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I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 

Projekt studium opracowany został w efekcie podjęcia przezRadę Miasta Katowice 

uchwały nr VI/102/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – 

II edycja. Z uwagi na fakt, iż zmiana studium może następować częściami, w pierwszym etapie 

przystąpiono do zmiany dla obszarów: 1.1, 1.2 i 1.3 oraz aktualizacji zapisów w zakresie 

lotnictwa i górnictwa do obowiązujących przepisów prawa, etap pierwszy nazwano zmianą 

studium nr 1. 

Podstawę prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowią: 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz. U. 2020 poz. 1219); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Opracowanie Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany nr 1 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycjama na 

celu dokonanie oceny skutków realizacji ustaleń zmiany Studium w odniesieniu do 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, wskazanie potencjalnie uciążliwych 

lub korzystnych dla środowiska ustaleń urbanistycznych i stanowi integralną część opracowania 

Studium oraz podaje rozwiązanie poprawiające istniejący i planowany sposób 

zagospodarowania. 
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II. ZAKRES MERYTORYCZNY ORAZ METODA PRZYJĘTA 

W OPRACOWANIU PROGNOZY 

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres, wynika z ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(art. 46 - 53). Zgodnie z nim prognoza: 

- określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 

w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan środowiska na obszarach 

objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, istniejące problemy ochrony 

środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, cele ochrony środowiska ustanowione na 

szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 

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

zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znaczące 

oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 

krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 

- przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także biorąc pod uwagę cele 

i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 

dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zakres merytoryczny prognozy jest bardzo szeroki i obejmuje kompleks zagadnień 

związanych z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

ochroną zdrowia mieszkańców i zasobów naturalnych, kształtowaniem i ochroną walorów 

krajobrazowych. 

W trakcie sporządzania prognozy przeanalizowano rozwiązania funkcjonalno-

przestrzenne i pozostałe ustalenia projektu zmiany Studium pod kątem ich zgodności 

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Analizie poddano również ustalenia projektu zmiany 

Studium dotyczące warunków zagospodarowania terenu. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i krajobraz zainwestowania przewidzianego 

projektem Studium oceniano, posługując się następującymi kryteriami: 

 charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez 

znaczenia), 

 intensywności przekształceń (nieistotne, nieznaczne, zauważalne, duże, zupełne), 
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 bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), 

 okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, 

krótkoterminowe),  

 częstotliwości oddziaływanie (stałe, okresowe, epizodyczne), 

 zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponad-

regionalne), 

 trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe 

do rewaloryzacji). 

Załącznikiem do tekstu Prognozy jest rysunek w skali Studium (1:10000). 

Zgodnie z procedurą zawartą w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko,, na mocy art. 53, dział IV, rozdz. 2, otrzymano 

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości przygotowywanej prognozy oddziaływania na 

środowisko z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 
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III. ANALIZA I OCENA STANU ZASOBÓW ŚRODOWISKA  

3.1 Charakterystyka obszarów zmiany Studium 

Obszar nr 1.1 objęty zmianą studium zajmuje powierzchnię 58,44 ha. Zlokalizowany 

jest w północnej części miasta, przy granicy z miastem Siemianowice Śląskie. Od zachodu 

ograniczony jest al. Korfantego, a od południa ul. Konduktorską. Obejmuje: teren pohutniczy 

dawnych Zakładów Metalurgicznych Silesia, obecnie stanowiących nieużytki, tereny usługowo-

przemysłowe zlokalizowane wzdłuż ul. Konduktorskiej, a także wzdłuż al. Korfantego, tereny 

usługowe przy wzdłuż al. Korfantego oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 

zabytkowe familoki dawnej huty Hohenlohe (Kolonia Fryderyka). Przy północnej granicy 

opracowania zlokalizowana jest węzeł przesiadkowy tramwajowo-autobusowy (pętla 

tramwajowa). Obszar opracowania przecina napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV. 

Obsługa komunikacyjna obszaru odbywa się drogami klasy: zbiorczej od zachodu - al. 

Korfantego oraz lokalnej od południa - ul. Konduktorską. 

W granicy obszaru 1.1 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w rejonie ulic: Al. Korfantego - Konduktorska w Katowicach przyjęty 

uchwałą nr LXIII/1482/06 Rady Miasta Katowice z dnia 31 lipca 2006 r. Obszar opracowania 

został objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu (uchwała nr XXX/694/12 z 

19.12.2012 r.  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach). W kwietniu 2021 r. projekt planu był w trakcie 

wyłożenia. 

W „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023”, przyjętym 

uchwałą nr XXIX/637/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. na części  obszaru 

nr 1 wskazano podobszar występowania problemów przestrzennych Wełnowiec – Konduktorska. 

Zgodnie z LPR w granicach zmiany studium planuje się utworzenie zrównoważonej, 

ekologicznej i przyjaznej człowiekowi dzielnicy miasta tzw.: "Katowice - Północ Eko Miasto", 

stanowiącej poszerzenie obszaru funkcjonalnego śródmieścia Katowic o wysokich walorach 

kompozycyjnych i estetycznych.W granicy obszaru występują złoża węgla kamiennego: Rozalia 

i Siemianowice. 

Obszar nr 1.2 objęty zmianą studium zajmuje powierzchnię 41,27 ha. Zlokalizowany 

jest  

na osiedlu Załęska Hałda, na południe od autostrady A4, w rejonie ulic: Załęska Hałda, Dobrego 

Urobku, Brygadzistów. Jest to obszar słabo zainwestowany. Zabudowa występuje wzdłuż wyżej 

wymienionych ulic i jest to głównie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna 

o niskiej intensywności (familoki). W obszarze opracowania znajdują się również usługi 

(hurtownia oraz usługi samochodowe) przy ulicy Dobrego Urobku. Obszar opracowania 

przecinają dwie napowietrzne linie wysokiego napięcia 110 kV na osi północ-południe. Obsługa 

komunikacyjna obszaru odbywa się drogami klasy: zbiorczej od wchodu - ul. Dobrego Urobku 

oraz lokalnej od północy - ul. Załęska Hałda. Na obszarze opracowania projektowana jest droga 

klasy zbiorczej, stanowiąca kontynuację ul. Bocheńskiego, której celem będzie m.in. obsługa 

terenów sportowych, w tym nowego stadionu miejskiego. Ponad ¾ obszaru opracowania 

stanowią tereny wolne do zagospodarowania, obszary zadrzewione i nieużytki. 

W północnej części obszaru 1.2 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze fragmentu terenów górniczych Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK 

„Wujek” i KWK „Katowice-Kleofas” obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 
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i ulicy Upadowej w Katowicach przyjęty uchwałą NR VI/100/19 Rady Miasta Katowice z dnia 

28 marca 2019 r. (170). 

W granicy obszaru nr 1.2 występuje złoże węgla kamiennego: Wujek. Ponadto obszar 

opracowania położony jest w granicach obszaru górniczego Katowice -Brynów oraz terenu 

górniczego Katowice - Brynów - Ligota. 

W granicach obszaru opracowania występują ograniczenia wysokości zabudowy 

związane z lokalizacją lotniska Katowice - Muchowiec. 

Obszar nr 1.3zajmuje powierzchnię 23,09 ha. Zlokalizowany jest w centralnej części 

miasta i ograniczony jest ulicami: Górnośląska (autostrada A4), Lotnisko i Szybowcowa. Od 

południa graniczy z lotniskiem Katowice Muchowiec. Teren opracowania obejmuje centrum 

handlowe 3Stawy. Ponad 1/3 terenu stanowią usługi wielkopowierzchniowe. Znaczą część 

terenu zajmują drogi (16,29%) oraz parkingi powierzchniowe (6,92%). Na terenie występują 

usługi związane z obsługą ruchu samochodowego - stacje paliw, usługi gastronomiczne, salony 

i warsztaty samochodowe. Ponad 7% powierzchni terenu to obszary zieleni (zadrzewienia, 

nieużytki oraz tereny zieleni urządzonej). Prawie 4% terenu zajmuje przeciwpożarowy zbiornik 

wodny. Przez obszar opracowania, wzdłuż autostrady A4, przebiega magistrala 

wodociągowa.Obsługa komunikacyjna obszaru nr 6 odbywa się: od północy poprzez zjazd z 

autostrady A4, od południa poprzez drogę klasy zbiorczej - ul. Lotnisko. 

Na obszarze opracowania obowiązują następujące plany miejscowe: 

• Uchwała nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach (57); 

• Uchwała nr XII/222/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trzech terenów 

położonych przy ulicy: Ofiar Katynia (teren nr 1), Kościuszki (teren nr 2), Rodańskiej 

(teren nr 3) w Katowicach (84); 

• Uchwała nr  XXX/608/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

lotniska Muchowiec w Katowicach (150). 

Głównym kierunkiem zagospodarowania na tym obszarze są usługi. 

W granicy obszaru 1.3 występuje złoże węgla kamiennego: Katowice. 

W granicach obszaru opracowania występują ograniczenia wysokości zabudowy 

związane z lokalizacją lotniska Katowice – Muchowiec. Ponadto występują ograniczenia 

związane z hałasem komunikacyjnym od autostrady A4. 

3.2 Uwarunkowania wynikające z położenia, rzeźby terenu i budowy geologicznej 

Zgodnie z podziałem Polski według Kondrackiego teren miasta Katowice zlokalizowany 

jest w prowincji Wyżyny Polskie (34), w podprowincji Wyżyna Śląsko – Krakowska (341) 

w makroregionie Wyżyna Śląska (341.1). Przeważająca cześć miasta należy do mezoregionu 

Wyżyna Katowicka (341.13), tylko niewielki południowy fragment miasta zlokalizowany jest 

w mezoregionie Pagóry Jaworznickie (341.14). Wszystkie obszary zmiany studium nr 1 znajdują 

się na Wyżynie Katowickiej. 

Wyżyna Katowicka stanowi środkową część Wyżyny Śląskiej, ma budowę zrębową. 

Podłoże jej budują węglonośne skały karbońskie, na których zalegają dolomity i wapienie 

środkowego triasu. Od północy i wschodu tworzą one zwarte wzniesienia Garbu 

Tarnogórskiego, wyspowo występują również w południowej części wyżyny. Rzeźbę Wyżyny 

Katowickiej tworzą zrębowe płaskowyże, garby i wzgórza, oddzielone od siebie kotlinami 

zapadliskowymi. W wyżynie tej wyodrębniono płaskowyż Bytomsko – Katowicki, Zrąb 
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Mikołowski, Kotlinę Mysłowicką i Wysoczyzną Dąbrowską. Praktycznie całe miasto Katowice 

znajduje się w zasięgu płaskowyżu Bytomsko – Katowickiego, wznoszącego się na wysokość 

240 – 260 m npm, niewielki północno – wschodni fragment miasta przynależy do Kotliny 

Mysłowickiej, a fragment południowo – zachodni do Zrąbu Mikołowskiego. Wyżyna Katowicka 

stanowi największą jednostkę geomorfologiczna Wyżyny Śląskiej. Tworzy ona, generalnie, 

płaską zdenudowanąpowierzchnię położoną między Katowicami a Bytomiem, lokalnie lekko 

pofałdowaną i pagórkowatą, szczególnie w części północnej, gdzie występują liczne wzniesienia 

ostańcowe, pocięte głębokimi i krótkimi dolinami. Środkiem Płaskowyżu, w kierunku NW – SE, 

przechodzi dział wodny Odry i Wisły. Biegnie on od cynkowni Kostuchna, poprzez stację 

kolejową Murcki do Brynowa i dalej do parku miejskiego w Katowicach. Do dorzecza Odry 

należy rzeka Kłodnica z dopływami, do dorzecza Wisły natomiast, system rzeczny Przemszy i 

Brynicy.  
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Rys. 1Regiony fizycznogeograficzne na obszarze miasta Katowice (Opracowanie ekofizjograficzne na 

potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 

– edycja II, 2020)(czerwonymi okręgami wskazano obszary zmiany nr 1 Studium, 1 – 1.1, 5 – 1.2, 6 – 

1.3) 
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Budowa geologiczna 

Najstarszymi utworami odsłaniającymi się na obszarze miasta Katowice są utwory 

karbonu górnego – namuru. Wykształcone są jako iłowce, mułowce, piaskowce i węgiel 

kamienny serii paralicznej. W obrębie tej serii wyróżniono kilka ogniw stratygraficznych: 

warstwy pietrzkowickie, gruszowskie, jaklowieckie i porębskie. Charakterystyczną cechą serii 

paralicznej jest cykliczność sedymentacji. Najczęściej obserwować można przejścia od węgla, 

przez iłowce, mułowce, do piaskowców, a następnie ponownie do mułowców i węgla. W całej 

serii paralicznej występuje liczna flora karbońska oraz fauna morska, brakiczna i słodkowodna. 

Utwory serii paralicznej ukazują się na powierzchni w rejonie Wełnowca i Szopienic. Na 

charakteryzowanym obszarze mogą osiągać miąższość 800 metrów. Ich wiek to dolny namur.  

Ponad osadami serii paralicznej pojawiają się utwory górnośląskiej serii piaskowcowej 

przynależne wiekowo do górnego namuru. Wykształcone są jako piaskowce i zlepieńce 

z przewarstwieniami iłowców i mułowców oraz węgiel kamienny. Są to osady typu limnicznego. 

Dominuje tu litotyp szarych piaskowców drobno- i średnioziarnistych, z przeławiceniami 

iłowców i mułowców, które osiągają grubość od kilku do kilkunastu metrów. Podobne 

miąższości osiągają pokłady węgla. Seria limniczna tworzy rozległe wychodnie w rejonie 

Koszutki, Osiedla Tuwima i Osiedla Tysiąclecia oraz nieco mniejsze w okolicach Szopienic 

i Wilhelminy. Miąższość górnośląskiej serii piaskowcowej w rejonie Katowic waha się od 100 

do 600 metrów.  

Ponad osadami namuru występują osady westfalu, których dolną część stanowi seria 

mułowcowareprezentowana przez mułowce i iłowce z przewarstwieniami piaskowców oraz 

węgiel kamienny. Podobnie jak w przypadku górnośląskiej serii piaskowcowej jest to również 

seria limniczna. Przeważają tu mułowce i iłowce, a drobnoziarniste piaskowce stanowią 

przewarstwienia grubości od kilku do kilkunastu metrów. Liczne są poziomy z pokładami węgla 

kamiennego. Pojawiają się również kilkucentymetrowe wkładki tufitów. Seria mułowcowa 

tworzy bardzo rozległe wychodnie od środkowo-wschodniej części miasta Katowice w kierunku 

Załęskiej Hałdy na północnym zachodzie i Zarzecza na południowym zachodzie. Seria 

mułowcowa może tu osiągać 500-1800 metrów miąższości.  

Powyżej osadów serii mułowcowej znajdują się piaskowce i zlepieńce 

z przewarstwieniami mułowców i iłowców oraz węgiel kamienny, wchodzące w skład 

krakowskiej serii piaskowcowej. Jej część spągową tworzą gruboziarniste piaskowce i zlepieńce, 

ku stropowi, przechodzące w piaskowce średnioziarniste z przewarstwieniami mułowców, 

iłowców i pokładami węgla kamiennego. Na powierzchni ukazują się jedynie w rejonie Gniotka 

w Mikołowie i Lasu Gniotek w południowo – zachodniej części miasta Katowice. Ich miąższość 

rośnie w kierunku południowo-zachodnim, gdzie mogą osiągać do 280 metrów. Wiek 

krakowskiej serii piaskowcowej to górny westfal.  

W dolnym triasie na omawianym obszarze miała miejsce sedymentacja węglanowa. 

W oleneku deponowane tu były szare dolomity, a także wapienie, margle i facje przejściowe 

tych litotypów. W stropie dominują szare i jasnożółte dolomity oraz ciemne wapienie w postaci 

przeławiceń, których ilość wzrasta w górę profilu. Wychodnie dolomitów, margli, wapieni 

i iłowców można obserwować w rejonie Piotrowic i Ochojca. Utwory te osiągają miąższość 

maksymalnie 35 metrów.  

Powyżej tego dolomityczno-wapienno-marglistego kompleksu występują należące do 

anizykuwapienie warstw gogolińskich. W ich spągowej części dominują cienko- 

i średnioławicowe, szare i żółte wapienie płytowe, ku stropowi przechodzące w nieco zailone 

i margliste wapienie faliste. Warstwy gogolińskie mogą osiągać miąższość 35 metrów, ale ich 

miąższość w strefie wychodni może być silnie zredukowana. Ukazują się na powierzchni 

w rejonie Piotrowic, Ochojca i Brynowa oraz na południe od Kopalni Wesoła w okolicach 

obwodnicy GOP. 
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Bezpośrednio na utworach karbonu lub triasu zalegają osady zlodowacenia 

południowopolskiego, które są najstarszymi osadami czwartorzędowymi odsłaniającymi się na 

powierzchni. Gliny zwałowe zlodowacenia sanu 1 tworzą rozległe płaty wychodni w rejonach od 

Ligoty przez Brynów do Nikiszowca, w rejonie Piotrowic oraz w pasie między Wesołą 

a Mikołowem. Mają barwy od żółtoszarych do żółtobrązowych. Są najczęściej pylasto-

piaszczyste lub pylasto-ilaste i zawierają okruchy skał, na których zalegają. Ich miąższość nie 

przekracza kilku metrów (zdarza się, że nie osiągają nawet 2 metrów). Często znajdują się pod 

przykryciem młodszych piasków i żwirów wodnolodowcowych, eluwiów lub deluwiów.  

Na glinach zwałowych lub też bezpośrednio na utworach karbonu i triasu zalegają piaski 

i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia odry. Zdeponowane są na stokach, wzdłuż dolin 

rzecznych w północnej, południowo-zachodniej i południowo-wschodniej części miasta. Piaski 

są drobno- i średnioziarniste, żółte i jasnobrązowe, z domieszką drobnych żwirów. Ich miąższość 

rzadko przekracza 5 metrów, a w wielu miejscach, głównie na wysoczyznach, jest zredukowana 

do 2 metrów. 

Piaski i gliny zwietrzelinowe (eluwialne) związane są ściśle z obszarami występowania 

glin zwałowych, których najczęściej są pozostałością. Mogą też być efektem wietrzenia innych, 

głównie czwartorzędowych utworów. Najczęściej wykształcone są jako zaglinione piaski lub 

gliny piaszczyste z pojedynczymi żwirkami. Ich średnia miąższość mieści się w przedziale od 1 

do 3 m. Występują w trójkącie między Piotrowicami, Murckami i Kostuchną oraz w rejonie 

Załęża, Normy i Wilhelminy.  

Piaski, żwiry i mułki deluwialno-rzeczne występują w południowo-zachodniej 

i środkowo-zachodniej części miasta. Ich występowanie ograniczone jest do wąskich dolinek 

stanowiących dopływy Mlecznej oraz Kłodnicy. Piaski są różnoziarniste, z domieszką drobnych 

żwirów. W ich obrębie występują mułki piaszczyste w postaci soczewek. Mogą również 

pojawiać się okruchy skał lokalnych. Miąższość tych osadów jest ograniczona do 2-4 metrów.  

Piaski i gliny deluwialne zajmują dolne partie stoków lub gromadzą się na kontakcie 

piasków wodnolodowcowych z utworami karbonu. Są to osady redeponowane w dół stoku 

w wyniku procesów takich jak spłukiwanie i soliflukcja. W zależności od dominujących 

w pobliżu litotypów mogą być wykształcone jako piaski, piaski zaglinione, gliny czy gliny 

piaszczyste lub pylasto-piaszczyste. Osiągają miąższość od 2 do 4 metrów. Występują 

w okolicach Osiedla Tysiąclecia, Wełnowca, Wilhelminy, Huty Ferrum, Janowa Wiejskiego, 

Mysłowic, Ochojca, na wschód od Kostuchny i na zachód od Gniotka. 

Osady holocenu na omawianym obszarze ograniczone są do współczesnych dolin 

rzecznych i obszarów podmokłych. Taras nadzalewowy 2,5-5,0 m n. p. rzeki tworzą głównie 

piaski rzeczne dolin Brynicy w rejonie Milowic i Borków oraz Rawy w rejonie od Koszutki do 

Osiedla Roździeńskiego. Są to piaski drobno- i średnioziarniste, rzadziej gruboziarniste i żwiry. 

Mogą osiągać do 10 metrów miąższości.  

Doliny Kłodnicy, Rawy, Mlecznej, Brynicy i Boliny wypełniają piaski i żwiry rzeczne 

tarasów zalewowych 0-2,5 m n. p. rzeki, wykształcone jako piaski drobno- i średnioziarniste 

z domieszką żwirów drobnookruchowych w części spągowej i piasków pyłowatych w części 

stropowej. Miąższość tych osadów mieści się w przedziale 5-10 metrów. W rejonie ujścia 

Przyrwy do Mlecznej, w osadach tego tarasu występują również mułki.  

Górne odcinki dolin Kłodnicy, Mlecznej, Rawy i Boliny oraz ich dopływów 

zdominowane są przez namuły den dolinnych. Wśród nich poza frakcjami pylastymi występują 

również piaski pylaste i drobnoziarniste oraz niewielkie domieszki substancji organicznej. 

Miąższość tych osadów wynosi 2-3 metry.  

Najmłodszym osadem na terenie Katowic są torfy. Występują tu jedynie w zagłębieniach, 

w brzeżnych strefach doliny Rawy. Są to torfy niskie, o niewielkim stopniu zdiagenezowania, 

z domieszką substancji nieorganicznej. Ich miąższość maksymalna nie przekracza 2 metrów. 

(Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Skala 1:10000, 

Arkusz Katowice, PIG, Sosnowiec, 2019) 
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Na obszarze 1.1 występują iłowce, mułowce, piaskowce i węgiel kamienny (utworu 

karbonu górnego nierozdzielone), piaskowce i zlepieńce z przewarstwieniami iłowców 

i mułowców oraz węgiel kamienny (górnośląska seria piaskowcowa) oraz nasypy niebudowlane. 

Na obszarze nr 1.2 występują mułowce i iłowce z przewarstwieniami piaskowców oraz 

węgiel kamienny - seria mułowcowa oraz gliny zwałowe - zlodowacenia Sanu I. 

