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1.

Wprowadzenie

1.1.

Podstawy, cel i zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów
górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki - Staszic” - część obejmująca
obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.
Zasadniczym celem niniejszej prognozy jest przedstawienie i analiza przewidywanych oddziaływań na
środowisko związanych z realizacją projektowanych w miejscowym planie przeznaczeń i zagospodarowania terenu.
Zakres merytoryczny merytoryczne prognozy oddziaływania na środowisku został określony w Ustawie
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 247).

1.2.

Metody i materiały źródłowe wykorzystane przy sporządzaniu prognozy
Na potrzeby sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dokonano rozpoznania i analizy

uwarunkowań

ekofizjograficznych

terenu

objętego

projektem

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, a następnie w ich kontekście oszacowano możliwe oddziaływanie na środowisko projektowanego
sposobu zagospodarowania terenów. Przeanalizowano czynniki potencjalnie mogące wpłynąć niekorzystnie na
środowisko. Dokonano oceny MPZP w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych. Źródło informacji o stanie
środowiska i jego zasobach na przedmiotowym terenie stanowiły dostępne opracowania, a także materiały
kartograficzne.
Dla określenia potencjalnego wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko posłużono się
metodami analitycznymi wykorzystując analogie pomiędzy planowanymi przeznaczeniami terenów, a obszarami
już zagospodarowanymi o zbliżonych funkcjach w odniesieniu do uwarunkowań środowiskowych.
Prognozę sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:
1.2.1.)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2021, poz. 247)

1.2.2.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1396
z późn. zm.);

1.2.3.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 55);

1.2.4.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020, poz. 310);

1.2.5.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity, Dz.U. 2019, poz. 868
z późn. zm.);

1.2.6.)

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 6);
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1.2.7.)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 1161
z późn. zm.);

1.2.8.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. 2020,
poz. 282);

1.2.9.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tekst jednolity, Dz.U. 2014, poz. 112);

1.2.10.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz.
463);
1.2.11.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.
2003 nr 192 poz. 1883);
1.2.12.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016, poz. 1911);
1.2.13.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz.U. 2016 poz. 2183);
1.2.14.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
(Dz.U. 2014 poz. 1409);
1.2.15.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej
grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408);
1.2.16.) 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.
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano informacje zawarte w następujących materiałach
źródłowych i opracowaniach pomocniczych:
1.2.17.) Opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki - Staszic” obszaru dzielnicy Podlesie i
zachodniego fragmentu dzielnicy Kostuchna, Aktualizacja opracowania ekofijograficznego, Katowice,
sierpień 2017 r.;
1.2.18.) Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania ekofizjograficznego
problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu
wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice, Wyk. WERONA Sp. z o.o.,
2014r.;
1.2.19.) Program ochrony Środowiska dla miasta Katowice;
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1.2.20.) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice – II edycja –
przyjęte uchwałą Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.;
1.2.21.) Program Ochrony Przed Hałasem dla Miasta Katowice, Wyk.: BMT ARGOSS, Katowice, 2010 r.;
1.2.22.) Opracowania dotyczącego ruchów masowych z roku 2019 tj. „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi dla Miasta Katowice” opracowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (Andrzej Piotrowski, Konrad Górka, 2019, Objaśnienia do
mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10000, m. Katowice, pow. Katowice,
woj. Śląskie);
1.2.23.) Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Katowice, w skali 1:50 000;
1.2.24.) Mapa hydrogeologiczna Polski, Ark. Kraków w skali 1:200 000;
1.2.25.) Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000;
1.2.26.) Mapa hydrograficzna Polski, ark. Katowice, w skali 1:50 000;
1.2.27.) Mapa akustyczna miasta Katowic, 2015;
1.2.28.) Kondracki J., 2001: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa;
1.2.29.) Matuszkiewicz, 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne
online: www.igipz.pan.pl);
1.2.30.) Matuszkiewicz, 2008: Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostępne
online: www.igipz.pan.pl);
1.2.31.) Parusel J. B., Skowrońska K., Wower A., Korytarze ekologiczne w Województwie Śląskim – koncepcja do
planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Etap I., CDPGŚ, Katowice, 2007 r.;
1.2.32.) www.katowice.pios.gov.pl (informacje o stanie środowiska w woj. śląskim);
1.2.33.) http://powietrze.katowice.wios.gov.pl;
1.2.34.) www.katowice.eu;
1.2.35.) www.btsearch.pl (stan na 08.2017);
1.2.36.) http://mapy.isok.gov.pl/imap/;
1.2.37.) Dane zebrane w czasie wizji terenowej;
1.2.38.) Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030, opracowana we współpracy Urzędu
Marszałkowskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska , 2012 r.
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2.

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

2.1.

Teren objęty projektem miejscowego planu i jego obecne zagospodarowanie

Rysunek 1 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem
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Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części miasta Katowice
i zajmuje powierzchnię około 594 ha. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wyznaczają:
o od zachodu linia kolejowa nr 139 relacji Katowice - Zwardoń i ul. Kaskady;
o od południa granica Lasu Gniotek;
o od wschodu granica terenów leśnych, linia kolejowa nr 142 relacji Katowice Ligota - Tychy i ul. Armii
Krajowej;
o od strony północnej granica jest nieregularna, trudna do jednoznacznego opisania w terenie, wyznacza ją
południowa granica miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” –
część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, uchwalonego Uchwałą
nr XXVIII/586/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r.
Z terenu opracowania wyłączono wszystkie znajdujące się tu cieki.

W aktualnym zagospodarowaniu dominują tereny zabudowane, obejmujące głównie północną i centralną
część obszaru objętego MPZP oraz w mniejszym stopniu tereny biologicznie czynne, w postaci użytków rolnych zlokalizowane na południu. Dominującym typem zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, charakterystyczna dla
dzielnic podmiejskich. W terenie odznacza się także znaczny udział nowopowstałych budynków mieszkalnych:
jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz zabudowy szeregowej - powstałych w ostatnich latach. Uzupełnienie
układu osadniczego stanowi sieć ulic, zapewniająca lokalną komunikację.
Głównymi elementami układu komunikacyjnego omawianego terenu jest ul. Armii Krajowej, przechodząca
w południowej części w ul. Zaopusta a następnie w ul. Niezapominajek - przebiegające przez omawiany teren w osi
południkowej. Powyższe drogi komunikują przedmiotowy teren od północy bezpośrednio z dzielnicą Piotrowice,
dalej z dzielnicą Ligota, a także pośrednio poprzez ul. Kościuszki - z centrum Katowic w kierunku północno wschodnim i miastem Mikołów na zachodzie. W zachodniej i południowej części terenu przebiega linia kolejowa nr
139 relacji Katowice - Zwardoń, wzdłuż granicy wschodnie -linia kolejowa nr 142 biegnąca z Katowic Ligoty
w kierunku miasta Tychy.
W południowo - wschodniej części terenu zlokalizowana jest Oczyszczalnia Ścieków Podlesie, obsługująca
dzielnice: Piotrowice wraz z Osiedlem Odrodzenia, Podlesie, Kostuchna i Murcki. Eksploatatorem oczyszczalni jest
Spółka Katowickie Wodociągi S.A. Oczyszczalnia Podlesie jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczno - chemiczną
odprowadzającą oczyszczone wody do rzeki Mlecznej.
Wzdłuż północno - zachodniej granicy opracowania przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia
220 kV relacji Katowice-Kopanina, Byczyna-Łagisza-Halemba.
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2.2.

Główne założenia projektowanego dokumentu
W ocenianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje się

wprowadzenie następujących przeznaczeń terenów:
MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - rezydencjonalnej,
MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
MNZ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej,
MN.II – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej,
MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej,
MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowy usługowej,
MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
U – tereny zabudowy usługowej,
UO – tereny zabudowy usług oświaty,
UK – teren zabudowy usług kultu religijnego,
UZ – teren zabudowy usług zdrowia,
USP – teren zabudowy usług społecznych,
US- teren zabudowy usług sportu i rekreacji,
PO – teren oczyszczalni ścieków,
ZC – teren cmentarza,
ZPU – tereny zieleni urządzonej,
ZP – tereny zieleni urządzonej i zabudowy usługowej,
Z – tereny zieleni w dolinie rzecznej,
WS/Z – tereny wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej,
ZL – tereny lasów,
KP – tereny parkingów,
KK – tereny kolejowe,
KDZ – tereny dróg publicznych klasy „zbiorczej”,
KDL – tereny dróg publicznych klasy „lokalnej”,
KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowej”,
KDW – tereny dróg wewnętrznych,
KX/ZP – ciągi pieszo-rowerowe oraz tereny zieleni urządzonej,
KX/ZP/KDD – ciąg pieszo-rowerowy, teren zieleni urządzonej oraz teren drogi publicznej klasy „dojazdowej”,
KX/ZP/KDL – ciąg pieszo-rowerowy, teren zieleni urządzonej oraz teren drogi publicznej klasy „lokalnej”,
KDZ/KK – tereny dróg publicznych klasy „zbiorczej” i kolei,
KDL/KK – tereny dróg publicznych klasy „lokalnej” i kolei.
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W aktualnym stanie zagospodarowania obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dominują tereny zabudowane, obejmujące głównie jego północną i centralną część oraz
w mniejszym stopniu tereny biologicznie czynne, w postaci użytków rolnych - zlokalizowane na południu.
Dominującym typem zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, charakterystyczna dla dzielnic podmiejskich.
W terenie odznacza się także znaczny udział nowopowstałych budynków mieszkalnych: jednorodzinnych,
wielorodzinnych oraz zabudowy szeregowej - powstałych w ostatnich latach. Zabudowa w granicach omawianego
obszaru koncentruje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Niewątpliwie najsilniej zurbanizowana jest jego część
centralna - obejmująca centrum dzielnicy Podlesie. W południowej i północnej części omawianego obszaru,
terenom zagospodarowanym towarzyszą powierzchnie biologicznie czynne, w postaci użytków rolnych a także
powierzchni z roślinnością ruderalną, nieużytkowanych. Aktualnie obserwowany jest rozwój zabudowy na w/w
tereny zielone, co skutkuje rozpraszaniem zabudowy.
W stosunku do obecnego zagospodarowania a także w odniesieniu do obowiązujących MPZP, oceniany
projekt planu przewiduje przede wszystkim utrzymanie istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy
jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej rozwoju. Na mocy ocenianego dokumentu utrzymano istniejące
tereny, w rejonie których zlokalizowana jest zabudowa związana z funkcją mieszkaniową w postaci terenów
zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - rezydencjonalnej (MNR), mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej lub bliźniaczej (MN), mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej (MNZ),
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej (MN.II), mieszkaniowej mieszanej (MM),
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowy usługowej (MN/U) oraz mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) – wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną w postaci terenów dróg publicznych
klasy dojazdowej (KDD), terenów dróg wewnętrznych (KDW) czy terenów parkingów (KP). W kontekście rozwoju
terenów pełniących funkcje mieszkaniowe, przewidziano rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej – rezydencjonalnej, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, jednorodzinnej i zieleni w dolinie
rzecznej, jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz mieszanej z lokalnym rozwojem terenów
dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) oraz terenów dróg wewnętrznych (KDW).
W dotychczasowym zainwestowaniu utrzymano także tereny zabudowy usługowej (U), a lokalnie
wprowadzono nowe tereny o w/w funkcji. Uwzględniono także istniejące tereny zabudowy usług kultu religijnego
(UK), teren cmentarza (ZC), usług zdrowia (UZ), usług społecznych (USP) oraz usług oświaty (UO) i usług sportu i
rekreacji (US). W południowo – wschodniej części terenu uwzględniono także teren istniejącej oczyszczalni ścieków
– w ramach terenu o symbolu PO.
W projekcie planu uwzględniono także główne ciągi komunikacyjne, w postaci dróg publicznych klasy
zbiorczej (KDZ) i lokalnej (KDL), a także przewidziano wprowadzenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej na
tereny biologicznie czynne, w północno - zachodniej i północno - wschodniej części terenu opracowania.
W dotychczasowym zainwestowaniu utrzymano także tereny kolejowe (KK), w rejonie skrzyżowań magistrali
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kolejowej z infrastrukturą drogową, wprowadzono przeznaczenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej
i zbiorczej i kolei oraz dróg wewnętrznych i kolei (KDZ/KK, KDL/KK).
Zapisy ocenianego planu wskazują także na zachowanie terenów zielonych, w tym przede wszystkim
terenów wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej (WS/Z), terenów zieleni w dolinie
rzecznej w ramach jednostki Z, terenów lasów (ZL) oraz terenu zieleni urządzonej (ZP) i terenów zieleni urządzonej
i zabudowy usługowej (ZPU). W południowo – wschodniej części analizowanego obszaru przewidziano także
realizację ciągów pieszo-rowerowych oraz terenów zieleni urządzonej i terenów dróg klasy dojazdowej i lokalnej
(KX/ZP, KX/ZP/KDD, KX/ZP/KDL).

2.3.

Powiązania projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi
dokumentami
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice,

w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK „Murcki
- Staszic” - część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna, jako opracowanie
planistyczne jest powiązany przede wszystkim z następującymi dokumentami:
- Strategią rozwoju miasta Katowice, Katowice 2030, (przyjętego Uchwałą XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia
17 grudnia 2015 r.),
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (przyjętego uchwałą Sejmiku
Województwa Śląskiego Nr V/26/2/20016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.),
- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" (przyjętej uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.),
- Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju 2030.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono ponadto przeznaczenia
i wskazania zawarte w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
nieobowiązującego planu ogólnego:
a) Zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze
dzielnicy Podlesie, terenu w rejonie ulic: Norblina i Storczyków (UCHWAŁA NR V/34/98 RADY MIEJSKIEJ
KATOWIC z dnia 21 grudnia 1998 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 1999.21.573 z dnia 26
kwietnia 1999 r. - MPZP częściowo utracił moc);
b) Zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Podlesie
w rejonie ulic Uniczowskiej i Kaskady (UCHWAŁA NR XXVI/338/2000 RADY MIEJSKIEJ KATOWIC z dnia 28
sierpnia 2000 r., Dziennik Urzędowy województwa śląskiego nr 2000.39.565 z dnia 20 października 2000 r. MPZP częściowo utracił moc);
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c) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice (UCHWAŁA NR
XXXVI/737/05 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2005 r., Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 2005.33.904 z dnia 24 marca 2005 r. - MPZP częściowo utracił moc);
d) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Uniczowskiej
w Katowicach (UCHWAŁA NR LXI/1424/06 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 czerwca 2006 r., Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego nr 2006.86.2440 z dnia 25 lipca 2006 r.);
e) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w południowych dzielnicach
Katowic przy ul. Marzanny (teren nr 1), ul. Uniczowskiej (teren nr 2) (UCHWAŁA NR IX/160/07 RADY MIASTA
KATOWICE z dnia 25 kwietnia 2007 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 2007.95.1940 z dnia
30 maja 2007 r.);
f) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca przebieg
drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej (UCHWAŁA NR XXVIII/585/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
27 lipca 2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 2016.4256 z dnia 8 sierpnia 2016 r.);
g) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca przebieg
drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej (UCHWAŁA NR XXVIII/586/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia
27 lipca 2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 2016.4257 z dnia 8 sierpnia 2016 r.);
h) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic” – część obejmująca teren
doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (UCHWAŁA NR XXXII/652/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 23
listopada 2016 r., Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 2016.6631 z dnia 8 grudnia 2016 r.).

Ustalenia tych planów (przeznaczenia, parametry) uwzględniono przy sporządzaniu ocenianego MPZP
w kontekście innych uwarunkowań tj. zapisów studium, wydanych decyzji oraz oczekiwań mieszkańców
składających wnioski.
Oceniany w niniejszej prognozie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje
także ustalenia zawarte w obowiązującym ustawodawstwie. Projekt planu jest także zgodny ze wskazaniami
zawartymi w opracowaniu ekofizjografcznym [1.2.17].
W odniesieniu do SUiKZP w północno - wschodniej części terenu odstąpiono od realizacji drogi wyznaczonej w w/w dokumencie. Powyższą kwestię opisano szerzej w rozdziale 7.5.
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2.4.

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
Stan wybranych komponentów środowiska jak wody powierzchniowe, wody czy powietrze na terenie

województwa śląskiego, w tym również w granicach miasta Katowice, podlega systematycznemu monitoringowi
prowadzonemu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Przedłożony do oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przewiduje przede wszystkim lokalny
rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, wraz z elementami infrastruktury komunikacyjnej, jako
dowiązanie do istniejącego zagospodarowania. W tym kontekście za wystarczający uznaje się monitoring
środowiska prowadzony przez powołane do tego celu instytucje i nie wskazuje się dodatkowych metod analiz
skutków realizacji projektu planu.

3.

Istniejący stan środowiska na terenie objętym projektem planu
Stan środowiska w granicach przedmiotowego terenu jest wypadkową oddziaływania zarówno czynników

lokalnych, jak i zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań.
Omawiany teren na przestrzeni lat podlegał silnej antropopresji. Degradacja lokalnego środowiska
w granicach opracowania jest związana przede wszystkim z intensywnym rozwojem osadnictwa a także
prowadzoną tu eksploatacją węgla kamiennego.
Zgodnie z podziałem kraju na jednostki fizyczno – geograficzne według Kondrackiego [1.2.26], teren objęty
opracowaniem zlokalizowany jest w prowincji Wyżyny Polskie (34), podprowincji Wyżyny Śląsko - Krakowskiej
(341), makroregionie Wyżyny Śląskiej (341.1), w mezoregionie Wyżyna Katowicka (341.13).

3.1.

