rzeczywisty wpływ zależny będzie 

od rozwiązań konstrukcyjnych, które będą przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko. Jak wspomniano 

powyżej, realizacja obwodnicy zachodniej winna być warunkowana m.in. zapewnieniem możliwości swobodnej i 

bezpiecznej migracji zwierząt. 

Realizacja ustaleń miejscowego planu w zakresie nowoprojektowanej zabudowy spowoduje przede wszystkim 

uszczuplenie terenów biologicznie czynnych. 

Wpływ zabudowy terenu na warunki przyrodnicze dotyczyć będzie przede wszystkim:  

 zmian w lokalnym obiegu wody; 

 zmniejszenie zasilania przez pokrycie terenu materiałami nieprzepuszczalnymi, odprowadzanie wód 

kanalizacją, dodatkowej dostawy energii ze źródeł sztucznych (wypromieniowywanie ciepła z 

budynków w sezonie grzewczym) 

 wprowadzenia źródeł uciążliwości – emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych oraz powstawania 

ścieków i odpadów.  

Dla łagodzenia niekorzystnych skutków w obszarach nowoprojektowanej zabudowy terenu, wynikających z 

uszczuplenia powierzchni biologicznie czynnych, projekt miejscowego planu ustala minimalne powierzchnie 

biologicznie czynne zieleni towarzyszącej zabudowie na poziomie od 30% do 75% powierzchni działki 

budowlanej  

 tereny które winny być zagospodarowane zróżnicowaną zielenią z uwzględnieniem rodzimych gatunków 

drzew i krzewów. Tereny zieleni pełnić będą głównie funkcje mikroklimatyczne poprzez poprawę warunków 

przewietrzania terenu, funkcje ochrony stanu sanitarnego oraz walorów wizualnych krajobrazu. 

 

Realizacja ustaleń planu w obszarze nowoprojektowanych zespołów zabudowy będzie miała wpływ na krajobraz 

o miejscowym zasięgu i długotrwałym charakterze, powodując zmianę z terenów otwartych na tereny 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Dla ochrony walorów wizualnych krajobrazu projektowana zabudowa 

winna się charakteryzować dbałością o estetykę zagospodarowania terenu (rozwiązania w zakresie brył 

obiektów i detalu architektonicznego, materiały wykończeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie otoczenia). 

Szczególną rolę w kształtowaniu walorów estetycznych krajobrazu pełni zieleń poprzez maskowanie i łagodzenie 

wprowadzanych przez człowieka elementów obcych, „agresywnych” czy sztywnej linii zabudowy.  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I 

25 | S t r o n a  

4.5. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja ustaleń miejscowego planu wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede wszystkim w zakre-

sie: 

 przekształceń lokalnych stosunków wodnych przede wszystkim w zakresie zmniejszenia retencji grun-

towej na skutek wprowadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni, z jednoczesnym wzrostem wód 

odprowadzanych kanalizacją oraz możliwości obniżenia zwierciadła pierwszego poziomu wód podziem-

nych na skutek prowadzenia koniecznych prac ziemnych i budowlanych; 

 możliwości zanieczyszczenia wód podziemnych w wyniku wprowadzonych potencjalnych źródeł zanie-

czyszczeń; 

Środowisko gruntowo-wodne charakteryzuje wysoka wrażliwość i podatność na degradację (obszar zasilania 

GZWP nr 331 Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica, doliny  Kłodnicy, Ślepiotki, Kokocińca). W zakresie podstawo-

wym ochrona środowiska gruntowo-wodnego wymaga przede wszystkim wyeliminowania jakichkolwiek nie-

oczyszczonych zrzutów do wód powierzchniowych i gruntu.  

Najistotniejszym źródłem zagrożeń dla środowiska są tereny zabudowane nieskanalizowane (rozwiązania indy-

widualne z odprowadzaniem ścieków do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni). 

W zakresie ochrony wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica 

projekt planu ustala zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków oraz stosowania rozwiązań technicznych w 

zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków 

do gruntu. W zakresie rozwiązań infrastrukturalnych projekt planu przewiduje odprowadzanie ścieków do 

miejskiej kanalizacji lub zastosowanie rozwiązań indywidualnych. 