Na obszarze nr 1.3 występują mułowce i iłowce z przewarstwieniami piaskowców oraz 

węgiel kamienny - seria mułowcowa oraz gliny zwałowe - zlodowacenia Sanu I. 

Jednostki geomorfologiczne 

Obszar miasta Katowice położony jest w obrębie dwóch makroregionów 

geomorfologicznych. Zdecydowanie większa częśćmiasta znajduje sięw makroregionie Wyżyna 

Śląsko – Krakowska, w mezoregionie Wyżyna Śląska Południowa, w granicach którego w 

mieście wydzielono następujące regiony: region PłaskowyżBytomsko – Katowicki (subregion 

PłaskowyżKatowicki), region Kotlina Mysłowicka, region Zrąb Mikołowski, region Zrębowe 

Pagóry Lędzińskie. Jedynie niewielki południowy i południowo – zachodni fragment miasta leży 

w makroregionie Kotlina Raciborsko – Oświęcimska. Kotlina Raciborsko – Oświęcimska 

w granicach miasta podzielona jest na dwa mezoregiony: mezoregion Kotlina Raciborska oraz 

mezoregion Kotlina Oświęcimska. W granicach mezoregionu Kotlina Raciborska na terenie 

miasta wydzielono region Wysoczyzny Przywyżynne, subregion Dolina Górnej Kłodnicy, 

a w granicach mezoregionu Kotlina Oświęcimska region Dolina Wisły Odcinek Zachodni, 

subregion Równina Gostynki. 

Obszary zmiany nr 1 Studium znajdują się na terenie Płaskowyżu Katowickiego oraz 

Kotliny Mysłowickiej. 

PłaskowyżKatowicki składa sięz szeregu garbów zbudowanych z utworów karbońskich 

(piaskowcowe, iłowce, łupki) o spłaszczonych wierzchołkach w poziomie 300-320 m npm. 

Zwarty obszar płaskowyżu rozcinająwypełnione glacjalnymi osadami piaszczysto-gliniastymi 

doliny rzek Rawy, Potoku Leśnego, Boliny Zachodniej i Południowej oraz górnego odcinka 

Kłodnicy. 

Kotlina Mysłowicka wchodzi na obszar Katowic od północnego-wschodu 

wzdłużPrzemszy i Brynicy. Jest to inwersyjne obniżenie denudacyjne wypreparowane w 

łupkowo - piaskowcowych warstwach karbońskich. Dno kotliny zajmuje zdegradowana 

piaszczysta równina sandrowa w poziomie 260 - 275 m npm. W znacznej części piaski zostały 

jużwyeksploatowane jako piaski podsadzkowe. W zagłębieniach poeksploatacyjnych powstał 

zespół zbiorników wodnych na granicy z Sosnowcem. 

Rzeźba terenu miasta 

Główny wpływ na rzeźbęterenu miasta miało zlodowacenie południowopolskie oraz 

zlodowacenie środkowopolskie stadiał maksymalny. Rzeźba terenu miasta powstała w wyniku 

podniesienia części strefy hercyńskiej i platformy wschodnioeuropejskiej, pokrytej osadami 

mezozoicznymi. Przeważającączęśćmiasta tworząniziny obniżone okresowo w neogenie 

i czwartorzędzie w postaci płaskowyżów i garbów na zdegradowanych utworach neogeńskich – 

lądowych z pokrywąplejstoceńską. Zachodniąi południowączęśćmiasta tworząmasywy 

krystaliczne i stare zrównane góry fałdowe podniesione wzdłużlinii tektonicznych 

w trzeciorzędzie w postaci pogórzy bez pokrywy plejstoceńskiej. Na niewielkim odcinku 

w południowej części miasta występująformy akumulacji lodowcowej i rzecznolodowcowej 

w obszarze staro glacjalnym w postaci równin sandrowych W ostatnich wiekach zasadniczy 

wpływ na rzeźbęregionu wywarła morfogenetyczna działalnośćczłowieka związana z rozwojem 

osadnictwa oraz wydobyciem i przetwórstwem surowców. Przyczyniła sięona do zniszczenia 

podłoża uformowanego przez siły przyrody i do tworzenia nowych form degradacji 

antropogenicznej.  
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W granicach Katowic znajdująsięróżnego rodzaje hałdy, powstałe zarówno przy 

kopalniach ze skał płonnych jak równieżhałdy hutnicze w pobliżu hut cynku. Antropogeniczne 

przekształcenia rzeźby sąrównieżrezultatem podnoszenia nasypami i zrównywania powierzchni 

pod zabudowęoraz wykonywania wkopów i nasypów dla liniowych obiektów infrastruktury 

komunikacyjnej. Na terenie osiedli i zakładów produkcyjnych doszło do niwelacji powierzchni 

gruntu. W wyniku nakładających sięoddziaływańrzeźbotwórczych w północnej części Katowic 

(dolina Rawy i na północ od niej) doszło do znacznego przebudowania powierzchni 

topograficznej terenu i powstania nowej miąższej warstwy przypowierzchniowej (grunty 

nasypowe). Przekształcenia tego typu, w tym również grunty antropogeniczne pochodzenia 

przemysłowego znajdują się także w innych częściach miasta, jednak w znacznie mniejszym 

nasileniu niż w części północnej. Na terenie miasta widoczne są także liczne nasypy, drogowe i 

kolejowe. 

Nasypy antropogeniczne niebudowlane znajdują się na obszarze nr 1.1 i obszarze nr 1.2. 

Również w przypadku obszaru nr 1.3grunty mają charakter antropogeniczny. 

Obszar 1.1 jest intensywnie przekształcony antropogenicznie. Był wykorzystywany 

przemysłowo już na początku XIX wieku kiedy prowadzono płytką eksploatację węgla, 

a następnie podziemną eksploatację węgla kamiennego. Kolejnym etapem przekształcania 

rzeźby tego tereny była działalność huty cynku, po której pozostałością jestzabudowa 

przemysłowa oraz zwałowisko odpadów z produkcji cynku (hałda żużla pohutniczego). Obszar 

1.1 położony jest na wysokości ok. 280 – 290 m npm i opada w kierunku północno – wschodnim 

i wschodnim, ale jest mocno przekształcony przez różnego rodzaju skarpy, nasypy, hałdy i 

wyrobiska. Formy te mają głębokość do 2 – 5 m i wysokość nawet do 10 m. 

Obszar 1.2 również jest silnie przekształcony antropogenicznie. Obszar położony jest na 

wysokości ok. 300 – 310 m npm i wznosi się w kierunku zachodnim. Na obszarze występują 

liczne pozostałości wyrobisk, skarp, niecek bezodpływowych wypełnionych wodą ale także 

wyrównanej powierzchni wykorzystywanej jako boisko terenowe. Wysokości tych form terenu 

wahają się od 5 do 15 m. Skarpy mają wysokość do 2 m.  

Obszar 1.3 jest całkowicie przekształcony antropogenicznie i w większości 

zabudowany.Położony jest na wysokości 270 – 276 m npm i sukcesywnie opada w kierunku 

wschodnim.  
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Rys. 2Szkic geologiczno – sytuacyjny (Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Skala 1:10000, Arkusz Katowice, 

PIG, Sosnowiec, 2019, Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice – edycja II, 2020) 
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Warunki podłoża budowlanego 

Warunki budowlane na obszarze miasta są wynikiem naturalnych właściwości podłoża 

oraz oddziaływań antropogenicznych, w tym eksploatacji górniczej. 

Czynnikiem niekorzystnym dla rozwoju budownictwa jest występowanie zwałowisk 

pogórniczych i pohutniczych. Tereny te mogą być jednak zabudowane, po wcześniejszym 

przeprowadzeniu rekultywacji. Przy budowie na terenach objętych wpływami górniczymi 

niezbędne jest wykonanie zarówno dokumentacji geologiczno inżynierskiej jak 

i geotechnicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463). 

Warunki niekorzystne (grunty nienośne) - wiążą się z występowaniem gruntów 

nienośnych bez względu na głębokość wód podziemnych, terenów podmokłych 

i zabagnionych, hałd i nasypów. Wyklucza się możliwość fundamentowania bezpośredniego 

obiektów wszelkiego typu. Należą do nich: grunty antropogeniczne (nasypy), rzeczne 

i organiczne osady holoceńskie oraz organiczne plejstoceńskie, grunty spoiste 

nieskonsolidowane oraz luźne piaszczyste, obciążenia dopuszczalne do 0,05 MPa, podłoże nie 

nadające się do posadowień bezpośrednich. Niekorzystne warunki budowlane związane 

z gruntami nienośnymi występują w obszarach nr 1.1 i 1.2. Jest to związane z występowaniem 

gruntów antopogenicznych w postaci nasypów niebudowlanych. 

Warunki mało korzystne (grunty słabonośne) to obszary występowania gruntów słabo 

nośnych bez względu na głębokość wód podziemnych oraz gruntów nośnych przy 

jednoczesnym występowaniu wody podziemnej na głębokości do 2,0 m. Obszary 

występowania pustek i starych wyrobisk w podłożu szczególnie związanych z płytką 

eksploatacją. Możliwość posadowień bezpośrednich obiektów budownictwa lekkiego przy 

konieczności szczegółowego rozpoznania geotechnicznego oraz ewentualnym odwodnieniu 

terenu na czas budowy i wzmocnieniu podłoża. Należą do nich: holoceńsko-plejstoceńskie 

osady deluwialne, eluwialne i eoliczne, plejstoceńskie lessy, osady rzeczne, zastoiskowe oraz 

zwietrzeliny starszego podłoża, grunty spoiste słabo skonsolidowane oraz piaszczyste – od 

luźnych do średnio zagęszczonych, obciążenia dopuszczalne - 0,05 MPa – 0,3 MPa, podłoże 

nadające się do posadowień bezpośrednich dla budownictwa lekkiego, wymagające 

szczegółowych badań geotechnicznych. Mało korzystne warunki budowlane związane 

z gruntami słabonośnymi występują na obszarze nr 1.3. Jest to związane z występowaniem 

gruntów czwartorzędowych w tym zwietrzelin gliniastych, eluwiów, plejstoceńskich gruntów 

spoistych i holoceńskich gruntów spoistych. 

Surowce naturalne 

Miasto Katowice znajduje się na obszarze, na którym udokumentowano złoża kopalin 

użytecznych tj. węgla kamiennego i metanu, będących strategicznymi surowcami 

energetycznymi kraju. 

Zgodnie z bazą danych złóż kopalin MIDAS, prowadzoną przez Państwowy Instytut 

Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, na terenie miasta Katowice 

występują: złoża kopalin objęte własnością górniczą (dawniej podstawowe) oraz złoża 

kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej (dawniej pospolite). Zgodnie z 

bazą danych złóż kopalin MIDAS na dzień 9 marca 2020 r. w Katowicach znajdują się 

następujące złoża objęte własnością górniczą: 

Tab. 1. Złoża objęte własnością górniczą na obszarze Katowic (baza MIDAS, stan na 9.03.2020) 

Lp. Nazwa złoża Rodzaj surowca Informacje o eksploatacji 

1 Barbara Chorzów węgiel kamienny eksploatacja złoża 
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Lp. Nazwa złoża Rodzaj surowca Informacje o eksploatacji 

zaniechana 

2 Barbara Chorzów 2 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

3 Halemba II 
węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

4 Katowice węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

5 Kleofas węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

6 Lędziny 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

7 Mikołów 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

8 Murcki 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

9 Mysłowice węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

10 Polska-Wirek węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana; 

11 Rozalia węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

12 Saturn węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

13 Siemianowice węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

14 Siemianowice-Szopienice l węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

15 Staszic 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

16 Śląsk węgiel kamienny 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

17 Śląsk-Pole Panewnickie 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

18 Wesoła 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

19 Wieczorek 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

20 Wujek-część południowa węgiel kamienny 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

21 Wujek węgiel kamienny 
złoże eksploatowane 

okresowo 

22 Wujek-część Stara Ligota węgiel kamienny 
złoże eksploatowane 

okresowo 
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Lp. Nazwa złoża Rodzaj surowca Informacje o eksploatacji 

23 Ziemowit 

węgiel kamienny, metan 

pokładów węgla jako 

kopalina towarzysząca 

złoże zagospodarowane 

24 Halemba II metan pokładów węgla 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

25 Lędziny metan pokładów węgla 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

26 Murcki (głębokie) metan pokładów węgla złoże rozpoznane wstępnie 

27 Paniowy-Mikołów-Panewniki metan pokładów węgla złoże rozpoznane wstępnie 

Poza tym w Katowicach znajdują się złoża kopalin objęte prawem własności 

nieruchomości gruntowej (zgodnie z bazą danych złóż kopalin MIDAS na dzień 7 marca 

2020 r.). 

Tab. 2. Złoża objęte prawem własności nieruchomości gruntowej na obszarze Katowic (baza MIDAS, 

stan na 7.03.2020) 

Lp. Nazwa złoża Rodzaj surowca Informacje o eksploatacji 

1 Brynów 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 

eksploatacja złoża 

zaniechana 

2 Ligota - Katowice 
surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 

złoże rozpoznane 

szczegółowo 

3 Panewniki piaski podsadzkowe 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

W granicach miasta Katowice działalność wydobywczą prowadzi jeden przedsiębiorca 

górniczy - Polska Grupa Górnicza S.A., która zajmuje się eksploatacją górniczą węgla 

kamiennego. Polska Grupa Górnicza S.A. na terenie miasta Katowice posiada 4 zakłady 

górnicze (stan na 01.01.2021 r.): 

• Oddział KWK Staszic-Wujek, 

• Oddział KWK Mysłowice-Wesoła, 

• Oddział KWK Ruda - Ruch Halemba, 

• Oddział KWK Piast-Ziemowit - Ruch Ziemowit. 

Na terenie miasta Katowice Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. prowadzi likwidację 

następujących kopalń węgla kamiennego (stan na 01.01.2021 r.): 

• KWK „Wieczorek II” 

• KWK „Polska I- Śląsk" Ruch „Śląsk” 

• KWK „Boże Dary-Mysłowice-Wesoła I” 

Natomiast kopalnie już zlikwidowane to: KWK Katowice-Kleofas, KWK 

Siemianowice, KWK Polska-Wirek. 

Na obszarze Katowic znajduje się obecnie 9 obszarów górniczych i 8 terenów 

górniczych, będących w użytkowaniu kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. 

Aktualny wykaz obszarów górniczych na terenie miasta Katowice: 

1) OG „Murcki I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

2) OG „Giszowiec I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

3) OG „Bogucice I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

4) OG „Janów” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 
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5) OG „ Katowice – Brynów” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

6) OG „Stara Ligota I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

7) OG „Wesoła II” PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła 

8) OG „Lędziny I” PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

9) OG „Halemba II” PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba 

Aktualny wykaz terenów górniczych na terenie miasta Katowice: 

1) TG „Murcki  I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

2) TG „Giszowiec I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

3) TG „Bogucice I” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

4) TG „Janów” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

5) TG „Katowice – Brynów – Ligota” PGG S.A. KWK Staszic-Wujek 

6) TG „Wesoła II” PGG S.A. KWK Mysłowice-Wesoła 

7) TG „Lędziny I” PGG S.A. KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 

8) TG „Halemba I/II” PGG S.A. KWK Ruda Ruch Halemba 

Obszary zmiany Studium znajdują się granicach złóż węgla kamiennego i metanu. 

Złoża pozostałych surowców znajdują się poza granicami zmiany Studium. 

Tab. 3. Złoża, tereny i obszary górnicze w granicach obszarów zmiany nr 1 Studium (stan na 03.2020, 

baza MIDAS) 

Nr 

obszaru 

zmiany 

Nazwa złoża Rodzaj surowca Tereny górnicze 
Obszary 

górnicze 

1.1 Rozalia, Siemianowice węgiel kamienny - - 

1.2 Wujek węgiel kamienny 
Katowice-

Brynów-Ligota 

Katowice-

Brynów 

1.3 Katowice węgiel kamienny -  

3.3 Uwarunkowania topoklimatyczne 

Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, obszar miasta Katowice 

należy do dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. Znajduje sięna jej południowym skraju. 

Dzielnica ta bogata jest w opady – od 550 do blisko 800 mm. Okres wegetacyjny trwa 210-

220 dni. Na warunki klimatyczne na tym terenie znaczny wpływ wywiera bliskośćBramy 

Morawskiej i Beskidów. Ogólnie klimat jest tu nieco cieplejszy i bardziej wilgotny 

niżprzeciętnie w obrębie całej dzielnicy klimatycznej. 

Zgodnie z danymi Atlasu Klimatu Województwa Śląskiego, pochodzącymi ze stacji 

meteorologicznej w Katowicach – Muchowcu charakterystyczne elementy lokalnego klimatu 

przedstawiająsięnastępująco: średnia roczna temperatura powietrza: 7,9°C, średnia 

temperatura lipca: 17,8°C, średnia roczna temperatura stycznia: 2,3°C, średnie roczne sumy 

opadów atmosferycznych: 723,1 mm, średnia liczba dni z mgłą w roku: 55 dni, średni czas 

zalegania pokrywy śnieżnej: 60 dni w roku, przeważające wiatry: około 50% wiatru z sektora 

zachodniego, czas trwania okresu wegetacyjnego: 210-220 dni. 

Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i stanu 

sanitarnego powietrza (przemieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku 

napływu głównych mas powietrza oraz modyfikowane przez rozkład zasadniczych elementów 

orograficznych w analizowanym obszarze. Według archiwalnych danych anemologicznych ze 

stacji meteorologicznej w Muchowcu (wielolecie 1961-1990) najczęściej wiejący jest wiatr 

z kierunku południowo-zachodniego (19,3%), północno-zachodniego (15,1%) oraz 

zachodniego (14,1%). Najrzadziej wiejewiatr z północy (6%) oraz z północnego-wschodu 



20 

 

(6,4%). Przez 11% czasu w ciągu roku występują cisze. Średnia prędkość wiatru wynosi 

3,1 m/s. Najsilniejszy jest wiatr zachodni i południowo-zachodni – 4 m/s, najsłabszy zaś 

północno-wschodni – 2,5 m/s. Na terenie miasta wiatr z prędkością mniejszą od 1 m/s 

wiejedo 30 dni w roku, a wiatr z prędkościąpowyżej 10 m/s do 5 dni w roku. Przedstawiony 

układ kierunków wiatru jest przyczyną różnego kształtowania stanu sanitarnego powietrza na 

obszarze miasta Katowice. Wiatr wiejący z południowego-zachodu (SW) sprzyjają 

przewietrzaniu obszaru obniżając poziomy stężeńzanieczyszczeń w powietrzu. Natomiast 

wiatr wiejący z innych kierunków powoduje nanoszenie tych zanieczyszczeń z innych części 

GOP-u nad analizowany obszar. 

W 2019 roku Rada Miasta Katowice przyjęła „Plan adaptacji Miasta Katowice do 

zmian klimatu do roku 2030” (Uchwała nr XII/268/19 Rady Miasta Katowice z dnia 26 

września 2019 r.w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji Miasta Katowice do zmian klimatu do 

roku 2030”). W ramach prac nad planem adaptacji dokonano analizy warunków 

klimatycznych dla miasta. 

Oceny zmienności średniej rocznej temperatury powietrza dokonano na podstawie 

danych pomiarowych z okresu 1966 – 2012 pozyskanych ze stacji klimatologicznej 

zlokalizowanej w Parku Śląskim. Temperatura średnia roczna zmieniała się w zakresie od 

6,7°C do 9,8°C. Najzimniejszy okazał się rok 1980, a najcieplejszy rok 2000. W okresie 

letnim maksymalna temperatura powietrza w Katowicach przekraczała poziom 32,5°C 

stanowiący 98 percentyl z temperatur maksymalnych dobowych w okresie letnim w okresie 

analizowanego wielolecia. Liczba dni upalnych w poszczególnych latach analizowanego 

okresu zmienia się w zakresie od zera do 15. Widoczna jest większa ilość takich dni od 1992 

roku. W całym okresie występują jednak lata bez dni upalnych. Są to najczęściej sekwencje 2 

lub 3 lat. Najwięcej dni upalnych bo 15 wystąpiło w 2015 roku. Liczba dni upalnych w 

okresie letnim w analizowanym wieloleciu posiada trend rosnący. 

Rys. 3Zmienność liczby dni upalnych w okresie wielolecia w Katowicach (Plan adaptacji Miasta 

Katowice do zmian klimatu do roku 2030) 

 

Fala upałów definiowana jest, jako okres przynajmniej 3 dni z maksymalną 

temperaturą powietrza powyżej 30°C. W Katowicach w analizowanym w planie adaptacji 

okresie występowało w ciągu roku od 0 do 4 fal upałów. Najwięcej fal upałów wystąpiło w 

latach 1994, 2006, 2010 (po 3 fale upałów) i 2015 (4 fale upałów). Maksymalna liczba dni 

objętych falami upałów wyniosła 23 (2015 rok). Zauważalne jest występowanie 
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naprzemienne sekwencji 2 – 3 lat z falami upałów i bez takich fal. Liczba fal upałów jak i 

liczba dni objętych falami upałów w analizowanym wieloleciu charakteryzują się trendem 

rosnącym.  