Ukształtowanie terenu
Analizowany teren położony jest w zasięgu Zrębu Mikołowskiego, stanowiącego część mezoregionu

Wyżyny Katowickiej. Zrąb Mikołowski jest wydłużonym, spłaszczonym garbem z resztkami zrównań neogeńskich na
wierzchowinach, zbudowanym z piaskowców karbońskich. Ciągnie się od Murcek w kierunku zachodnio –
południowo-zachodnim. Ma szerokość ok. 3,5 – 4,5 km. Od północy i południa ograniczony jest zapadliskami.
Południowa krawędź zrębu ciągnie się wzdłuż południowej granicy obszaru opracowania, zgodnie z biegiem strefy
uskoków Książęcych. Krawędź północna nawiązuje do biegu uskoku Mikołowskiego (ogólnie zbieżnym z doliną
potoku Bagnik – poza terenem opracowania). Zasadniczym elementem jest kopulasty garb w rejonie Kostuchny,
z wierzchowiną na wysokości 316 - 321 m n.p.m. Stoki garbu opadające w kierunku południowym mają nachylenie
do 6-7%, w kierunku wschodnim na ogół 3-5%, a stoki północne mniej niż 4%. Niższy poziom zrównania występuje
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fragmentarycznie na wysokości ok. 293 - 297 m n.p.m., jaką osiągają wzniesienia w Podlesiu oraz na zachód od
Bożych Darów. Nachylenia stoków tych wzgórz wynoszą najczęściej 4,5 – 5%.
Masyw Zrębu Mikołowskiego rozcięty jest głęboką, przełomową przedplejstoceńską doliną rzeczną,
wykorzystującą tektoniczne spękania uskoku Podleskiego. Dolina, nachylona ku północy, została zasypana osadami
plejstoceńskimi, a po okresie zlodowacenia odry częściowo odpreparowana wodami Mlecznej przełamującej się od
północy. Współczesne dno doliny ma na przełomowym odcinku szerokość ok. 200 m, dopiero poniżej ujścia potoku
Matownik rozszerza się stopniowo do ok. 300 – 500 m. Stoki nachylone ku przełomowej dolinie Mlecznej łagodnie
przechodzą w zbocza doliny. Lewe (wschodnie) mają nachylenie rzędu 4,5 – 5%, a prawe (zachodnie) przeciętnie
3 – 3,5%, choć w górnej partii miejscami osiągają 5,5%. Stoki nachylone ku przełomowemu odcinkowi Mlecznej
rozcina szereg dolin bocznych. Doliny prawostronnych dopływów Mlecznej są płytkimi i wąskimi, młodymi
formami. Spośród dolin lewostronnych dopływów wyróżnia się dolina potoku Matownik – dłuższa i głębiej wcięta
w podłoże.
Wcięcie Matownika w podłoże jest asymetryczne. Stoki nachylone ku dolinie z prawej strony są
stosunkowo wysokie (25-30 m), ale połogie (spadki wynoszą przeciętnie ok. 4%). Z lewej strony Matownik podcinał
odporne na erozję piaskowce karbońskie. Powstał wypukły stok o nachyleniu sięgającym 9-11%, wyeksponowany
ku północy i północnemu zachodowi - w jego obrębie warunki nasłonecznienia nie są korzystne dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej. Formą wyróżniającą się morfologicznie jest także krótka dolina prawostronnego
dopływu Matownika o wyraźnie wyodrębnionych, stromych zboczach (25-37%), mających wysokość do 5-6 m.

Analizowany teren jest generalnie płaski, stanowi równinę morenową o charakterze denudacyjnym
powstałą i wymodelowaną w okresie zlodowaceń. W ukształtowaniu terenu zaznacza się niewielkie nachylenie
w kierunku do dolin poszczególnych cieków, zwłaszcza Mlecznej. Poza niewielkimi korytami drobnych cieków
i rowów melioracyjnych oraz nasypami kolejowymi na analizowanym terenie nie występują jakiekolwiek znaczące
formy morfologiczne, tak antropogeniczne, jak i naturalne. Centralna i północna część terenu została już dość
mocno zmieniona na skutek postępującej tu urbanizacji [1.2.17].

3.2.

Budowa geologiczna
Zgodnie z Aktualizacją opracowania ekofizjograficznego… [1.2.17], zasadniczą część profilu pokrywy

osadowej podłoża skalnego rejonu południowych dzielnic Katowic, stanowią utwory karbońskie. Karbon górny
(produktywny) osiąga miąższość ok. 2000– 3000 m. Partie stropowe karbonu budują tu skały serii mułowcowej
(westfal A i dolna część westfalu B), której miąższość waha się w granicach od ok. 900 m do ok. 1350 m. Górną
część profilu (ok. 350-450 m) serii mułowcowej stanowią warstwy orzeskie, wykształcone jako szare łupki
mułowcowe i iłowce, z wkładkami drobnoziarnistych piaskowców i syderytów. Wśród łupków występuje przeszło
50 pokładów węgla, z których nieliczne osiągają miąższość pozwalającą zaliczyć je do bilansowych. W kierunku
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stropu profilu warstw orzeskich udział piaskowców wyraźnie wzrasta. Na powierzchni terenu skały te odsłaniają się
w rejonie Kostuchny, Bożych Darów i Zarzecza. W strefie wychodni pokryte są piaszczysto-kamienistą lub gliniastą
zwietrzeliną. Na pozostałym obszarze utwory karbonu przykryte są młodszymi osadami. Miejscami występują
bezpośrednio pod cienkimi pokrywami osadów czwartorzędowych. Na obszarze objętym opracowaniem osady
karbońskie odsłaniają się na powierzchni w części północno-wschodniej i wschodniej.
Po okresie akumulacji karbońskiej nastąpiły ruchy górotwórcze głównej fazy orogenezy waryscyjskiej
i denudacja powierzchni skalnej. Ponowny okres przewagi sedymentacji przepada na dolny i środkowy trias. Osady
tego okresu zalegają niezgodnie na zwietrzałych skałach stropu karbonu. Serię triasu rozpoczynają piaskowce,
mułowce i iłowce czerwono – brunatne warstw świerklanieckich, na których leży zredukowana przestrzenie
warstwa wapieni, dolomitów i margli retu, stanowiącymi młodsze ogniwo triasu dolnego (kampil). Trias środkowy
(anizyk) reprezentują wapienie płytowe i faliste, margle i dolomity warstw gogolińskich, budujące czapę ostańca
odsłaniającego się na powierzchni w południowej części Piotrowic.
Utworów wyższych ogniw triasu nie stwierdzono w rejonie opracowania. Luka sedymentacyjna obejmuje
także całą jurę i kredę oraz paleogen, sięgając dolnego miocenu. Na obszarze objętym opracowaniem, zgodnie
z Mapą Geologiczną Polski ark. Gliwice pod osadami czwartorzędowymi zalegają wyłącznie osady karbońskie (część
północna i centralna terenu), zaś osady mioceńskie występują jedynie na niewielkim fragmencie w części
południowo-wschodniej. Powierzchnia osadów przedkenozoicznych jest silniej urzeźbiona niż powierzchnia terenu,
co jest skutkiem kilku faz ruchów górotwórczych oraz intensywnej denudacji, trwającej do początku neogenu.
Górotwór karboński, wraz zalegającymi na nim miejscami płatami utworów triasu, pocięty jest licznymi uskokami
tworzącymi dwie generacje. W pierwszej przeważają uskoki o kierunkach przebiegu WNW–ESE, w drugiej - NW-SE.
Pierwsza, starsza generacja związana jest z waryscyjskimi ruchami górotwórczymi, druga - z ruchami kimeryjskimi,
podczas których odnowione zostały także liczne uskoki starsze, a dyslokacje objęły również utwory triasu. Główne
struktury tektoniczne ukształtowały się podczas laramijskich i alpejskich ruchów górotwórczych. W miocenie
(neogen) pogłębiające się obniżenia tektoniczne zostały wypełnione produktami niszczenia wypiętrzanych zrębów.
Miąższość osadów mioceńskich jest bardzo zróżnicowana, jak już wspomniano występują one pod przykryciem
osadów czwartorzędowych jedynie w południowo-wschodniej części obszaru. Zasadniczą część profilu osadów
miocenu stanowią iły, iły margliste lub piaszczyste, miejscami z wkładkami piaszczystymi, warstw grabowieckich.
Pokrywa zróżnicowanych osadów czwartorzędowych ma miąższość najczęściej kilku metrów, a w dolinach
kopalnych przekraczającą 30 m. Tworzą ją głównie utwory lodowcowe, wodnolodowcowe akumulowane podczas
zlodowaceń sanu i zlodowacenia odry oraz utwory rzeczne późnoplejstoceńskie i holoceńskie.
Osady zlodowaceń południowopolskich wypełniają rynny dolin preglacjalnych. W dolnej części są to mułki,
piaski i żwiry zastoiskowe i wodnolodowcowe. Na nich zalegają gliny glacjalne. Są to gliny oraz gliny piaszczyste lub
pylaste, szare lub szarożółte, miejscami rozdzielone serią zastoiskowych i wodnolodowcowych piasków
drobnoziarnistych i pyłowatych z licznymi przewarstwieniami mułków oraz mułków ilastych z domieszką żwirów
drobnookruchowych w spągu. Gliny lodowcowe występują powszechnie, poza kulminacjami zbudowanymi ze skał
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starszego podłoża. Zalegają na nich płaty piasków i żwirów wodnolodowcowych, kończących serię osadów
związanych ze zlodowaceniami południowopolskimi.
Okres zlodowacenia odry (środkowopolskie) wiązał się z akumulacją osadów transportowanych przez wody
proglacjalne oraz bardzo podobnie wykształconych piaszczysto – żwirowych osadów lodowcowych. Są to zwykle
piaski różnoziarniste z przewarstwieniami i domieszką drobnych żwirów lub mułków. Lądolód prawdopodobnie
oparł się o wyniosłość Zrębu Mikołowskiego. Miejscami w zbiornikach zastoiskowych deponowane były iły
piaszczyste i mułki o barwie szarostalowej, z przewarstwieniami mułków piaszczystych w części stropowej.
Młodsze piętra zimne reprezentują osady o różnej genezie: miejscami piaski rzeczne, drobnioziarniste piaski
eoliczne zalegające sporym płatem na zachód północ od doliny Ślepiotki; eluwia rozmytych glin lodowcowych oraz
osady deluwialne – piaski, pyły i gliny będące produktami niszczenia skał karbońskich i triasowych, deponowane na
stokach Zrębu Mikołowskiego. Okres stosunkowo intensywnego powstawania pokryw deluwialnych trwał do
wczesnych faz holocenu. W holocenie miała miejsce głównie erozja i akumulacja piasków rzecznych oraz namułów
w dnach dolin. W obrębie kopalnych starorzeczy spotyka się torfy lub namuły mineralno – organiczne ze
szczątkami roślin, o miąższości do 3–5 m.. Namuły den dolinnych tworzą najczęściej piaski drobnoziarniste i mułki
piaszczyste z domieszką części organicznych o miąższości do ok. 3-4 m. Miejscami występują przewarstwienia
organiczno - mineralne.

Warunki górnicze
Na analizowanym terenie, w głębokim podłożu występują udokumentowane złoża kopalin: węgla
kamiennego Murcki (ID Midas 319) i metanu pokładów węgla Murcki (głębokie) (ID Midas 6691). Na niewielkim
południowo - zachodnim fragmencie występuje złoże węgla kamiennego Mikołów (ID Midas 8882).
W przeszłości na całym tym obszarze wyznaczone były obszary i tereny górnicze, jednak obecnie jedynie
na niewielkim, północno-wschodnim fragmencie terenu wyznaczono obszar i teren górniczy „Murcki I”, ich granice
pokrywają się. Jak wynika z pisma Polskiej Grupy Górniczej Odział KWK Murcki-Staszic na analizowanym terenie nie
przewiduje się wystąpienia wpływów eksploatacji górniczej. Wpływy eksploatacji dokonanej, zakończonej w 2004
r., wygasły i obecnie przedmiotowy teren znajduje się poza ich zasięgiem. Analizowany teren jednak przez kilkaset
lat poddany był podziemnej eksploatacji górniczej, stąd też każdorazowo należy uwzględniać występowanie
aktualnych czynników geologiczno-górniczych.
Spośród informacji dotyczącej historycznych wpływów eksploatacji należy odnotować występowanie
terenów płytkiej eksploatacji górniczej, która wskazywana była we wschodniej części obszaru. Tereny płytkiej
eksploatacji wykazywano zarówno w SUIKZP z 2012 r., jak i w opracowaniu PIG z 2011 r. Ich zasięgi nieznacznie
różnią się, pod uwagę należy brać łącznie oba opracowania [1.2.17].
W 2015 r. Główny Instytut Górnictwa wykonał „Ekspertyzę w zakresie określenia kategorii przydatności
terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w zachodniej i południowej części Obszaru Górniczego
„Murcki I”. Poniżej przedstawiono wyciąg z tego opracowania:
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„Warunki geologiczno-inżynierskie w terenie po zakończonej działalności górniczej „Murcki I” (terenie
pogórniczym) opracowano na podstawie analizy istniejących danych zawartych w dokumentacji mierniczogeologicznej zakładu górniczego, w szczególności map górniczych (zakresu i sposobu przeprowadzonej eksploatacji
złoża, rozmieszczenia wyrobisk) oraz wyników obserwacji deformacji powierzchni (rodzaj, miejsce i czas
wystąpienia, rozmiary oraz sposób likwidacji).
Kryteria rejonizacji geologiczno-inżynierskiej terenu po zakończonej eksploatacji górniczej w południowozachodniej części OG ”Murcki I” przyjęto według „Zasad dokumentowania warunków geologiczno-inżynierskich
likwidowanych kopalń” (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2009 r.):
I – niekorzystne, obejmujące tereny górnicze kategorii V oraz kategorii C terenu pogórniczego,
II – utrudnione, obejmujące tereny górnicze kategorii III i IV oraz kategorie terenu pogórniczego B (B1, B2 i B3),
III – korzystne, obejmujące tereny górnicze kategorii 0, I i II oraz kategorie terenu pogórniczego A.
Teren pogórniczy kategorii A to teren mało przekształcony, na którym zagrożenia deformacjami
praktycznie nie występują. Teren pogórniczy kategorii B to teren przekształcony, przydatny warunkowo do
zabudowy obejmujący rejony płytkiej eksploatacji, stwarzające zagrożenie powstaniem deformacji ciągłych (B 1 - po
5 latach od zakończenia eksploatacji teren można zaliczyć do kategorii A) lub nieciągłych (B2) czy zagrożenie emisją
gazów kopalnianych (B3 –zagrożenie czasowe).”
Teren objęty opracowaniem niemal w całości znajduje się w obszarze zaliczonym do kategorii A, jedynie
niewielka część znajduje się w obszarze B2:
o

Tereny kategorii A, to tereny na których nie prowadzono płytkiej eksploatacji węgla, a wpływy eksploatacji
głębokiej całkowicie zanikły. Do terenów tej kategorii należy zdecydowana część powierzchni terenu, na
którym zakończono działalność górniczą. Ich przydatność do zagospodarowania budowlanego jest
nieograniczona.

o

Tereny zaliczone do kategorii B2,2, czyli teren zagrożony deformacjami nieciągłymi o średnim stopniu
zagrożenia, związane są z eksploatacją w rejonie szybu „Podlesie” i obejmują obszary zabudowy
mieszkalnej przy ulicy Armii Krajowej.
Jak wynika z opracowania górotwór jest ustabilizowany, nie występują tu obecnie żadne zjawiska górnicze.

Pewne ograniczenia w zabudowie mogą występować jedynie na terenie, który został oznaczony jako B 2,2. Uskoki
karbońskie się ustabilizowały i nie wykazują obecnie żadnej aktywności. Ostateczne wnioski z opracowania
(dotyczące bezpośrednio analizowanego terenu przedstawiają się następująco:
1)

W terenie po zakończonej działalności górniczej „Murcki I” (terenie pogórniczym) eksploatacja złoża węgla

kamiennego odbywała się na jego znacznej części. Nie prowadzono jej tylko w części południowej. Początek
działalności górniczej sięga pierwszej połowy XIX w., a zakończenie eksploatacji w obrębie Ruchu „Boże Dary” KWK
„Murcki - Staszic” nastąpiło w 2015 roku. Wybrano 8 pokładów na głębokości od 50 m do 600 m. W zasięgu
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wpływów eksploatacji górniczej znalazła się bardzo duża część przedmiotowego obszaru. Poza nim była tylko
południowa część.
(…)
3)

Pomiary niwelacyjne sieci Gigant przeprowadzone do 2005 r. w terenie po zakończonej działalności

górniczej „Murcki I” (terenu pogórniczego), wskazują na to, że powierzchnia znajduje się w fazie stabilizacji –
„uspokojenia”. Pomierzone obniżenia upoważniają do stwierdzenia, że oddziaływania deformacji na powierzchnię
i obiekty budowlane można uznać za pomijalne i należy zakwalifikować teren do 0 kategorii terenu górniczego.
Teren ten charakteryzują deformacje: odkształcenia poziome do ±0,3 mm/m, nachylenia do 0,5 mm/m i promień
krzywizny powyżej 40 km. Uwzględniając jednak rozrzut krzywizny proponuje się przyjąć dla bezpieczeństwa jej
promień wynoszący 20 km. Z punktu oddziaływania deformacji ciągłych teren pogórniczy „Murcki I” w znacznej
części można zaliczyć do kategorii A. Przydatność budowlana terenów tej kategorii jest nieograniczona.
4)

Na przedmiotowym terenie znajdują się płytkie wyrobiska eksploatacyjne (na głębokości do 100 m).

Przydatność powierzchni do zabudowy w ich rejonie jest ograniczona. Rejony płytkiej eksploatacji zaliczono do
terenów pogórniczych, głównie kategorii B2,2.
Aktualnie uskoki nie są aktywne, gdyż nie obserwuje się w ich rejonie przejawów deformacji typowych dla
oddziaływań uskoków. W przeszłości, ze względu na wieloletnią eksploatację górniczą, wiele uskoków było
aktywnych, co przejawiało się występowaniem progów terenowych. Obecnie w rejonach gdzie nie jest prowadzona
eksploatacja górnicza, jest mało prawdopodobne, aby deformacje związane ze strefami wychodni uskoków
wystąpiły, gdyż ruchy powierzchni już zanikły lub są bliskie zaniku.
(…)
6) Tereny kategorii B2,2 w przypadku przeznaczania na cele budowlane wymagają przeprowadzenia prac
uzdatniających podłoże przez podsadzenie pustek lub zastosowanie specjalnych sposobów posadowienia obiektów
budowlanych.
(…)
9) Warunki wodne na powierzchni terenu są ustabilizowane. Wpływy dokonanej eksploatacji górniczej
w południowej i zachodniej części Obszaru Górniczego „Murcki I” już ustały, a w związku z zaprzestaniem dalszej
eksploatacji powierzchnia terenu nie będzie ulegała obniżaniu i w chwili obecnej nie ma zagrożenia wystąpienia
podtopień w związku z dokonaną eksploatacją górniczą oraz prowadzonymi obecnie działaniami likwidacyjnymi
i zabezpieczającymi zakład górniczy.
10) Z uwagi na konieczność zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym czynnych sąsiednich zakładów górniczych
odwadnianie Ruchu „Boże Dary” KWK „Murcki-Staszic” będzie prowadzone przez kilkadziesiąt lat. Nie przewiduje
się istotnych zmian warunków wodnych w wyrobiskach górniczych w terenie po zakończonej działalności górniczej
„Murcki I” (terenie pogórniczym).
(…)
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12) Na podstawie analizy wyników pomiarów zawartości gazów kopalnianych: CH 4, TP (suma węglowodorów) i CO2,
można wyeliminować na stan obecny zagrożenie powierzchni migrującymi gazami kopalnianymi.

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi
W granicach opracowania, Państwowy Instytut Geologiczny w opracowaniu z 2019 r. wykazywał
występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych w postaci osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi. Tereny te zinwentaryzowano we wschodniej części obszaru, w dolinie cieku Matownik, pomiędzy ul. Sołtysią
i linia kolejową oraz pomiędzy ul. Sołtysią i ul. Migdałowców.

3.3.