Przy doborze pojemności zbiorników bezodpływowych należy uwzględnić z jednej strony ilość powstających 

ścieków, a z drugiej – warunki pracy transportu asenizacyjnego. Przyjmuje się, iż pojemność zbiorników winna 

zabezpieczać 14–dniowy okres bezpiecznego przechowywania ścieków lub Inwestor winien posiadać zapewnie-

nie odpowiednio częstszego odbioru ścieków. Konstrukcja zbiornika powinna być całkowicie szczelna, uniemoż-

liwiająca przedostawanie się ścieków do gruntu.  

Ustalenia projektu planu dopuszczają również stosowanie lokalnych oczyszczalni. Zastosowanie lokalnej oczysz-

czalni ścieków musi uwzględniać przede wszystkim warunki gruntowo-wodne (wykształcenie litologiczne podło-

ża, przepuszczalność gruntu, pierwszy poziom wód gruntowych) oraz możliwości odprowadzania oczyszczonych 

ścieków (np. zapotrzebowanie terenu w przypadku zastosowania drenażu rozsączającego). Dobór i możliwości 

zastosowania oczyszczalni lokalnej zależne będą od oszacowanej wielkości powstających ścieków. 

Wody opadowe z terenu opracowania odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej lub poprzez indywidualne 

systemy odwodnień powierzchniowych z rozsączeniem wody w gruntach przepuszczalnych w ramach danej 

nieruchomości gruntowej (z zastrzeżeniem, że stosowane rozwiązania nie mogą powodować szkodliwej zmiany 

stanu wody na gruncie sąsiednim). 

Źródłem zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego mogą być również nieprawidłowe rozwiązania 

gospodarki odpadami. Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej będą źródłem powstawania 

odpadów komunalnych oraz odpadów z prowadzonej działalności. 

Odpady komunalne przejściowo składowane winny być w odpowiednich pojemnikach, a następnie wywożone 

na składowisko odpadów komunalnych przez wyspecjalizowane jednostki. W celu ograniczenia masy odpadów 

kierowanych na składowisko oraz wyeliminowania zagrożeń dla środowiska związanych np. z odpadami 

niebezpiecznymi ze strumienia odpadów komunalnych, konieczne jest wprowadzenie systemu selektywnej 

zbiórki.  

Powstające odpady z działalności usługowej, w zależności od rodzaju, winny być selektywnie gromadzone, w 

odpowiednio przystosowanych pojemnikach w wyznaczonych miejscach. Okresowo, odpady odbierane winny 

być przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem.  
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Projekt planu ustala nakaz magazynowania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód 

opadowych. Jednocześnie w obszarze opracowania wprowadza zakaz zagospodarowania terenów na cele 

związane z: magazynowaniem odpadów, w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem 

magazynowania w budynkach przez przedsiębiorców, odpadów niezbędnych do działalności usługowej lub 

wytworzonych w wyniku działalności usługowej; oraz zakaz lokalizacji składowisk odpadów. 

W zakresie postępowania z odpadami obowiązują zasady określone w gminnym regulaminie utrzymania 

czystości i porządku. 

4.6. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Realizacja ustaleń miejscowego planu nie spowoduje znaczących zmian oddziaływań na jakość powietrza  

w obszarze opracowania w porównaniu ze stanem istniejącym. Uzupełnienie i rozbudowa istniejących zespołów 

zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej będzie źródłem niewielkiego wzrostu emisji niskiej ze źró-

deł grzewczych i komunikacyjnych. 

Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede wszystkim od technicznych parame-

trów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energetyczna, warunki spalania oraz warunki wprowa-

dzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Dla ochrony jakości 

powietrza konieczne jest w przypadku zabudowy istniejącej wyeliminowanie przestarzałych technologicznie 

urządzeń grzewczych oraz procederu spalania odpadów natomiast w przypadku wyznaczonych nowoprojekto-

wanych terenów zabudowy instalacja nowoczesnych systemów grzewczych o korzystnej dla środowiska charak-

terystyce energetyczno-emisyjnej. 

W przypadku terenów usługowych mogą być one źródłem emisji zanieczyszczeń ze źródeł technologicznych. 

Inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest do stosowania metod, technologii i środków 

technicznych chroniących powietrze przed zanieczyszczeniem, jak również do uwzględnienia takich rozwiązań 

technicznych i technologicznych, które zapewnią dotrzymanie obowiązujących standardów jakości środowiska.  