Rys. 4Liczba fal upałów i liczba dni objętych falami upałów w Katowicach (Plan adaptacji Miasta 

Katowice do zmian klimatu do roku 2030) 

 

Miejska wyspa ciepła definiowana jest jako zjawisko klimatyczne polegające na 

występowaniu podwyższonej temperatury powietrza w mieście w stosunku do otaczających je 

terenów peryferyjnych (niezabudowanych). Jest to zjawisko dynamiczne, charakteryzujące się 

dużą zmiennością dobową i roczną. Jej zasięg nawiązuje do zabudowy. Według badań 

obejmujących ciepłą część roku (kwiecień - październik) największe odchylenia temperatury 

powietrza względem stacji referencyjnych występują na terenach zabudowy - zarówno luźnej 

jak i zwartej, i wynoszą przeciętnie od 0,5 do 1,0°C. Najwyższa temperatura występuje 

w śródmieściu i jego okolicach, co jest związane z przeważającą obecnością zabudowy 

zwartej. Nieco wyższa temperatura powietrza, niż na obszarach referencyjnych występuje na 

obszarach o zabudowie luźnej, natomiast w lasach, na terenach otwartych oraz w parkach 

odchylenie temperatury powietrza od wartości zanotowanej na obszarach referencyjnych jest 

bliskie zeru, co oznacza brak miejskiej wyspy ciepła. Różnice między temperaturą w mieście i 

poza miastem są największe podczas pogody wyżowej, przy słabym wietrze i braku 

zachmurzenia. Wzrost prędkości wiatru zmniejsza szanse na gromadzenie się zapasów ciepła 

w mieście. Nasilenie miejskiej wyspy ciepła występuje w obszarze 1.3, który jest silnie 

zabudowany oraz występują tam rozległe powierzchnie parkingowe. W mniejszym stopniu 

miejską wyspą ciepła objęte są obszary 1.1 i 1.2. Na tych obszarach zjawisko to nie występuje 

lub jest minimalne. 
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Rys. 5Rozkład przestrzenny MWC w Katowicach (Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany 

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

2020)(czerwonymi okręgami wskazano obszary zmiany nr 1 Studium, 1 – 1.1, 5 – 1.2, 6 – 1.3) 
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W ostatnich latach obserwuje się wzrost zagrożeń wywołanych ekstremalnymi 

zjawiskami meteorologicznymi takimi jak intensywne kilkudniowe opady deszczu 

o charakterze rozlewnym oraz krótkotrwałe deszcze ulewne i nawalne powodujące wezbrania 

i powodzie lokalne typu flashflood (powodzie błyskawiczne). Podczas występowania opadu 

≥30 mm/dobę tzw. opadu zagrażającego tworzą się lokalne podtopienia oraz zalania terenów 

i pomieszczeń niżej położonych; na ulicach i powierzchniach zwartych tworzy się stojąca 

warstwa wody, a w terenach o zróżnicowanej rzeźbie następuje szybki jej spływ; pojawia się 

erozja i spływ gleb; utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym. 

Roczna suma opadów dla posterunku w Katowicach zawiera się w przedziale od około 

500 do blisko 1000 mm, a linia trendu ma charakter zbliżony do obojętnego. W przypadku 

analizy danych z Katowic zanotowano lekko rosnący trend maksymalnego opadu 

miesięcznego, maksymalnego opadu dobowego oraz w ciągu 2-dniowym. W przypadku 

analizy wysokości maksymalnego opadu w ciągu 5-dniowym stwierdzono trend malejący. 

Rys. 6Roczna suma opadu w Katowicach w okresie 1981-2015 (Plan adaptacji Miasta Katowice do 

zmian klimatu do roku 2030) 

 

W Katowicach w okresie 1966 – 2012 występowały lokalne podtopienia 

spowodowane podniesieniem poziomu w rzekach przepływających przez miasto: Kłodnicy, 

Brynicy i Mlecznej. Zgodnie z danymi RZGW w Gliwicach dla cieków Kłodnica, Rawa 

(powyżej ujścia Potoku Leśnego, Otwarty Kanał Rawy) oraz Brynica zostały wyznaczone 

tereny zalewowe o prawdopodobieństwie od 0,5% do 20%, natomiast wg danych PIG 

określono możliwe zasięgi występowania podtopień. W wyniku wystąpienia wody stuletniej 

są zagrożone zalaniem tereny o powierzchni 16,5 ha, głównie wzdłuż koryta Kłodnicy, w 

dzielnicach Ligota – Panewniki oraz Piotrowice – Ochojec. 
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Rys. 7Tereny zagrożone powodzią i podtopieniami w Katowicach (Opracowanie ekofizjograficzne na 

potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice – edycja II, 2020) (czerwonymi okręgami wskazano obszary zmiany nr 1 Studium, 1 – 1.1, 5 

– 1.2, 6 – 1.3) 
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Średnia roczna liczba dni z pokrywąśnieżną w Katowicach w okresie 1981-2015 

wynosiła ok. 60. Najwięcej dni ze śniegiem zanotowano w latach 1996 oraz 2006 - 

odpowiednio 120 i 130 dni. Zdarzały się lata, w których przez cały rok zanotowano mniej niż 

20 dni z pokrywą (2007, 2014). Można zaobserwować istotny, malejący trend liczby dni z 

pokrywą. Wysokość maksymalnego jednorazowego opadu śniegu w Katowicach wahała się 

znacznie w poszczególnych latach analizowanego okresu, wynosząc od 5 mm w 2014 roku do 

44 mm w 2006 roku. Średnia wartość tego parametru w całym analizowanym okresie 

wyniosła około 23 mm. Dla tego parametru można także zauważyć malejący charakter trendu. 

W Katowicach notowano w ciągu roku do 8 dni z wiatrem o prędkości powyżej 17 

m/s. Taką ilość przypadków zanotowano w latach 1994 i 1997. Występowały lata w których 

nie zanotowano porywów wiatru, jak lata 2014 i 2015. Maksymalne chwilowe prędkości 

wiatru (porywy) zanotowane Katowicach osiągały prędkość wynoszącą 23 m/s. Na ogół 

maksymalne porywy wiatru w poszczególnych latach nie przekraczały jednak prędkości 20 

m/s.  

Silne burze, często połączone z porywistym wiatrem i intensywnymi opadami mogą 

powodować znaczne straty i zagrożenia w postaci pożarów, uszkodzonych drzew, budynków, 

duże utrudnienia komunikacyjne, uszkodzenia urządzeń elektrycznych i obiektów 

energetycznych, itp. Średnia roczna liczba dni z burzą w Katowicach w okresie 1966 – 2012 

wynosiła ok. 30. Najbardziej burzowy był rok 2014 – 47 dni z burzą, najmniej przypadków 

wystąpienia tego zjawiska (18) zanotowano w roku 1992. Burze mogą występować przez cały 

rok, jednak od grudnia do marca zjawisko jest incydentalne. Burze występują przede 

wszystkim od maja do września z maksimum w lipcu i sierpniu. Zjawisko to w analizowanym 

okresie w Katowicach charakteryzuje się tendencją wzrostową. 

Topoklimaty 

Na obszarze miasta Katowice dominujądwie grupy topoklimatów wynikające 

z pokrycia obszaru. Pierwsza to topoklimaty charakterystyczne dla obszarów leśnych, druga 

natomiast to topoklimaty terenów zabudowanych. Z uwagi na to, że znacznączęśćobszaru 

miasta stanowiątereny zabudowane o różnym charakterze zabudowy (zwarta, rozproszona) 

widoczna jest duża mozaikowośćtypów topoklimatów. 

Na obszarze 1.1 występują: topoklimat terenów zabudowanych (tereny wzdłuż 

ul. Korfantego oraz w północnej i południowo – wschodniej części obszaru) oraz topoklimat 

terenów niezabudowanych (tereny pohutnicze, w tym hałdy). Na terenach zabudowanych 

charakterystyczne jest występowanie zjawiska miejskiej wyspy ciepła i zaburzeń 

przewietrzania. Spowodowane jest to utwardzeniem terenu oraz obecnością budynków 

kubaturowych,uniemożliwiających swobodny przepływ powietrza. Stopień 

rozwojumiejskiejwyspy ciepła i zaburzeń pola wiatru jest uzależniony od 

intensywnościzabudowy. Częściowo jest ona natomiast łagodzona lub ograniczana przez 

zieleń wysoką (np. wzdłuż ul. Korfantego, czy na terenach zabudowy). W przypadku terenów 

niezabudowanych ulegają one silnemu nasłonecznieniu tym bardziej, że w większości nie są 

pokryte roślinnością, a przez to są miejscem silnego przesuszenia terenu oraz pylenia. 

Na obszarze 1.2 dominuje topoklimat terenów zadrzewionych i terenów otwartych, 

a marginalnie topoklimat terenów zabudowanych. Topoklimat terenów zadrzewionych 

charakteryzuje się dobrymi parametrami wilgotności i temperatury powietrza. Obszary 

zadrzewione są miejscami regeneracji zanieczyszczonego powietrza. Są to warunki korzystne 

dla zdrowia ludzi oraz dla klimatu miasta. 

Na obszarze 1.3 przeważa z kolei topoklimat terenów zabudowanych. W tym 

przypadku są to tereny bardzo silnie przekształcone antropogenicznie,gdzie rozwija się 

miejska wyspa ciepła i zaburzenia przewietrzania. Częściowo na złagodzenie niekorzystnych 



26 

 

parametrów bioklimatycznych wpływ ma sztuczny zbiornik wodny oraz teren zadrzewiony od 

strony ul. Lotniczej, znajdujący się w południowej części obszaru.  

3.4 Uwarunkowania wynikające z obecności wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody powierzchniowe 

Obszar Katowic położony jest w dorzeczu Odry i Wisły. Obszar 1.2 zmiany Studium 

jest częściowopołożony w dorzeczu Odry. Obszary 1.1, 1.2 i 1.3i większość miasta położone 

są w dorzeczu Wisły. Obszar miasta odwadniany jest przez 6 jednolitych części 

wód.Natomiast obszary zmiany znajdują się w granicach jcwp: Potok Leśny – obszar nr 1.3 i 

Rawa – obszary nr 1.1 i 1.2 oraz Kłodnica do Promnej (bez) – obszar nr 1.2. 
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Tab. 4Charakterystyka jcwp na obszarach zmiany Studium (Opracowanie ekofizjograficzne na 

potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice – edycja II, 2020) 

Nazwa JCWP Potok Leśny Rawa Kłodnica do Promnej 

(bez) 

Kod JCWP RW20006212684 RW20006212689 RW60006116159 

Dorzecze Wisły Wisły Odry 

Typ JCWP Potok wyżynny 

węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodobnych 

Potok wyżynny 

węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodobnych 

Potok wyżynny 

węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na 

lessach i lessopodobnych 

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Umiarkowany Zły Słaby 

Wskaźniki 

determinujące 

stan 

Fitobentos, BZT5, Azot 

amonowy, Azot 

Kjeldahla, Fosfor ogólny 

Makrobezkręgowce 

bentosowe, Zawiesina 

ogólna, Tlen 

rozpuszczony, BZT5, 

Przewodność, Siarczany, 

Chlorki, Twardość ogólna, 

Azot amonowy, Azot 

Kjeldahla, Azot ogólny, 

Fosfor ogólny 

Fitobentos, BZT5, OWO, 

Przewodność, Substancje 

rozpuszczone , Siarczany, 

Chlorki, Twardość ogólna, 

Azot amonowy, Azot 

Kjeldahla, Fosfor ogólny 

Stan chemiczny Poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia 

średnioroczne 

Dobry Dobry 

Stan ogólny Zły Zły Zły 

Presje Nierozpoznana presja Gospodarka komunalna, 

przemysł 

Gospodarka komunalna, 

przemysł 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celu 

środowiskowego 

Zagrożona Zagrożona Zagrożona 

Cele 

środowiskowe 

dobry stan ekologiczny 

dobry stan chemiczny 

dobry potencjał 

ekologiczny 

dobry stan chemiczny 

dobry stan ekologiczny 

dobry stan chemiczny 

Typ odstępstwa 

wynikający z 

art. 4 ust. 4 i 5 

RDW 

4(4) - 1 4(4) - 1, 4(5) - 1, 4(5) - 2 4(4) - 1, 4(5) - 1, 4(5) - 2 

Uzasadnienie 

odstępstwa 

Brak możliwości 

technicznych. W zlewni 

JCWP nie 

zidentyfikowano presji 

mogącej być przyczyną 

występujących 

przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w 

celu prawidłowego 

zaplanowania działań 

naprawczych. 

Rozpoznanie przyczyn 

Brak możliwości 

technicznych. W zlewni 

JCWP występuje presja 

komunalna. W programie 

działań zaplanowano 

działania podstawowe, 

obejmujące 

uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, 

które nie są wystarczające, 

aby zredukować tą presję 

w zakresie 

wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. 

Brak możliwości 

technicznych. W zlewni 

JCWP występuje presja 

komunalna. W programie 

działań zaplanowano 

działania podstawowe, 

obejmujące 

uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, 

które nie są wystarczające, 

aby zredukować tą presję 

w zakresie 

wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. 
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Nazwa JCWP Potok Leśny Rawa Kłodnica do Promnej 

(bez) 

nieosiągnięcia dobrego 

stanu zapewni realizacja 

działań na poziomie 

krajowym: utworzenie 

krajowej bazy danych o 

zmianach 

hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie 

pogłębionej analizy presji 

pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, 

opracowanie dobrych 

praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z 

ustaleniem zasad ich 

wdrażania oraz 

opracowanie krajowego 

programu renaturalizacji 

wód powierzchniowych. 

W związku z powyższym 

wskazano również 

działanie uzupełniające, 

obejmujące 

przeprowadzenie 

pogłębionej analizy presji 

w celu zaplanowania 

działań ukierunkowanych 

na redukcję fosforu. Z 

uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia 

działań, a także okres 

niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry 

stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2027. 

W zlewni JCWP 

występuje presja 

komunalna 

i przemysłowa. W 

programie działań 

zaplanowano działanie 

obejmujące przegląd 

pozwoleń 

wodnoprawnych na 

wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi przez 

użytkowników w zlewni 

JCWP z uwagi na 

zagrożenie osiągnięcia 

celów środowiskowych, 

zgodnie z art. 136 ust. 3 

ustawy – Prawo wodne, 

mające na celu 

szczegółowe rozpoznanie 

i w rezultacie ograniczenie 

tej presji tak, aby możliwe 

było osiągnięcie 

wskaźników zgodnych z 

wartościami dobrego 

stanu. Z uwagi jednak na 

czas niezbędny dla 

wdrożenia tego działania, 

następnie konkretnych 

działań naprawczych, a 

także okres niezbędny aby 

wdrożone działania 

przyniosły wymierne 

efekty, dobry stan będzie 

mógł być osiągnięty do 

roku 2027. Brak 

W związku z powyższym 

wskazano również 

działanie uzupełniające, 

obejmujące 

przeprowadzenie 

pogłębionej analizy presji 

w celu zaplanowania 

działań ukierunkowanych 

na redukcję fosforu. Z 

uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia 

działań, a także okres 

niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły 

wymierne efekty, dobry 

stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2027. 

W zlewni JCWP 

występuje presja 

komunalna 

i przemysłowa. W 

programie działań 

zaplanowano działanie 

obejmujące przegląd 

pozwoleń 

wodnoprawnych na 

wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi przez 

użytkowników w zlewni 

JCWP z uwagi na 

zagrożenie osiągnięcia 

celów środowiskowych, 

zgodnie z art. 136 ust. 3 

ustawy -  Prawo wodne, 

mające na celu 

szczegółowe rozpoznanie 

i w rezultacie ograniczenie 

tej presji tak, aby możliwe 

było osiągnięcie 

wskaźników zgodnych z 

wartościami dla dobrego 

stanu. Z uwagi jednak na 

czas niezbędny dla 

wdrożenia tego działania, 

następnie konkretnych 

działań naprawczych, a 

także okres niezbędny aby 

wdrożone działania 

przyniosły wymierne 

efekty, dobry stan będzie 

mógł być osiągnięty do 

roku 2027. Brak 
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Nazwa JCWP Potok Leśny Rawa Kłodnica do Promnej 

(bez) 

możliwości technicznych 

oraz dysproporcjonalne 

koszty. Wpływ 

działalności 

antropogenicznej na stan 

JCWP oraz brak 

możliwości technicznych 

ograniczenia tych 

oddziaływań na wody, 

generuje konieczność 

ustalenia mniej 

rygorystycznych celów w 

zakresie wskaźników 

charakteryzujących 

zasolenie. Jednocześnie 

czas niezbędny dla 

realizacji działania 

polegającego na ustaleniu 

wartości granicznej dla 

dobrego stanu lub 

potencjału, dla 

parametrów, dla których 

obniżono cel 

środowiskowy, powoduje 

konieczność przesunięcia 

w czasie osiągnięcia 

celów środowiskowych 

przez JCWP. Występująca 

działalność gospodarcza 

człowieka związana jest 

ściśle z występowaniem 

bogactw naturalnych i 

przemysłowym 

charakterem obszaru 

zlewni. 

możliwości technicznych 

oraz dysproporcjonalne 

koszty. Wpływ 

działalności 

antropogenicznej na stan 

JCWP oraz brak 

możliwości technicznych 

ograniczenia tych 

oddziaływań na wody, 

generuje konieczność 

ustalenia mniej 

rygorystycznych celów w 

zakresie wskaźników 

charakteryzujących 

zasolenie. Jednocześnie 

czas niezbędny dla 

realizacji działania 

polegającego na ustaleniu 

wartości granicznej dla 

dobrego stanu/ potencjału, 

dla parametrów, dla 

których obniżono cel 

środowiskowy, powoduje 

konieczność przesunięcia 

w czasie osiągnięcia 

celów środowiskowych 

przez JCWP. Występująca 

działalność gospodarcza 

człowieka związana jest 

ściśle z występowaniem 

bogactw naturalnych i 

przemysłowym 

charakterem obszaru 

zlewni. 

Termin 

osiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

2021 2027 2027 

Typ odstępstwa 

wynikający z 

art. 4 ust. 7 

RDW 

- 4(7) 4(7) 

Uzasadnienie 

odstępstwa 

- Wydobycie węgla 

kamiennego ze złóż na 

podstawie koncesji z 

kopalń Katowickiego 

Holdingu Węglowego 

S.A. (obecnie Polska 

Grupa Górnicza S.A.) - 

przedłużenie posiadanych 

koncesji. 

Wydobycie węgla 

kamiennego ze złóż na 

podstawie koncesji 

z kopalni Katowicki 

Holding Węglowy S.A. 

(obecnie Polska Grupa 

Górnicza S.A.), KWK 

"Wujek" - Ruch "Śląsk" - 

przedłużenie posiadanych 
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Nazwa JCWP Potok Leśny Rawa Kłodnica do Promnej 

(bez) 

koncesji. 

Tereny zmiany 

nr 1SUiKZP 

1.3 1.1, 1.2 1.2 
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Cele środowiskowe dla jednolitych części wód ustalone zostały w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) oraz 

Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 

Opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wynika z ustaleń 

Ramowej Dyrektywy Wodnej. Plany są narzędziem polityki wodnej w Polsce i stanowią 

podstawę do podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz 

określają zasady gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Cele 

środowiskowe dla jednolitych części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 

wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. Dla jednolitych części wód, będących 

obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie 

utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę 

pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych 

części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie 

zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne 

będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Do głównych cieków dorzecza Wisły płynących przez Katowice należą: Brynica, 

Rawa, Bolina i Mleczna z dopływami, natomiast dorzecze Odry stanowi Kłodnica wraz z 

dopływami. W granicach miasta znajdują się źródła rzek: Mlecznej oraz Kłodnicy i jej 

dopływów: Ślepiotki i potoku Kokociniec. Całkowita długość cieków w mieście wynosi 

około 107 km. Rzeki płynące przez teren Katowic mają na ogół koryta silnie przekształcone 

antropogenicznie. Tylko nieliczne i krótkie fragmenty koryt rzecznych, głównie płynących 

przez tereny leśne, mają w granicach Katowic charakter zbliżony do naturalnego. Skrajnym 

przykładem antropogenizacji koryta jest Rawa - w większości rzeka płynie sztucznym 

korytem, a odcinkowo jest zakryta. 

Na terenie Katowic występują liczne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ok. 170 

ha, powstałe najczęściej wskutek pogórniczych osiadań terenu.  

Na obszarze 1.2 zmiany nr 1 Studium znajduje się jeden bezodpływowy zbiornik 

wodny w obrębie terenów składowisk odpadów pogórniczych, wykorzystujący 

prawdopodobnie obniżenie z osiadania lub pozostałość wyrobiska. Ponadto na obszarze 1.3 

znajduje się sztuczny zbiornik wodny pomiędzy autostradą A4 a terenami parkingowymi 

centrum handlowego.  
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Rys. 8Mapa z układem hydrograficznym i z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz GZWP (Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – edycja II, 

2020)(czerwonymi okręgami wskazano obszary zmiany nr 1 Studium, 1 – 1.1, 5 – 1.2, 6 – 1.3) 

 

Zagrożenie powodziowe 
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W 2020 roku zostały przekazane jednostkom samorządowym „Mapy zagrożenia 

powodziowego”, które przedstawiają wyniki modelowania zasięgu wód powodziowych 

z prawdopodobieństwem Q10%, Q1% (woda stuletnia) i Q0,2% (woda pięćsetletnia) oraz 

potencjalne straty materialne spowodowane powodzią. Zgodnie z tym opracowaniem obszary 

szczególnego zagrożenia powodzią z prawdopodobieństwem Q1% (woda stuletnia) i Q10% 

(woda dziesięcioletnia) obejmują tereny w dolinie Kłodnicy. Ponadto w przypadku 

zniszczenia wału przeciwpowodziowego zalane mogą być także niewielkie tereny w dolinie 

Brynicy. 

Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego na obszarach zmiany nr 1 Studium nie 

występują obszary szczególnego zagrożenia powodziowego oraz obszary zagrożone zalaniem. 

Jakość wód powierzchniowych 

Zgodnie z Oceną stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 

2017-2018 oraz Oceną stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 

2010-2015 (WIOŚ Katowice) stan czystości rzek na obszarze miasta Katowice można określić 

jako zły. Wszystkie rzeki prowadzą wody ponadnormatywnie zanieczyszczone, co wynika 

z wielkiej ilości zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych. Przekroczenie wartości 

dopuszczalnych dotyczy zarówno wskaźników fizyko−chemicznych, jak i bakteriologicznych. 

Wielkim problemem górnictwa węglowego są wody zasolone pompowane z kopalń 

i odprowadzane do rzek. Około 60% dopływającej wody do kopalń jest odprowadzana do 

cieków powierzchniowych. Powoduje to podniesienie zwierciadła wód w rzekach i znaczne 

ich zasolenie, a w konsekwencji degradację rzek, zniszczenie flory i fauny, uniemożliwienie 

wykorzystania rzek do celów komunalnych i rolniczych. 

Ponadto obciążeniem dla wód powierzchniowych są niekontrolowane zrzuty 

nieoczyszczonych ścieków bytowych. Ścieki bytowe wnoszą zanieczyszczenia organiczne 

i powodują skażenia bakteriologiczne. Do wód powierzchniowych odprowadzane są też 

zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych i liniowych choć w bardzo niewielkim stopniu. 