Gleby
Charakterystycznymi typami gleb dla analizowanego obszaru są gleby brunatne wyługowane, gleby

bielicowe i pseudobielicowe, czarne ziemie zdegradowane, gleby torfowe i gleby mułowo-torfowe. Najczęściej
występującym typem są gleby brunatne wyługowane. Występują one na gruntach niezbyt wilgotnych,
charakteryzujących się odczynem obojętnym lub zasadowym. Na gruntach kwaśnych i przeważnie suchych
wykształciły się gleby bielicowe. Dla gruntów bardziej wilgotnych, ale nie mokrych, położonych głównie w wyższych
częściach dolin, charakterystyczne są czarne ziemie zdegradowane (gleby szare). W dnach dolin rzecznych, gdzie
występują grunty mokre, o wysokim poziomie wód gruntowych wykształciły się na ogół gleby torfowe lub mułowotorfowe. Na analizowanym obszarze dominują grunty rolne klas średniodobrych i słabych IV - VI, gleb klas dobrych,
czyli klasy III jest zaledwie ok. 10 hektarów i występują one niewielkimi płatami. Niewielki jest również udział
powierzchni leśnych ujętych w ewidencji gruntów jako lasy. Duża część gleb analizowanego terenu została już
zabudowana, szczególnie w ostatnich latach, gdyż trwa obecnie intensywna urbanizacja tego terenu [1.2.17].

3.4.

Warunki hydrogeologiczne
Według Mapy Hydrogeologicznej w skali 1:200 000 ark. Gliwice analizowany obszar wchodzi w skład

regionu górnośląskiego (XVI), podregionu katowickiego (XVI 2). Główny poziom użytkowy wód podziemnych w tym
regionie znajduje się w utworach karbonu, miejscami również czwartorzędu.
Według Mapy Hydrogeologicznej Polski ark. Zabrze i ark. Tychy na analizowanym terenie głównym
użytkowym piętrem wodonośnym są utwory karbońskie.
Karbońskie piętro wodonośne budują przepuszczalne piaskowce, piaskowce zlepieńcowate lub zlepieńce
warstw łaziskich, rozdzielone na kilka poziomów nieprzepuszczalnymi wkładkami i warstwami iłowców. Skały tego
piętra są kolektorem znacznej ilości wód, choć skomplikowana tektonika i rozdzielenie poziomów wodonośnych
powoduje, że wydajności pojedynczych otworów studziennych są silnie zróżnicowane. Poziomy wodonośne
zasilane są z powierzchni - na wychodniach warstw łaziskich, lub poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędu,
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a lokalnie również triasu. Mapa Hydrogeologiczna Polski ark. Zabrze i ark. Tychy wydziela na tym terenie dwie
jednostki hydrogeologiczne: na południu 2bC3IV i na północy 4bC3II. Wodonośność potencjalnej studni wierconej
wynosi <10 m3h. Jakość wód jest średnia, wymagają one uzdatnienia (IIb). Stopień zagrożenia tych wód jest średni,
gdyż izolacja jest słaba i występują ogniska zanieczyszczeń [1.2.17].
Na analizowanym terenie zlokalizowane są studnie głębinowe nr S-1, S-2, S-3 oraz studnia wiercona S1.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP)
Omawiany teren położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP).

Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)
Teren opracowania zlokalizowany jest w zasięgu jednej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr 145
o kodzie PLGW2000145. Zgodnie z Aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły jej
stan ilościowy został określony jako słaby, stan chemiczny jest dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych jest zagrożona [1.2.12].

3.5.

Hydrografia
Teren objęty MPZP położony jest w dorzeczu Wisły. Główny element sieci hydrograficznej przedmiotowego

terenu stanowi Mleczna oraz jej dwa dopływy Bielawka i Matownik. Prócz cieków głównych na terenie objętym
opracowaniem znajduje się również kilka mniejszych cieków o charakterze rowów powierzchniowych.
Wszystkie cieki zostały wyłączone z granic opracowania, nie mniej jednak przy opisie uwarunkowań
środowiska nie sposób ich pominąć.

Zagrożenie powodziowe
Przedmiotowy teren pozostaje poza zasięgiem obszarów zagrożonych wodami powodziowymi
o prawdopodobieństwie wystąpienia Q=1% [1.2.34].

Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP)
Przeważająca część terenu położona jest w zlewni JCWP „Mleczna” o kodzie PLRW20006211889. Jedynie
niewielki południowo - wschodni fragment należy do zlewni JCWP o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca„ o kodzie
PLRW20006211884.
Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Mleczna” i kodzie PLRW20006211889 ma status silnie
zmienionej części wód, jej potencjał ekologiczny został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych zagrożona.
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Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca” i kodzie PLRW20006211884
ma status naturalnej części wód, jej stan ekologiczny został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych zagrożona.

3.6.

Klimat
Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, obszar opracowania należy do dzielnicy

częstochowsko-kieleckiej. Znajduje się na południowym skraju tej dzielnicy. Na warunki klimatyczne na tym terenie
znaczny już wpływ wywiera bliskość Bramy Morawskiej i Beskidów. Ogólnie klimat jest tu nieco cieplejszy i bardziej
wilgotny niż przeciętnie w obrębie całej dzielnicy klimatycznej. W zakresie większości charakterystyk
meteorologicznych, dla obszaru miasta, za najbardziej reprezentatywne uznano dane pochodzące ze stacji
meteorologicznej w Katowicach - Muchowcu:
•

średnia roczna temperatura powietrza: 7,9°C,

•

średnia roczna temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca (lipiec): 17,3°C,

•

średnia roczna temperatura powietrza najchłodniejszego miesiąca (styczeń): -2,3°C,

•

najwyższa maksymalna temperatura powietrza (29.08.1992): 36,0°C,

•

najniższa minimalna temperatura powietrza (08.01.1987): -27,4°C,

•

średnie roczne sumy opadów atmosferycznych: 724 mm, w półroczu ciepłym (maj-październik) - 458 mm,

•

maksymalny zanotowany opad dobowy (21.04.1972): 82 mm,

•

średnia liczba dni z mgłą w roku: 55 dni,

•

średni czas zalegania pokrywy śnieżnej: 60 dni w roku,

•

przeważające wiatry: ok. 50% wiatrów z sektora zachodniego

•

czas trwania okresu wegetacyjnego: 210 - 220 dni.
Według danych anemologicznych ze stacji meteorologicznej w Muchowcu (wielolecie 1961-1990)

najczęściej wiejącymi wiatrami są wiatry południowo-zachodnie (19,3%), północno-zachodnie (15,1%) oraz
zachodnie (14,1%). Najrzadziej wieją wiatry z północy (6%) oraz z północnego-wschodu (6,4%). Przez 11 % czasu
w ciągu roku występują cisze. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,1 m/s. Najsilniejsze są wiatry zachodnie
i południowo-zachodnie – 4,0 m/s, najsłabsze zaś północno-wschodnie – 2,5 m/s.
Kierunek oraz prędkość wiatru ma istotne znaczenie dla rozpraszania zanieczyszczeń. W przypadku
emitorów wysokich można przyjąć ogólną zasadę, że będzie to następować zgodnie z ogólną cyrkulacją powietrza,
a więc najczęściej z zachodu na wschód. Na niższej wysokości lokalne warunki przewietrzania mogą odbiegać od tej
zasady. Możliwe jest przede wszystkim znaczne zróżnicowane siły wiejących wiatrów z poszczególnych kierunków.
Wielkość opadu dobowego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1% (raz na 100 lat) wynosi ok. 100 mm,
a o prawdopodobieństwie p=50% (raz na 2 lata) ok. 40 mm (Atlas hydrologiczny Polski, 1987). Podczas powodzi
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w maju 2010 r. maksymalne wielkości opadu dobowego wynosiły ok. 40 mm w Katowicach, a ich wielkość
zwiększała się w kierunku południowym województwa osiągając w Bielsku Białej ok. 110 mm [1.2.17].

3.7.

Warunki aerosanitarne
Bezpośrednio na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie ma

stacji pomiarowej monitorującej stan jakości powietrza atmosferycznego. Najbliżej usytuowanym punktem
pomiarowym jest stacja zlokalizowana w Katowicach przy ul. Kossutha, gdzie monitoring prowadzony jest przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z prezentowanych przez WIOŚ w Katowicach danych pomiarowych za rok 2016 wynika, iż w odniesieniu do
średniorocznych poziomów substancji w powietrzu odnotowano przekroczone wartości dopuszczalne jedynie dla
tlenków azotu (NOx).
Wzrost poziomów substancji takich jak pył zawieszony PM10, tlenek siarki czy tlenki azotu odnotowuje się
zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy zanieczyszczenia te powstają głównie w wyniku energetycznego spalania
paliw w kotłowniach i domowych paleniskach. Poza tym do emisji zanieczyszczeń atmosferycznych przyczynia się
także ruch komunikacyjny [1.2.31].

3.8.

Klimat akustyczny
Klimat akustyczny przedmiotowego terenu jest kształtowany głównie przez hałas komunikacyjny i bytowy.

W 2015 r. wykonana została mapa akustyczna Katowic. Wskazuje ona tereny przekroczeń hałasu drogowego
i kolejowego. Przekroczenia hałasu kolejowego występują w rejonie linii kolejowej nr 139 relacji Katowice –
Zwardoń, gdyż często zabudowa jest tu zlokalizowana blisko torowiska. Przekroczenia hałasu drogowego
występują wzdłuż ul. Armii Krajowej i ul. Uniczowskiej, tu również zabudowa jest zlokalizowana blisko jezdni.
Przekroczenia mają niewielki zasięg, ograniczają się do pierwszych linii zabudowy. Przekroczenia hałasu, jakkolwiek
mogą być dokuczliwe dla mieszkańców, nie stanowią obecnie ograniczenia dla planowania przestrzennego [1.2.17].

3.9.

Biosfera
Analizowany teren obecnie jest już dość mocno zurbanizowany i ma charakter podmiejskiej dzielnicy

z zabudową mieszkaniową. W aktualnym stanie zagospodarowania dominują tereny zabudowane, obejmujące
głównie jego północną i centralną część oraz w mniejszym stopniu tereny biologicznie czynne, w postaci użytków
rolnych - zlokalizowane na południu. Środowisko naturalne terenu objętego opracowaniem zostało silnie
przekształcone przez człowieka i stale pozostaje pod wpływem jego działalności. Naturalna roślinność na
przestrzeni lat uległa degradacji i właściwie już tu nie występuje.
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Na szatę roślinną przedmiotowego terenu składają się elementy zieleni urządzonej (ogródki przydomowe,
trawniki, zieleńce itp.), płaty roślinności spontanicznej porastające niezagospodarowane powierzchnie oraz
siedliska ruderalne. Na terenach, które nie zostały jeszcze zabudowane występują grunty orne, co ciekawe jednak,
pomimo niewielkich areałów i otoczenia zabudową w większości pozostają one w zagospodarowaniu, a udział
gruntów odłogowanych jest niewielki. Uprawom towarzyszyły zbiorowiska segetalne. W ich strukturze florystycznej
dominowały gatunki pospolitych w skali kraju chwastów upraw zbożowych i okopowych, w tym na przykład bylica
pospolita (Artemisia vulgaris), wyka (Vicia sp.), powój polny (Convolvulus arvensis), mak polny (Papaver rhoeas) czy
chaber bławatek (Centaurea cyanus) i inne. Na ścierniskach można spotkać między innymi gatunki z rodzaju żółtlica
(Gallinsoga sp.), chwastnica (Echinochloa sp.), jasnota (Lamium sp.).
Na gruntach odłogowanych rozwija się roślinność o charakterze ruderalnym z dominującą nawłocią (Solidago
sp.) oraz trzcinnikiem piaskowym (Calamagrostis epigejos ). Na terenie objętym planem brak jest takich
elementów jak lasy czy większe powierzchnie zadrzewione, oczka wodne czy inne powierzchnie wód stojących.
Brak jest tu również jakichkolwiek wartości przyrodniczych takich jak stanowiska roślin chronionych czy siedliska
godne ochrony. Pojedyncze skupiska zdrzewień towarzyszą zabudowie mieszkaniowej. Jest to typowy teren
o charakterze zabudowanym z elementami ustępującego rolnictwa. Jedyną wartość stanowią doliny cieków, w tym
Mlecznej, przy czym same koryta cieków zostały wyłączone z opracowania, a w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania miasta Katowice” wszystkie te doliny pozostawiono jako wolne od zabudowy.
Fauna terenu opracowania jest reprezentowana przez gatunki zsynantropizowane, związane z osadami
ludzkimi. Do ssaków występujących na terenie opracowania należą potencjalnie przede wszystkim gryzonie jak
myszy (Mus musculus) czy szczury (Rattus norvegicus) a także przedstawiciele jeżokształtnych czy
ryjówkokształtnych jak jeż europejski (Erinaceus europaeus) oraz kret (Talpa europaea). Odnotowano także ślady
buchtowania dzików. W granicach omawianego terenu występuje także populacja zająca szaraka (Lepus
europaeus).
Lokalne zadrzewienia i zakrzewienia na omawianym terenie są potencjalnym schronieniem dla ptaków,
które na przedmiotowym terenie reprezentowane są między innymi przez takie gatunki jak sroka (Pica pica), kawka
(Coloeus monedula), gołąb miejski (Columba livia f.urbana) oraz drobne ptaki śpiewające, których
przedstawicielem jest tu między innymi wróbel domowy (Passer domesticus) czy sikora bogatka (Parus major) oraz
pliszka siwa (Motacilla alba) i zięba (Fringilla coelebs). Tereny rolne stanową miejsce żerowania i gniazdowania
bażanta (Phasianus colchicus).
Bez wątpienia najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt są tutaj bezkręgowce, w tym przede wszystkim
owady i pajęczaki.

Korytarze ekologiczne
Niewielkie fragmenty terenu objętego projektem planu miejscowego, położone wzdłuż południowej granicy,
zlokalizowane są w zasięgu istotnych korytarzy migracji, wyznaczonych na terenie województwa śląskiego [1.2.29].
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Wzdłuż południowej granicy przebiega korytarz migracji ssaków kopytnych o nazwie K/LPK-LM/1. Skrajne
południowo - wschodnie fragmenty terenu położone są w obszarze węzłowym ssaków kopytnych o nazwie Lasy
Murckowskie.

3.10. Obszary chronione
Na analizowanym terenie nie występują formy ochrony przyrody, nie był on również proponowany do
objęcia ochroną. Doliny cieków proponowano do objęcia ochroną w SUIKZP miasta Katowice w postaci
pozostawienia ich wolnymi od zabudowy. Doliny cieków w analizowanym projekcie planu zostały wyznaczone jako
tereny o podwyższonej wartości przyrodniczej.

4.

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu
Poprzez brak realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się

utrzymanie aktualnego stanu planistycznego i realizację zagospodarowania terenów w oparciu o jego ustalenia.
W przypadku odstąpienia od uchwalenia ocenianego projektu MPZP, zasady kształtowania polityki
przestrzennej i postępowania w sprawach przeznaczania terenów, określane będą na podstawie ustaleń
obowiązujących planów miejscowych. Będzie to także miało swoje przełożenie na stan poszczególnych
komponentów środowiska przyrodniczego. Generalnie struktura funkcjonalno - przestrzenna ustalona
w obowiązujących dokumentach jest analogiczna do tej, którą wyznaczono w ocenianym projekcie planu.
W granicach opracowania, na terenach przeznaczonych pod zagospodarowanie na mocy planów
obowiązujących będzie realizowana zabudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a co za tym idzie, będzie
dochodziło do lokalnej niwelacji terenu, naruszenia wierzchniej warstwy gruntów wraz z porastającą je roślinnością,
miejscowego przekształcania siedlisk faunistycznych, wzrostem powierzchni szczelnych lub utwardzonych. Na
obszarach zabudowy utrzymana lub nasilona zostanie emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
a także odprowadzanie ścieków czy emisja hałasu. Niemniej jednak należy podkreślić, iż plany te nie są
dokumentami obowiązującymi dla całego terenu w omawianych granicach, a jedynie dla jego części. W związku
z powyższym, w przypadku braku realizacji ocenianego MPZP będzie dochodziło do dalszego, rozwoju zabudowy na
terenach nie objętych miejscowymi planami, w sposób niezorganizowany. W stanie obecnym powyższa sytuacja
ma miejsce zwłaszcza w południowej części terenu, gdzie zabudowa ma charakter rozproszony. Realizacja
ocenianego planu przyczyni się do wprowadzania nowych form zagospodarowania bądź poszerzenia istniejących
terenów zabudowy w sposób zorganizowany.
Szczególnie niekorzystna z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych jest kwestia rozwoju
zabudowy w rejonie dolin rzecznych. Już w chwili obecnej obserwowana jest realizacja pojedynczych obiektów
mieszkalnych, w postaci domów jednorodzinnych, np. w rejonie doliny rzeki Mlecznej. W przypadku braku
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realizacji ocenianego dokumentu, w którym wskazuje się na ochronę zieleni w dolinach rzek, dalsza presja
zabudowy wydaje się być procesem nieuniknionym. W analizowanym dokumencie, prócz wyznaczonych terenów
wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej (WS/Z) oraz tereny zieleni w dolinie rzecznej (Z)
w rejonie cieków, wprowadzono także jednostkę o symbolu MNZ – tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej. Powyższe wynika z faktu, iż dla tych terenów zostały wydane decyzje o
warunkach zabudowy (zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uchwaleniu
planu zagospodarowania przestrzennego wydane decyzje o warunkach zabudowy sprzeczne z ustaleniami
uchwalonego planu są wygaszane), natomiast nie podlegają wygaszeniu ostateczne decyzje o pozwoleniu na
budowę. Tym samym plan honorować będzie wyłącznie takie budynki, które mają pozwolenie na budowę. W
rejonie części z nich już w chwili obecnej obserwowany jest rozwój zabudowy. Jak wykazano powyżej, w
odniesieniu do ochrony środowiska przyrodniczego, uchwalanie ocenianego dokumentu, poprzez wprowadzenie
terenów WS/Z oraz Z w rejonie cieków wodnych, może uchronić doliny cieków przed dalszą niezorganizowaną
presją zabudowy.
W południowej części terenu, przewiduje się rozwój zabudowy związanej z funkcją mieszkalną, w rejonie
użytków rolnych oraz nieużytkowanych powierzchni, porośniętych roślinnością spontaniczną. W przypadku braku
realizacji ocenianego dokumentu, powyższe tereny będą nadal mogły pełnić funkcje rolnicze. Jednakże przypadku
zaniechania użytkowania rolniczego, może dochodzić tu do naturalnej sukcesji przejawiającej się na przykład
rozwojem gatunków synantropijnych, a także rozwojem roślinności drzewiastej lub krzewiastej, a w dalszej
perspektywie potencjalnie do wtórnego kształtowania się siedlisk leśnych. Nie można także wykluczyć rozwoju
zabudowy w rejonie powyższych terenów, również w sposób niezorganizowany, co może nieść za sobą
niekorzystne oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska, w tym w kontekście uwarunkowań
krajobrazowych.

5.

Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
W stosunku do obecnego zagospodarowania a także w odniesieniu do obowiązujących MPZP, oceniany

projekt planu przewiduje przede wszystkim utrzymanie istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy
jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej rozwoju. W projekcie MPZP przewidziano przede wszystkim rozwój
terenów pełniących funkcje mieszkaniowe, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej –
rezydencjonalnej, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej,
jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz mieszanej z lokalnym rozwojem terenów dróg
publicznych klasy dojazdowej oraz terenów dróg wewnętrznych. Lokalnie wprowadzono nowe tereny o funkcji
usługowej. W projekcie planu przewidziano również wprowadzenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej, na
tereny biologicznie czynne, w północno - zachodniej i północno - wschodniej części opracowania. Zapisy
ocenianego planu wskazują także na zachowanie terenów biologicznie czynnych, w tym w tym przede wszystkim
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terenów wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej, terenów zieleni w dolinie rzecznej,
terenów lasów oraz terenu zieleni urządzonej i terenów zieleni urządzonej i zabudowy usługowej.
Generalnie w zasięgu przewidywanych zmian sposobu zagospodarowania tereny funkcjonują obecnie jako
użytki rolne bądź powierzchnie w chwili obecnej nie użytkowane rolniczo, podlegające naturalnej sukcesji (głównie
poprzez wkraczanie do zbiorowisk gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć późna i kanadyjska). Pozostałe obszary
w zasięgu zmian mają zasadniczo charakter wtórny (antropogenczny). Lokalnie powierzchnie przeznaczone dla
rozwoju zabudowy porośnięte są skupiskami zieleni wysokiej. Na omawianym obszarze już w chwili obecnej
obserwuje się stopniowy rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarach biologicznie czynnych.
Wyróżniającymi się pod względem przyrodniczym obszarami na terenie objętym projektem planu są
niewątpliwie asocjacje roślinne o charakterze łąkowym porastające fragmenty doliny Mlecznej oraz jej dopływów.
Lokalnie towarzyszą im skupiska roślinności wysokiej. Układy te wyróżniają się pod względem zróżnicowania
biologicznego na tle silnie zurbanizowanego obszaru.
Oceniany projekt planu zachowuje obszary biologicznie czynne stanowiące naturalną otulinę dolin
rzecznych, a także tereny większych kompleksów zieleni nieurządzonej i występujące w rozproszeniu skupiska
zieleni wysokiej.
W analizowanym projekcie MPZP wprowadza się zapisy minimalizujące potencjalne niekorzystne
oddziaływanie, w tym m.in. wskazuje się na maksymalną powierzchnie zabudowy czy minimalny odsetek
powierzchni biologicznie czynnych. Oceniany projekt MPZP wskazuje także na szereg zapisów mających na celu
minimalizację wpływu na środowisko z zakresu gospodarki odpadami, gospodarki ściekowej czy z zakresu polityki
ochrony środowiska przyrodniczego. W sposób szczegółowy stan środowiska na terenach objętych projektem
miejscowego planu przedstawiono w rozdziale 3.

6.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Polityka zagospodarowania przestrzennego powinna przede wszystkim opierać się na podstawowej zasadzie,

jaką jest zrównoważony rozwój, który w Raporcie Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju Organizacji
Narodów Zjednoczonych z 1987 r. został zdefiniowany jako „rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą
być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.
Zasada zrównoważonego rozwoju wpisuje się w poszczególne cele ochrony środowiska ustanowione na
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym czy krajowym i z punktu widzenia ocenianego dokumentu cele te,
należy odczytywać w jej kontekście.
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Cele ochrony środowiska mające znaczenie z punktu widzenia ocenianego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zostały ujęte między innymi w dokumentach przedstawionych poniżej.

Dokumenty szczebla międzynarodowego
a) Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko
życiowa ptactwa wodnego (Konwencja Ramsarska) ratyfikowana przez Polskę w 1978 r., której celem jest
ochrona mokradeł: jezior, bagien, torfowisk, rzek i innych wód płynących, lagun, raf koralowych wybrzeży
i zatok morskich, a ponadto sztucznych zbiorników wodnych jeśli są one ostoją ptaków.
b) Konwencja o różnorodności biologicznej (Rio de Janerio) ratyfikowana przez Polskę w 1995 r., której celem jest m.
in. ochrona różnorodności biologicznej na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym
(krajobrazowym) oraz umiarkowane użytkowanie elementów różnorodności biologicznej.
c) Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (Konwencja Paryska)
ratyfikowana przez Polskę w 1976 r., której celem konwencji jest m.in. pobudzenie aktywności narodów do
ochrony ich własnego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, wzmocnienie ochrony najcenniejszych obiektów
o światowym znaczeniu, organizowanie pomocy intelektualnej, technicznej i finansowej krajom, które pomocy
wymagają.
d) Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska) ratyfikowana przez Polskę
w 1996 r., której celem jest ochrona wodnych i lądowych gatunków zwierząt wędrownych na obszarze całego
ich zasięgu.
e) Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Konwencja Klimatyczna) ratyfikowaną
przez Polskę w 1994 r., a której celem jest ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na
poziomie, który nie powodowałby niebezpiecznych zmian w systemie klimatycznym. Dokument określa zasady,
którymi powinny kierować się strony konwencji, aby zrealizować określone cele.
Dokumenty szczebla wspólnotowego
a) Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (Konwencja Berneńska)
ratyfikowana przez Polskę w 1996 r, a której celem jest zachowanie europejskich gatunków dzikich zwierząt
i roślin oraz ich naturalnych siedlisk, zwłaszcza gatunków endemicznych, zagrożonych i ginących.
b) Europejska Konwencja Krajobrazowa ratyfikowana przez Polskę w 2004 r., która dotyczy współdziałania państw
na rzecz ochrony, zarządzania i planowania krajobrazu.
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c) Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r., która ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej i ma za cel osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód.
d) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy, ustanawiająca cele jakości powietrza na rzecz poprawy stanu zdrowia
ludzkiego i jakości środowiska.
e) Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, której celem jest m. in. zdefiniowanie wspólnego podejścia do
unikania, zapobiegania lub zmniejszania szkodliwych skutków narażenia na działanie hałasu, a także stworzenie
podstawy dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych źródeł.
f) Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory, mająca na celu przyczynienie się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium Państw Członkowskich.
g) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona), która odnosi się do ochrony wszystkich gatunków ptactwa
występujących naturalnie w stanie dzikim na europejskim terytorium państw członkowskich. Ma ona na celu
ochronę tych gatunków, gospodarowanie nimi oraz ich kontrolę i ustanawia reguły ich eksploatacji.
Dokumenty szczebla krajowego
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym oraz wspólnotowym mają swoje
odzwierciedlenie w obowiązującym w kraju ustawodawstwie. Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony
środowiska mające znaczenie dla oceny projektowanego dokumentu zostały przedstawione w rozdziale 1.2.
Generalnie oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie stoi w sprzeczności
z celami ochrony środowiska wskazanych powyżej dokumentów. Sposób w jaki realizacja planu wpłynie na
poszczególne elementy środowiska został przedstawiony w kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania,
natomiast sposób w jaki w zapisach planu uwzględniono cele ochrony środowiska został przedstawiony w rozdziale
10.
Dokumenty szczebla lokalnego
Analizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje kierunki działań
wyznaczone w „Strategii ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030” opracowanej we współpracy
Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w 2012 roku. Dokument ten jest
pierwszą w Polsce strategią regionalną, opracowaną zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Ochrony
i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej.
Oceniany projekt planu uwzględnia występowanie w jego granicach obiektów zabytkowych oraz wyznacza
strefy ochrony konserwatorskiej a także wyznacza stanowiska archeologiczne, realizując tym samym wskazaną
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w omawianym dokumencie potrzebę ochrony krajobrazu. Analizowany projekt MPZP realizuje także ujęte
w Strategii… cele strategiczne i kierunki działań w zakresie ochrony bioróżnorodności, w tym poprzez zachowanie
ekosystemów leśnych i nieleśnych w ramach wyznaczonych jednostek WS/Z, Z oraz ZL.
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7.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na środowisko, a także na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów
Oddziaływania na środowisko związane z realizacją ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego będą przede wszystkim następstwem przewidywanego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej
wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
Prognozowane oddziaływania bezpośrednie w rejonie noworealizowanej zabudowy czy infrastruktury (na
etapie realizacji) będą dotyczyły w pierwszej kolejności m. in. lokalnego przekształcenia powierzchni ziemi wraz
z szatą roślinną i siedliskami faunistycznymi, emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, powstawania ścieków
i odpadów czy emisji hałasu i światła. Niemniej jednak należy podkreślić, iż oceniany projekt planu w większości
utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu, a wprowadzane formy zagospodarowania
korespondują z obecnie istniejącymi i stanowią niejako ich kontynuację.
Na etapie realizacji ustaleń planu oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi na emisji
hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Oddziaływanie
to będzie związane z budową bądź rozbiórką obiektów a także z realizacją nowych ciągów komunikacyjnych.
Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, ograniczony do czasu realizacji poszczególnych etapów
inwestycji.
Projektowana infrastruktura drogowa na etapie eksploatacji będzie oddziaływała długotrwale na tereny
przyległe, w zakresie emisji hałasu komunikacyjnego oraz emisji zanieczyszczeń, przy czym stopień tych
oddziaływań będzie uzależniony od natężenia ruchu samochodowego. Mając jednak na uwadze lokalną klasę
planowanych dróg należy się spodziewać, iż nie będą one źródłem znaczących uciążliwości dla terenów przyległych.
W zakresie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych czy oddziaływania akustycznego, na etapie eksploatacji,
przewiduje się długotrwałe oddziaływanie proponowanych do rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej,
usługowej bądź usługowo - produkcyjnej. Do oddziaływań długotrwałych można zaliczyć także wzrost powstawania
zanieczyszczeń sanitarnych oraz odpadów bytowych, powstających na obszarach proponowanych do rozwoju
zabudowy, w szczególności o charakterze mieszkaniowym.
Do wtórnych oddziaływań związanych z planowanym przeznaczeniem terenu można zaliczyć potencjalny,
stopniowy rozwój zabudowy w rejonie utworzonych odcinków dróg oraz terenów już zainwestowanych, na których
obserwowany jest rozwój zabudowy.
Wymienione wyżej oddziaływania będą się w mniejszym lub większym stopniu kumulować w środowisku.
Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów spowoduje wzrost tego oddziaływania.
Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane zanieczyszczenia atmosferyczne. Kumulacja
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ta może mieć miejsce w granicach przedmiotowego terenu jak i na obszarach przyległych. W obszarach już
zagospodarowanych, których przeznaczenie zachowano w projekcie planu będzie dochodziło do utrzymywania się
oddziaływań występujących już obecnie, głównie w postaci emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu
i światła, powstawania ścieków i odpadów a także synantropizacji szaty roślinnej.
Generalnie można jednak stwierdzić, iż realizacja analizowanego miejscowego planu przy zachowaniu
ograniczeń wpływu na środowisko wynikających z jego ustaleń oraz przepisów odrębnych nie spowoduje
poważnych zagrożeń dla środowiska.

7.1.

Przewidywane oddziaływania na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Obszary Natura 2000
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami skupionymi w europejskiej sieci Natura 2000.
Najbliższymi obszarami naturowymi są: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” (PLB 120009)
oddalony o około 20 km na południowy - wschód od terenu objętego projektem planu oraz Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Torfowisko Sosnowiec-Bory” (PLH 240038) położony w odległości około 20 km w kierunku
północno - wschodnim.
W związku ze znacznym oddaleniem od obszarów Natura 2000, należy przyjąć, iż realizacja planu nie będzie
miała wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów naturowych.

Obszarowe i punktowe formy ochrony przyrody
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest poza zasięgiem obszarowych form ochrony przyrody. W jego
granicach nie wyznaczono także pomników przyrody.
Do objęcia ochroną, w postaci pozostawienia wolnymi od zabudowy, w SUIKZP miasta Katowice zostały
zaproponowane doliny cieków. Oceniany projekt planu zachowuje fragmenty dolin rzecznych wraz z biologiczną
otuliną w ramach wyznaczonych terenów WS/Z oraz Z.

7.2.

Przewidywane oddziaływania na powierzchnię ziemi i grunty
Wraz z powstawaniem zabudowy, dróg oraz pozostałej infrastruktury w miejscu ich realizacji dojdzie do

bezpośredniego i trwałego naruszenia i przekształcenia powierzchni ziemi w związku z niwelacją powierzchni
(wykonywaniu wykopów i przesuwaniu mas ziemnych), lokalizacją fundamentów, bądź podbudowy, a także
utworzeniem powierzchni utwardzonych czy szczelnych. Przekształcenia te są praktycznie nieodwracalne.
W rejonie prac będzie potencjalnie dochodziło do zdarcia (zebrania), wierzchniej, urodzajnej warstwy gleby
i wskutek prac niwelacyjnych lokalnego przemieszania jej poziomów genetycznych. W skutek realizacji ustaleń
planu dojdzie praktycznie do trwałego zmniejszenia się udziału powierzchni biologicznie czynnych, w granicach
opracowania kosztem powierzchni szczelnych, bądź utwardzonych. Przyrost powierzchni szczelnych kosztem
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powierzchni biologicznie czynnych prowadził będzie w sposób bezpośredni do ograniczenia możliwości infiltracji
wód w głąb ziemi. W przypadku przyrostu powierzchni utwardzonych lub szczelnych kosztem obszarów
biologicznie czynnych można mówić także o efekcie kumulacji w skali lokalnej z obszarami już zabudowanymi.
Powierzchnie biologicznie czynne na terenach bezpośrednio przylegających do realizowanych obiektów
budowlanych będą w czasie budowy podlegały oddziaływaniom mechanicznym na przykład w postaci rozjeżdżania
lub wydeptywania. Wraz z naruszeniem powierzchni ziemi, przekształceniom będzie podlegać szata roślinna, która
w rejonie budowanych obiektów zostanie trwale usunięta, a na terenach przylegających na skutek oddziaływań
mechanicznych będzie zasadniczo podlegała długoterminowej synantropizacji.
Pośrednio do gleb w trakcie realizacji oraz eksploatacji, a więc w perspektywie długoterminowej będą
przedostawały się zanieczyszczenia emitowane do atmosfery przez pojazdy i urządzenia spalinowe, a także
zanieczyszczenia będące skutkiem ogrzewania domów poprzez spalanie paliw w kotłowniach.
Niemniej jednak, z uwagi na fakt iż oceniany projekt planu przede wszystkim utrzymuje dotychczasowy
sposób zagospodarowania, w mniejszym stopniu wprowadzając nowe formy, oddziaływanie na powierzchnię ziemi
i grunty będą miały charakter zjawisk już występujących, a jedynie lokalnie - pogłębiających się.

7.3.

Przewidywane oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe i podziemne podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.
Teren opracowania położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Mając
na uwadze charakter zamierzeń planistycznych, polegających głównie na poszerzeniu już istniejących terenów
zabudowy, w głównej mierze mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zapisy planu mające na celu ochronę środowiska
wodnego, należ stwierdzić, iż realizacja analizowanego projektu planu nie będzie miała znaczącego wpływu na
wody podziemne.
Z uwagi na fakt, iż część zabudowy mieszkaniowej dzielnicy Podlesie nie jest obsługiwana kanalizacją służącą
do zbiorowego odprowadzania ścieków, potencjalnym zagrożeniem mogłyby być nieszczelne zbiorniki
bezodpływowe gromadzące ścieki (szamba), bądź bezprawne odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gruntu lub
wód powierzchniowych. Nie mniej jednak są to kwestie związane raczej z egzekwowaniem obowiązujących
zapisów prawa krajowego i lokalnego, aniżeli z oddziaływaniem wynikającym z realizacji ustaleń planu.
Na etapie realizacji oddziaływanie może być także związane z lokalnym zaburzeniem infiltracji i dróg
przepływu wód gruntowych.
Na analizowanym terenie zlokalizowane są studnie głębinowe nr S-1, S-2, S-3 oraz studnia wiercona S1.
W zakresie wyznaczonych na rysunku planu studni głębinowych nr S-1, S-2, S-3, w ocenianym dokumencie
wskazano na obowiązujący nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu zgodnie z decyzją
Prezydenta Miasta Katowice z dnia 13.12.2019 r. znak: BG.6531.1.2019.MK, BG.KW–00210/19 zatwierdzającą
zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych składającego się z trzech studni
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głębinowych nr S-1, S-2, S-3 na terenie Oczyszczalni Ścieków Podlesie przy ulicy Zaopusta 70. W zakresie
wyznaczonej na rysunku planu studni wierconej S1 w ocenianym dokumencie wskazuje się na obowiązujący nakaz
przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Katowice z dnia
18.11.2019 r. znak: BG.6531.4.2020.MK, BG.KW–00238/20 zatwierdzającą

zasoby eksploatacyjne dla studni

wierconej S1 z osadów karbońskich zlokalizowanej przy ul. Rezedowej.
Na terenie objętym MPZP główny element sieci hydrograficznej stanowi Mleczna oraz jej dwa dopływy
Bielawka i Matownik. Prócz cieków głównych na terenie objętym opracowaniem znajduje się również kilka
mniejszych cieków o charakterze rowów powierzchniowych. Wszystkie cieki zostały wyłączone z granic
opracowania, nie mniej jednak przy ocenie projektu MPZP nie sposób ich pominąć. Analizując projektowane
zamierzenia planistyczne należy stwierdzić, że przewidywane poszerzenia terenów zabudowy dotyczą głównie
obszarów poza ciekami wodnymi, choć z uwagi na historyczne uwarunkowania osadnictwa często zlokalizowane są
w ich sąsiedztwie. Oceniany projekt planu na terenach przylegających do cieków wprowadza przyrodnicze formy
zagospodarowania w ramach jednostek WS/Z oraz Z, zachowując tym samym ich biologiczną otulinę. Wyjątek
stanowi niewielki fragment doliny Bielawki (w rejonie jednostki 42Z), w południowej części terenu, gdzie
w sąsiedztwie cieku oceniany plan wskazuje na wprowadzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej - rezydencjonalnej w ramach jednostki 1MNR. Należy jednak zauważyć, iż już w chwili obecnej
w ramach powyżej jednostki istnieje zabudowa mieszkaniowa. Ponieważ omawiana kwestia dotyczy stosunkowo
niedługiego odcinka cieku, przy zachowaniu obowiązującego ustawodawstwa oraz zapisów prawa lokalnego,
generalnie nie będzie miała znaczącego wpływu na wody powierzchniowe.
Kwestią problemową dotyczącą ochrony cieków wodnych jest wprowadzenie terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej (MNZ), w bezpośrednim sąsiedztwie cieków. Jak
wspomniano w rozdziale 4 niniejszej prognozy, wprowadzenie w/w jednostek wynika z aktualnego stanu formalno
– prawnego tych terenów, dla których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, nie mniej zgodnie z art. 65
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego
wydane decyzje o warunkach zabudowy sprzeczne z ustaleniami uchwalonego planu są wygaszane, natomiast nie
podlegają wygaszeniu ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę. Tym samym plan honorować będzie
wyłącznie takie budynki, które mają pozwolenie na budowę.Choć kwestia realizacji zabudowań na terenach
biologicznie czynnych, stanowiących naturalną otulinę biologiczną cieku, jest oddziaływaniem potencjalnie
niekorzystnym, oceniany projekt planu, jedynie sankcjonuje istniejący stan prawny. Korzystnym działaniem, jest
wprowadzenie w sąsiedztwie cieków terenów WS/Z oraz Z, gdzie dalszy rozwój zabudowy nie będzie możliwy.
Zgodnie z założeniami analizowanego dokumentu w kontekście oddziaływania na wody powierzchniowe,
w północno - zachodniej części terenu przewiduje się także wprowadzenie terenu związanego z komunikacją, tj.
terenu drogi publicznej klasy lokalnej (2KDL) w rejonie cieku o nazwie Rów Graniczny - lewobrzeżnego dopływu
rzeki Mlecznej. Cieki w rejonie opracowania stanowią dogodne miejsca do bytowania gatunków zwierząt, w tym np.
płazów, a także funkcjonują jako lokalne korytarze ekologiczne. Nowe zainwestowanie obejmuje stosunkowo
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niewielki fragment doliny cieku, niemniej jednak należałoby zastosować działania minimalizujące oddziaływanie
projektowanego zainwestowania na dolinę cieku, w tym na utrzymanie drożności cieku. W projekcie planu
wprowadzono zapis dopuszczający lokalizację i posadawianie przepustów z uwzględnieniem miejsc ich krzyżowania
z ciekami na terenach.
W