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego projekt planu ustala zaopatrywania obiektów w ciepło 

z systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą z dopuszczeniem indywidualnych źródeł cie-

pła lub grupowych systemów grzewczych, w tym systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii 

o mocy nieprzekraczającej 100 kW. 

4.7. Wpływ ustaleń miejscowego planu na klimat akustyczny 

W obszarze objętym miejscowym planem ochronie przed hałasem podlegają tereny: 

 MW – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 MWU, MU – jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

 US, ZP – jak dla terenów rekreacyjno–wypoczynkowych, 

 U - w zakresie obiektów usług społecznych, usług oświaty, usług zdrowia, a także usługi turystyczne jak 

dla terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 roku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112), dopuszczalne wartości hałasu, zgodnie z w/w rozporządzeniem proponuje 

się przyjąć następująco: 

 

 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach – część I 

27 | S t r o n a  

dla terenów MN 

 gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe: 

 przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 61 dB 

 przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N –  56 dB 

 gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu: 

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następują-

cym LAeq D – 50 dB 

 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 40 dB; 

dla terenów MU, MWU, MW* 

 gdy źródłem hałasu są drogi lub linie kolejowe: 

 przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom LAeq D – 65 dB 

 przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom LAeq N –  56 dB 

 gdy źródłem hałasu są pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu: 

przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następują-

cym LAeq D – 55 dB 

 przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy LAeq N – 45 dB; 

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

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy 

Teren opracowania narażony jest na ponadnormatywny hałas drogowy szczególnie w rejonie ulicy Panewnickiej 

(od ul. Śmiłowickiej do ul. Owsianej. Dla redukcji hałasu drogowego Program ochrony środowiska przed hałasem 

zakłada przede wszystkim egzekwowanie dopuszczalnych prędkości jazdy oraz przeglądy stanu nawierzchni dróg 

(ulice Piotrowicka i Panewnicka) i ewentualne remonty nawierzchni przy zastosowaniu nowoczesnych technolo-

gii, które powinny być wykonywane przez cały okres trwania programu. 

Jedną z najistotniejszych inwestycji drogowych jest tzw. Zachodnia Obwodnica wykorzystująca ślad ul. Owsianej, 

omijająca zabudowę Starych Panewnik od wschodu, oczyszczalnię ścieków od południa i wykorzystująca ślad ul. 

Gościnnej w Rudzie Śląskiej i jej przedłużenie na północ – na terenie Chorzowa – do węzła Batory. Realizacja 

obwodnicy winna wpłynąć na znaczną poprawę klimatu akustycznego na terenie min.: Piotrowic, Zadola, Ligoty 

oraz Brynowa (szacunkowa poprawa o ok. 3 dB). 

W obszarach narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu konieczne jest zastosowanie w budynkach 

środków technicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną do poziomu określo-

nego w przepisach o hałasie. 

W przypadku noworealizowanej zabudowy konieczne jest uwzględnienie istniejących warunków akustycznych 

i dostosowanie funkcji do istniejącego natężenia hałasu, w tym wykluczenie terenów chronionych przed 

hałasem. Nowowyznaczane zespoły zabudowy nie wpłyną na znaczącą zmianę warunków akustycznych.  

Wśród nowoprojektowanych terenów dominują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Funkcjonowa-

nie terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo–usługowych powoduje emisję hałasu o niewielkim poziomie, zwią-

zanym z bytowaniem ludzi. Realizacja działalności usługowej o określonej ustaleniami planu specyfice nie wpły-

nie zasadniczo na warunki akustyczne – sama działalność przeważnie nie wiąże się z emisją hałasu, nie wymaga 

również intensywnej obsługi komunikacyjnej, która mogłaby podwyższyć poziom hałasu w środowisku. Projek-

towana działalność usługowa nie może stwarzać uciążliwości dla sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej w zakre-

sie emisji hałasu oraz wymagać obsługi komunikacyjnej wyraźnie przekraczającej ruch samochodowy występują-

cy na terenach mieszkaniowych. 

4.8. Wpływ na zabytki i dobra materialne 

W obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków śląskiego. 

Ponadto, w obszarze planu występują: 
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 zabytkowe budynki  

 obiekty małej architektury sakralnej i miejsca pamięci,  

 zabytki archeologiczne, 

które projekt planu obejmuje ochroną i ustala szczegółowe zasady ochrony oraz warunki zagospodarowania 

terenów. 