Źródła zanieczyszczeń obszarowych to głównie tereny zurbanizowane (w tym przemysłowe), 

obszary rolne i leśne oraz zanieczyszczenia przedostające się do wód powierzchniowych z 

wodami gruntowymi. Zanieczyszczenia liniowe to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne 

(drogowe). Wymienione źródła mogą powodować podwyższone stężenia związków 

biogennych (głównie azotanów), zanieczyszczeń podobnych do komunalnych oraz zawierać 

węglowodory aromatyczne, związane z zanieczyszczeniami emitowanymi przez samochody. 

Najpoważniejsze zagrożenia stanowią ogniska punktowe i mało powierzchniowe. Ich źródłem 

są m.in.: nielegalne składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, magazyny i stacje paliw, 

oraz miejsca zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych. W odciekach wód ze składowisk 

odpadów komunalnych występują związki azotu i fosforu, kwasy organiczne oraz 

podwyższone stężenia chloru, wapnia, magnezu, sodu, potasu, metali ciężkich i siarczanów. 

Ponadto w składzie gazowym tych wód notuje się obecność dwutlenku węgla, metanu 

i siarkowodoru. Podobnie, jak w przypadku odpadów i ścieków komunalnych, podwyższona 

zawartość związków azotowych, chlorków, wodorowęglanów oraz sodu i potasu powodują 

nieszczelne szamba i doły kloaczne na terenach nieskanalizowanych. 

Źródła zanieczyszczenia wód na obszarze Katowic to: ścieki komunalne, spływy 

powierzchniowe z terenów rolniczych, spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk 

odpadów, zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nieposiadających 

kanalizacji) oraz zanieczyszczenia atmosferyczne, zlokalizowane również poza obszarem 

zmiany Studium. 

W latach 2010 – 2018 przeprowadzone zostały badania jakości tzw. jednolitych części 
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wód powierzchniowych na terenie całego województwa śląskiego, w tym w punktach 

pomiarowych na rzekach znajdujących się obrębie miasta. 

Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest 

nowym podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową 

Dyrektywą Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów 

biologicznych (fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz 

parametrów wspomagających (elementy fizykochemiczne). 

Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury 

i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie 

wyników badań elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez 

nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza 

bardzo dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, 

czwarta i piąta odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 

Tab. 5 Ocena stanu ekologicznego JCWP na obszarze zmiany nr 1 Studium Katowic w latach 2013 – 

2017 (Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017-2018, Ocena 

stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2010-2015) 

Nazwa 

JCWP 

Nazwa 

punktu 

kontrolnego 

Rok 

oceny 

Klasa elementów 
Stan/Potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

ogólny 
biologicznych 

hydro - 

morfologicznych 
fizyko - 

chemicznych 

Rawa 

Rawa – 

ujście do 

Brynicy 

2013 V II II zły PSD zły 

Kłodnica 

do 

Promnej 

(bez) 

Kłodnica – 

poniżej ujścia 

Jamny 

2015 IV II II słaby - zły 

PSD – poniżej stanu dobrego, IV, V – stan/potencjał słaby, stan potencjały zły, I, II – stan /potencjał 

bdb, stan /potencjał dobry. 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze miasta przyczyniają się zrzuty 

ścieków przemysłowych i komunalnych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe 

dostarczane wodami powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury 

komunalnej należy się spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane 

zrzuty ścieków z terenów zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź 

bezpośrednio do cieków.Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające 

się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także 

skażenie bakteriologiczne wody. 

Bezpośrednio na obszarach zmiany nr 1 Studium nie znajdują cieki wodne. Obszary 

1.1 i 1.2 obejmuję częściowo tereny składowisk pohutniczych i poprzemysłowych. Wody 

opadowe z tych terenów mogą potencjalnie wypłukiwać szkodliwe substancje chemiczne i 

transportować je do gruntu co może prowadzić do przenikania ich do wód powierzchniowych 

i gruntowych.  

Wody podziemne 

Na terenie miasta Katowice wody podziemne występująw czterech piętrach 

wodonośnych: czwartorzędowym, neogeńskim, triasowym i karbońskim 

Czwartorzędowy poziom wodonośny zalega w postaci nieregularnych płatów, 

rozmieszczonych w zagłębieniach starszego podłoża, a w obrębie dolin kopalnych 



35 

 

i współczesnych w wypełniających je osadach piaszczysto-żwirowych. Miąższośćtego 

poziomu dochodzi do 70 m. Warstwęwodonośnąstanowiąpiaski i żwiry wodnolodowcowe, 

gliny pylaste i zwałowe plejstocenu oraz piaski, żwiry i namuły akumulacji rzecznej 

holocenu. Największe rozprzestrzenienie tego poziomu występuje w obniżeniach dolin 

cieków: Brynicy, Rawy, Kłodnicy, Ślepiotki. W profilu pionowym czwartorzędowy poziom 

wodonośny stanowiąutwory przepuszczalne (piaski i żwiry) przedzielone słabo 

przepuszczalnymi utworami zastoiskowymi. Powoduje to powstawanie nieciągłych 

horyzontów wodnych o zwierciadle od 2,7 m do 12,0 m ppt. W spągu czwartorzędu 

występuje nieciągła warstwa glin morenowych. Poziom czwartorzędowy posiada związek 

hydrauliczny z poziomami niżej zalegającymi. W utworach czwartorzędowych stwierdzono 

występowanie dwóch poziomów wodonośnych, które tylko lokalnie dzieląsięna 3 lub 4 

warstwy. Na wyniesieniach, gdzie miąższośćutworów czwartorzędowych jest nieznaczna, 

występuje jeden wspólny poziom związany z utworami wietrzeniowymi zalegającymi na 

stropie karbonu. Pierwszy poziom wodonośny ma zwierciadło swobodne na głębokości do 5 

m, natomiast poziomy głębsze jeżeli nie sązdrenowane przez działalnośćgórniczą, 

majązwierciadło słabo napięte. Sąone zasilane wodami z opadów atmosferycznych oraz z 

cieków powierzchniowych. Pierwszy poziom wodonośny ujmowany jest w studniach 

gospodarskich zlokalizowanych głównie w południowych dzielnicach Katowic. Studnie te ze 

względu na istniejącąsiećwodociągowąeksploatowane sąsporadycznie. 

Wydajnośćpojedynczej studni piętra czwartorzędowego waha sięod kliku do około 100 m3/h, 

przeciętnie 10-20 m3/h. Zasilanie poziomu czwartorzędowego odbywa sięna drodze 

bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych w podłoże. Osady czwartorzędowe 

należądo najbardziej zróżnicowanych pod względem litologicznym, co powoduje, 

iżcharakteryzująsięone także zróżnicowanymi warunkami hydrogeologicznymi. Najlepsze 

warunki dla gromadzenia wody występująw miejscach występowania utworów 

fluwioglacjalnych. W takich obszarach przeważająpiaski osiągające miąższości od kilku do 

kilkudziesięciu metrów (kopalna dolina Kłodnicy). W podłożu tych piasków 

występująmiąższe warstwy nieprzepuszczalne trzeciorzędu (rejon doliny Kłodnicy) lub 

karbonu (rejon doliny Brynicy). Dużąrolęjako warstwy izolujące spełniajątakże wkładki ilaste 

(gliny) w formacji czwartorzędowej. Z piętrem czwartorzędowym związane sątakże źródła 

większości cieków w południowej części Katowic. Piętro czwartorzędowe zasilane jest tu z 

wyżej położonych stoków Płaskowyżu Murcek, skąd spływające po nieprzepuszczalnych 

utworach karbońskich wody powierzchniowe wpływająw niżej położony obszar 

występowania wodochłonnych utworów czwartorzędowych. Należy tu także dodać, 

iżpołudniowe i południowo-zachodnie stoki wysoczyzn w rejonie Murcek otrzymująo około 

100 mm opadów więcej niżpółnocna częśćKatowic. Stąd zasobnośćwodna południowej części 

Katowic jest znacznie większa niżpółnocnej. Pewnym mankamentem jest jedynie 

występowanie w tym rejonie wodonośnych utworów czwartorzędowych o stosunkowo małej 

miąższości, co powoduje szybkie odprowadzanie wód opadowych poza granice miasta. 

W obrębie piętra czwartorzędowego wyznaczono dwa obszary perspektywiczne: 

dolinęKłodnicy i dolinęRawy. Moduł zasobów dyspozycyjnych dla doliny Kłodnicy 

określono na 270 m3/d km2. Obszar ten mógłby zapewnićzaopatrzenie w wodęw sytuacji 

zdarzeńkryzysowych, ale zlokalizowany jest w zachodniej części miasta, w rejonie słabiej 

zurbanizowanym. Dystrybucja wody w inne rejony, a przede wszystkim w najbardziej 

zaludnionąpółnocno-zachodnią, północnąi centralnączęść, byłaby uciążliwa i czasochłonna. 

Dlatego teżwyznaczono równieżdrugi obszar perspektywiczny w dolinie Rawy, pomimo 

słabszego rozpoznania i gorszych parametrów wodonośnych, ponieważprzebiega ona 

z zachodu na wschód przez najbardziej zurbanizowane części miasta. Wydajności 

z pojedynczej studni mogąwynosićod kilku do ponad 30 m3/h. 
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Poziomy wodonośne w utworach trzeciorzędowych (neogen), które sągeneralnie 

osadami nieprzepuszczalnymi, związane sąz wkładkami zapiaszczonych margli, piaskowców, 

piasków i żwirów. Występująone lokalnie w zachodniej części miasta (rejon Panewnik 

i Ligoty) oraz w części południowo – wschodniej. Miąższośćwkładek zapiaszczonych jest 

niewielka, nie przekracza 10 m. Kontakty hydrogeologiczne pomiędzy warstwami 

trzeciorzędowymi sąna ogół ograniczone poprzez skały nieprzepuszczalne. Badania 

hydrogeologiczne polowe, wykonane w otworach geologicznych na omawianym obszarze 

stwierdziły warstwy wodonośne położone w profilu w przedziale głębokości (52,0-179,0 m), 

które charakteryzująsięzmiennąmiąższością(0,9-8,5 m), zwierciadłem napiętym 

stabilizującym sięna głębokości 4,5-4,6 m, uzyskanąpodczas badańw otworach 

wydajnością0,272-2,724 m3przy depresji 82,4-79,3 m oraz oszacowanym współczynnikiem 

filtracji od 2,83*10-7do 1,28*10-4. Wody, które pozyskano podczas badańhydrogeologicznych 

w otworach sąwodami słodkimi i półsłodkimi, twardymi i bardzo twardymi. 

Piętro wodonośne triasu związane jest z wapieniami i wapieniami marglistymi warstw 

gogolińskich oraz marglami dolomitycznymi retu, występującymi małymi płatami 

w zachodniej (dzielnice Ochojec i Brynów) i południowo – wschodniej części miasta. Utwory 

te leżąnajczęściej pod nieprzepuszczalnymi osadami miocenu. Charakter wykształcenia triasu 

wskazuje, że sąto wody szczelinowe o napiętym zwierciadle. Piętro wodonośne triasu 

występuje głównie w formie izolowanych rozczłonowanych płatów lub fragmentarycznie. 

W profilu pionowym wykształcone jest w postaci 3-4 warstw wodonośnych, które oddzielone 

sąod siebie iłami charakteryzującymi sięsłabąprzepuszczalnością. Wody piętra triasowego 

mającharakter wód szczelinowych o napiętym zwierciadle, co stwierdzono w studniach 

archiwalnych wierconych i otworach geologicznych. Warstwęnapinającąstanowiązalegające 

w nadkładzie gliny czwartorzędowe lub gliny i iły trzeciorzędowe. W istniejących studniach 

wierconych na terenie miasta, stwierdzono poziom wodonośny o miąższości od 15 m do 

powyżej 26,5 m, napotkany na głębokości od 15,0 m do 33,8 m, wydajności 90,0-6,3 m3/h na 

1 m depresji przy depresji odpowiednio 1,1-3,7 m oraz współczynniku filtracji 5,9*10-5-

2,8*10- 4m/s świadczącym o dobrej i średniej przepuszczalności skał. Zasilanie poziomu 

następuje na skutek kontaktu hydraulicznego z poziomem wodonośnym czwartorzędu bądźw 

wyniku bezpośredniej infiltracji opadów atmosferycznych na wychodniach utworów triasu na 

powierzchni. Wody ujęte z utworów triasu sąna ogół wodami słodkimi, średnio twardymi 

i twardymi, typ chemiczny tych wód określono jako wodorowęglanowo – (siarczanowo) – 

sodowo – wapniowy (magnezowy). 

Karbońskie poziomy wodonośne występująna całym obszarze miasta, 

charakteryzująsięzróżnicowanymi właściwościami i parametrami hydrogeologicznymi. W 

profilu hydrogeologicznym karbonu górnego występujązespoły oddzielnych poziomów 

wodonośnych zbudowanych z piaskowców i iłowców. Poziomy te, o miąższościach od kilku 

do kilkudziesięciu metrów, sąod siebie izolowane wkładkami nieprzepuszczalnych iłowców. 

W obszarach sedymentacyjnych wyklinowańwarstw izolujących, w strefach uskokowych oraz 

w zasięgu obszarów eksploatacji górniczej obserwuje sięw niektórych miejscach 

łącznośćhydraulicznąmiędzy poszczególnymi poziomami. Zasilanie karbońskich poziomów 

wodonośnych następuje na ich bezpośrednich wychodniach lub poprzez przepuszczalne 

utwory czwartorzędu. Intensywnośćzasilania jest zależna od warunków przykrycia i 

przepuszczalności utworów nadległych. Maksymalne zasilanie zachodzi poprzez silnie 

wodonośne utwory czwartorzędu występujące w dolinach rzecznych rzek współczesnych i 

dolinach kopalnych. Podstawędrenażu karbońskich poziomów wodonośnych w warunkach 

naturalnego środowiska stanowiły doliny rzek, głównie Przemszy i jej dopływów. Obecnie 

podstawędrenażu stanowiąwyrobiska górnicze kopalńwęgla kamiennego. W profilu karbonu 

wydziela sięoddzielne kompleksy hydrogeologiczne utożsamiane z seriami 
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litostratygraficznymi: kompleks wodonośny w serii piaskowcowej, obejmujący 

spągowączęśćwarstw łaziskich i występujący szczątkowo w południowej części miasta oraz 

kompleks wodonośny obejmujący warstwy rudzkie i siodłowe górnośląskiej serii 

piaskowcowej. W profilu tej serii przeważająpiaskowce o relatywnie dobrej 

przepuszczalności i wodonośności (0,7-7,6 m/d). Oba te kompleksy przedziela seria 

mułowcowi, która charakteryzuje sięmałąprzepuszczalnością(0,1 m/d), z wyjątkiem 

stropowych partii warstw orzeskich, gdzie ona jest większa (6,9 m/d). Podścielające 

górnośląskąseriępiaskowcowąwarstwy brzeżne tworzące 

serięparalicznąmająrównieżniskąprzepuszczalnośćw porównaniu z omówionymi wcześniej 

kompleksami. Właściwości hydrogeologiczne skał tych serii sąmniej korzystne. Zasilanie 

piaskowców następuje na obszarze ich wychodni wodami pochodzącymi z opadów 

atmosferycznych, a poza rejonami wychodni wodami infiltracyjnymi z wodonośnych 

utworów młodszych. Główny kierunek przepływu ma miejsce ku ośrodkom drenażu, którymi 

sąwyrobiska górnicze kopalńwęgla kamiennego, podrzędnie studnie. W wyniku wieloletnich 

badańi obserwacji wód dopływających do kopalństwierdzono występowanie pionowej 

strefowości chemicznej wód karbońskich przejawiającej sięwe wzroście mineralizacji oraz 

zmianie charakteru chemicznego wód karbońskich wraz z głębokością. Wyróżnia siętrzy 

strefy hydrochemiczne: strefa wód infiltracyjnych o głębokości do 300-400 m, zazwyczaj 

słodkich o mineralizacji poniżej 1,5 g/dm3 strefa wód mieszanych sięgająca do głębokości 

500-550 m, o mineralizacji do około 35 g/dm3 oraz strefa wód reliktowych o głębokości 

poniżej 550 m, zawierająca wody o mineralizacji ogólnej od 35 g/dm3do ponad 250 g/dm3. 

Wody karbońskich poziomów wodonośnych (wody kopalniane) charakteryzująsięgłównie 

średnią(klasa II) i złą(klasa III) jakością. Po wstępnym oczyszczeniu w osadnikach 

i chodnikach wodnych sąujmowane szybami, częściowo wykorzystywane sądla celów 

technologicznych kopalń, a nadmiar wód jest zrzucany do rzek Rawy (KWK „Wujek”), 

Boliny Południowej (KWK „Wieczorek”), Boliny i Mlecznej (KWK „Murcki - Staszic”). 

Wody kopalniane zawierajączęsto nadmierne ilości chlorków i siarczanów, powodując 

zasolenie wód powierzchniowych. W obrębie piętra karbońskiego nie został wyznaczony 

obszar perspektywiczny, ale wody pompowane ze znajdujących sięna terenie miasta 

kopalńwęgla kamiennego mogąstanowićawaryjne źródło zaopatrzenia ludności w sytuacjach 

kryzysowych, ponieważna około 35% powierzchni poziom wodonośny w utworach karbonu 

spełnia warunki głównego poziomu użytkowego. Występuje on w południowej części 

Katowic, w dzielnicach Podlesie, Kostuchna i Murcki. Miąższośćutworów wodonośnych 

zmienia sięod 50 do 180 m. Wody związane z piaskowcami serii mułowcowej sąujmowane 

wyłącznie ujęciami kopalnianymi. Głębokośćwystępowania wód użytkowych 

wyznaczająrejestrowane dopływy tych wód do wyrobisk górniczych w interwale 60-420 m. 

Średni moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 190 m3/d km2. Może one stanowićźródło 

wody pitnej jedynie w sytuacji zdarzeńekstremalnych tylko po uprzednim ich uzdatnieniu. 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Na terenie miasta Katowice znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 331 – 

„Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica”. Obszary zmiany nr 1 Studium znajdują się poza 

granicami GZWP. 

Jednolite Części Wód Podziemnych 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych obszar miasta Katowice 

znajduje się w granicach 4 JCWPd nr 111, 112, 129 i 145. Obszary przedmiotowej zmiany 

nr 1 Studium znajdują się w granicach jcwp 111 (1.1, 1.3 i częściowo 1.2) oraz 129 

(częściowo 1.2).  
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Tab. 6Charakterystyka jcwpd na obszarach zmiany nr 1 Studium (Opracowanie ekofizjograficzne na 

potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice – edycja II, 2020) 

Nr JCWPd 111 129 

Kod JCWP PLGW2000111 PLGW6000129 

Dorzecze Wisły Odry 

Stan chemiczny Słaby Dobry 

Stan ilościowy Słaby Słaby 

Stan ogólny Słaby Słaby 

Przyczyna stanu 

słabego 

Ingresja zasolonych wód z poziomu 

karbońskiego w wyniku odwodnień 

górniczych; przekroczenie zasobów 

dyspozycyjnych w skali roku z 

powodu poboru odwodnieniowego 

(rejon GZW); Wysokie stężenia 

azotanów w punkcie ujmującym 

wody do spożycia (wody z punktu 

223 Będzin-Grodziec mieszane z 

wodami z Górnośląskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągowego 

ze względu na wysokie stężenia 

azotanów). 

Przekroczenie zasobów 

dyspozycyjnych w skali roku z 

powodu poboru odwodnieniowego 

(rejon GZW) oraz poboru z ujęć na 

zaopatrzenie ludności. 

Presje/oddziaływania 

i zagrożenia 

antropogeniczne 

Przegląd oddziaływania działalności 

człowieka na wody podziemne: 

Wody podziemne występujące 

w obrębie JCWPd 111 są narażone 

na zagrożenia związane przede 

wszystkim z drenażem górniczym 

wywołanym eksploatacją węgla 

kamiennego. Ze względu na 

zagrożenie wodne czynnych kopalń, 

odwodnienia wymagają także 

kopalnie zlikwidowane. Kopalnie te 

częściowo pompują wodę podziemną 

w sposób stacjonarny, częściowo 

zostały przytopione do ustalonej w 

dokumentacji hydrogeologicznej 

dopuszczalnej rzędnej piętrzenia 

wody. Drenaż jest także wymuszony 

eksploatacją wód w ujęciach 

komunalnych. Ponadto na 

środowisko wód podziemnych 

oddziałuje także aglomeracja 

górnośląska z licznymi zakładami 

przemysłowymi (emisja pyłów i 

gazów), składowiskami odpadów 

(przemysłowych i komunalnych), 

oczyszczalniami ścieków 

(przemysłowych i komunalnych), 

obiektami obrotu produktami 

ropopochodnymi oraz drogami 

krajowymi i magistralami 

kolejowymi. Eksploatacja wód 

podziemnych jest skoncentrowana w 

Przegląd oddziaływania działalności 

człowieka na wody podziemne: 

Użytkowe poziomy wodonośne 

wyznaczone na terenie JCWPd nr 129 

znajdują się w zasięgu wpływu 

górnośląskiej aglomeracji miejsko-

przemysłowej, w sąsiedztwie 

zabudowań i zakładów 

przemysłowych Zabrza i Gliwic. 

Praktycznie na obszarze całej 

jednostki obserwuje się obniżenie 

poziomów wodonośnych związane 

z eksploatacja węgla kamiennego. 

Sumaryczny pobór wód podziemnych 

związany odwadnianiem wyrobisk 

górniczych oraz pobór na cele 

komunalne i przemysłowe wynosi 

358% zasobów dostępnych do 

zagospodarowania. Sam pobór 

związany z odwodnieniami 

górniczymi w ogólnym bilansie 

szacowanym dla jednostki wynosi 

około 87%. Na obszarze JCWPd 

przekształcony w wyniku 

antropopresji jest krajobraz 

(powierzchnia terenu), sieć 

hydrograficzna i stanu wód 

podziemnych i powierzchniowych a 

także kierunki przepływu wód 

podziemnych. Omawiana JCWPd 

zagrożona jest przede wszystkim ze 

względu na prowadzenie odwodnienia 
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pobliżu ośrodków miejsko-

przemysłowych, tj. miast: Katowice, 

Świętochłowice, Piekary Śląskie, 

Siemianowice Śląskie, Chorzów, 

Radzionków i Czeladź, a także w 

rejonie odwadniania kopalń (rejony 

Powstańców Śląskich-Bytom I, 

Piekary, Kleofas, Siemianowice, 

Katowice, Grodziec, Saturn). Około 

91% sumarycznych poborów wód 

podziemnych z obszaru JCWPd 

związanych jest z odwadnianiem 

kopalń. Przegląd oddziaływań 

zanieczyszczeń na jakość wód 

podziemnych: Odwodnienia 

górnicze stwarzają zagrożenie 

ascenzją zasolonych wód z poziomu 

karbońskiego. Chemizm wód jest 

narażony na zanieczyszczenia 

związane przemysłowym 

wykorzystaniem terenu. Zagrożenie 

jest związane też z zakończeniem 

drenażu górniczego kopalni rud Zn-

Pb. Zatrzymanie lokalnych 

pompowni spowodowało w ostatnich 

latach istotne zmiany 

hydrochemiczne w poziomie 

wodonośnym wapienia muszlowego. 