ocenianym planie zagospodarowania,

w ramach

ochrony

wód

wyznaczono

tereny

wód

powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej (WS/Z) oraz tereny zieleni w dolinie rzecznej (Z), dla
których ustala się przeznaczenie podstawowe – dla terenów Z: łąki, pastwiska, zakrzewienia, zadrzewienia, zieleń
urządzona, wody powierzchniowe śródlądowe stojące, dla terenów WS/Z: wody powierzchniowe śródlądowe,
zieleń stanowiąca biologiczną obudowę cieku, łąki, pastwiska, zakrzewienia, zadrzewienia. W zapisach dokumentu
wprowadzono także nakaz stosowania ochrony wód powierzchniowych z zachowaniem przepisu art. 38 ustawy
Prawo wodne, zachowanie otwartego koryta rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, a także wskazuje się na
konieczność utrzymania istniejącego ukształtowania terenów w dolinie rzecznej rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS/Z, 2WS/Z, 3WS/Z, 4WS/Z, 5WS/Z, 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z,
7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21Z, 22Z, 23Z, 24Z, 25Z, 26Z, 27Z, 28Z, 29Z, 30Z,
31Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z, 40Z, 41Z, 42Z, 43Z, 44Z, 45Z, 46Z, 47Z, 48Z, 49Z, 50Z, 51Z, 52Z, 53Z,
2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU.
W zapisach analizowanego dokumentu dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiektów usługowohandlowych wyłącznie w związku ze zorganizowanymi imprezami, na czas trwania tych imprez wraz z dniem
poprzedzającym imprezę oraz następującym po imprezie, z wyłączeniem terenów oznaczonych symbolami ZL, Z,
WS/Z.
Zakładając zachowanie dolin cieków wraz z ich otuliną biologiczną, realizacja planu przy uwzględnieniu
obowiązującego ustawodawstwa oraz zapisów prawa lokalnego nie będzie miała znaczącego wpływu na wody
powierzchniowe.

7.3.1. Wpływ na Jednolite Części Wód
Przeważająca część terenu położona jest w zlewni JCWP „Mleczna” o kodzie PLRW20006211889. Jedynie
niewielki południowo - wschodni fragment należy do zlewni JCWP o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca„ o kodzie
PLRW20006211884. Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Mleczna” i kodzie PLRW20006211889 ma
status silnie zmienionej części wód, jej potencjał ekologiczny został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych zagrożona. Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca”
i kodzie PLRW20006211884 ma status naturalnej części wód, jej stan ekologiczny został określony jako zły,
a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zagrożona.
W granicach omawianego terenu ciekiem istotnym z punktu widzenia ochrony Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych jest Mleczna, teren cieku został wyłączony z opracowania a w jego sąsiedztwie oceniany MPZP
nie wprowadza pozabiologicznych form zagospodarowania. Projektowane zmiany zagospodarowania, polegające
33

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej S.A.
KWK „Murcki - Staszic” - część obejmująca obszar dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna

na wprowadzeniu nowych terenów zainwestowanych, nie dotyczą terenów położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie w/w cieków i nie będą związane z ingerencją w ich koryto. W związku z powyższym proponowane
zmiany zagospodarowania, wynikające z ocenianego dokumentu, nie będą w sposób bezpośredni oddziaływały na
w/w JCWP.
W stosunku do Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) teren jest położony w obszarze JCWPd nr 145
o kodzie PLGW2000145. Zgodnie z Aktualizacją Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły jej
stan ilościowy został określony jako słaby, stan chemiczny jest dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych jest zagrożona. Planowane zamierzenia polegają głównie na wprowadzeniu nowych terenów
zabudowy mieszkaniowej, z równoczesnym rozwojem układu komunikacyjnego w postaci dróg klasy lokalnej,
dojazdowy czy wewnętrznych, w mniejszym stopniu z rozwojem zabudowy usługowej. W ocenianym planie
uwzględniono zapisy służące ochronie wód powierzchniowych i podziemnych, w tym szczególnie w kontekście
gospodarki wodno - ściekowej.
Realizacja ustaleń projektu planu będzie związana z oddziaływaniem przede wszystkim o charakterze
lokalnym. W większości planowane zamierzenia polegają na utrzymaniu istniejącego stanu zagospodarowania.
Ponadto w ocenianym planie uwzględniono zapisy służące ochronie wód powierzchniowych i podziemnych.
W związku z powyższym realizacja miejscowego planu przy uwzględnieniu wspomnianych zapisów oraz
obowiązującego ustawodawstwa nie będzie miała znaczącego wpływu na stan Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych i Podziemnych, ani na możliwość utrzymania ich celów środowiskowych.

7.4.

Przewidywane oddziaływania na powietrze
Realizacja przewidzianych w projekcie przeznaczeń terenu będzie nieuchronnie związana z emisją

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.
Na etapie budowy źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą pojazdy i budowlane maszyny
spalinowe. Emisja ta jednak będzie miała charakter niezorganizowany i ograniczony do czasu trwania etapu
budowy. Ponieważ realizacja poszczególnych obiektów w ramach planowanych jednostek zabudowy będzie
rozciągnięta w czasie jednostkowe efekty emisji do powietrza na etapie realizacji nie będą się kumulowały, a co
tym idzie nie będą miały znacząco negatywnego wpływu na ogólny stan aerosanitarny powietrza.
Na etapie eksploatacji emisja do powietrza atmosferycznego będzie związana ze spalaniem paliw
w przydomowych kotłowniach i występowaniem zjawiska tak zwanej „niskiej emisji”. Ze względu na przewidywany,
zauważalny przyrost terenów zabudowy w granicach planu, nieuniknione jest zjawisko wzrostu emisji
zanieczyszczeń do powietrza i lokalnego pogarszania się warunków aerosanitarnych, zwłaszcza w okresie
grzewczym (zimowym). Efekt emisji z poszczególnych gospodarstw będzie się lokalnie kumulował. Nie mniej jednak
przeciwdziałaniu i ograniczaniu emisji zanieczyszczeń atmosferycznych będą służyły zapisy ujęte w projekcie planu.
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Innym źródłem emisji do powietrza będzie ruch kołowy odbywający się po lokalnych drogach. Można
spodziewać się, iż wraz z potencjalnym wzrostem gospodarstw domowych wzrośnie liczba pojazdów, a co za tym
idzie także ilość zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunikacyjnych.

7.5.

Przewidywane oddziaływania na ludzi
Oddziaływanie na ludzi związane z realizacją ustaleń planu sprowadza się zasadniczo do wpływu na stan

aerosanitarny powietrza, na klimat akustyczny oraz warunki w zakresie promieniowania niejonizującego. Pozostałe
aspekty, jak na przykład samopoczucie w kontekście estetyki determinowane kształtowaniem otoczenia
i krajobrazu, mają charakter silnie subiektywny w związku z czym trudno jest je wymiernie ocenić.
Tereny zagrożone wystąpieniem ruchów masowych ziemi
W granicach opracowania, Państwowy Instytut Geologiczny w opracowaniu z 2019 r. wykazywał
występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych w postaci osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi. Tereny te zinwentaryzowano we wschodniej części obszaru, w dolinie cieku Matownik, pomiędzy ul. Sołtysią
i linia kolejową oraz pomiędzy ul. Sołtysią i ul. Migdałowców. W ocenianym projekcie planu, w rejonie zagrożonym
wystąpieniem powyższych zjawisk utrzymano w większości dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu,
głównie w postaci terenów biologicznie czynnych. Wyjątek stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej (9MN.II,
53MN oraz 56MN), w stanie obecnym częściowo zagospodarowane. W przypadku realizacji nowych obiektów
budowlanych, w przyszłości na skutek wystąpienia zjawisk geodynamicznych (osuwisk) może dojść do zaistnienia
zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców, a także zagrożeń dla ich mienia. Z tego względu obszary te nie sprzyjają
realizacji obiektów budowlanych. Na obszarach tych dla uniknięcia potencjalnych zagrożeń związanych
z pojawieniem się zjawisk geodynamicznych, przed ewentualną realizacją obiektów budowlanych należy wykonać
stosowne badania geologiczne podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, które pozwolą na określenie
możliwości realizacji obiektów oraz ewentualnych warunków ich posadowienia.

Uwarunkowania wynikające z dokonanej eksploatacji górniczej
We wschodniej części opracowania należy odnotować występowanie terenów płytkiej eksploatacji
górniczej. Tereny płytkiej eksploatacji wykazywano zarówno w SUIKZP z 2012 r., jak i w opracowaniu PIG z 2011 r.
Ich zasięgi nieznacznie różnią się, pod uwagę należy brać łącznie oba opracowania [1.2.17]. Obszary położone
w zasięgu płytkiej eksploatacji w dużej mierze w stanie istniejącym są już zagospodarowane. Nowe formy
zagospodarowania bądź poszerzenie istniejących dotyczą jednostek: 4-5MM, 8MM, 2U, 18MN, 25MN, 9MN.II.
Przed ewentualną realizacją nowych obiektów budowlanych należy wykonać stosowne badania geologiczne
podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, które pozwolą na określenie możliwości realizacji obiektów
oraz ewentualnych warunków ich posadowienia.
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W 2015 r. Główny Instytut Górnictwa wykonał „Ekspertyzę w zakresie określenia kategorii przydatności
terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w zachodniej i południowej części Obszaru Górniczego
„Murcki I”. Zgodnie z w/w opracowaniem, teren objęty opracowaniem niemal w całości znajduje się
w obszarze zaliczonym do kategorii A, jedynie niewielka północno - wschodnia część znajduje się w obszarze B2:
o

Tereny kategorii A, to tereny na których nie prowadzono płytkiej eksploatacji węgla, a wpływy eksploatacji
głębokiej całkowicie zanikły. Do terenów tej kategorii należy zdecydowana część powierzchni terenu, na
którym zakończono działalność górniczą. Ich przydatność do zagospodarowania budowlanego jest
nieograniczona.

o

Tereny zaliczone do kategorii B2,2, czyli teren zagrożony deformacjami nieciągłymi o średnim stopniu
zagrożenia, związane są z eksploatacją w rejonie szybu „Podlesie” i obejmują obszary zabudowy
mieszkalnej przy ulicy Armii Krajowej.
Tereny kategorii B2,2 w przypadku przeznaczania na cele budowlane wymagają przeprowadzenia prac

uzdatniających podłoże przez podsadzenie pustek lub zastosowanie specjalnych sposobów posadowienia obiektów
budowlanych.
W zakresie ochrony życia człowieka oraz obiektów budowlanych przez skutkami eksploatacji górniczej, w
ocenianym dokumencie ustala się zasadę, iż eksploatacja złóż węgla kamiennego winna zapewniać ograniczenie
niekorzystnych wpływów, w szczególności nie zakłócać stosunków wodnych, w tym możliwości grawitacyjnego
odpływu wód i zapobiegać powstawaniu zalewisk.
Warunki aerosanitarne
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, realizacja przewidzianych w projekcie przeznaczeń terenu będzie
nieuchronnie związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. W stanie istniejącym, na
omawianym terenie występuje problem tzw. „niskiej emisji” nasilający się zwłaszcza w okresie grzewczym. Przyrost
terenów zabudowanych prowadził będzie do pogłębiania się omawianego problemu i kumulacji oddziaływań.
Niemniej jednak należy zauważyć, iż stan sanitarny powietrza w omawianym rejonie jest wypadkową wielu
czynników. Aktualny stan jakości powietrza jest nie tylko determinowany przez procentowy udział powierzchni
zabudowanych oraz rodzaj samej zabudowy, ale także wpływ na jego jakość ma status materialny i poziom
świadomości ekologicznej mieszkańców. Przekłada się to bezpośrednio na rodzaj i jakość opału używanego
w przydomowych kotłowniach czy też sprawność urządzeń grzewczych. Nie sposób pominąć problemu
wykorzystywania jako media grzewcze odpadów komunalnych bądź materiałów zakazanych na mocy tzw.
„uchwały antymogowej” (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). Nie mniej jednak są to kwestie związane raczej z egzekwowaniem
obowiązujących zapisów prawa krajowego i lokalnego, aniżeli z oddziaływaniem wynikającym z realizacji ustaleń
planu.
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Oceniany plan wprowadza zapisy mające na celu ochronę powietrza w tym m.in.: dopuszcza lokalizację
instalacji pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości
nie przekraczającej 100kW.
Korzystnym działaniem w kontekście warunków aerosanitarnych, jest także zachowanie dolin cieków,
stanowiących naturalne korytarze przewietrzania.
Klimat akustyczny
Określone tereny podlegają ochronie przed hałasem na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 nr 0 poz.
112). Dopuszczalne poziomy hałasu obowiązujące na poszczególnych terenach w myśl w/w rozporządzenia zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu,
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe
L.p.

Rodzaj terenu

Pozostałe obiekty i działalność będące
źródłem hałasu

LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom
w roku

LN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
porom nocy

LDWN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
dobom
w roku

LN
przedział czasu
odniesienia
równy wszystkim
porom nocy

1.

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2.

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach

64

59

50

40

3.

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjnowypoczynkowej
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

68

59

55

45

4.

Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys. mieszkańców

70

65

55

45

Realizacja ustaleń planu będzie wiązała się z przyrostem powierzchni terenów zabudowy, dla których
wymagane jest uzyskanie standardów akustycznych w środowisku. Przyrost ten będzie wiązać się także ze
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wzrostem natężenia ruchu w obrębie istniejących lokalnych dróg, umożliwiających dojazd do nowo powstałych
obiektów budowlanych.
Zasadniczym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny przedmiotowego terenu jest hałas komunikacyjny
i bytowy. Podwyższone wartości poziomu hałasu mogą występować również lokalnie na południu omawianego
obszaru w związku z pracą maszyn rolniczych, co nie ma jednak znaczącego wpływu na ogólny stan uwarunkowań
akustycznych. W 2015 r. wykonana została mapa akustyczna Katowic. Wskazuje ona tereny przekroczeń hałasu
drogowego i kolejowego. Przekroczenia hałasu kolejowego występują w rejonie linii kolejowej nr 139 relacji
Katowice – Zwardoń, gdyż często zabudowa jest tu zlokalizowana blisko torowiska. Przekroczenia hałasu
drogowego występują wzdłuż ul. Armii Krajowej, ul. Sołtysiej i ul. Uniczowskiej, tu również zabudowa jest
zlokalizowana blisko jezdni. Przekroczenia mają niewielki zasięg, ograniczają się do pierwszych linii zabudowy.
Przekroczenia hałasu, jakkolwiek mogą być dokuczliwe dla mieszkańców. Oceniany projekt planu generalnie
utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania w rejonach narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne. Wprowadzenie nowej zabudowy opiera się przede wszystkim na dogęszczeniu zabudowy istniejącej,
w nawiązaniu do aktualnego sposobu zagospodarowania. Ma to miejsce wzdłuż ul. Karola Stabika (7MM)
i ul. Armii Krajowej (4-5MM) oraz wzdłuż magistrali kolejowej nr 139 (3MNR, 8-9MNR, 68MN - teren w większości
zainwestowany).
Oddziaływanie akustyczne z chwilą realizacji planu będą się utrzymywały, a istniejące ciągi komunikacyjne
wciąż będą oddziaływały na zlokalizowane w ich sąsiedztwie obszary zabudowy podlegające ochronie akustycznej.
W zakresie ochrony przed hałasem oceniany projekt planu ustala, iż poziom hałasu przenikającego do
środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska, a ponadto wprowadza nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń
przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących obiekty podlegające ochronie przed hałasem w środowisku, gdzie
mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zakaz realizacji funkcji usługowych
(rozumianych jako budynki usług wolnostojących lub usług możliwych do realizacji, jako lokale użytkowe
wbudowane w budynki) mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy
mieszkaniowej.
Promieniowanie niejonizujące
Przewidziana i dopuszczona w planie infrastruktura jak np. sieci elektroenergetyczne czy stacje
transformatorowe są źródłem promieniowania elektromagnetycznego, które może potencjalnie oddziaływać na
ludzi. Nie mniej w ocenianym projekcie planu wprowadzono zapisy służące eliminacji tego zjawiska. Z tego względu,
można stwierdzić, że realizacja ustaleń projektu planu miejscowego, przy uwzględnieniu i stosowaniu zawartych
w nim zapisów ograniczających w zakresie pól elektromagnetycznego, a także przepisów odrębnych zawartych
w obowiązującym ustawodawstwie, nie będzie stanowiła poważnego zagrożenia w kontekście oddziaływania pól
elektromagnetycznych na organizmy ludzi.
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Oceniany MPZP wprowadza nakaz stosowania ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
poprzez zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub na tych poziomach zgodnie
z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska. Ponadto ochronie przed niekorzystnym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych będzie służył zapis wprowadzający zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów
w sposób stwarzający przekroczenia wartości dopuszczalnych dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności
w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu, emisji pola elektromagnetycznego.
Strefy oddziaływania od cmentarza
W ocenianym MPZP uwzględniono ponadto strefy oddziaływania od cmentarza, gdzie obowiązują poniższe
zapisy:
w strefie o szerokości 50 m od granicy cmentarza zakazuje się realizacji:
a) nowej zabudowy mieszkaniowej,
b) zakładów produkujących artykuły żywności oraz budynków przechowujących artykuły żywności,
c) zakładów żywienia zbiorowego;
w strefie o szerokości 150 m od granicy cmentarza zakazuje się realizacji:
a)

studzien i innych ujęć do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

b) oraz stosowania poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z istniejących ujęć.

7.6.