4.9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

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

Obszar objęty niniejszą prognozą zlokalizowany jest w znacznej odległości od południowej granicy Państwa 

z Republiką Czeską. Oddziaływanie realizacji miejscowego planu będzie potencjalnie związane z lokalną niwelacją 

terenu, zajmowaniem powierzchni biologicznie czynnych powstawaniem ścieków i odpadów oraz emisją zanie-

czyszczeń do powietrza. Wpływy tego typu, ograniczane dodatkowo zapisami planu, będą miały charakter lokal-

ny. 

 

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

Przyjęte metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu winny umożliwiać monito-

ring – w podstawowym zakresie  zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejsco-

wego planu oraz  rzeczywistej presji na środowisko. 

1. Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz dynam i-

ki zmian w strukturze użytkowania   

Monitoring skutków realizacji ustaleń planu prowadzony będzie w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym przez Prezydenta Miasta uwzględniającej m.in. prowadzone na bieżąco rejestry wy-

danych pozwoleń na budowę oraz rejestry obiektów oddanych do użytku; 

Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz dynamiki 

zmian w strukturze użytkowania prowadzona będzie w oparciu o np.: 

 wydane pozwolenia na budowę, 

 obiekty oddane do użytku, 

 parametry zabudowy; 

2. Ocena skutków dla środowiska 

Dla oceny skutków dla środowiska realizacji ustaleń miejscowego planu proponuje się zastosowanie metod po-

zwalających na monitoring presji na środowisko oraz stanu jakości środowiska. 

Monitoring presji na środowisko winien dotyczyć w szczególności: 

 realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  rejestr i 

analiza wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

Dla oceny jakości środowiska proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monitoringu Środowiska 

(realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach) w zakresie stanu jakości 

poszczególnych komponentów środowiska oraz występujących tendencji i dynamiki zmian. 

Gromadzone informacje w ramach PMŚ służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez sys-

tematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub innych pozio-

mów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów lub innych 

wymagań, 
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 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian w tym powiąza-

niach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i stanem elementów przyrodni-

czych. 

Dla oceny jakości środowiska i tendencji zmian proponuje się wykorzystanie danych pomiarowych i ocen udo-

stępnianych przez WIOŚ w Katowicach szczególnie w zakresie:  

 jakości wód powierzchniowych, 

 jakości powietrza, 

 hałasu (dla oceny stanu akustycznego środowiska proponuje się skorzystanie z rejestru prowadzonego 

przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy Pra-

wo ochrony środowiska). 

Żródło: http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

Częstotliwość przeprowadzania monitoringu winna wynosić nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

Powyższe ustalenia stanowią propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji planu oraz 

częstotliwości jej przeprowadzania; ostateczne, przyjęte do realizacji metody analizy skutków oraz częstotliwość 

będą przedmiotem ustaleń organu samorządu terytorialnego. 
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6. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru 
 

W obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu nie występują  tereny NATURA 2000. 

Ustalenia projektu miejscowego planu pozwalają na zachowanie i ochronę najcenniejszych zbiorowisk i terenów: 

 leśnych ze szczególnym uwzględnieniem statusu ochronnego lasów, uwzględniając w szczególności 

ustalenia planów urządzenia lasu oraz programów ochrony przyrody nadleśnictw w zakresie miejsc wy-

stępowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz ostoi chronionych roślin i zwierząt; 

 zieleni naturalnej i zadrzewień w dolinach cieków Kłodnicy, Rowu jako korytarzy ekologicznych stano-

wiących obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej, 

 układów zieleni urządzonej – parków, 

 

Projekt miejscowego planu wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny niekorzystny wpływ 

nowoprojektowanej zabudowy na środowisko. Do najistotniejszych rozwiązań należą przede wszystkim: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem 

wymienionych w uchwale oraz przedsięwzięć istniejących w dniu wejścia w życie planu, które działają w 

oparciu o wydane pozwolenia i decyzje administracyjne zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, 

 zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem odpadów, w tym złomu oraz 

odpadów niebezpiecznych, 

 zakaz lokalizacji składowisk odpadów, 

 zakaz odprowadzania ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodar-

ki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się nieoczyszczonych ścieków do gruntu;  

 nakaz magazynowania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych; 

 

Przyjęte w planie obszary i zasady ochrony środowiska oraz wyznaczone tereny korytarzy ekologicznych oraz 

obszarów wyłączonych z zabudowy pozwalają na zachowanie ciągłości przestrzennej i ochronę obszarów o 

szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych. 
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7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Panew-

nickiej w Katowicach – część I.  