Stan chemiczny JCWPd określa się 

jako słaby. Należy również 

zauważyć, że generalnie, w wyniku 

zatapiania kopalni w początkowej 

fazie z reguły następuje pogorszenie 

jakości wód kopalnianych. W czasie 

wypełniania wodą odwodnionego 

górotworu następuje wymywanie 

łatwo rozpuszczalnych produktów 

utleniania, głównie siarczków. W 

rezultacie, prócz wzrostu siarczanów 

wzrasta koncentracja jonów wapnia i 

magnezu oraz metali, głównie żelaza 

i manganu. W zależności od 

wietrzejącego minerału 

siarczkowego, również innych 

metali, np. sodu, potasu, niklu, 

chromu, kadmu, ołowiu i innych. 

Okresowo ujęcia wód podziemnych 

zlokalizowane w rejonie Żelisławic 

(studnia H-2), oraz Zendka zawierają 

ponadnormatywne zawartości 

związków azotu. Są one związane z 

brakiem izolacji użytkowego piętra 

wodonośnego i przenikaniem 

górnicze oraz znaczne pobory ujęć 

komunalnych. Oddziaływanie drenaży 

górniczych wywołanych eksploatacją 

węgla kamiennego obejmuje: KWK 

Sośnica-Makoszowy 

(2 652 tys. m3/rok w 2011 r.), KWK 

Knurów (1 334 tys. m3/rok w 2011 r.), 

KWK Budryk (11 53 tys. m3/rok w 

2011 r.), KWK Bolesław Śmiały (8 35 

tys. m3/rok w 2012 r.), KWK 

Bielszowice (3 699 tys. m3/rok w 2012 

r.), KWK Pokój (1 181 tys. m3/rok w 

2012 r.), KWK Halemba-Wirek (5 95 

tys. m3/rok w 2012 r.), KWK Wujek 

(2 265 tys. m3/rok w 2011 r.), KWK 

Staszic (1 561 tys. m3/rok w 2012 r.), 

KWK Murcki (979 tys. m3/rok w 2012 

r.), KWK Bobrek-Centrum (8 887 tys. 

m3/rok w 2011 r.), KWK Siltech 

(116 tys. m3/rok w 2012 r.). 

Zlikwidowane zostały: KWK Gliwice 

(2 9 tys m3/rok w 2011 r.), KWK 

Pstrowski (8 8 tys. m3/rok w 2011 r.), 

KWK Jadwiga, KWK Bobrek-

Miechowice, KWK Centrum-

Szombierki, KWK Bytom II, KWK 

Barbara-Chorzów, KWK Rozbark, 

KWK Śląsk-Matylda, jednak ze 

względu na zagrożenie wodne 

czynnych kopalń, wciąż wymagają 

odwadniania. Kopalnie te częściowo 

pompują wodę podziemną w sposób 

stacjonarny, fragmentarycznie zostały 

przytopione, do ustalonej w 

dokumentacji hydrogeologicznej 

dopuszczalnej rzędnej piętrzenia wody 

w zrobach (poniżej najniższego 

połączenia hydraulicznego kopalni 

zlikwidowanej i czynnej). Drenaż 

wymuszony pracą ujęć komunalnych 

w piętrach triasu (Karchowice-

Zawada) i czwartorzędu oraz w 

mniejszym stopniu w karbonie 

górnym. Potencjalne ogniska 

zanieczyszczeń (punktowe, liniowe, 

obszarowe) wynikające 

z zagospodarowania terenu stanowi 

aglomeracja górnośląska z licznymi 

zakładami przemysłowymi, 

składowiskami odpadów : 

przemysłowych, komunalno - 

przemysłowych, komunalnych, 

oczyszczalniami ścieków, obiektami 
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zanieczyszczeń z powierzchni 

terenu. Antropogeniczne przyczyny 

nieosiągnięcia celów 

środowiskowych: Przyczyn 

zagrożenia nieosiągnięcia celów 

środowiskowych upatruje się w 

intensywnej eksploatacji wód 

podziemnych, w tym odwodnienia 

wyrobisk górniczych, które  

powodują nadmierne sczerpanie 

zasobów dostępnych do 

zagospodarowania. Oddziaływanie 

górnośląskiej aglomeracji miejsko-

przemysłowej; zrzuty ścieków i 

kwaśnych wód kopalnianych, 

ługowanie substancji 

zanieczyszczających z hałd i 

składowisk. Przewiduje się, że presje 

związane z przemysłem 

wydobywczym utrzymywać się będą 

perspektywie czasowej 215, 221 i 

227. Węgiel kamienny w tej 

perspektywie, będzie głównym z 

surowców energetycznych kraju, 

gdyż polityka energetyczna państwa 

zakłada wykorzystanie tej kopaliny 

jako głównego paliwa dla 

elektroenergetyki w celu 

zagwarantowania odpowiedniego 

stopnia bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Wydane do tej 

pory decyzje organu koncesyjnego 

zezwalające na wydobywanie węgla 

kamiennego ze złóż obowiązują do 

248 r.(złoże Halemba II). 

Perspektywiczne wydobycie 

określone dla kopalń na podstawie 

bilansu zasobów i stanu rozpoznania 

złóż może trwać w niektórych 

przypadkach nawet do 22 – 279 r.  

Dla potrzeb identyfikacji presji na 

środowisko wodne wynikających z 

eksploatacji górniczej, należy 

założyć że przedsiębiorcy górniczy 

będą korzystać z uprawnień 

wynikających z koncesji. 

obrotu produktami ropopochodnymi. 

Przez rozpatrywany obszar przebiegają 

ważne szlaki komunikacyjne: droga 

międzynarodowa Gliwice-Wrocław 

(E4) oraz drogi krajowe, a także 

magistrale kolejowe. Przegląd 

oddziaływań zanieczyszczeń na jakość 

wód podziemnych: Użytkowe 

poziomy wodonośne wyznaczone w 

obrębie JCWPd nr 143, znajdują się w 

zasięgu wpływu aglomeracji miejsko-

przemysłowej Górnego Śląska. 

Bezpośrednio wodom podziemnym 

zagrażają zanieczyszczenia 

z powierzchni terenu. Do najbardziej 

uciążliwych rodzajów zagrożeń 

należą: [1] emisja pyłów i gazów; [2] 

składowiska i hałdy odpadów 

przemysłowych; [3] zrzuty ścieków 

przemysłowych i komunalnych do 

bardzo rozbudowanej sieci osadników, 

rowów, kanałów, a w konsekwencji do 

głównych odbiorników 

powierzchniowych. Źródłami 

zanieczyszczeń są: [1] obszary 

zabudowane; [2] obszary 

nieskanalizowane; [3] obszary 

intensywnej gospodarki przemysłowej 

i górniczej - Mostostal Zabrze-Zakład 

Produkcji Konstrukcji Stalowych i 

Urządzeń Przemysłowych, Kombinat 

Koksochemiczny ZABRZE SA, 

Browar przemysłowy w Zabrzu, 

Zakład Produkcyjny BATER 

GLIWICE, Kopalnie: KWK 

Mysłowice-Wesoła, KWK Staszic-

Wujek, KWK Wieczorek. 

Antropogeniczne przyczyny 

nieosiągnięcia celów środowiskowych: 

Przyczyn zagrożenia nieosiągnięcia 

celów środowiskowych upatruje się w 

intensywnej eksploatacji poziomów 

wodonośnych. 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celu 

środowiskowego 

Zagrożona Zagrożona 

Cele środowiskowe dobry stan chemiczny; mniej 

rygorystyczny cel dla parametru NO3 

(ochrona stanu przed dalszym 

pogorszeniem) 

dobry stan chemiczny 

mniej rygorystyczny cel: ochrona 

stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem 
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mniej rygorystyczny cel: ochrona 

stanu ilościowego przed dalszym 

pogorszeniem 

Typ odstępstwa 4(5) - 1, 4(7) 4(5) - 1, 4(7) 

Uzasadnienie 

odstępstwa 

Ze względu na Intensywną 

eksploatację wód podziemnych, 

głównie w wyniku odwodnień 

wyrobisk górniczych; ingresję 

zasolonych wód; zjawisko ascenzji 

wód zasolonych. Perspektywiczne 

wydobycie określone dla kopalń na 

podstawie bilansu zasobów i stanu 

rozpoznania złóż może trwać w 

niektórych przypadkach nawet do 

2020 – 2079 r. Węgiel kamienny w 

tej perspektywie, będzie głównym z 

surowców energetycznych kraju, 

gdyż polityka energetyczna państwa 

zakłada wykorzystanie tej kopaliny 

jako głównego paliwa dla 

elektroenergetyki w celu 

zagwarantowania odpowiedniego 

stopnia bezpieczeństwa 

energetycznego kraju. Wydane do tej 

pory decyzje organu koncesyjnego 

zezwalające na wydobywanie węgla 

kamiennego ze złóż obowiązują 

najkrócej do 20.10.2016 r., a 

najdłużej do 31.12.2051 r. Brak 

możliwość zakończenia eksploatacji 

ze względów gospodarczych. 

Wydobycie węgla kamiennego ze 

złóż na podstawie koncesji z kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. (obecnie Polskiej Grupy 

Górniczej S.A.) - przedłużenie 

posiadanych koncesji, Eksploatacja 

kopaliny ze złoża węgla kamiennego 

Brzeziny i Piekary, Eksploatacja 

kopaliny ze złoża węgla kamiennego  

Bobrek - Miechowice I  oraz Bytom 

III. 

Ze względu na silny wpływ górnictwa 

podziemnego, odwadniania kopalń i 

zatapiania głębokich lejów depresji, 

ponadto brak możliwości zakończenia 

eksploatacji ze wzgędów 

gospodarczych, brak możliwości 

zakończenia odwadniania do 2051 r., 

wysoki w stosunku do zasobów pobór 

z ujęć; emisja pyłów i gazów;obszary 

intensywnej gospodarki przemysłowej 

i górniczej. Przyjęte działania mają na 

celu nie pogarszanie obecnego stanu 

JCWPd. W związku z brakiem 

możliwości osiągnięcia dobrego stanu 

ze względu na występujące presje 

przemysłu wydobywczego i 

utrzymanie tych presji w perspektywie 

czasowej 2015, 2021 i 2027. 

Wydobycie węgla kamiennego ze złóż 

na podstawie koncesji z kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego 

S.A. (obecnie Polskiej Grupy 

Górniczej S.A.) KWK "Wujek" - Ruch 

"Śląsk" - przedłużenie posiadanych 

koncesji, Eksploatacja kopaliny ze 

złoża węgla kamiennego  Bobrek - 

Miechowice I oraz Bytom III 

Termin osiągnięcia 

celów 

środowiskowych 

2021 2021 

Tereny zmiany nr 1 

SUiKZP 

1.1, 1.2, 1.3 1.2 



 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych również ustalone zostały 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967) 

oraz w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1911). Dla wód podziemnych ustalono następujące cele środowiskowe: 

• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 

człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w 

co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie 

utrzymanie tego stanu. 

Obecne zagospodarowanie na obszarach zmiany w większości przypadków nie ma 

znaczącego wpływu na stan jakości wód w poszczególnych jednolitych częściach wód 

podziemnych. W przeszłości na niektórych obszarach prowadzona była działalność 

przemysłowa, która mogła powodować zagrożenie dla jakości wód. Dotyczy to zwłaszcza 

obszaru 1.1, gdzie funkcjonowała huta cynku oraz 1.2, gdzie znajdują się składowiska 

pogórnicze. Można prognozować, że w przyszłości spadać będzie zagrożenie 

zanieczyszczeniem wód podziemnych w tych rejonach. 

Jakość wód podziemnych  

Zagrożenia wód podziemnych wynikają z ich kontaktu z powierzchnią ziemi, wodami 

glebowymi, wodami powierzchniowymi, atmosferą oraz opadami atmosferycznymi. 

W miejscach, gdzie brak jest izolacji poziomu wodonośnego lub izolacja jest niepełna, 

następuje szybka wymiana wody, a tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń. Ma to 

szczególnie znaczenie w dolinach rzek, gdzie występuje czwartorzędowy odkryty poziom 

wodonośny a jednocześnie skupione są osady. Mniej narażone na zanieczyszczenia są poziomy 

zalegające głębiej lub tam, gdzie w stropowej części występuje warstwa izolacyjna. Efektem 

takiej budowy geologicznej jest trudniejsza wymiana wody i długotrwała odnawialność 

zasobów. Woda w czasie migracji ulega procesom samooczyszczania. 

WIOŚ w Katowicach w roku 2018 wykonywał w ramach monitoringu regionalnego, 

badania wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych. Ich wyniki wzbogacały 

ocenę badań w sieci krajowej na poszczególnych JCWPd w zakresie zagrożenia stanu 

chemicznego.  
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Tab. 7Stan wód podziemnych 2019 roku (Klasyfikacja i wyniki wskaźników nieorganicznych 

w punktach pomiarowych przeprowadzonych w 2019 roku w sieci krajowej monitoringu wód 

podziemnych (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy, 2020) 

Miejscowość Stratygrafia JCWPd 
Wskaźniki 

w klasie III 

Wskaźniki 

w klasie IV i 

V 

Klasa jakości 

- wskaźniki 

fizyczno-

chemiczne 

Klasa wód 

Przyczyny 

zmiany klasy 

jakości wód 

Katowice Q 129 Mn, O2 Fe (IV) IV III 

geogeniczne 

pochodzenie 

wskaźnika Fe 

w zakresie IV 

klasy jakości -  

poziom 

wodonośny 

izolowany od 

powierzchni 

terenu gliną 

o miąższości 

29 m 

Katowice Q 111 temp, Mn, O2 pH, Ni (IV) IV IV - 

Katowice Q 129 Fe, O2 pH, Ni IV IV - 

Głównymi czynnikami, które przyczyniają się do zanieczyszczenia wód podziemnych 

w rejonie miasta Katowice i całego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego są: 

• zakłócenie naturalnych warunków hydrogeochemicznych w wyniku odwadniania 

złóż, 

• zrzut zanieczyszczonych wód kopalnianych do wód powierzchniowych, 

• emisja zanieczyszczeń skumulowanych w osadach dennych zbiorników wód 

powierzchniowych, 

• emisja zanieczyszczeń z hałd surowców i hałd odpadów poeksploatacyjnych, 

• emisja zanieczyszczeń z zakładów przeróbki i wzbogacania surowców, 

• emisja zanieczyszczeń ze składowisk odpadów poprodukcyjnych, 

• zmiany warunków hydrodynamicznych i hydrogeochemicznych w wyniku likwidacji 

kopalń. 

Największe zagrożenia środowiska na terenie miasta wynikają z działalności przemysłu 

ciężkiego, górnictwa, hutnictwa i energetyki oraz komunikacji.  

Jakość wód podziemnych jest silnie zależna od głębokości i sposobu zagospodarowania 

terenu. Wody płytkich poziomów (do 10 m) charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem 

jakości, ale generalnie są zanieczyszczone bakteriologicznie i związkami azotu, które często 

przekraczają wartości dopuszczalne dla wód pitnych. Forma występowania azotu jest 

uzależniona od źródła jego zanieczyszczenia. W terenach silnie zurbanizowanych, wskutek 

przecieków z nieszczelnej kanalizacji, wody zanieczyszczone są azotem amonowym, a na 

terenach zabudowy jednorodzinnej i gospodarstw wiejskich częściej azotem azotanowym. 

Na większych głębokościach pojawiają się ponadnormatywne zawartości żelaza 

i manganu, ale z punktu widzenia sytuacji awaryjnej, przy braku innych źródeł wody pitnej, 
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stężenia żelaza sięgające na terenie miasta 6,5 mg/l nie stanowią czynnika dyskwalifikującego 

te wody przy rozpatrywaniu obszarów zasobnych. Żelazo w tym stężeniu nie jest szkodliwe dla 

organizmu, a jednocześnie może być w prosty sposób usunięte, podobnie jak mangan 

(Aktualizacja inwentaryzacji ujęć wód podziemnych, studni gospodarczych i piezometrów na 

terenie całego miasta Katowice, PIG, Sosnowiec, 2018). 

3.5 Uwarunkowania wynikające z obecności systemu wodno-kanalizacyjnego 

Zaopatrzenie w wodę 

Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez spółkę Katowickie Wodociągi S.A., 

które pozyskują wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. Odbiorcy 

otrzymują wodę ze stacji wodociągowych bazujących na ujęciach wód powierzchniowych 

położonych poza granicami aglomeracji (Dziećkowice, Goczałkowice). 

Woda jest uzdatniana na ośmiu Stacjach Uzdatniania Wody (Miedary, Czaniec, 

Maczki, Będzin, Łazy, Bibiela, Zawada i Kozłowa Góra) i dwóch Zakładach Uzdatniania 

Wody (Goczałkowice i Dziećkowice), a następnie transportowana siecią rurociągów 

magistralnych (900 km długości) do 9 kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych 

(m.in. Mikołów, Murcki, Chorzów) o pojemności łącznej 374 tys. m3. 

W obszarze miasta zlokalizowanych jest 14 ujęć wierconych (studnie czynne 

i nieczynne) oraz 123 studnie kopane. Wszystkie znajdują się poza granicami zmiany Studium 

nr 1. Czynne są 4 ujęcia o stosunkowo niewielkiej wydajności: w Załężu (zatwierdzone 

zasoby: 6 m3/h), w Piotrowicach (zatwierdzone zasoby: 5 m3/h) oraz 2 w Ligocie 

(zatwierdzone zasoby łącznie: 20 m3/h). 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w serwisie internetowym spółki Katowickie 

Wodociągi S.A. woda przeznaczona do spożycia na terenie miasta Katowice jest bardzo dobrej 

jakości. 

(Aktualizacja inwentaryzacji ujęć wód podziemnych, studni gospodarczych 

i piezometrów na terenie całego miasta Katowice, PIG, Sosnowiec, 2018). 

Odprowadzenie ścieków 

Na obszarze miasta Katowice wyznaczono aglomerację ściekową Katowice, a jej 

docelowy kształt został ustanowiony Uchwałą Nr XIII/306/19 Rady Miasta Katowice z dnia 

24 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Katowice w nowym kształcie 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 7297). Wyznacza się Aglomerację Katowice o równoważnej 

liczbie mieszkańców 373 929 RLM, położoną na terenie gminy Katowice, z 4 oczyszczalniami 

ścieków komunalnych: „Gigablok” w Katowicach, przy ul. Obrońców Westerplatte 130, 

„Panewniki” w Katowicach, przy ul. Panewnickiej 330c, „Podlesie” w Katowicach, przy 

ul. Zaopusta 70, „Dąbrówka Mała – Centrum”, przy ul. Milowickiej 9a, oraz oczyszczalnią 

planowaną do budowy dla miasta Siemianowice Śląskie, ul. Mysłowicka. 2. W skład 

Aglomeracji Katowice wchodzą gminy: Katowice, Sosnowiec, Siemianowice Śląskie i 

Czeladź. 

Na terenie Katowic sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości 

618,5 km obsługuje 256 160 osób. Obecny stopień obsługi aglomeracji przez sieć 

kanalizacyjną wynosi 98%. Aglomeracja Katowice obsługiwana jest przez cztery 

oczyszczalnie mechaniczno-biologiczno-chemiczne z podwyższonym oczyszczaniem 

biogenów: Gigablok, Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki i Podlesie. Ich łączna wydajność 

wynosi 487 000 RLM. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do Rawy, Brynicy, Kłodnicy i 

Mlecznej. 
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3.6 Uwarunkowania glebowe i grunty zanieczyszczone 

Obszar Katowic charakteryzuje znaczna różnorodnośćpokrywy glebowej. Jej 

wykształcenie jest odzwierciedleniem warunków środowiska przyrodniczego, z których 

zasadnicząrolęodgrywa rzeźba terenu, rodzaj skały macierzystej oraz warunków wodnych. 

Gleby na analizowanym obszarze wykształciły sięprzeważnie na podłożu piasków 

słabogliniastych. W dolinach rzecznych występuje często podłoże organiczne - torfów niskich 

lub mułowotorfowe. Miejscami występująpiaski gliniaste lekkie i mocne, gliny lekkie i średnie 

oraz gliny pylaste, piaski gliniaste lekkie i mocne. 

Na obszarze miasta zdecydowanie dominujągleby brunatne i czarne ziemie 

zdegradowane wykształcone na piaskach słabogliniastych i glinach. Występująone na gruntach 

niezbyt wilgotnych, charakteryzujących sięodczynem obojętnym lub zasadowym. Utwory te 

zalegająw dolinach rzek, obniżeniach i na zboczach wysoczyzn. Drugągrupęstanowiągleby 

bielicowe i pseudobielicowe powstałe z piasków gliniastych i glin lekkich. Wykształciły sięone 

na gruntach kwaśnych i przeważnie suchych. Dla gruntów bardziej wilgotnych, ale nie 

mokrych, położonych głównie w wyższych częściach dolin, charakterystyczne sączarne ziemie 

zdegradowane (gleby szare). W dnach dolin rzecznych, gdzie występujągrunty mokre, 

o wysokim poziomie wód gruntowych wykształciły sięna ogół gleby torfowe lub mułowo-

torfowe. 

Gleby w wielu wypadkach straciły swąwartośćużytkowąw wyniku ich mechanicznego 

przekształcenia. Obserwuje sięproces zasypywania – niwelacji terenu, zwłaszcza w dolinach 

rzecznych pod przyszłe inwestycje, w wyniku których niszczone sąprofile glebowe oraz 

warstwa próchniczna gleby. 