Przewidywane oddziaływania na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną
Dziko występujące rośliny i zwierzęta podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych.
Zgodnie z zapisami w/w ustawy ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego
stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich,
endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie
przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt
i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.
Przewidywane oddziaływanie na biosferę wynikające z realizacji ocenianego dokumentu, a polegające
przede wszystkim na rozwoju terenów zabudowy będzie niewątpliwie związane naruszeniem i zajęciem wierzchniej
warstwy gruntów, a co z tym idzie przekształceniem lokalnej pokrywy roślinnej, a w konsekwencji również siedlisk
faunistycznych. Szata roślinna na powierzchniach przeznaczonych pod realizację zabudowy czy też dróg zostanie
praktycznie trwale usunięta, natomiast w rejonie terenów zabudowy na powierzchniach biologicznie czynnych
zostanie generalnie przekształcona, na skutek czego będzie podlegała procesowi synantropizacji. W rejonach tych
poza obszarami utrzymywanymi przez człowieka, dojdzie do rozwoju kosmopolitycznych gatunków zielnych,
typowych dla siedlisk ruderalnych. Większy udział będą również miały gatunki ozdobne, bądź użytkowe celowo
wprowadzane przez człowieka. Lokalnie zmniejszy się zatem udział siedlisk (fitocenoz) łąkowych czy segetalnych.
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Miejscami realizacja projektowanych przeznaczeń terenu może być związana z wycinką zieleni wysokiej w postaci
drzew lub krzewów (np. w zasięgu jednostek 16-18U). Nie będą to jednak tereny o charakterze leśnym.
Wraz z naruszeniem szaty roślinnej, przekształceniom będą podlegały siedliska faunistyczne. Lokalnie
zostanie więc ograniczona ich, a zamieszkujące je gatunki zwierząt, związane z układami terenów otwartych,
zostaną wyparte na skutek ich zajmowania na potrzeby zabudowy. W obszarach planowanej zabudowy
mieszkaniowej zostaną ukształtowane siedliska typowo antropogeniczne, które będą mogły zostać zasiedlone
przez gatunki zsynantropizowane, związane z osadami ludzkimi, w tym głównie bezkręgowce, ptaki oraz ssaki.
Ze względu na lokalizację terenu opracowania i jego zurbanizowany charakter, tereny najcenniejsze
przyrodniczo, będące potencjalnym miejscem występowania (koncentrowania się) niektórych chronionych
gatunków roślin i zwierząt to w głównej mierze tereny dolin cieków, które na mocy ocenianego projektu planu
zostaną zachowane. Potencjalnie mogą pojawiać się tu przedstawiciele owadów, płazów, a także ptaków i małych
ssaków. Miejscem bytowania i żerowania przedstawicieli awifauny są również lokalne zadrzewienia a także większe
kompleksy łąkowe zlokalizowane na południu.
Z uwagi na uwarunkowania środowiskowe całego regionu i miasta Katowice, przeznaczone pod zabudowę
siedliska, a wraz nimi gatunki zwierząt czy roślin występują tutaj stosunkowo często i w większości mają charakter
synantropów. Choć nieuniknione jest zjawisko potencjalnego zajęcia siedlisk gatunków chronionych, to jednak
można stwierdzić na podstawie dostępnych danych, że realizacja ocenianego dokumentu nie przyczyni się do
znaczącego ograniczenia ich populacji oraz możliwości ich występowania rozpatrywanych w szerszej skali. Teren
już w chwili obecnej charakteryzuje się znacznym zurbanizowaniem, a nowowprowadzane tereny zabudowy
stanowią jedynie kontynuację obecnego kierunku rozwoju. Z tego też względu, pomimo jednostkowego
oddziaływania ocenianego dokumentu, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na różnorodność
biologiczną w skali miasta bądź regionu. Warto podkreślić, że przewidywane przeznaczenia terenów nie będą
realizowane skokowo (nagle), ale w rozciągnięciu w czasie. Z tego względu w granicach planu nie dojdzie do
nagłego przekształcenia siedlisk. Ponadto z tego też względu, aktualnie trudno jest precyzyjnie określić jakie
gatunki w danym miejscu i czasie będą podlegały presji.
Jak już wspomniano, do wyróżniających się pod względem różnorodności biologicznej terenów w granicach
opracowania należą przede wszystkim zbiorowiska kształtujące się w dolinach cieków. Zgodnie z założeniami
analizowanego projektu planu miejscowego, zostaną one w większości zachowane. Wyjątek dotyczy terenów
o symbolach MNZ - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej. Dla tych terenów
zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. W rejonie części z nich już w chwili obecnej obserwowany jest
rozwój zabudowy. Oceniany dokument jedynie sankcjonuje istniejący stan formalno – prawny.
Oddziaływanie na faunę lokalnie będzie się również przejawiało w przypadkowym jej płoszeniu
i powstawaniu efektu barierowego w sąsiedztwie obszarów zabudowy, ze względu na ruch, oświetlenie oraz emisję
dźwięków (hałasu). Jest to jednak zjawisko powszechne, towarzyszące obecności i działalności człowieka
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w środowisku, a w analizowanym przypadku nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu na stan populacji
gatunków fauny w skali regionu.
7.6.1.

Wpływ na teriologiczne korytarze ekologiczne
Niewielkie fragmenty terenu objętego projektem planu miejscowego, położone wzdłuż południowej granicy,

zlokalizowane są w zasięgu istotnych korytarzy migracji, wyznaczonych na terenie województwa śląskiego. Wzdłuż
południowej granicy przebiega korytarz migracji ssaków kopytnych o nazwie K/LPK-LM/1. Skrajne południowo wschodnie fragmenty terenu położone są w obszarze węzłowym ssaków kopytnych o nazwie Lasy Murckowskie.
W zasięgu korytarzy migracji oceniany plan utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania, bądź
wprowadza na obszary biologicznie czynne tereny zabudowy mieszkaniowej, jako dowiązanie do już istniejącego
sposobu zagospodarowania. W związku z brzeżną lokalizacją terenu opracowania w zasięgu w/w korytarzy, nie
przewiduje się aby ustalenia planistyczne wpływały negatywnie na funkcjonalność omawianych korytarzy.

7.7.
7.7.1.

Przewidywane oddziaływania na zasoby naturalne
Lasy ochronne
Lasy ochronne podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
W granicach opracowania nie występują lasy ochronne.

7.7.2.

Grunty rolne i leśne
Ochrona gruntów leśnych oraz gruntów rolnych wynika m.in. z Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntów rolnych i leśnych.
Występujące w granicach terenu obszary lasów i zalesień zostaną zachowane.
W ramach ocenianego miejscowego planu zagospodarowania przewidziano realizację terenów zabudowy
kosztem użytków rolnych. W związku z tym realizacja tych jednostek będzie wymagała zmiany przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze.
7.7.3.

Złoża kopalin
Złoża surowców mineralnych podlegają ochronie na mocy Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo

geologiczne i górnicze.
W granicach opracowania uwzględniono występowanie złóż kopalin: węgla kamiennego Murcki (ID Midas
319) i metanu pokładów węgla Murcki (głębokie) (ID Midas 6691) oraz złoże węgla kamiennego Mikołów (ID Midas
8882).
W ocenianym dokumencie uwzględniono w/w złoża surowców naturalnych. Wskazuje się, iż wymagania w
zakresie ochrony złóż kopalin określone są przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
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Na rysunku planu wskazano także granice obszaru górniczego „Murcki I” i terenu górniczego „Murcki I”.
W ocenianym dokumencie, wskazuje się, iż wymagania w zakresie obszaru i terenu górniczego, określone są
przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

7.8.

Przewidywane oddziaływania na krajobraz
Teren opracowania charakteryzuje krajobraz podmiejski, zdeterminowany występowaniem mozaiki złożonej

z terenów zabudowy o głównie o charakterze jednorodzinnym oraz kompleksów terenów biologicznie czynnych
w tym pól uprawnych wraz z zadrzewieniami czy zieleni dolin rzecznych. Ze względu na dotychczasowy stan
zagospodarowania, zróżnicowanie morfologiczne, w tym obecność dolin rzecznych - omawiany teren
charakteryzuje się stosunkowo wysokimi walorami krajobrazowymi w odniesieniu do silnie zurbanizowanego
i industrialnego charakteru Katowic i Śląska.
Analizowany projekt planu generalnie utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania. Potencjalne
zmiany wynikające z realizacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą związane
głównie z poszerzeniem istniejących terenów zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
W projekcie planu przewidziano zapisy służące ochronie i ograniczeniu wpływu na wartości estetyczne
w granicach opracowania, określające między innymi ilość minimalnego odsetka powierzchni biologicznie czynnych
a także zasady określające parametry zabudowy. W ocenianym projekcie planu zagospodarowania dopuszcza się
lokalizację instalacji pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości
nie przekraczającej 100kW, z zastrzeżeniem zakazu lokalizacji wiatraków.

7.9.

Przewidywane oddziaływania na dobra materialne i zabytki
Na obszarze planu nie występują układy i obiekty chronione na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
1) W obszarze objętym planem ustala się objęcie ochroną w planie następujących obiektów zabytkowych:
a) kaplica i fragment ogrodzenia cmentarza, ul. P. Michałowskiego, oznaczona na rysunku planu numerem 1,
b) dom przed 1900, ul. Uniczowska 47, oznaczony na rysunku planu numerem 2,
c) plebania, ul. P. Michałowskiego 9, oznaczony na rysunku planu numerem 3,
d) kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. P. Michałowskiego, oznaczony na rysunku planu
numerem 4,
e) budynek szkoły, ul. Mieczyków 1, oznaczona na rysunku planu numerem 5,
f) dom, ul. Uczniowska 25, oznaczony na rysunku planu numerem 6,
g) dom, ul. Uczniowska 36, oznaczony na rysunku planu numerem 7,
h) dawna sala restauracyjna, ul. Uniczowska 13, oznaczona na rysunku planu numerem 8,
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i) hala fabryczna, ul. Armii Krajowej 496, oznaczony na rysunku planu numerem 9,
j) dom, dawny pawilon handlowy, ul. Uniczowska 1, oznaczony na rysunku planu numerem 10,
k) dom, ul. Armii Krajowej 498, oznaczony na rysunku planu numerem 11;
2) dla wyznaczonych obiektów zabytkowych wskazanych w pkt. 1 obowiązuje nakaz ochrony historycznej
substancji, formy i wystroju obiektów budowlanych poprzez:
a) utrzymanie gabarytów obiektów budowlanych, spadków dachu i konstrukcji budynku,
b) zachowanie oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, utrzymanie skali i proporcji otworów okiennych
i drzwiowych, ich rozmieszczenia, zachowanie historycznych wielkości i podziałów stolarki okiennej
i drzwiowej z zastrzeżeniem § 8 ust.1 pkt 2, lit. f,
c) użycie tradycyjnych materiałów elewacyjnych takich jak: cegła, kamień naturalny, tynk,
d) utrzymanie i odtwarzanie detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego, zachowanie oryginalnych materiałów
wykończeniowych,
e) zakaz tynkowania i termoizolacji ceglanych elewacji budynków:
- kaplicy i fragmentu ogrodzenia cmentarza, ul. P. Michałowskiego, oznaczona na rysunku planu numerem 1,
- domu przed 1900, ul. Uniczowska 47, oznaczony na rysunku planu numerem 2,
- kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. P. Michałowskiego, oznaczony na rysunku
planu numerem 4,
- budynku szkoły, ul. Mieczyków 1, oznaczona na rysunku planu numerem 5,
- domu, ul. Uczniowska 25, oznaczony na rysunku planu numerem 6,
- dawnej sali restauracyjnej, ul. Uniczowska 13, oznaczona na rysunku planu numerem 8,
- hali fabrycznej, ul. Armii Krajowej 496, oznaczony na rysunku planu numerem 9,
- domu, dawnego pawilonu handlowego, ul. Uniczowska 1, oznaczony na rysunku planu numerem 10,
f) w przypadku uzasadnionego, złego stanu technicznego stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się ich
wymianę z zachowaniem ich historycznych wielkości, podziałów rysunku i materiału,
g) zakaz:
- nadbudowy obiektów zabytkowych,
- sytuowania na budynkach reklam nie związanych z działalnością prowadzoną w budynku, z dopuszczeniem
sytuowania jednej reklamy przynależnej do jednego lokalu użytkowego mieszczącego się w tym budynku,
- umieszczania murali na elewacjach budynków,
- umieszczania na elewacjach frontowych urządzeń technicznych, anten, klimatyzatorów, kabli
elektroenergetycznych, przyłączy telekomunikacyjnych, kanałów kominowych,
- umieszczania na dachach budynków konstrukcji wsporczych dla urządzeń radio- i telefonicznych
o wysokości przekraczającej 0,5 m nad kalenicę lub połać dachu,
h) dopuszcza się rozbudowę:
- plebani, ul. P. Michałowskiego 9, oznaczonej na rysunku planu numerem 3,
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- domu, ul. Uczniowska 25, oznaczony na rysunku planu numerem 6,
- domu, ul. Uczniowska 36, oznaczony na rysunku planu numerem 7,
- hali fabrycznej, ul. Armii Krajowej 496, oznaczony na rysunku planu numerem 9,
- domu, dawnego pawilonu handlowego, ul. Uniczowska 1, oznaczony na rysunku planu numerem 10,
- domu, ul. Armii Krajowej 498, oznaczony na rysunku planu numerem 11,
i) dla rozbudowy według lit. h ustala się nakaz utrzymania wystroju budynku poprzez uwzględnienie
historycznej formy budynku;
3) w wyznaczonej na rysunku planu strefie ochrony konserwatorskiej (B) obejmującej ochronę historycznego
układu zabudowy, zagospodarowania i powiązań przestrzeni publicznych obowiązują:
a) dla wyznaczonych obiektów zabytkowych ustalenia pkt. 2,
b) dla obiektów budowlanych oraz dla dopuszczonej rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, z zastrzeżeniem lit.
a, nakaz zachowania formy elewacji oraz użytego materiału w zakresie ceglanych elewacji budynków,
c) nakaz ochrony historycznej substancji, formy i wystroju budynku poprzez:
- użycie tradycyjnych materiałów elewacyjnych takich jak: cegła, kamień naturalny, tynk,
- utrzymanie i odtwarzanie detalu rzeźbiarskiego i architektonicznego, zachowanie oryginalnych materiałów,
- ochronę istniejącej zieleni, z dopuszczeniem nowych nasadzeń,
- utrzymanie układu komunikacyjnego,
d) zakaz:
- sytuowania na budynkach reklam nie związanych z działalnością prowadzoną w budynku, z zastrzeżeniem lit.
e,
- umieszczania murali na elewacjach budynków,
- umieszczania na elewacjach frontowych urządzeń technicznych, anten, klimatyzatorów, kabli
elektroenergetycznych, przyłączy telekomunikacyjnych, kanałów kominowych,
- umieszczania na dachach budynków konstrukcji wsporczych dla urządzeń radio- i telefonicznych
o wysokości przekraczającej 0,5 m nad kalenicę lub połać dachu,
- lokalizacji nośników reklamowych, jako wolno stojących obiektów, w tym masztów,
- zakaz stosowania betonowych ogrodzeń prefabrykowanych i blaszanych,
- zakaz stosowania przy rozbudowie, nadbudowie oraz budowie budynków garażowych, gospodarczych, wiat
okładzin z blachy, tynku oraz okładzin systemowych w tym, listew plastikowych, sidingu,
e) dopuszczenie sytuowania jednej reklamy przynależnej do jednego lokalu użytkowego mieszczącego się w
tym budynku,
f) dla nowej zabudowy nakaz uwzględnienia historycznej substancji formy i wystroju budynków
zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu,
g) dopuszcza się wymianę techniczną elementów budynku z uwzględnieniem historycznej substancji formy
i wystroju budynku;
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4) w wyznaczonej strefie ochrony konserwatorskiej (K) od cmentarza obowiązuje nakaz zachowania układu
kwater, alejek, z dopuszczeniem wprowadzania i uzupełniania zieleni rodzimymi gatunkami drzew lub
krzewów;
5) działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych w strefie ochrony konserwatorskiej (B) oraz
(K) od cmentarza należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
6) w obszarze objętym planem ustala się objęcie ochroną, oznaczone na rysunku planu w sposób graficzny: krzyże,
figury i kaplice przydrożne oraz miejsca pamięci narodowej z nakazem zachowania i utrzymania istniejącej
formy oraz detalu architektonicznego obiektów.
Na obszarze planu wyznaczono stanowiska archeologiczne:
1) stanowisko archeologiczne średniowiecze (ok. nowożytny – ślad osadnictwa) AZP: 100-47/12;
2) stanowisko archeologiczne średniowiecze (ok. nowożytny – ślad osadnictwa) AZP: 100-47/10;
3) stanowisko archeologiczne średniowiecze (ok. nowożytny – ślad osadnictwa) AZP: 100-47/11.
Wyznaczono strefę ochrony archeologicznej oznaczoną na rysunku planu symbolem „KA”.
Działania inwestycyjne, wymagające prowadzenia robót ziemnych przy stanowisku archeologicznym oraz
w strefie ochrony archeologicznej, należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

7.10. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kontekście założeń
Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych
pogłębiają się w związku z czym stały się przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej.
„Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) został przygotowany z myślą o zapewnieniu warunków stabilnego
rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, a ponadto z myślą
o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć na stan polskiego środowiska czy na
wzrost gospodarczy.
Wysiłki na rzecz dostosowania się do skutków zmian klimatu powinny być podejmowane jednocześnie
z realizowanymi działaniami ograniczającymi emisję gazów cieplarnianych.
SPA 2020 wskazuje cele i kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych
sektorach i obszarach w okresie do roku 2020 tj.: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności
biologicznej i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, obszarach górskich,
strefie wybrzeża, gospodarce przestrzennej i obszarach zurbanizowanych. Zaproponowano w nim cele, kierunki
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działań oraz konkretne działania, które korespondują z dokumentami strategicznymi, w szczególności Strategią
Rozwoju Kraju 2020 i innymi strategiami rozwoju stanowiąc ich uzupełnienie w kontekście adaptacji.
W przywołanym powyżej dokumencie SPA2020 ujęto między innymi następujące cele i kierunki działań:
Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i dobrego stanu środowiska
Kierunki działań:
1.1. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu
1.2 Adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu
1.3 Dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu
1.4 Ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu
1.5 Adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie
1.6 Zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu
Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.
Kierunki działań:
2.1 Stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami
2.2 Organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu
Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu
Kierunki działań:
3.1 Wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu
3.2 Zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu
Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu
Kierunki działań:
4.1 Monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian klimatu
(miasta i obszary wiejskie)
4.2 Miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu
Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Kierunki działań:
5.1 Promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian
klimatu
5.2 Budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu
Kierunki działań:
6.1 Zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania
ich wpływu
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6.2 Ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych

Mając na uwadze charakter ocenianego dokumentu jakim jest

projekt

miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, a także charakterystykę terenu w granicach opracowania można stwierdzić, że
w kontekście przytoczonych wyżej założeń SPA2020, projekt planu obejmuje przede wszystkim kierunki z zakresu
celu 1 oraz celu 4.2.
Na terenie planu występują osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, w zasięgu których
utrzymano dotychczasowy sposób zagospodarowania (powierzchnie biologicznie czynne), bądź zaplanowano
realizację nowych terenów zabudowy, co stanowi potencjalny konflikt zagospodarowania. Na obszarach tych dla
uniknięcia potencjalnych zagrożeń związanych z pojawieniem się zjawisk geodynamicznych, przed ewentualną
realizacją obiektów budowlanych należy wykonać stosowne badania geologiczne podłoża zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem, które pozwolą na określenie możliwości realizacji obiektów oraz ewentualnych warunków ich
posadowienia.
W kontekście ochrony powietrza atmosferycznego w ocenianym planie dopuszczono m.in. dopuszcza
wykorzystanie systemów z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nie nieprzekraczającej 100kW, co
wpisuje się między innymi w kierunek działań 1.3. SPA2020.
W zakres kierunków przyjętych w SPA2020 wpisują się również inne ustalenia planu sprzyjające
ograniczeniom wpływu na środowisko, które zostały przedstawione w rozdziale 10.
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8.

Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w odległości około 50 km od południowej granicy Państwa.

Oddziaływanie wynikające z realizacji założeń planistycznych będzie miało charakter lokalny. W związku
z powyższym, realizacja ustaleń ocenianego MPZP nie będzie powodowała transgranicznego oddziaływania na
środowisko.

9.

Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody
Wśród potencjalnie problemowych kwestii, związanych z realizacją ustaleń ocenianego projektu planu

w kontekście przepisów odrębnych dotyczących obszarów chronionych, znajduje się przewidywane wprowadzenie
terenów zabudowy na obszary dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej (północno - wschodnia część terenu
w zasięgu jednostek 4-5MM, 8MM, 2U, 18MN, 25MN, 9MN.II). Obszary te zgodnie z opracowaniem pn.
„Ekspertyza w zakresie określenia kategorii przydatności terenu do zabudowy po zakończeniu działalności górniczej
w zachodniej i południowej części Obszaru Górniczego „Murcki I” (GIG, 2015 r.) zostały zaliczone do kategorii B2,2.
Z godnie z w/w opracowaniem, w przypadku przeznaczania ich na cele budowlane wymagają przeprowadzenia
prac uzdatniających podłoże przez podsadzenie pustek lub zastosowanie specjalnych sposobów posadowienia
obiektów budowlanych.
Do potencjalnych kwestii problemowych można zaliczyć również wprowadzenie terenów zabudowy na
tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi (9MN.II, 53MN oraz 56MN) Na obszarach tych, podobnie jak na
obszarach dawnej płytkiej eksploatacji górniczej, dla uniknięcia potencjalnych zagrożeń, w tym związanych
z pojawieniem się zjawisk geodynamicznych, przed ewentualną realizacją obiektów budowlanych należy wykonać
stosowne badania geologiczne podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, które pozwolą na określenie
możliwości realizacji obiektów oraz ewentualnych warunków ich posadowienia.
Do zagadnień problemowych w analizowanych granicach należy zaliczyć także oddziaływania na stan jakości
powietrza, a także na ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne, występujące wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych. Jak wspomniano w rozdziale 7.5, stan sanitarny powietrza w omawianym rejonie jest
wypadkową wielu czynników. Jest on nie tylko determinowany przez wzrost udziału powierzchni zabudowanych
oraz charakter samej zabudowy, ale także wpływ na jego jakość mają czynniki społeczno - ekonomiczne. Oceniany
plan wprowadza zapisy mające na celu ochronę powietrza w tym m.in.: dopuszcza wykorzystanie systemów
z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nie nieprzekraczającej 100kW. Zapisy analizowanego
projektu MPZP zachowują także doliny cieków stanowiące korytarze przewietrzania.
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Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym hałasu kolejowego i drogowego występują
w rejonie linii kolejowej nr 139 relacji Katowice – Zwardoń, oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej, ul. Sołtysiej
i ul. Uniczowskiej. W omawianych rejonach zabudowania koncentrują się bezpośrednio wzdłuż w/w ciągów
komunikacyjnych. Oceniany projekt planu generalnie utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania
w rejonach narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne. Wprowadzenie nowej zabudowy opiera
się przede wszystkim na dogęszczeniu zabudowy istniejącej, w nawiązaniu do aktualnego sposobu
zagospodarowania. Ma to miejsce wzdłuż ul. Karola Stabika (7MM) i ul. Armii Krajowej (4-5MM) oraz wzdłuż
magistrali kolejowej nr 139 (3MNR, 8-9MNR, 68MN - teren w większości zainwestowany). W ocenianym projekcie
planu uwzględniono zapisy z zakresu ochrony przed hałasem. Plan ustala, iż poziom hałasu przenikającego do
środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska a ponadto wprowadza nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń
przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących obiekty podlegające ochronie przed hałasem w środowisku, gdzie
mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zakaz realizacji funkcji usługowych
(rozumianych jako budynki usług wolnostojących lub usług możliwych do realizacji, jako lokale użytkowe
wbudowane w budynki) mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy
mieszkaniowej.
Do kwestii potencjalnie problemowych należy zaliczyć także wprowadzenie terenu związanego
z komunikacją, tj. terenu drogi publicznej klasy lokalnej (2KDL) w rejonie cieku o nazwie Rów Graniczny lewobrzeżnego dopływu rzeki Mlecznej. Z uwagi na wartości przyrodnicze jak również mało korzystnie warunki
realizacji (płytko zalegające wody gruntowe) obszar ten zaliczono do potencjalnie problemowych. W projekcie
planu wprowadzono zapis dopuszczający lokalizację i posadawianie przepustów z uwzględnieniem miejsc ich
krzyżowania z ciekami.
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10. 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
Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarami skupionymi w europejskiej sieci Natura 2000.
Najbliższymi obszarami naturowymi są: Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach” (PLB 120009)
oddalony o około 20 km na południowy - wschód od terenu objętego projektem planu oraz Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Torfowisko Sosnowiec-Bory” (PLH 240038) położony w odległości około 20 km w kierunku
północno - wschodnim. W związku ze znacznym oddaleniem od obszarów Natura 2000, należy przyjąć, iż realizacja
planu nie będzie miała wpływu na cele i przedmiot ochrony obszarów naturowych.
Sposób w jaki w ocenianym dokumencie ujęto ustalenia służące ochronie i ograniczeniu oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska został przedstawiony poniżej.

10.1. Ochrona powietrza atmosferycznego
Ochronie powietrza atmosferycznego będą służyły następujące ustalenia przewidziane w ocenianym planie:
1) realizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności realizacji
przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii przemysłowych,
2) zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający przekroczenia wartości dopuszczalnych
dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania
hałasu, emisji pola elektromagnetycznego;
3) stosowanie indywidualnych rozwiązań pozyskiwania energii w oparciu o systemy wykorzystujące
odnawialne źródła energii z zastrzeżeniem, tj. lokalizację instalacji pozyskiwania energii w oparciu
o systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii o wartości nie przekraczającej 100kW, z
zastrzeżeniem zakazu lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii,
wykorzystujących energię wiatru i biogazu, o mocy większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu art. 2
pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;
4) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się stosowanie grupowych lub indywidualnych systemów
grzewczych zasilanych energią elektryczną lub gazem;

10.2. Ochrona środowiska wodno - gruntowego
Ochronie środowiska wodno – gruntowego będą służyły następujące zapisy ujęte w planie:
1) nakaz stosowania zabezpieczeń przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego,
2) nakaz ochrony środowiska wodnego poprzez utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni dróg, placów,
parkingów zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami
szczególnie szkodliwymi w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do
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ziemi,
3) stosowania ochrony wód powierzchniowych z zachowaniem przepisu art. 38 ustawy Prawo wodne,
4) przechowywania odpadów w sposób zabezpieczający je przed infiltracją wód opadowych;
5) w zakresie postępowania ze ściekami ustala się nakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, zapobiegających przenikaniu nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód
oraz stosowanie rozwiązań wskazanymi w treści planu;
6) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych dopuszcza ustala się obsługę z systemu kanalizacji miejskiej
oraz dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do bezodpływowego zbiornika do gromadzenia
nieczystości lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
7) w zakresie odprowadzania ścieków przemysłowych ustala się obsługę z rozdzielczego systemu kanalizacji
zbiorczej;
8) w zakresie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych ustala się ich zagospodarowanie przez
rozprowadzenie na nieutwardzony teren działki, odprowadzenie do ziemi np. do zbiorników
infiltracyjnych lub infiltracyjno-odprowadzających, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo wodne oraz
dopuszcza się możliwość odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej
lub ogólnospławnej;
9) Ochronie środowiska gruntowo – wodnego będą służyły także zapisy dotyczące gospodarki odpadami:
a)

postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony
środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz z przepisami ustawy o
odpadach;

b) zakaz wykorzystania odpadów w celu dokonania zmian w ukształtowaniu terenu;
c)

zakaz

zagospodarowania

przeładunkiem,
przedsiębiorców

terenów

przetwarzaniem
będących

ich

na

cele

odpadów

związane

oraz

wytwórcami

na

zakaz

ze

zbieraniem,

magazynowania

terenie,

składowaniem,
odpadów

z dopuszczeniem

dla

wstępnego

magazynowania odpadów w budynkach przez ich wytwórcę, za wyjątkiem f) i h);
d) zakaz lokalizacji składowisk odpadów, rozumianych jako składowanie odpadów, spalarni
i współspalarni odpadów, z zastrzeżeniem f) i h);
e)

zakaz składowania i przetwarzania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 6, pkt. 8;

f)

dopuszcza się zbieranie, przetwarzanie odpadów na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem;

g)

dopuszcza się lokalizację punktów zbierania i odzysku złomu na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1PO;

h) dopuszcza się zbieranie, składowanie odpadów jako punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1PO.
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Ponadto w planie dla poszczególnych przeznaczeń określono nakaz zachowania minimalnego odsetka
powierzchni biologicznie czynnej.

10.3. Ochrona przed hałasem
W zakresie ochrony przed hałasem oceniany projekt planu ustala, iż poziom hałasu przenikającego do
środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska a ponadto wprowadza nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń
przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących obiekty podlegające ochronie przed hałasem w środowisku, gdzie
mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu oraz zakaz realizacji funkcji usługowych
(rozumianych jako budynki usług wolnostojących lub usług możliwych do realizacji, jako lokale użytkowe
wbudowane w budynki) mogących być źródłem ponadnormatywnego hałasu na terenach zabudowy
mieszkaniowej. Ponadto wprowadzono zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji
zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu, emisji pola elektromagnetycznego. W zakresie ochrony przed
hałasem ustala się, iż poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może

przekraczać dopuszczalnych

wartości określonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska, przy czym wskazuje się tereny, które
należą do poszczególnych rodzajów terenów chronionych przed hałasem:
1)

w granicach terenu o przeznaczeniu MNR, MN, MNZ, MN.II, MM, MW obowiązuje ochrona przed hałasem,
jak dla terenów pod zabudowę mieszkaniową;

2)

w granicach terenu o przeznaczeniu MN/U obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową;

3)

w granicach terenu o przeznaczeniu UO obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów przeznaczonych
pod zabudowę związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

4)

w granicach terenu o przeznaczeniu UZ obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów przeznaczonych
pod szpitale i domu pomocy społecznej;

5)

w granicach terenu o przeznaczeniu US, ZPU obowiązuje ochrona przed hałasem, jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

6)

dla pozostałych terenów ochrona przed hałasem winna być zapewniona w ramach realizowanego
przedsięwzięcia inwestycyjnego:
 nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych dla inwestycji obejmujących obiekty
podlegające ochronie przed hałasem w środowisku, gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego
poziomu hałasu,
 zakaz realizacji funkcji usługowych, rozumianych jako budynki usług wolnostojących lub usług możliwych
do realizacji, jako lokale użytkowe wbudowane w budynki mogących być źródłem ponadnormatywnego
hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.
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10.4. Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym
Oceniany MPZP wprowadza nakaz stosowania ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
poprzez zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub na tych poziomach zgodnie
z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska. Ponadto ochronie przed niekorzystnym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych będzie służył zapis wprowadzający zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów
w sposób stwarzający przekroczenia wartości dopuszczalnych dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności
w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu, emisji pola elektromagnetycznego.

10.5. Ochrona różnorodności biologicznej
W ocenianym planie ochronie różnorodności biologicznej będzie służyło zachowanie terenów wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej (WS/Z), terenów zieleni w dolinie rzecznej w ramach
jednostki Z, terenów lasów (ZL) oraz terenu zieleni urządzonej (ZP) i terenów zieleni urządzonej i zabudowy
usługowej (ZPU). W południowo – wschodniej części analizowanego obszaru przewidziano także realizację ciągów
pieszo-rowerowych oraz terenów zieleni urządzonej i terenów dróg klasy dojazdowej i lokalnej (KX/ZP, KX/ZP/KDD,
KX/ZP/KDL).
Wprowadzono także zapis nakazujący ochronę wyznaczonych na rysunku planu obszarów o podwyższonej
wartości przyrodniczej poprzez utrzymanie istniejącego ukształtowania terenów w dolinie rzecznej rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami oznaczonych na rysunku planu symbolem 1WS/Z, 2WS/Z, 3WS/Z, 4WS/Z, 5WS/Z, 1Z, 2Z, 3Z,
4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21Z, 22Z, 23Z, 24Z, 25Z, 26Z, 27Z, 28Z,
29Z, 30Z, 31Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z, 40Z, 41Z, 42Z, 43Z, 44Z, 45Z, 46Z, 47Z, 48Z, 49Z, 50Z, 51Z, 52Z,
53Z, 2ZPU, 3ZPU, 4ZPU, 5ZPU.
Ochronie środowiska przyrodniczego, będą także służyły ustalone wskaźniki minimalnego odsetka
powierzchni biologicznie czynnej, wskazane dla poszczególnych terenów.

Poza powyższymi rozwiązaniami, nie stwierdza się potrzeby stosowania innych działań kompensacyjnych
bądź ograniczających.

11. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
dokumencie
W stosunku do obecnego zagospodarowania a także w odniesieniu do obowiązujących MPZP, oceniany
projekt planu przewiduje przede wszystkim utrzymanie istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy
jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej rozwoju. W projekcie MPZP przewidziano przede wszystkim rozwój
terenów pełniących funkcje mieszkaniowe, tj. terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej –
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rezydencjonalnej, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej,
jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz mieszanej z lokalnym rozwojem terenów dróg
publicznych klasy dojazdowej oraz terenów dróg wewnętrznych. Lokalnie wprowadzono nowe tereny o funkcji
usługowej. W projekcie planu przewidziano również wprowadzenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej, na
tereny biologicznie czynne, w północno - zachodniej i północno - wschodniej części opracowania. Zapisy
ocenianego planu wskazują także na zachowanie terenów biologicznie czynnych, w tym w tym przede wszystkim
terenów wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinie rzecznej, terenów zieleni w dolinie rzecznej,
terenów lasów oraz terenu zieleni urządzonej i terenów zieleni urządzonej i zabudowy usługowej. Mając na
uwadze przewidziane w projekcie ocenianego dokumentu zamierzenia planistyczne polegające przede wszystkim
na utrzymaniu istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej
rozwoju można stwierdzić, iż tylko nieliczne z nich są źródłem konfliktów zagospodarowania. W ich kontekście
winno się przede wszystkim rozpatrywać ewentualne rozwiązania alternatywne.
Z uwagi na lokalne przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego na terenach
zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych oraz linii kolejowej, korzystne
byłoby podjęcie w miarę możliwości stosownych rozwiązań ograniczających oddziaływanie hałasu. Należy jednak
podkreślić, iż przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w granicach opracowania występują już w chwili
obecnej i dotyczą w większości istniejącej zabudowy w związku z czym zjawisko ma miejsce niezależnie od ustaleń
planu.
W zasięgu analizowanego terenu, zgodnie z materiałami archiwalnymi, występują obszary narażone na
występowanie ruchów masowych ziemi a także obszary zagrożone deformacjami nieciągłymi o średnim stopniu
zagrożenia, w rejonie dokonanej płytkiej eksploatacji górniczej. Przed ewentualną realizacją obiektów
budowlanych w tych obszarach należy wykonać stosowne badania geologiczne podłoża zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem, które pozwolą na określenie możliwości realizacji obiektów oraz ewentualnych warunków ich
posadowienia.
Analizowany dokument przewiduje wprowadzenie terenu drogi publicznej klasy lokalnej w rejonie cieku lewobrzeżnego dopływu rzeki Mlecznej. Obszar ten odznacza się wartością przyrodniczą jak również mało
korzystnymi warunkami realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na płytko zalegające wody gruntowe. W związku z tym
proponuje się ograniczenie ingerencji w dolinę cieku do niezbędnego minimum i zastosowanie działań
minimalizujących wpływ projektowanego zainwestowania na zachodzące w nich procesy hydromorfologiczne. Nie
należy dopuścić do osuszenia doliny cieku. Dodatkowo przy realizacji planowanej drogi wskazuje się na potrzebę
zabezpieczenia istniejącego układu hydrograficznego, a także wykonania obiektów inżynieryjnych typu mosty czy
przepustu umożliwiające swobodny przepływ wód oraz utrzymanie funkcji ekologicznych. W projekcie planu
wprowadzono zapis dopuszczający lokalizację i posadawianie przepustów z uwzględnieniem miejsc ich krzyżowania
z ciekami na terenach.
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12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Niniejsze opracowanie obejmuje prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów
górniczych Murcki I i Giszowiec I - Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK „Murcki - Staszic” - część obejmująca obszar
dzielnicy Podlesie i zachodni fragment dzielnicy Kostuchna.
Zasadniczym celem niniejszej prognozy jest przedstawienie i analiza przewidywanych oddziaływań na
środowisko związanych z realizacją projektowanych w miejscowym planie przeznaczeń i zagospodarowania terenu.
Dla określenia potencjalnego wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko posłużono się
metodami analitycznymi wykorzystując analogie pomiędzy planowanymi przeznaczeniami terenów, a obszarami
już zagospodarowanymi o zbliżonych funkcjach w odniesieniu do uwarunkowań środowiskowych.
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w południowo - zachodniej części miasta Katowice
i zajmuje powierzchnię około 594 ha.
W aktualnym zagospodarowaniu dominują tereny zabudowane, obejmujące głównie północną i centralną
część obszaru objętego projektem planu oraz w mniejszym stopniu tereny biologicznie czynne, w postaci użytków
rolnych - zlokalizowane na południu. Dominującym typem zabudowy jest zabudowa jednorodzinna,
charakterystyczna dla dzielnic podmiejskich. W terenie odznacza się także znaczny udział nowopowstałych
budynków mieszkalnych: jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz zabudowy szeregowej - powstałych w ostatnich
latach. Uzupełnienie układu osadniczego stanowi sieć ulic, zapewniająca lokalną komunikację.
Głównymi elementami układu komunikacyjnego omawianego terenu jest ul. Kaskady, ul. Uniczowska
i ul. Armii Krajowej, przechodząca w południowej części w ul. Zaopusta a następnie w ul. Niezapominajek.
Powyższe drogi komunikują przedmiotowy teren od północy bezpośrednio z dzielnicą Ligota a także pośrednio
poprzez ul. Kościuszki - z centrum Katowic w kierunku północno - wschodnim i miastem Mikołów na zachodzie.
W zachodniej i południowej części terenu przebiega linia kolejowa nr 139 relacji Katowice - Zwardoń, wzdłuż
granicy wschodnie -linia kolejowa nr 142 biegnąca z Katowic Ligoty w kierunku miasta Tychy.
W południowo - wschodniej części terenu zlokalizowana jest Oczyszczalnia Ścieków Podlesie, obsługująca
dzielnice: Piotrowice wraz z Osiedlem Odrodzenia, Podlesie, Kostuchna i Murcki. Eksploatatorem oczyszczalni jest
Spółka Katowickie Wodociągi S.A. Oczyszczalnia Podlesie jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczno - chemiczną
odprowadzającą oczyszczone wody do rzeki Mlecznej.
Wzdłuż północno - zachodniej granicy opracowania przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia
220 kV relacji Katowice-Kopanina, Byczyna-Łagisza-Halemba.
W stosunku do obecnego zagospodarowania a także w odniesieniu do obowiązujących MPZP, oceniany
projekt planu przewiduje przede wszystkim utrzymanie istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy
jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej rozwoju. Na mocy ocenianego dokumentu utrzymano istniejące
tereny, w rejonie których zlokalizowana jest zabudowa związana z funkcją mieszkaniową w postaci terenów
zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - rezydencjonalnej (MNR), mieszkaniowej jednorodzinnej
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wolnostojącej lub bliźniaczej (MN), mieszkaniowej jednorodzinnej i zieleni w dolinie rzecznej (MNZ),
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej (MN.II), mieszkaniowej mieszanej (MM),
mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowy usługowej (MN/U) oraz mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) – wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną w postaci terenów dróg publicznych
klasy dojazdowej (KDD), terenów dróg wewnętrznych (KDW) czy terenów parkingów (KP). W kontekście rozwoju
terenów pełniących funkcje mieszkaniowe, przewidziano rozwój terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostojącej – rezydencjonalnej, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, jednorodzinnej i zieleni w dolinie
rzecznej, jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej oraz mieszanej z lokalnym rozwojem terenów
dróg publicznych klasy dojazdowej (KDD) oraz terenów dróg wewnętrznych (KDW). W dotychczasowym
zainwestowaniu utrzymano także tereny zabudowy usługowej (U), a lokalnie wprowadzono nowe tereny o w/w
funkcji. Uwzględniono także istniejące tereny zabudowy usług kultu religijnego (UK), teren cmentarza (ZC), usług
zdrowia (UZ), usług społecznych (USP) oraz usług oświaty (UO) i usług sportu i rekreacji (US). W południowo –
wschodniej części terenu uwzględniono także teren istniejącej oczyszczalni ścieków – w ramach terenu o symbolu
PO. W projekcie planu uwzględniono także główne ciągi komunikacyjne, w postaci dróg publicznych klasy zbiorczej
(KDZ) i lokalnej (KDL), a także przewidziano wprowadzenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej na tereny
biologicznie czynne, w północno - zachodniej i północno - wschodniej części terenu opracowania.
W dotychczasowym zainwestowaniu utrzymano także tereny kolejowe (KK), w rejonie skrzyżowań magistrali
kolejowej z infrastrukturą drogową, wprowadzono przeznaczenie terenów dróg publicznych klasy lokalnej
i zbiorczej i kolei oraz dróg wewnętrznych i kolei (KDZ/KK, KDL/KK). Zapisy ocenianego planu wskazują także na
zachowanie terenów zielonych, w tym przede wszystkim terenów wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w
dolinie rzecznej (WS/Z), terenów zieleni w dolinie rzecznej w ramach jednostki Z, terenów lasów (ZL) oraz terenu
zieleni urządzonej (ZP) i terenów zieleni urządzonej i zabudowy usługowej (ZPU). W południowo – wschodniej
części analizowanego obszaru przewidziano także realizację ciągów pieszo-rowerowych oraz terenów zieleni
urządzonej i terenów dróg klasy dojazdowej i lokalnej (KX/ZP, KX/ZP/KDD, KX/ZP/KDL).
Stan środowiska w granicach przedmiotowego terenu jest wypadkową oddziaływania zarówno czynników
lokalnych, jak i zewnętrznych oraz ich wzajemnych powiązań. Degradacja lokalnego środowiska w granicach
opracowania jest związana przede wszystkim z rozwojem osadnictwa.
Analizowany teren jest generalnie płaski. W ukształtowaniu terenu zaznacza się niewielkie nachylenie
w kierunku do dolin poszczególnych cieków, zwłaszcza Mlecznej. Poza niewielkimi korytami drobnych cieków
i rowów melioracyjnych oraz nasypami kolejowymi na analizowanym terenie nie występują znaczące formy
ukształtowania terenu, sztuczne czy naturalne. Centralna i północna część terenu została już dość mocno
zmieniona na skutek postępującego tu rozwoju osadnictwa.
Bezpośrednie podłoże geologiczne terenów stanowią utwory czwartorzędowe o miąższości od kilku do
kilkudziesięciu metrów. Pod przykrywą osadów czwartorzędowych, w południowo-wschodniej części obszaru
występują osady neogeńskie. Podłoże geologiczne stanowią także utwory triasowe oraz karbońskie, stanowiące
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zasadniczą część profilu pokrywy osadowej podłoża skalnego rejonu południowych dzielnic Katowic. Z utworami
karbonu związane są złoża surowców naturalnych.
Na analizowanym terenie, w głębokim podłożu występują udokumentowane złoża kopalin: węgla
kamiennego Murcki (ID Midas 319) i metanu pokładów węgla Murcki (głębokie) (ID Midas 6691). Na niewielkim
południowo - zachodnim fragmencie występuje złoże węgla kamiennego Mikołów (ID Midas 8882). W przeszłości
na całym tym obszarze wyznaczone były obszary i tereny górnicze, jednak obecnie jedynie na niewielkim,
północno-wschodnim fragmencie terenu wyznaczono obszar i teren górniczy „Murcki I”. Na analizowanym terenie
nie przewiduje się wystąpienia wpływów eksploatacji górniczej. Wpływy eksploatacji dokonanej, zakończonej
w 2004 r., wygasły i obecnie przedmiotowy teren znajduje się poza ich zasięgiem.
Spośród informacji dotyczącej historycznych wpływów eksploatacji należy odnotować występowanie
terenów płytkiej działalności górniczej, która wskazywana była we wschodniej części obszaru, gdzie zgodnie
z wykonaną przez Główny Instytut Górnictwa „Ekspertyzą w zakresie określenia kategorii przydatności terenu do
zabudowy po zakończeniu działalności górniczej w zachodniej i południowej części Obszaru Górniczego „Murcki I”
wyznaczono tereny zagrożone deformacjami będącymi następstwem działalności górniczej, związane są z
prowadzonym wydobyciem w rejonie szybu „Podlesie”.
W granicach opracowania, Państwowy Instytut Geologiczny w opracowaniu z 2019 r. wykazywał
występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych w postaci osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
ziemi. Tereny te zinwentaryzowano we wschodniej części obszaru, w dolinie cieku Matownik, pomiędzy ul. Sołtysią
i linia kolejową oraz pomiędzy ul. Sołtysią i ul. Migdałowców.
Teren objęty opracowaniem jest zlokalizowany poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych,
a zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr 145 o kodzie PLGW2000145.
Teren objęty opracowaniem położony jest w dorzeczu Wisły. Główny element sieci rzecznej
przedmiotowego terenu stanowi Mleczna oraz jej dwa dopływy Bielawka i Matownik. Prócz cieków głównych na
terenie objętym opracowaniem znajduje się również kilka mniejszych cieków o charakterze rowów
powierzchniowych. Wszystkie cieki zostały wyłączone z granic opracowania. Przedmiotowy teren pozostaje poza
zasięgiem obszarów zagrożonych wystąpieniem powodzi.
Przeważająca część terenu położona jest w zlewni JCWP „Mleczna” o kodzie PLRW20006211889. Jedynie
niewielki południowo - wschodni fragment należy do zlewni JCWP o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca„ o kodzie
PLRW20006211884. Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Mleczna” i kodzie PLRW20006211889 ma
status silnie zmienionej części wód, jej potencjał ekologiczny został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia
celów środowiskowych zagrożona. Jednolita Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Dopływ spod Mąkołowca”
i kodzie PLRW20006211884 ma status naturalnej części wód, jej stan ekologiczny został określony jako zły,
a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zagrożona.
Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, obszar opracowania należy do dzielnicy
częstochowsko-kieleckiej. Znajduje się na południowym skraju tej dzielnicy. Na warunki klimatyczne na tym terenie
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znaczny już wpływ wywiera bliskość Bramy Morawskiej i Beskidów. Ogólnie klimat jest tu nieco cieplejszy i bardziej
wilgotny niż przeciętnie w obrębie całej dzielnicy klimatycznej.
Realizacja przewidzianych w projekcie przeznaczeń terenu będzie nieuchronnie związana z emisją
zanieczyszczeń do powietrza. Należy jednak zaznaczyć, iż w chwili obecnej na omawianym terenie występuje
problem związany ze zjawiskiem tzw. „niskiej emisji”. Ze względu na przewidywany, zauważalny przyrost terenów
zabudowy w granicach planu, nieuniknione jest zjawisko wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza i lokalnego
pogarszania się jakości powietrza, zwłaszcza w okresie grzewczym (zimowym). Efekt emisji zanieczyszczeń
z poszczególnych gospodarstw będzie się lokalnie kumulował. Nie mniej jednak przeciwdziałaniu i ograniczaniu
emisji zanieczyszczeń atmosferycznych będą służyły zapisy ujęte w projekcie planu.
Zasadniczym czynnikiem kształtującym hałas przedmiotowego terenu jest hałas komunikacyjny i bytowy.
Podwyższone wartości poziomu hałasu mogą występować również lokalnie na południu omawianego obszaru
w związku z pracą maszyn rolniczych, co nie ma jednak znaczącego wpływu na ogólny stan uwarunkowań w tym
kontekście. W 2015 r. wykonana została mapa akustyczna Katowic (mapa hałasu). Wskazuje ona tereny
przekroczeń hałasu drogowego i kolejowego. Przekroczenia hałasu kolejowego występują w rejonie linii kolejowej
nr 139 relacji Katowice – Zwardoń, gdyż często zabudowa jest tu zlokalizowana blisko torowiska. Przekroczenia
hałasu drogowego występują wzdłuż ul. Armii Krajowej, ul. Sołtysiej i ul. Uniczowskiej, tu również zabudowa jest
zlokalizowana blisko jezdni. Przekroczenia mają niewielki zasięg, ograniczają się do pierwszych linii zabudowy.
Przekroczenia hałasu, jakkolwiek mogą być dokuczliwe dla mieszkańców. Oceniany projekt planu generalnie
utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania w rejonach narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie
akustyczne. Wprowadzenie nowej zabudowy opiera się przede wszystkim na dogęszczeniu zabudowy istniejącej,
w nawiązaniu do aktualnego sposobu zagospodarowania. Analizowany teren obecnie jest już dość mocno
zagospodarowany i ma charakter dzielnicy podmiejskiej. Obecnie dominują tu tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, występują również tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej oraz wielorodzinnej. Środowisko
naturalne terenu objętego opracowaniem zostało silnie przekształcone przez człowieka i stale pozostaje pod
wpływem jego działalności. Naturalna roślinność na przestrzeni lat uległa degradacji i właściwie już tu nie
występuje. Na szatę roślinną przedmiotowego terenu składają się elementy zieleni urządzonej (ogródki
przydomowe, trawniki, zieleńce itp.), płaty roślinności spontanicznej porastające niezagospodarowane
powierzchnie oraz siedliska ruderalne. Na terenach, które nie zostały jeszcze zabudowane występują grunty orne,
co ciekawe jednak, pomimo niewielkich powierzchni i otoczenia zabudową w większości pozostają one
w zagospodarowaniu, a udział gruntów odłogowanych jest niewielki. Świat zwierzęcy terenu opracowania jest
reprezentowany przez gatunki towarzyszące człowiekowi, związane z osadami ludzkimi.
Niewielkie fragmenty terenu objętego projektem planu miejscowego, położone wzdłuż południowej granicy,
zlokalizowane są w zasięgu istotnych korytarzy przemieszczania się zwierząt, wyznaczonych na terenie
województwa śląskiego. Wzdłuż południowej granicy przebiega korytarz ssaków kopytnych o nazwie K/LPK-LM/1.
Skrajne południowo - wschodnie fragmenty terenu położone są w obszarze węzłowym ssaków kopytnych o nazwie
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Lasy Murckowskie. W przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu na przedmiotowym terenie potencjalne
zmiany środowiska będą związane z utrzymaniem lub pogłębianiem się oddziaływań już występujących, wynikających
z istniejącego lub realizowanego sposobu zagospodarowania. Brak realizacji planu może wiązać się z nieukierunkowanym
rozwojem zabudowy, w tym także w rejonie lokalnych rzek. Oddziaływania na środowisko związane z realizacją
ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przede wszystkim następstwem
przewidywanego rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Prognozowane oddziaływania w rejonie nowo realizowanej zabudowy czy infrastruktury (na etapie realizacji) będą
dotyczyły w pierwszej kolejności m. in. lokalnego przekształcenia powierzchni ziemi wraz z szatą roślinną i siedliskami
faunistycznymi, emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, powstawania ścieków i odpadów czy emisji hałasu
i światła. Natomiast w obszarach już zagospodarowanych, których przeznaczenie zachowano w projekcie planu będzie
dochodziło do utrzymywania się oddziaływań występujących już obecnie, głównie w postaci emisji zanieczyszczeń do
powietrza, emisji hałasu i światła, powstawania ścieków i odpadów a także zmianach szaty roślinnej.
Oddziaływania związane z realizacją założeń projektu planu będą miały zasadniczo charakter lokalny. Jedynie
zanieczyszczenia emitowane do powietrza wskutek ogrzewania budynków mogą być przenoszone wraz z ruchem mas
powietrza na tereny przyległe. Z uwagi na charakter prognozowanych oddziaływań a także odległość od granicy państwa
nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania poza lokalnego na środowisko wynikającego z realizacji
ocenianego dokumentu. Do potencjalnych kwestii problemowych można zaliczyć wprowadzenie terenów zabudowy
na obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi (9MN.II, 53MN oraz 56MN) oraz na tereny wskazane jako obszary
prowadzonej płytkiej działalności górniczej (4-5MM, 8MM, 2U, 18MN, 25MN, 9MN.II). Na obszarach tych dla
uniknięcia potencjalnych zagrożeń, w tym związanych z pojawieniem się niekorzystnych zjawisk związanych
z podłożem, przed ewentualną realizacją obiektów budowlanych należy wykonać stosowne badania geologiczne
podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, które pozwolą na określenie możliwości realizacji obiektów
oraz ewentualnych warunków ich posadowienia. Do zagadnień problemowych w analizowanych granicach należy
zaliczyć także oddziaływania na stan jakości powietrza a także na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu,
występujące wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Stan czystości powietrza w omawianym rejonie jest
wypadkową wielu czynników. Jest on nie tylko związany ze wzrostem udziału powierzchni zabudowanych oraz
charakter samej zabudowy, ale także wpływ na jego jakość mają czynniki społeczno - ekonomiczne. Oceniany plan
wprowadza zapisy mające na celu ochronę powietrza w tym m.in.: dopuszcza wykorzystanie systemów z
zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nie nieprzekraczającej 100kW. Zapisy analizowanego projektu
MPZP zachowują także doliny cieków stanowiące korytarze przewietrzania.
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, w tym hałasu kolejowego i drogowego występują
w rejonie linii kolejowej nr 139 relacji Katowice – Zwardoń, oraz wzdłuż ul. Armii Krajowej, ul. Sołtysiej
i ul. Uniczowskiej. W omawianych rejonach zabudowania koncentrują się bezpośrednio wzdłuż w/w ciągów
komunikacyjnych. Oceniany projekt planu generalnie utrzymuje dotychczasowy sposób zagospodarowania
w rejonach narażonych na podwyższone oddziaływanie hałasu. Wprowadzenie nowej zabudowy opiera się przede
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wszystkim na dogęszczeniu zabudowy istniejącej, w nawiązaniu do aktualnego sposobu zagospodarowania. Ma to
miejsce wzdłuż ul. Karola Stabika (7MM) i ul. Armii Krajowej (4-5MM) oraz wzdłuż magistrali kolejowej nr 139
(3MNR, 8-9MNR, 68MN - teren w większości zainwestowany). W ocenianym projekcie planu uwzględniono zapisy z
zakresu ochrony przed hałasem. Plan ustala, iż poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może przekraczać
dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Do kwestii potencjalnie problemowych należy zaliczyć także wprowadzenie terenu drogi publicznej klasy
lokalnej (2KDL) w rejonie cieku o nazwie Rów Graniczny - lewobrzeżnego dopływu rzeki Mlecznej. Z uwagi na
wartości przyrodnicze jak również mało korzystnie warunki realizacji (płytko zalegające wody gruntowe) obszar ten
zaliczono do potencjalnie problemowych. W projekcie planu wprowadzono zapis dopuszczający lokalizację
i posadawianie przepustów z uwzględnieniem miejsc ich krzyżowania z ciekami na terenach. W zapisach
analizowanego planu uwzględniono szereg zapisów mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego,
ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, ochronę środowiska gruntowego, ochronę przed hałasem czy
ochronę różnorodności biologicznej. Po analizie założeń ocenianego dokumentu, polegających przede wszystkim
na utrzymaniu istniejącego podmiejskiego charakteru zabudowy przy jednoczesnym uporządkowaniu kierunków jej
rozwoju można stwierdzić, iż tylko nieliczne z nich są źródłem konfliktów zagospodarowania. Z uwagi na lokalne
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego na terenach zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych oraz linii kolejowej, korzystne byłoby podjęcie w miarę
możliwości stosownych rozwiązań ograniczających oddziaływanie hałasu. W zasięgu analizowanego terenu,
zgodnie z materiałami archiwalnymi, występują obszary narażone na występowanie ruchów masowych ziemi
a także obszary zagrożone deformacjami nieciągłymi o średnim stopniu zagrożenia. Przed ewentualną realizacją
obiektów budowlanych w tych obszarach należy wykonać stosowne badania geologiczne podłoża zgodnie
z obowiązującym ustawodawstwem, które pozwolą na określenie możliwości realizacji obiektów oraz
ewentualnych warunków ich posadowienia. Analizowany dokument przewiduje wprowadzenie terenu drogi
publicznej klasy lokalnej w rejonie cieku - lewobrzeżnego dopływu rzeki Mlecznej. Obszar ten odznacza się
wartością przyrodniczą jak również mało korzystnymi warunkami realizacji przedsięwzięcia, z uwagi na płytko
zalegające wody gruntowe. W związku z tym proponuje się ograniczenie ingerencji w dolinę cieku do niezbędnego
minimum. Nie należy dopuścić do osuszenia doliny cieku. Dodatkowo przy realizacji planowanej drogi wskazuje się
na potrzebę m.in. wykonania obiektów inżynieryjnych typu mosty czy przepustu umożliwiające swobodny
przepływ wód oraz utrzymanie funkcji ekologicznych.
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