Główne osie komunikacyjne terenu opracowania stanowią: ulica Panewnicka i ulica Owsiana. 

Wśród zabudowy dominują tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej z towarzyszącymi usługami. 

W obszarze zachodniej części Panewnik obserwuje się silną presję inwestycyjną, szczególnie intensywny rozwój 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, który stanowić może zagrożenie dla zasobów przyrodniczych 

i krajobrazowych terenu, przede wszystkim w obszarze dolin cieków i w sąsiedztwie terenów leśnych. 

Celem miejscowego planu jest zapewnienie integracji wszelkich działań podejmowanych w granicach terenów 

górniczych, uporządkowanie struktury przestrzennej i ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania 

i zabudowy w nawiązaniu do ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice" – II edycja, przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowic z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

w szczególności w zakresie nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz wyznaczenia i ochrony terenów przyrodni-

czo cennych. 

Ustalenia miejscowego planu utrzymują w większości istniejące użytkowanie i zagospodarowanie terenów do-

puszczając przede wszystkim uzupełnienia i rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej w granicach wyznaczo-

nych w studium.  

Podsumowując proponowane w miejscowym planie zmiany w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów, 

projekt planu wyznacza nowoprojektowane tereny: 

 zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN; 

 zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej MU; 

 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej MWU; 

 sportu i rekreacji US; 

 oraz tereny komunikacji – dróg publicznych klasy głównej KDG,KD, KDZ – w tym projektowanej Obwod-

nicy Zachodniej. 

W obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu nie występują  tereny NATURA 2000. 

 

Ustalenia projektu miejscowego planu pozwalają na zachowanie i ochronę najcenniejszych zbiorowisk i terenów: 

 leśnych ze szczególnym uwzględnieniem statusu ochronnego lasów, uwzględniając w szczególności 

ustalenia planów urządzenia lasu oraz programów ochrony przyrody nadleśnictw w zakresie miejsc wy-

stępowania chronionych siedlisk przyrodniczych oraz ostoi chronionych roślin i zwierząt; 

 zieleni naturalnej i zadrzewień w dolinach cieków Kłodnicy jako  korytarzy ekologicznych stanowiących 

obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej, 

 zieleni urządzonej; 

 

Jedynym i najistotniejszym zagrożeniem dla lokalnych zasobów środowiska jest projektowana obwodnica za-

chodnia o parametrach drogi głównej. Negatywne oddziaływanie na środowisko projektowanej trasy wynika 

zarówno z samej specyfiki przedsięwzięcia, jak i dodatkowo potęgowane jest przebiegiem przez tereny leśne w 

obszarze korytarzy ekologicznych i szlaków migracji zwierząt. Dla minimalizacji skutków środowiskowych projek-

towaną obwodnicę poprowadzono po śladzie lub równolegle do istniejącej ul. Owsianej. Realizacja obwodnicy 

zachodniej winna być warunkowana zapewnieniem możliwości bezpiecznej migracji zwierząt poprzez odpo-

wiednie rozwiązania konstrukcyjne (mosty i przepusty). Przedmiotowa inwestycja będzie podlegać procedurze 
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oceny oddziaływania, w ramach której konieczne jest określenie wszelkich działań ograniczających niekorzystne 

oddziaływanie.  

 

Szczególnych zasad zagospodarowania ze względu na zagrożenia wymagają następujące tereny: 

 

 obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych i terenów zagrożonych ruchami masowymi 

Monitoring obserwacyjny, polegający na obserwacjach obszaru osuwisk oraz ich bezpośredniego 

obrzeżenia, powinien być prowadzony w okresach wzmożonych opadów oraz po intensywnych rozto-

pach. 

 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią w dolinie rzeki Kłodnicy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lip-

ca 2001 r. Prawo wodne (obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 

raz na 100 lat i wysokie raz na 10 lat), w granicach których obowiązuje zakaz zabudowy; 

 

 obszary narażone na ponadnormatywne natężenia hałasu - zastosowanie w budynkach środków tech-

nicznych zwiększających odporność i zmniejszających uciążliwość akustyczną do poziomu określonego 

w przepisach o hałasie lub wykluczenie funkcji podlegających ochronie; 

 

 