Przydatnośćrolnicza gleb, wynikająca z ich cech bonitacyjnych, jest ogólnie słaba. Na 

terenie Katowic najbardziej powszechne sągleby IV klasy bonitacyjnej. Na glebach brunatnych 

właściwych i glebach pseudobielicowych występujągrunty orne klas IIIa, IIIb, IVa, IVb.  

Na obszarach zmiany nr 1 Studium nie występują grunty rolne lub użytki zielone. Gleby 

o profilu i genezie zbliżonej do naturalnych procesów glebotwórczych występują sporadycznie 

na obszarach niektórych nieużytków, ogrodów działkowych (gleby kulturoziemne, rigisole 

i hortisole) oraz na terenach leśnych i zadrzewionych. Na terenach zieleni publicznej gleby 

mają przekształcone profile glebowe i mają charakter gleb antropogenicznych (industroziemne 

i urbanoziemne). 

Grunty o podwyższonym ryzyku szkodliwości dla ludzi i środowiska 

Na obszarach zmiany nr 1 Studium znajdują się grunty, które są potencjalnie szkodliwe 

dla ludzi i środowiska. Grunty te znajdują się na: 

• obszar nr 1.1 – tereny dawnej huty cynku przy ul. Korfantego, 

• obszar nr 1.2 – rejon ul. Bocheńskiego, Dobrego Urobku i Załęska Hałda. 

Obszar 1.1 

Stan środowiska na omawianym terenie został określony na podstawie badań 

przeprowadzonych przez prywatnego inwestora, w 2008 r. oraz w 2017 r., mających na celu 

określenie stanu chemicznego gruntów nasypowych (w tym pozostałości po hałdzie żużli) oraz 

gruntów rodzimych. 

W 2008 r. Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska EKOPOMIAR w Gliwicach 

przeprowadziło analizę składu chemicznego żużli. Wyniki analiz zostały przedstawione 

w opracowaniu pn. „Sprawozdanie z analizy próbki żużla pohutniczego pobranej z hałdy po 

byłej Hucie „SILESIA” w Katowicach przy ul. Konduktorskiej w zakresie składu chemicznego, 

zawartości metali ciężkich w suchej masie, testu wymywalności i zawartości naturalnych 

izotopów promieniotwórczych”. Autorzy ww. opracowania stwierdzili, iż „badany materiał 

można zaliczyć do odpadów możliwych do zagospodarowania w wielu dziedzinach działalności 
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gospodarczej z uwagi na niewielki stopień radioaktywności, niski poziom wymywalności 

substancji szkodliwych dla środowiska oraz niewielką zawartość pierwiastków śladowych”. 

W 2017 r. na omawianym terenie przeprowadzono badania na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Dla terenu A 

(działki nr 4/16 i 4/458) wydzielono 10 sekcji (oznaczonych symbolem 1A-10A) o 

powierzchni nie większej niż 0,5 ha, z których pobrano uśrednione próbki gleby z przedziału 

głębokości 0,0 - 0,25 m ppt, oraz wykonano 10 otworów (oznaczonych 1AA - 10AA) z 

których pobrano próbki ze stropu gruntów rodzimych. Stwierdzono, iż warstwę 

przypowierzchniową przedmiotowego terenu stanowią materiały nasypowe o zróżnicowanej 

miąższości (dochodzącej do 4 m), zbudowane z mieszaniny odpadów: żużli, spieków 

hutniczych, wapna, gruzu i gruntów mineralnych. Pobrane próbki gruntów zostały zbadane w 

Laboratorium Badań Środowiskowych Śląskiego Centrum Ochrony Pracy Sp. z o.o. w 

Czeladzi (akredytacja PCA nr AB 719), a otrzymane stężenia badanych substancji porównano 

do dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi, określonych 

w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z 1 września 2016 r.W 

próbkach pobranych z gruntów nasypowych z głębokości 0-0,25 m ppt stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych zawartości dla gruntów grupy I w zakresie cynku, kadmu, 

miedzi, ołowiu, cyny, arsenu i baru, natomiast w gruntach rodzimych jedynie w otworze 1AA, 

w próbie pobranej z głębokości 1,6 m ppt, stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej 

zawartości cynku (678 mg/kg suchej masy, przy wartości dopuszczalnej wynoszącej 300 

mg/kg s.m. dla gruntów o wodoprzepuszczalności większej niż 1x10'7 m/s i 500 mg/kg s.m. dla 

wodoprzepuszczalności większej lub równej 1x10"7m/s) oraz kadmu (9,06 mg/kg s.m. przy 

wartości dopuszczalnej wynoszącej odpowiednio zależnie od wodoprzepuszczalności: 3 i 5 

mg/kg s.m.). 

Obszar, obejmujący dawne Zakłady Metalowe "Silesia" na Wełnowcu wraz z hałdami, 

w znacznej części został już poddany rekultywacji technicznej. Przeprowadzenie dalszych prac 

rekultywacyjnych, zaplanowanych dla tego obszaru, doprowadzi do przygotowania terenu dla 

działań inwestycyjnych, w tym możliwości realizacji zabudowy usługowej, produkcyjnej, 

mieszkaniowej i rekreacyjnej. 

Dla obszaru hałd pohutniczych na Wełnowcu przeprowadzono postępowanie 

administracyjne w kierunku określenia konieczności remediacji historycznego 

zanieczyszczenia gruntów (zgodnie z art. 3 pkt 5a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska). Zgodnie z decyzją z grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Katowicach uznał, że obszar ten nie wymaga remediacji. Natomiast na terenie 

znajdują się grunty nasypowe, które są odpadem niebezpiecznym i jako takie powinny zostać 

usunięte lub przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. 

Obszar 1.2 

Na działce 6/2 w dzielnicy Załęże, na powierzchni 2,6 ha stwierdzono zanieczyszczenia 

wynikają ze składowania odpadów poprzemysłowych różnego typu (Badanie i analiza próbek 

gleby z terenu tzw. Hałdy Załęże położonym w rejonie ul. Załęska Hałda i Dobrego Urobku 

oraz opracowanie wyników, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice, 2015 

r.). Miąższość gruntów nasypowych jest znaczna. Prowadzone odwierty do 2 m ppt w wielu 

przypadkach nie prowadziły do dowiercenia się do gruntu rodzimego. W gruncie nasypowym 

występują przekroczenia zawartości benzopirenu, cynku, kadmu i ołowiu. Wraz ze wzrostem 

głębokości maleją wartości przekroczeń zanieczyszczeń. W przypadku przeznaczenia tego 

obszaru pod zabudowę mieszkaniową czy usługi konieczne będziewywiezienie i utylizacja 

gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami i Prawem 

ochrony środowiska. 
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Zanieczyszczenia gruntów nie rozkładają się na tym terenie równomiernie – większa 

ich koncentracja występuje w części zachodniej obszaru, a mniejsza w części wschodniej. 

Grunty w części wschodniej nie wymagają oczyszczania, gdyż stężenia szkodliwych substancji 

spełniają normy dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. W okresie przeprowadzenia 

badań grunty nie spełniały kryteriów jakościowych dla terenów grupy B użytkowania ziemi 

(tereny leśne), a w przypadku zawartości cynku nie spełniały również kryteriów jakościowych 

dla terenów grupy C użytkowania ziemi (tereny przemysłowe) (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359).Obecnie obowiązuje Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Jednak również w tym 

przypadku grunty te nie spełniają kryteriów dla terenów grupy I (tereny zabudowy, rekreacyjno 

- wypoczynkowe) czy grupy III (tereny zadrzewione, leśne). Na pozostałych terenach w 

granicach obszaru zmiany 1.2 nie prowadzono szczegółowych badań jakości gruntów. 

3.7 Uwarunkowania wynikające z obecności gatunków chronionych roślin i zwierząt, 

obszarów chronionych, obszarów cennych przyrodniczo i walorów 

krajobrazowych 

Środowisko biologiczne 

Zgodnie z regionalizacjągeobotanicznąPolski według Matuszkiewicza (2008) miasto 

Katowice znajduje sięw granicach prowincji środkowoeuropejskiej, podprowincji 

Środkowoeuropejskiej właściwej. Całe miasto należy do działu wyżyn południowopolskich (C) 

- krainy górnośląskiej (C.3), okręgu górnośląskiego właściwego (C.3.1). Północna, północno – 

wschodnia i wschodnia częśćmiasta należy do podokręgu Bytomsko –Mysłowickiego 

(C.3.1.n), południowa, południowo – zachodnia i zachodnia częśćmiasta należy do podokręgu 

Halembskiego (C.3.1.o). 

Flora 

Dotychczasowa działalnośćgospodarcza z jednej strony spowodowała zniszczenie 

naturalnych ekosystemów występujących niegdyśna tym obszarze, a z drugiej ukształtowanie 

sięnowych, często bogatszych ekosystemów antropogenicznych. Pomimo znacznego 

antropogenicznego przekształcenia terenu miasta Katowice, w jego granicach zachowało 

sięwiele cennych pod względem przyrodniczym siedlisk naturalnych i półnaturalnych. 

Związane są one głównie z obszarami leśnymi, ale także dolinami rzek lub otoczeniem 

zbiorników wodnych. 

Flora miasta Katowice wykazuje duże zróżnicowanie, na które składa sięponad 

1000 gatunków roślin naczyniowych, zarodnikowych i kwiatowych, które występująlub 

występowały na terenie miasta spontanicznie - w stanie dzikim. Floręprezentujągatunki o 

różnej tolerancji ekologicznej. Tym samym różne sątakże siedliska: leśne i zaroślowe, łąkowe, 

murawowe, wodne i torfowiskowe (sąnajrzadziej reprezentowane i jednocześnie najbardziej 

zagrożone na terenie Katowic, przez co wymagająochrony). Gatunki rodzime stanowiąokoło 

70% flory miasta, obce - około 30% jej składu. W granicach miasta występuje ponad 

50 gatunków roślin objętych ochronąprawną(w tym ponad 30 chronionych ściśle i około 

20 częściowo) oraz ponad 20 gatunków zagrożonych i rzadkich w skali regionalnej. Najwięcej 

stanowisk, choćmało licznych, spośród roślin ściśle chronionych posiadająstorczyki takie jak: 

kruszczyk szerokolistny i kruszczyk rdzawoczerwony. W dośćlicznych populacjach, ale 

w niewielu miejscach w mieście, występuje skrzyp olbrzymi (Equisetumtelmateia) i pokrzyk 

wilcza jagoda (Atropa belladonna). Częśćgatunków prawnie chronionych na terenie miasta 

związana jest ze sztucznym wprowadzeniem przez człowieka. Spotkaćje można w parkach, na 

cmentarzach, w nasadzeniach. Sąto: śnieżyczka przebiśnieg (GalanthusnivalisL.), bluszcz 
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pospolity (HederahelixL.), śniedek baldaszkowaty (OrnithogalumumbellatumL.), jarząb 

szwedzki (Sorbus intermedia), cis pospolity (Taxusbaccata) i barwinek pospolity (Vinca 

minor). Najliczniejsze stanowiska, spośród roślin objętych ochronączęściową, 

posiadająkrzewy: kruszyna pospolita i kalina koralowa, które dośćlicznie występująna 

obszarach leśnych, a z roślin zielnych: konwalia majowa i centuria pospolita 

(Centauriumerythraea). Nieliczne, pojedyncze stanowiska posiadają: zimowit jesienny 

(Colchicumautumnale) i bagno zwyczajne. Większośćstanowisk roślin chronionych 

koncentruje sięw południowej - zalesionej części Katowic, a także na obszarach rezerwatów, 

użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, gdzie siedliska 

mającharakter zbliżony do naturalnych. 

Fauna 

Dośćduża różnorodnośćsiedlisk przyrodniczych występujących w granicach miasta 

Katowice sprzyja bogactwu występującej fauny. Szczególnie licznie w granicach miasta jest 

reprezentowana fauna bezkręgowców. Na terenie miasta Katowice występuje: 8 gatunków 

skąposzczetów, 3 gatunki pijawek, 17 gatunków ślimaków, 6 gatunków skorupiaków, 

13 gatunków pająków, 5 gatunków wijów i 427 taksonów owadów, wśród których szczególnie 

licznie reprezentowane były: tasznikowate (83 gatunki), mszyce (77 gatunków) i motyle 

(32 gatunki). W samych granicach rezerwatu przyrody „Ochojec” stwierdzono 104 gatunki 

roztoczy, 31 gatunków ważek, 184 gatunki chrząszczy, 31 gatunków motyli dziennych, 

66 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych i 5 gatunków mięczaków. Ważnym elementem 

miejskiej entomofauny sątakże trzmiele – na obszarze Katowic stwierdzono 

obecność11 gatunków z tej grupy, a prawdopodobne jest występowanie dwunastego gatunku. 

Zgodnie z „Biuletynem Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Nr 20, lato 

2000, Przyroda Górnego Śląska” obserwacje trzmieli w mieście Katowice prowadzono 

w okolicach pętli tramwajowej Brynów, na nieużytkach wzdłużul. Brynowskiej, na skwerach 

Osiedla Ściegiennego, na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Murckowskiej i w Dolinie Trzech 

Stawów, sporadycznie także w centrum miasta. Wszędzie gatunkiem dominującym był trzmiel 

ziemny, natomiast pozostałe gatunki preferowały w większym stopniu jedno 

z zaobserwowanych miejsc, np. w Brynowie często widziany był trzmiel rudonogi, na Osiedlu 

Ściegiennego – trzmiel gajowy, leśny, rudy i drzewny, na terenie Cmentarza Komunalnego – 

trzmiel kamiennik. Zdarzały siętu równieżgatunki rzadziej spotykane np. trzmiel różnobarwny 

w odmianie dwubarwnej, czarno – białej, trzmiel szary, trzmiel ogrodowy. W granicach miasta 

swoje miejsce odnalazły równieżważki. 

W samym Parku Leśnym zgodnie z „Biuletynem Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska, nr 70 Przyroda Górnego Śląska, zima 2012” stwierdzono występowanie 

takich gatunków jak: łątka pospolita, nimfa stawowa, oczobarwnica większa, tężnica 

wytworna, połątka pospolita, połątka zielona, pióronóg zwykły, żagnica wielka, żagnica silna, 

żagnica jesienna, husarz władca, husarz ciemny, miedziopierśmetaliczna, ważka czteroplama, 

lecicha pospolita, szablak krwisty, szablak zwyczajny. A także rzadziej 

występującąstraszkępospolitą, żagnicęrudą, szklarkęzieloną, oczobarwnicęmniejszą, 

świteziankębłyszczącąi łubnicęczerwoną, szafrankęczerwoną, żagnicępołudniową, 

lecichębiałoznaczną. W granicach miasta zinwentaryzowano następujące gatunki ważek 

objętych ochronąprawną: 

- zalotka większa Leucorrhiniapectoralis(gatunek priorytetowy dla Dyrektywy 

Siedliskowej). Gatunek ten stwierdzono w rejonie stawu na rzece Ślepiotka, tużza 

granicąrezerwatu „Ochojec”, w rejonie zapadliska obok stawu „Leśnego I” w obrębie 

Katowickiego Parku Leśnego przy ulicy Trzech Stawów, w rejonie kilku zapadlisk 

śródleśnych w dzielnicy Giszowiec oddz. leśn. 46 i 48 pomiędzy ulicąAdama i 
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Barbórki, w rejonie stawu i zapadliska na Katowickiej Hałdzie pomiędzy ulicami 

Załęska Hałda – Okrężna – Brygadzistów (obszar nr 5). 

Teren miasta Katowice obfituje równieżw świat kręgowców. Tereny rolnicze, łąki, 

tereny leśne a także siećhydrograficzna i tereny zurbanizowane sąmiejscem występowania 

licznych ssaków, ptaków, płazów i gadów. Szczególnie bogata jest awifauna miasta. Zgodnie 

z waloryzacjąprzyrodnicząmiasta Katowice, w granicach miasta zinwentaryzowano 

87 gatunków ptaków.  

Na obszarze 1.2zmiany nr 1 Studium znajdują się tereny leśne i zadrzewione które 

mogą stanowić siedliska zwierzęce (w rejonie Załęskiej Hałdy – obszar nr 1.2). 

Istniejące formy ochrony przyrody 

Na obszarach zmiany nr 1 Studium nie ma istniejących form i obiektów ochrony 

przyrody. 

Chronione siedliska, rośliny i zwierząt 

Na terenie miasta Katowice występująliczne gatunki roślin i zwierząt objętych 

ochronągatunkową, zarówno ścisłąjak i częściową. W granicach miasta zinwentaryzowano 

50 chronionych gatunków mszaków, 33 gatunki roślin naczyniowych i 11 gatunków roślin 

objętych ochronączęściową. Swoje siedliska znalazły tu równieżchronione gatunki zwierząt 

głównie ptaków, ale równieżssaków (jeż, kret, nietoperze), ryb (jesiotr), płazów i gadów 

(wszystkie gatunki w Polsce objęte sąochroną) czy teżbezkręgowców (trzmiele, ważki). 

Obiekty o szczególnych walorach przyrodniczych, nieobjęte dotychczas ochroną prawną 

Pod względem przyrodniczym obszary zmiany studium nie stanowią istotnych 

elementów systemu przyrodniczego miasta Katowice. Obszar1.2 znajdują się w sąsiedztwie 

rozległych kompleksów leśnych. Z kolei obszar1.3 sąsiaduje z doliną Trzech Stawów. Jednak 

główne korytarze ekologiczne na obszarze miasta nie obejmują obszarów zmiany nr 1 

Studium. Pomimo to w niektórych rejonach, np. w otoczeniu stawów w rejonie Załęskiej 

Hałdy na obszarze 1.2 występują chronione gatunki ważek, a sam obszar może stanowić 

atrakcyjne miejsce występowania innych cennych gatunków roślin i zwierząt. 

3.8 Uwarunkowania wynikające z powiązań przyrodniczych miasta z otoczeniem 

Obszar miasta Katowice znajduje siępoza wyznaczonymi obszarami Krajowej 

SieciEkologicznej (ECONET-PL) oraz obszarami CORINE biotopes. 

Powiązania środowiska przyrodniczego miasta majązróżnicowany charakter i rangę, 

przede wszystkich dotycząjednak powiązańrealizowanych przez tereny leśne i rzeki. 

Najważniejsze powiązane ekologiczne związane sąz terenami leśnymi. Na obszarze miasta 

obszary leśne zajmująponad 40% powierzchni miasta. Tworząone duże zwarte kompleksy 

wychodzące poza granice miasta. Strukturępowiązańekologicznych związanych z terenami 

leśnymi wzmacniajądodatkowo tereny zieleni urządzonej, zadrzewienia i zakrzaczenia wokół 

płynących przez teren Katowic cieków, zadrzewienia śródpolne oraz szpalery drzew 

i zadrzewienia wzdłużistniejącej infrastruktury drogowej i kolejowej.  

Bardzo istotne na terenie miasta sąrównieżpowiązania związane z sieciąhydrograficzną. 

Doliny rzek stanowiąciągi ekologiczne i w środowisku zdominowanym przez człowieka 

wyznaczająjedne z wartościowszych szlaków migracyjnych. Powinny one wraz 

z towarzyszącymi im zbiorowiskami roślinnymi tworzyćcenne zasoby przyrodnicze miasta 

i ośrodek lokalnej bioróżnorodności. Niemniej jednak ekologiczna wartośćtakich szlaków 
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zależy od stopnia zagospodarowania doliny i jej otwartości. Powiązania przyrodnicze, 

hydrologiczne realizowane przez cieki sąjednak ograniczone na skutek negatywnych zmian, 

jakie wprowadził człowiek swojądziałalnością. Cieki na terenie miasta, uległy znacznej 

degradacji (zabudowa techniczna koryt, antropogeniczne zaburzenia reżimu hydrologicznego, 

zanieczyszczenie). Dolinom rzecznym brakuje często charakterystycznych dla nich siedlisk 

łęgowych czy zarośli wierzbowych (Kłodnica, Rawa). Pomimo złego stanu wód cieki na 

terenie miasta stanowiąważny element struktury ekologicznej i hydrologicznej obszaru, 

tworząc korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym (Mleczna). 

Nie bez znaczenia dla struktury miasta, choćz powierzchni terenu nie dostrzegalne, 

sąpowiązania w zakresie środowiska geologicznego i występujących tu surowców 

mineralnych. Zasięg rozpoznanych złóżwęgla kamiennego wykracza znacząco poza granice 

miasta. 

Obszar miasta zlokalizowany jest poza granicami korytarzy ekologicznych 

wyznaczonych w ramach sieci korytarzy ekologicznych wg „Projektu korytarzy ekologicznych 

łączących Europejska Sieć Natura 2000 w Polsce” (Jędrzejewski i in. 2005), zaktualizowanych 

w latach 2010-2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, w ramach projektu 

„Ochrona obszarów siedliskowych i korytarzy ekologicznych dzikiej fauny przy drogach 

szybkiego ruchu w Polsce”, zgodnie z „Mapą przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce”, 

która opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut 

Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego 

(Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., 

Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek R.T., Ślusarczyk R. 

Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład 

Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

Koncepcja regionalnej sieci korytarzy ekologicznych dla województwa śląskiego 

została opracowana w Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska we współpracy z 

ekspertami specjalizującymi się w różnych grupach kręgowców. Efektem jest sieć korytarzy 

uwzględniających specyfikę migracji poszczególnych grup gatunków. Na obszarze miasta 

Katowice wyróżniono korytarze ichtiologiczne, teriologiczne dla ssaków kopytnych, 

ornitologiczne, korytarze spójności obszarów chronionych. 
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Rys. 9Korytarze ekologiczne na terenie Katowic (Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany 

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

2020) (czerwonymi okręgami wskazano obszary zmiany nr 1 Studium, 1 – 1.1, 5 – 1.2, 6 – 1.3) 

 
Walory kulturowe nieujęte w Rejestrze Zabytków Nieruchomych oraz Gminnej Ewidencji 

Zabytków 
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Na obszarze 1.1 zmiany nr 1 Studium w północno- wschodniej części działki nr 4/495 

usytuowany jest wartościowy z konserwatorskiego punktu widzenia obiekt, odkryty przy 

rozbiórce zwałowiska odpadów pokutniczych dawnych Zakładów Metalurgicznych Silesia 

(wcześniej Hohenlohe), powstały w wyniku samoistnego scalenia żużli po hutnictwie cynku 

(tzw. spiek hutniczy). Obiekt o dużej wartości kulturowej, wymagający zachowania i ochrony, 

odkryto w latach 2007-2008, tj. po uchwaleniu obowiązującego obecnie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr LXIII/1482/06 Rady Miasta Katowice z dnia 

31 lipca 2006 r.; identyfikator planu: 73). 

3.9 Uwarunkowania wynikające z jakości powietrza atmosferycznego 

Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. przedstawiono w tabeli 

poniżej (tab. 8). 

Tab. 8Wartości dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu, określone ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi i roślin. 

Nazwa substancji 

Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów 

Poziom 

dopuszczalny 

substancji w 

powietrzu 
[µg/m3] 

Margines tolerancji 
[%] 

---------- 
[µg/m3] 

2010 2011 2012 2013 2014 
Benzen rok kalendarzowy 5c) - - - - - 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200c) - - - - - 
rok kalendarzowy 40c) - - - - - 

Tlenki azotud) rok kalendarzowy 30e) - - - - - 

Dwutlenek siarki 

jedna godzina 350c) - - - - - 
24 godziny 125c) - - - - - 
rok kalendarzowy 

i pora zimowa 

(okres od 01 X do 

31 III) 

20e) - - - - - 

Ołówf) rok kalendarzowy 0,5c) - - - - - 
Pył zawieszony PM 

2,5g) 
rok kalendarzowy 

25c), j) 4 3 2 1 1 
20c), k) - - - - - 

Pył zawieszony PM 

10h) 
24 godziny 50c) - - - - - 
rok kalendarzowy 40c) - - - - - 

Tlenek węgla osiem godzin i) 10.000c), i) - - - - - 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi; d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na 

dwutlenek azotu; e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin; f) Suma metalu i jego związków w pyle 

zawieszonym PM10; g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową 

z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 

μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne; i) Maksymalna 

średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w 

ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym 

okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; 

ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu 

środkowoeuropejskiego CET; j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 

2015 r. (faza I); k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza 

II). 
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Tab. 9Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia 

uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest 

określony poziom dopuszczalny 

 

Dotyczy zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu 

PM10, pyłu PM2.5 oraz zawartości ołowiu (Pb) w pyle PM10 - ochrona zdrowia oraz: dwutlenku siarki (SO2) 

tlenków azotu (NOx) - ochrona roślin. 

Tab. 10Klasy stref i oczekiwane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 

uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest 

określony poziom docelowy 

 

Dotyczy: ozonu (O3) - ochrona zdrowia ludzi, ochrona roślin oraz arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), 

benzo(a)pirenu (B(a)P) w pyle PM10 -ochrona zdrowia ludzi. 

Stan jakości powietrza 

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wydał w 2021 roku 

„Roczną ocenę jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 roku”. Województwo 

zostało podzielone na strefy, a Katowice znajdują się w strefie – Aglomeracja Górnośląska. Ze 

względu na ochronę zdrowia, zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki (SO2), benzenem (C6H6), 

arsenem (As), kadmem (Kd), niklem (Ni), tlenkiem węgla (CO), ozonem (O3 – poziom celu 

długoterminowego i dopuszczalnej częstości przekraczania) sytuowało strefę Aglomeracja 

Górnośląska w klasie A, dla której stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych lub poziomów celów 

długoterminowych. Natomiast zanieczyszczenie benzo(a)pirenem w pyle PM10, pyłem 

zawieszonym (PM10 i PM2,5) oraz dwutlenkiem azotu (NO2) sytuowało tę strefę w klasie C, 

dla której stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 

powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – 

poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 
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Tab. 11Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla Aglomeracji Górnośląskiej uzyskane 

w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 

2020 roku (Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim w 2020 r., RWMŚ, Katowice, 

2021). 

Strefa 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 

strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 B(a)P PM2,5 

Aglomeracja 

Górnośląska 
A C C A A A A C C 

 

Jakość powietrza na obszarze Katowic jest niezadowalająca. Główne źródła 

zanieczyszczeń powietrza to emisja indywidualna z systemów grzewczych, emisja 

przemysłowa oraz emisja komunikacyjna. Szczególnie narażonymi na zanieczyszczenia 

pyłowe jest śródmiejska część miasta. 

3.10 Uwarunkowania wynikające ze stanu klimatu akustycznego 

Wskaźniki dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku znajdują się 

w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112). W przypadku planowania przestrzennego, 

które jest działaniem długookresowym zasadnym jest wykorzystywanie wskaźników 

długookresowych LDWN i LN, które odnoszą się do wszystkich dób w ciągu roku. Z kolei 

wskaźniki dobowe LAeqDi LAeqN wskazują hałas „chwilowy” odnotowany w danym miejscu 

w obrębie jednej konkretnej doby i są skutecznie stosowane w celach kontrolnych. 
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Tab. 12Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 

hałasem - dla zainwestowania występującego w obrębie gminy. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN LN LDWN LN 
przedział czasu odniesienia równy wszystkim 

dobom w roku porom nocy dobom w roku porom nocy 
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 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

Tab. 13Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to 

wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia pomiarów kontrolnych w odniesieniu do jednej doby - 

dla zainwestowania występującego w obrębie gminy. 

Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następujących 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

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 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-

65 56 55 45 
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Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 16 

godzinom 

LAeqN 

przedział 

czasu 

odniesienia 

równy 8 

godzinom 

LAeqD 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 8 

najmniej 

korzystnym 

godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następujących 

LAeqN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy 1 

najmniej 

korzystnej 

godzinie nocy 

wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

Na klimat akustyczny wpływ ma głównie hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy). 

Hałas komunikacyjny można oceniać wg subiektywnej skali uciążliwości (opracowanej przez 

PZH). Dla niektórych terenów poziom dopuszczalny należy do kategorii o średniej, a nawet 

dużej uciążliwości. 

Tab. 14Skala subiektywnej uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

Uciążliwość Laeq [dB] 
mała < 52 

średnia 52...62 
duża 63......70 

bardzo duża > 70 

Hałas należy do najbardziej dokuczliwych problemów środowiska, związanych 

z rozwojem cywilizacji. W polskim ustawodawstwie, hałasem jest każdy dźwięk 

o częstotliwości od 16 Hz do 16000 Hz, niezależnie od źródła jego pochodzenia ani czasu 

trwania (Ustawa Prawo ochrony środowiska, dział II, art. 3, pkt. 5, Dz. U. z 2019, poz. 1396 ze 

zm.). Jest to zatem modyfikacja powszechnego rozumienia hałasu jako niepożądanego lub 

szkodliwego dźwięku, spowodowanego ludzką działalnością. 

Głównym czynnikiem kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta Katowice jest 

komunikacja, głównie samochodowa ale także kolejowa i tramwajowa. Ponadto źródłem 

hałasu są także tereny przemysłowe i tereny lotniska. (Mapa akustyczna Katowic, 2018). 

Hałas drogowy 

Główny wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego miasta wywiera komunikacja 

samochodowa. Sieć drogowa miasta Katowice to drogi publiczne o łącznej długości około 

1120 km, z czego w analizie wykonanej w ramach mapy akustycznej z 2018 roku 

uwzględniono około 290 km. Przez miasto Katowice przebiega lub kończy swój bieg 5 dróg o 

znaczeniu krajowym:  

• DK nr 1: Sosnowiec k. Strykowa – Łódź – Tuszyn - Piotrków Trybunalski – Częstochowa 

- Dąbrowa Górnicza – Tychy – Pszczyna - Bielsko-Biała 

• DK nr 79: Warszawa – Kozienice – Zwoleń – Sandomierz – Kraków – Trzebinia – 

Chrzanów – Jaworzno – Katowice – Chorzów - Bytom 

• DK nr 81: Katowice – Mikołów – Żory - Skoczów 

• DK nr 86: Wojkowice Kościelne – Będzin – Sosnowiec – Katowice - Tychy 
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• Autostrada A4: Jędrzychowice – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice – 

Kraków – Tarnów – Rzeszów - Korczowa 

Autostrada A4 jest jednocześnie drogą o randze europejskiej E40, natomiast DK nr 1 – 
trasą E462 oraz E75. Przez miasto Katowice przebiega również droga wojewódzka DW nr 902 

będąca częścią Drogowej Trasy Średnicowej. 

Obszary zmiany Studium położone są w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu, 

w tym wymienionych dróg krajowych: 

• obszar 1.2 – leży na południe od autostrady A4; 

• obszar 1.3 – od północy sąsiaduje z autostradą A4. 

Dla terenu miasta Katowice w 2018 roku została opracowana „Mapa akustyczna miasta 

Katowice”. Wynik analizy mapy akustycznej Katowic wskazuje, że hałas drogowy obejmuje 

swoim zasięgiem znacznączęśćmiasta i powoduje największe przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych, powyżej 10 dB na fasadach budynków przy głównych trasach 

komunikacyjnych. 

Z obszarów zmiany Studium najbardziej narażone na hałas komunikacyjny drogowy są 

tereny położone wzdłuż autostrady A4 i drogi ekspresowej S86 (obszary – 1.2 i 1.3).  

Z kolei drogi lokalne oraz dojazdowe do osiedli mieszkaniowych 

charakteryzująsiędużązmiennościąnatężenia ruchu w ciągu doby. Obserwuje sięduże natężenie 

ruchu w godzinach rannych i popołudniowych (wyjazdy i powroty z pracy) oraz niewielkie 

natężenie ruchu w godzinach nocnych. W strukturze ruchu na takich terenach dominująpojazdy 

osobowe z niewielkim udziałem pojazdów ciężkich (zwykle autobusy komunikacji zbiorowej i 

pojazdy ciężarowe z dostawątowarów do sieci handlowej, a także obserwowane na niektórych 

odcinkach dróg przejazdy samochodów ciężkich do zakładów). Istotnym problemem 

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

przebiegająprzez tereny gęsto zamieszkałe i nie posiadająalternatywy powodując 

uciążliwośćprzede wszystkim dla mieszkańców dzielnic północnych. 

Hałas szynowy (kolejowy i tramwajowy) 

Hałas szynowy pochodzi od procesu toczenia się kół po torowisku kolejowym lub 

tramwajowym oraz z pracy silników napędzających pociągi. Głównym czynnikiem 

wpływającym na emisjęponadnormatywnego hałasu, pochodzącego od linii tramwajowych 

oraz kolejowych są: przestarzały tabor linii tramwajowych i kolejowych (szczególnie 

towarowych), zły stan torowisk (kolejowych i tramwajowych), kolejowy ruch towarowy - 

przemieszczanie sięzorganizowanych składów kolejowych zgodnie z rozkładem jazdy (dotyczy 

pociągów pasażerskich) i niezorganizowanych pociągów towarowych zgodnie ze zleceniami 

i zamówieniami (szczególnie transport węgla, transport piasku po liniach piaskowych, drewna, 

itp.). 

Przez miasto Katowice przebiega 12 linii kolejowych o łącznej długości 546,8 km. Sieć 

komunikacji tramwajowej obejmuje 13 linii tramwajowych. Linie tramwajowe zlokalizowane 

są głównie w północnej części miasta, a ich łączna długość wynosi ok. 62,6 km. Rozchodzą się 

one promieniście z centrum miasta w 5 kierunkach. W obliczeniach do mapy akustycznej 

uwzględniono 52,6 km torów tramwajowych. 

Przez obszary zmiany nr 1 Studium nie przebiegają linie kolejowe i tramwajowe. 

Natomiast wzdłuż ul. Korfantego i ul. Telewizyjnej i dalej ul. Katowickiej w Siemianowicach 

Śląskich, ograniczających obszar 1.1, przebiegają linie tramwajowe, a na wschód od granic 

obszaru 1.3 linia kolejowa. Hałas szynowy (tramwajowy i kolejowy) jest mniej uciążliwy 

niżdrogowy. Zasięg oddziaływania to przede wszystkim budynki znajdujące sięw 

bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. 
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Hałas przemysłowy 

Na terenie miasta Katowice hałas przemysłowy wywiera wpływ na środowisko, 

jakkolwiek modernizowane instalacje w istniejących zakładach jak i powstające zakłady 

korzystają z coraz większej dostępności nowoczesnych technologii w przemyśle 

ograniczających natężenie hałasu. Również podczas modernizacji zakładów wykorzystuje się 

coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu. 

Główne obszary aktywności gospodarczej miasta sąrozproszone po całym jego 

obszarze. Hałas powodowany pracązakładów przemysłowych, urządzeń, terenów usługowych 

oraz parkingów ma zasięg lokalny. Pomimo lokalizacji na obszarze miasta dużych zakładów 

przemysłowych (głównie z przemysłu wydobywczego i przetwórstwa węgla) zasięg hałasu 

przemysłowego jest nieznaczny. 

W mapie akustycznej z 2018 r. uwzględniono znajdujące się na terenie miasta 

Katowice źródła hałasu przemysłowego. W skład tej grupy źródeł wchodzą obiekty takie jak: 

duże zakłady przemysłowe, np. huty, kopalnie, fabryki; sklepy wielkopowierzchniowe i centra 

handlowe; zajezdnie tramwajowe i autobusowe; parkingi sąsiadujące z ww. obiektami. 

Wielkość emisji hałasu z każdego zakładu zależy od: liczby źródeł hałasu, czasu emisji 

hałasu (w przypadku źródeł nieruchomych) lub liczby przejazdów (w przypadku źródeł 

ruchomych) oraz wielkości emisji hałasu (poziomu mocy akustycznej) poszczególnych źródeł. 

Tab. 15Przekroczenie wartości dopuszczalnych wg wskaźnika LDWN – dane dla hałasu 

przemysłowego (Mapa akustyczna Katowic, 2018, część opisowa) 
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Tab. 16Przekroczenie wartości dopuszczalnych wg wskaźnika LN – dane dla hałasu przemysłowego 

(Mapa akustyczna Katowic, 2018, część opisowa) 

 
Na niektórych obszarach zmiany Studium znajdują się obiekty, które są źródłem emisji 

hałasu przemysłowego, analizowane na mapie akustycznej. Należą do nich: 

• obszar 1.1 – w pobliżu znajduje się firma Fasing S.A. przy ul. Modelarskiej,  

• obszar 1.2 – w sąsiedztwie znajduje się KWK „Wujek” przy ul. Pola; 

• obszar 1.3 – na obszarze znajduje się CH Trzy Stawy. 

Narażenie na hałas przemysłowy nie jest w skali miasta duże. Oddziaływanie to 

charakteryzuje się małym zasięgiem i w praktyce wpływa na najbliższą linię zabudowy. 

Porównanie pomiędzy rokiem 2015 i 2018 nie wskazuje na negatywną tendencję, jednak 

należy pamiętać że mapa akustyczna z 2018 r. obejmuje o 7 zakładów więcej w porównaniu 

z poprzednią edycją.  

Rys. 10Porównanie powierzchni obszarów narażonych na przekroczenia wartości dopuszczalnych 

według wskaźnika LDWN – dane dla hałasu przemysłowego (Mapa akustyczna Katowic, 2018, część 

opisowa) 
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Rys. 11Porównanie powierzchni obszarów narażonych na przekroczenia wartości dopuszczalnych 

według wskaźnika LN – dane dla hałasu przemysłowego (Mapa akustyczna Katowic, 2018, część 

opisowa) 

 

Hałas lotniczy 

Na terenie miasta Katowice zlokalizowane jest lotnisko sportowe „Muchowiec”. Obiekt 

ten pełni funkcjęszkoleniowo - sportową, a także komercyjnąi zlokalizowany jest w dzielnicy 

Osiedle Paderewskiego – Muchowiec (w pobliżu obszaru 1.3). Operacje wykonywane na 

lotnisku zależąod intensywności prowadzonych szkoleńoraz potrzeb prywatnych właścicieli 

samolotów małogabarytowych w zakresie startów i lądowań. Lotnisko działa okresowo, 

głównie w sezonie letnim. 
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Rys. 12Rozkład tras dolotowych, odlotowych oraz kręgów nadlotniskowych przyjęty do wyznaczenia 

rozkładu hałasu wokół lotniska Muchowiec (Mapa akustyczna Katowic, 2018) 

 

Obliczenia przedziałów imisji oraz przekroczeń wartości dopuszczalnych dla hałasu 

lotniczego wykonane zostały tylko dla wskaźnika LDWN, z racji niewystępowania operacji 

lotniczych na Lotnisku Muchowiec w porze nocnej. 

Ponadnormatywny zasięg hałasu dla wskaźnika LDWN w mapie akustycznej z 2015 r., 

jak i aktualnym opracowaniu, nie wykracza poza granice lotniska, a tym samym nie powoduje 

narażenia na hałas jakichkolwiek terenów podlegających ochronie przed hałasem. 
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3.8 Uwarunkowania wynikające z obecności obiektów emitujących promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są m.in. linie 

elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, instalacje radiokomunikacyjne: stacje bazowe 

telefonii komórkowej, stacje radiowe, telewizyjne, radionawigacyjne. W zależności od mocy 

urządzeń, ich konstrukcji, lokalizacji itd. różny może być zasięg oddziaływania tych urządzeń. 

Przez obszary zmiany przebiegają napowietrzne linie energetyczne najwyższych napięć 

220 kV oraz linie wysokich napięć 110 kV. Ponadto na obszarach znajdują się stacje bazowe 

telefonii komórkowej i główne punkty zasilania (GPZ), które również są źródłem 

promieniowania elektromagnetycznego. 

Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Ochrony Środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Do roku 

2018 pomiary wykonywane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

Katowice objęte są pomiarami prowadzonymi na szczeblu wojewódzkim w trzyletnich cyklach 

przypadających kolejno na lata: pierwszy 2008-2010, drugi 2011-2013, trzeci 2014-2016 

i czwarty 2017-2019. 

W latach 2010 – 2018 na terenie Katowic badania pól elektromagnetycznych 

wykonywane były w trzech punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Chrobrego, 

ul. Plebiscytowej oraz ul. Panewnickej/Medyków. W punkcie przy ul Chrobrego średni 

arytmetyczny poziom natężeń skutecznych pola elektrycznego promieniowania 

elektromagnetycznego wahał sięw granicach od 0,54 V/m (w 2018 r.) do 0,76 V/m (w 2010 r.). 

W punkcie przy ul Plebiscytowej średni arytmetyczny poziom natężeń skutecznych pola 

elektrycznego promieniowania elektromagnetycznego wahał się w granicach od 0,43 V/m 

(w 2014 r.) do 0,74 V/m (w 2011 r.). Natomiast w punkcie przy 

ul Panewnickej/Medykówśredni arytmetyczny poziom natężeń skutecznych pola elektrycznego 

promieniowania elektromagnetycznego wahał się w granicach od 0,28 V/m (w 2011 r.) do 0,51 

V/m (w 2016 r.). 

Tab. 17Wyniki badań poziomu pól elektromagnetycznych (składowej elektrycznej) w przedziale 

częstotliwości 3 MHz – 3000 MHz na terenie Katowic w latach 2010-2018 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

V/m 

ul. Chrobrego 0,76 - 0,74 - - 0,69 - - 0,54 

ul. Plebiscytowa - 0,74 - - 0,43 - - 0,46 - 

ul. Panewnicka/Medyków 0,28 - - 0,31 - - 0,51 - - 

Poziomy składowej elektrycznej w powyższych punktach monitoringowych w latach 

2010–2018 nie przekroczyły dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych dla miejsc 

dostępnych dla ludności wynoszącej 7 V/m. 

Podkreślić należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pola 

elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od 

samych anten i to na wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji 

bazowych GSM, znajdujących się w miastach, pola o wartościach wyższych od 

dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od anten na wysokości zainstalowania tych 

anten. 

Dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego, dla pól 

stałych oraz zmiennych o częstotliwości 50 Hz i o częstotliwości od 0,001 do 300 000 MHz 

zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r., poz. 
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2248). 

Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV są źródłami pola elektromagnetycznego 

mogącego powodować przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach zamieszkałych. 

Największa wartość natężenia pola elektrycznego, jaka może wystąpić pod linią lub w jej 

pobliżu, zgodnie z przepisami, nie powinna przekraczać składowej elektrycznej 1 kV/m 

i składowej magnetycznej 60 A/m. Szacuje się na podstawie badań pomiarowych, że granica 

strefy, w obrębie, której nie dopuszcza się do lokalizowania budynków przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi wynosi, co najmniej 14 m od osi linii (mierząc na poziomie 2 m n.p.t. lub 1,6 

m od krawędzi balkonu, tarasu, dachu albo ściany budynku mieszkalnego).  

Potencjalnym źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego mogą być stacje 

bazowe telefonii komórkowej. Rozkład pola w terenie wokół stacji bazowych był przedmiotem 

pomiarów wykonywanych w wielu krajach i w różnych warunkach. Wyniki tych badań 

wskazują, że intensywność promieniowania MF (fal średnich) wokół stacji bazowych jest 

bardzo niewielka i wynosi zwykle poniżej 1 mW/m2. 

Tab. 18Natężenia pól mikrofalowych 900 MHz i 1800 MHz w okolicy anten stacji bazowych telefonii 

komórkowej (na podstawie 10 protokołów pomiarowych wykonanych w Polsce). 

 
Przebieg linii energetycznych ze strefami ochronnymi, wolnymi od zabudowy 

ogranicza sposób zagospodarowania w pasach terenu pod linią. Jak wskazują regularnie 

prowadzone na obszarze Katowic, przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

pomiary promieniowania elektromagnetycznego nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia ludzi 

i jakości środowiska. 
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IV. EKOFIZJOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU 

GMINY 

W celu ograniczenia uciążliwości dla środowiska zagospodarowania oraz ograniczenia 

lub eliminacji niekorzystnych dla środowiska działańzaleca sięuwzględnienie następujących 

ograniczeńi uwarunkowańwynikających z walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenu 

opracowania oraz obowiązujących przepisów odrębnych i szczegółowych. 

Ochrona klimatu akustycznego 

• w zakresie ochrony przed hałasem zaleca sięstosowanie pasów zieleni izolacyjnej oraz 

ekranów akustycznych (tylko w uzasadnionych przypadkach) wzdłużistniejących oraz 

planowanych dróg, sąsiadujących z terenami zabudowy mieszkaniowej, dla których 

stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu; 

• zaleca sięwykorzystanie rozwiązańtechnicznych pozwalających na stosowanie cichych 

nawierzchni, zagłębianie ciągów komunikacyjnych, stosowanie izolacji roślinnej lub 

wałów ziemnych czy instalowanie ekranów dźwiękochłonnych (przy uwzględnieniu 

estetyki przestrzeni publicznej); 

• zaleca sięwskazanie w Studium terenów mieszkaniowych, usługowych i rekreacyjno-

wypoczynkowych (edukacja, opieka społeczna, szpitale) objętych ochronąakustyczną, 

zgodnie z przepisami odrębnymi; 

• w przypadku lokalizacji uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych zaleca 

sięstosowanie zieleni izolacyjnej i ograniczenie uciążliwości do zajmowanych terenów; 

• zaleca się ograniczanie uciążliwości związanych z oddziaływaniem hałasu na terenach 

niezagospodarowanych na etapie planowania przestrzennego poprzez strefowanie 

zabudowy, polegające na wprowadzaniu odpowiedniego zagospodarowania 

w zależności od istniejącego lub prognozowanego poziomu hałasu; 

• zaleca się skanalizowania tranzytowego ruchu samochodowego, w szczególności ruchu 

ciężkiego, na obwodnicach i trasach zabezpieczonych przed rozprzestrzenianiem się 

nadmiernego hałasu; 

• zaleca się wprowadzenie rozwiązań systemowych, mających na celu ograniczenie 

indywidulanego transportu na rzecz transportu publicznego, w celu zmniejszenia ilości 

ruchu samochodowego, a tym samym hałasu. 

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego 

• zaleca sięwprowadzenie zakazu lokalizacji składowisk i zakładów utylizacji odpadów 

w pobliżu cieków wodnych z uwagi na słabąwarstwęizolacyjnąpierwszego poziomu 

wodonośnego; 

• w zakresie gospodarki ściekowej powinien obowiązywaćzorganizowany sposób 

odprowadzania ścieków i pełnoprofilowe ich oczyszczanie, konieczne jest dokończenie 

przebudowy sieci kanalizacyjnej i zastąpienie kanalizacji ogólnospławnej 

kanalizacjąrozdzielczą; 

• na terenach mieszkaniowych jednorodzinnych, jedynie w ostateczności, powinno 

dopuszczaćsiędo realizacji indywidualnych systemów gromadzenia ścieków, konieczne 

jest wyposażenie nowych terenów inwestycyjnych w kanalizacje rozdzielczą; 

• wody opadowe z nawierzchni terenów komunikacyjnych i utwardzonych (w tym stacji 

paliw i parkingów oraz terenów produkcyjnych), zanieczyszczone substancjami 

ropopochodnymi lub zawiesinami, powinny byćpodczyszczone na terenie inwestora, 

przed odprowadzeniem ich do odbiornika; 
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• retencjonowaniew różnych skalach (od podwórka do lasu miejskiego) 

i wykorzystywanie nadmiaru wód opadowych oraz dbać, by struktura miasta tworzyła 

mozaikęterenów otwartych i zabudowanych, przy unikaniu dużych, jednolitych 

przestrzeni nieprzepuszczalnych; 

• zaleca sięretencjonowanie czystych wód opadowych na terenach mieszkaniowych 

i wykorzystywanie ich do nawodnieńterenów zieleni, konieczna jest realizacja 

programu podniesienia retencyjności obszaru miasta, wskazanie jest gospodarowanie 

wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w oparciu o okresowe lub 

przepływowe zbiorniki retencyjne zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych; 

• ze względu na obecnośćterenów dolinnych zaleca sięprowadzenie 

działańzmierzających do zwiększenie naturalnej retencji leśnej oraz glebowej; 

• w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zaleca 

sięochronęujęćwodnych oraz utrzymywanie jak najlepszej jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

• konieczne jest także ograniczenie uciążliwych dla środowiska nawozów mineralnych 

i środków ochrony roślin oraz racjonalne dozowanie tych o niskiej uciążliwości; 

• wskazana jest realizacja idei tzw. błękitno-zielonej infrastruktury czyli integracji 

obszarów zieleni z sieciąhydrograficzną; 

• zaleca się utrzymanie dużej powierzchni obszarów czynnych biologicznie, w postaci 

m.in. zieleni parkowej, w tym parków tematycznych lub arboretów, terenów zieleni 

rekreacyjnej i osiedlowej, nasadzeń towarzyszących ciągom komunikacyjnym 

i zabudowie; 

• zaleca się przeznaczenia na cele rekreacyjne lub zagospodarowanie zielenią obszarów 

powydobywczych oraz rekultywację nieczynnych składowisk odpadów komunalnych, 

przemysłowych i likwidacji nielegalnych składowisk odpadów; 

• w przypadku występowania terenów zdegradowanych wymagana jest rekultywacja 

i remediacja zgodnie z przepisami odrębnymi, po przeprowadzeniu rekultywacji 

i remediacji możliwe jest zagospodarowanie tych terenów pod różne funkcje. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

• wskazane jest wykorzystanie do ogrzewania budynków mieszkalnych oraz budynków 

użyteczności publicznej kotłowni działających na proekologiczne paliwa (olej, gaz, 

biomasa) oraz zastosowanie urządzeńo wysokiej sprawności i niskiej emisyjności, 

zaleca siętakże wykorzystanie w większym zakresie źródeł energii odnawialnej 

(energia słoneczna, geotermalna, wody, wiatru); 

• zaleca sięograniczanie wykorzystywania przy ogrzewaniu materiałów szkodliwych 

(szczególnie paliw stałych, np. węgla) oraz rozbudowęmiejskiej sieci ciepłowniczej; 

• zaleca siętermomodernizacjębudynków wielorodzinnych w celu ograniczenia 

zapotrzebowania na ciepło; 

• wszystkie przemysłowe źródła emisji zanieczyszczeńpowietrza i hałasu na terenie 

opracowania musząposiadaćaktualne decyzje „pozwolenie na emisję” lub „pozwolenie 

zintegrowane”; 

• dopuszcza się istniejące i planowane przedsięwzięcia znacząco oddziaływujące na 

środowisko oraz mogące znacząco oddziaływać na środowisko, lokalizacja tego typu 

przedsięwzięć musi być zgodna z przepisami odrębnymi; 

• zaleca sięwykorzystanie zieleni wysokiej przyulicznej do częściowego pochłaniania 

zanieczyszczeńkomunikacyjnych; 

• zaleca sięniwelowanie uciążliwości ruchu ulicznego dla atmosfery poprzez 

wprowadzanie stref ruchu uspokojonego, odpowiedni dobór roślinności pochłaniającej 
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szkodliwe substancje czy wprowadzanie „ekostref” o ograniczonej dostępności dla 

pojazdów; 

• zaleca się ograniczenie uciążliwości powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń 

powietrza poprzez, m.in. rekultywację składowisk odpadów. 

Ochrona walorów krajobrazowych, przyrodniczych i architektonicznych 

• dla terenów zabudowy powinno sięokreślićminimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej zapewniający prawidłowe funkcjonowanie zieleni w rejonach 

zurbanizowanych; 

• na terenach zurbanizowanych zaleca siętworzenie terenów zieleni publicznej z placami 

zabaw, małąarchitekturąi zieleniąwysoką; 

• usunięcie drzew z terenu miasta należy maksymalnie zminimalizować, a usunięte 

drzewa powinny być każdorazowo zastępowana nowymi nasadzeniami; 

• kształtowanie układu funkcjonalno-przestrzennego gminy musi 

uwzględniaćzachowanie lokalnego systemu powiązańprzyrodniczych i jego 

zewnętrznych połączeń; 

• w zakresie gospodarki rolnej zaleca sięzabezpieczenie gruntów rolnych przed 

zmianąich przeznaczenia na cele nierolnicze poprzez racjonalne gospodarowanie 

przestrzeniąoraz ochronęgruntów przed erozjąwodnąi wietrznąpoprzez wykorzystanie 

zadrzewieńśródpolnych oraz zadarniania wzdłużcieków wodnych; 

• w zakresie ochrony ekosystemów leśnych zaleca sięzachowanie jak największej 

różnorodności ekosystemów leśnych, ograniczanie monokultur na rzecz prowadzenia 

gospodarki leśnej ukierunkowanej na budowędrzewostanów zgodnąz 

potencjalnąroślinnościąnaturalną, zaleca sięwskazanie terenów do zalesienia; 

• ewentualne nowe tereny inwestycyjne powinny byćlokalizowane poza terenami 

o wysokich walorach przyrodniczych, ale także w niezbyt bliskiej odległości terenów 

mieszkaniowych; 

• rozwój zabudowy mieszkaniowej powinien byćograniczony do sąsiedztwa terenów 

jużzainwestowanych jako uzupełnienie ich struktury przestrzennej i powinien 

byćskorelowany z rozwojem infrastruktury technicznej, w tym głównie sieci 

kanalizacyjne i wodociągowej, planowana zabudowa powinna byćdostosowana do 

charakterystyki architektonicznej istniejącej zabudowy w celu ochrony walorów 

krajobrazu kulturowego, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

wielorodzinnej zaleca siętworzenie terenów zieleni publicznej; 

• zaleca sięwzmocnienie zieleni przyulicznej z możliwościąrealizacji nasadzeńalejowych. 

Dotyczy to szczególnie ulic w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w 

śródmieściu. W przypadku realizacji nowych ulic zaleca sięnasadzenia o charakterze 

alejowym drzewami odpowiednimi dla warunków siedliskowych; 

• nowo sadzone rośliny (najlepiej gatunki rodzime) nie powinny byćtylko estetyczne. 

Należy stosowaćrośliny niewywołujące reakcji alergicznych, a także budowaćsiedliska 

miejskie przyjazne dla ptaków i owadów. Roślinnośćmoże pojawiaćsięnie tylko na 

terenach zielonych, ale równieżwzdłużulic, na dachach i ścianach budynków, na 

gruntach tymczasowo wyłączonych z użytkowania, czy w formule tzw. rolnictwa 

miejskiego. 

 

 

Ochrona przeciwpowodziowa 

• tereny zagrożone powodziąlub podtopieniem powinny byćzagospodarowywane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz mapami zagrożenia powodziowego; 



67 

 

• na terenie gminy zaleca sięstałe modernizowanie i utrzymywanie w dobrym stanie 

technicznym urządzeńsłużących do ochrony przeciwpowodziowej, ale także obiektów 

komunikacyjnych i innych technicznych znajdujących sięw dolinach rzek, tak aby nie 

stanowiły w razie sytuacji powodziowej zagrożenia dla swobodnego przepływu wód 

powodziowych; 

• dla obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, należy uwzględnićwymagania 

wynikające z Ustawy prawo wodne zakazujące między innymi: 

o lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodziąinwestycji 

zaliczanych do przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływaćna środowisko; 

o gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także 

innych materiałów, które mogązanieczyścićwody; 

o prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności 

ich składowania; 

o wykonywania urządzeńwodnych oraz wznoszenia innych obiektów 

budowlanych; 

o sadzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształtowania terenu; 

o składowania materiałów oraz wykonywania innych robót i czynności, które 

mogłyby utrudnićochronęprzed powodziąoraz wpłynąćna pogorszenie jakości 

wód; 

o zaleca sięlokalizowanie w dolinach mniejszych cieków zbiorników 

retencyjnych (np. w postaci stawów z roślinnościąszuwarową) lub renaturyzacji 

cieków (przywrócenie meandrowania) w celu ograniczenia negatywnych 

skutków deszczy nawałnicowych i gwałtownych powodzi (tzw. flashfloods). 

Planowanie przestrzenne 

• pożądanązasadąpostępowania jest ograniczanie ekspansji rozwojowej na obszarach 

otwartych. Intensywnośćużytkowania powinna rosnąćna terenach 

jużzagospodarowanych lub zdegradowanych, które straciły swoje dotychczasowe 

funkcje; 

• działania rewitalizacyjne, winny stanowić podstawę do zmian w strukturze 

przestrzennej miasta i jego dalszego rozwoju; 

• preferowane powinno byćponowne wykorzystania terenu i wypełniania zabudowy 

zamiast ekspansji na tereny niezabudowane (priorytet brownfieldponad greenfield), 

oznacza to wykorzystanie w pierwszej kolejności istniejących na terenie miast terenów 

poprzemysłowych oraz wolnych przestrzeni do zabudowy pod warunkiem zapewnienia 

odpowiedniego układu terenów zieleni; 

• zaleca siękształtowania w maksymalnym możliwym zakresie przestrzeni publicznych 

przyjaznych dla mieszkańców i sprzyjających zachowaniom niskoemisyjnym, w tym 

dostępnych pieszo lub rowerem z dużym udziałem zieleni; 

• zagospodarowanie terenów zurbanizowanych musi uwzględniaćkształtowanie spójnej 

sieci zieleni miejskiej, terenów wodnych, zielonych pierścieni i klinów 

napowietrzających – zielonej infrastruktury, która korzystnie wpływa na zdrowie 

mieszkańców, poprawęjakości powietrza, zmniejszenie hałasu, ułatwia migracje 

zwierząt oraz poprawia atrakcyjnośćmiast dla mieszkańców i inwestorów, nadając 

specyficzny charakter ich dzielnicom; 

• planowanie „błękitno-zielonej” infrastruktury powinno łączyćfunkcje ekologiczne 

z rekreacyjnymi (integracja z małąinfrastrukturą, ciągami pieszo-rowerowymi, 

skwerami). 

Adaptacja do zmian klimatu 
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• kształtowanie struktury zabudowy miejskiej poprzez naprzemienny układ obszarów 

zabudowanych i czynnych biologicznie, co wpływa na zintensyfikowanie wymiany 

pionowej i poziomej powietrza, 

• uwzględnienie w planowaniu przestrzennym konieczności zwiększenia obszarów 

zieleni i obszarów wodnych, stanowiących korytarze przewietrzające zabudowę 

śródmiejską, 

• rewaloryzacja zdegradowanych obszarów o funkcji przyrodniczej, w tym przywracanie 

terenom zieleni i zbiornikom wodnym ich pierwotnych funkcji, ze szczególnym 

uwzględnieniem małej retencji, 

• adaptacja systemu gospodarowania wodami opadowymi do zwiększonej częstotliwości 

występowania opadów nawalnych, w tym promowanie systemów małej retencji w 

pasach drogowych (rowy retencyjne wzdłuż dróg, zielone ronda), 

• zagospodarowywanie nowych terenów zieleni (parków, skwerów, zieleńców) pod 

kątem małej retencji (niecki zbierające nadmiar wody opadowej, stawy retencyjne); 

• uwzględnianie w planowaniu przestrzennym ogrodów deszczowych, które mogą być 

pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń z wody deszczowej zbieranej z powierzchni dróg, 

placów i dachów oraz opóźniają jej odpływ do kanalizacji; 

• stosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających wykorzystanie wód opadowych 

do nawadniania terenów zieleni, w tym drzew przyulicznych, 

• zachowania jak największej liczby drzew, w szczególnie w gęstej zabudowie 

śródmiejskiej. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

• zaleca się skablowanie linii wysokiego napięcia przebiegających przez obszary 

intensywnie zabudowane; 

• zaleca się optymalizację miejsc lokalizacji nadajników bazowych telefonii 

komórkowych, w tym wykorzystywania istniejących lokalizacji do montażu nowych 

nadajników. 
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V. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Do istniejących problemów ochrony środowiska, istotnych z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu możemy zaliczyć: 

• emisję zanieczyszczeń atmosferycznych ze źródeł komunalnych (użytkowanie instalacji 

grzewczych o niskiej sprawności opartych o paliwa stałe) oraz liniowych (układ 

komunikacyjny); 

• degradację klimatu akustycznego w otoczeniu dróg i linii kolejowych; 

• degradację terenów zieleni, w tym obszarów cennych przyrodniczo; 

• niekontrolowany rozwój zabudowy i tendencje rozprzestrzeniania się terenów 

zainwestowanych (zabudowa rozproszona) kosztem terenów otwartych, czego 

konsekwencją może być m. in. większe pokrycie siecią dróg dojazdowych, brak 

infrastruktury technicznej; 

• zanieczyszczenia gruntów ze względu na prowadzoną w przeszłości działalność 

przemysłową, konieczność rekultywacji gruntów. 
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VI. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTU STUDIUM 

6.1 Cele zmiany Studium 

Uchwała Nr LIII/1083/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie 

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 

wykazała, iż studium wymaga aktualizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami Studium należy zaktualizować oraz dostosować 

zapisy w zakresie górnictwa i lotnictwa do obowiązujących przepisów prawa. Ponadto 

wskazano obszary, które z uwagi na przekształcenia w strukturze przestrzennej miasta oraz 

ważne inwestycje miejskie wymagają zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym uchwałą Nr VI/102/19 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 

2019 r. przystąpiono do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. W uchwale tej wskazano 

zakres zmian wyznaczając 11 obszarów wymagających zmiany kierunków zagospodarowania 

przestrzennego: 

• obszar nr 1 – położony w rejonie Alei Walentego Korfantego i ul. Konduktorskiej, 

• obszar nr 2 – położony w rejonie Alei Walentego Roździeńskiego i ulicy Pod Młynem, 

• obszar nr 3 – obejmujący centralna część miasta, 

• obszar nr 4 - obejmujący tereny pokolejowe w rejonie Osiedla im. Wincentego Witosa, 

• obszar nr 5 – położony w rejonie ul Feliksa Bocheńskiego , 

• obszar nr 6 – położony w rejonie ul. Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego, 

• obszar nr 7 – położony w rejonie lotniska Muchowiec, 

• obszar nr 8 – położony w rejonie ul. Gospodarczej, 

• obszar nr 9 – położony w rejonie ul. Adama Asnyka, 

• obszar nr 10 – położony w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki i Armii Krajowej, 

• obszar nr 11 – położony w rejonie Armii Krajowej. 

Ponadto zmiana obejmuje dostosowanie zapisów wynikających z przepisów odrębnych 

do obowiązujących przepisów prawa w zakresie górnictwa i lotnictwa w granicach 

administracyjnych miasta.Z uwagi na fakt, iż zmiana studium może następować częściami, 

w pierwszym etapie przystąpiono do zmiany nr1 studium dla obszarów: 1, 5 i 6 (obszary te 

oznaczono w zmianie nr 1 studium jako: obszar 1.1, obszar 1.2,obszar 1.3) oraz aktualizacji 

zapisów w zakresie lotnictwa i górnictwa do obowiązujących przepisów prawa. 

W granicach zmiany nr 1 studium wyznaczono nowe tereny inwestycyjne, poza 

obszarem o w pełniwykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej : 

• obszar nr 1.2 - 13,47 ha obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oraz 

5,07 ha obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. 

• obszar nr 1.3 - 0,65 ha obszarów zabudowy usługowej. 

Podstawę określenia polityki przestrzennej dla zmiany nr 1 studium stanowią 

następujące dokumenty: 

• Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 (uchwala XIX/365/15 Rady Miasta Katowice 

z dnia 17 grudnia 2015 r.), 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020 +(uchwała 

Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.), 

• Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (uchwała nr 

XXIX/637/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r.) 
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oraz uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego aktualne na 2020 r, a także „Analiza 

potrzeb i możliwości rozwojowych miasta Katowic. Bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (stanowiący załącznik II. 4 do studium) 

W zmianie nr 1 Studium zaktualizowano obszary udokumentowanych złóż kopalin oraz 

udokumentowanekompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla występujące na 

terenie miasta Katowice, ponadtowskazano tereny i obszary górnicze. 

6.2 Kierunki polityki przestrzennej wyznaczone w zmianie Studium 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy uwzgledniające bilans terenów w granicach 

zmiany studium 

Na potrzeby zmiany nr 1 Studium wykonano bilans terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w którym określono zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne z podziałem na 

główne funkcje zabudowy, tj.: tereny zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i 

wielorodzinnej), tereny zabudowy przemysłowej i tereny zabudowy usługowej. 

Przeprowadzona analiza wskazała, iż do roku 2033 prognozowane jest wyznaczenie 

dodatkowo: 

a) ok. 298 ha nowej powierzchni terenów zabudowy mieszkaniowej tj. 2 209 359 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, natomiast do roku 2048 

prognozowane jest wyznaczenie dodatkowo ok. 532 ha nowej powierzchni terenów 

zabudowy mieszkaniowej tj. 3 960 016 m2 powierzchni użytkowej zabudowy 

mieszkaniowej (uwzględniając niepewność procesów inwestycyjnych na poziomie 30% 

od wartości prognozowanego przyrostu); 

b) ok. 444 ha nowej powierzchni terenów zabudowy usługowej tj. 3 381 334 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy usługowej, natomiast do roku 2048 prognozowane jest 

wyznaczenie dodatkowo ok. 581 ha nowej powierzchni terenów zabudowy usługowej tj. 

4 449 583 m2 powierzchni użytkowej zabudowy usługowej (uwzględniając niepewność 

procesów inwestycyjnych na poziomie 30% od wartości prognozowanego przyrostu); 

c) ok. 529 ha powierzchni terenów przemysłowych tj. 939 749 m2 powierzchni użytkowej 

zabudowy przemysłowej, natomiast do roku 2048 prognozowane jest wyznaczenie 

dodatkowo ok. 677 ha powierzchni terenów przemysłowych tj. 1 221 206 m2 

powierzchni użytkowej zabudowy przemysłowej (uwzględniając niepewność procesów 

inwestycyjnych na poziomie 30% od wartości prognozowanego przyrostu). 

W granicach zmiany nr 1 studium wprowadzono następujące zmiany w przeznaczeniu 

terenów uwzględniając zapotrzebowanie na tereny inwestycji: 

• obszar nr 1.1 (o pow. 58,42 ha) – zmieniono przeznaczenie części obszarów 

zabudowy usługowo-mieszkaniowej na obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowo-

usługowej i wielofunkcyjnej, oraz zwiększono ich powierzchnię kosztem obszaru 

zabudowy usługowo-produkcyjnej; obszar ten znajduje się w całości w obszarze o w 

pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach 

jednostki osadniczej, wprowadzone zmiany w strukturze przestrzennej realizowane są 

w ramach rezerw budowlanych w obszarach zwartej zabudowy; 

• obszar nr 1.2 (o pow. 41,27 ha) – zmieniono północno-zachodnią część obszarów 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej oraz obszarów 

zielni o funkcji rekreacyjnej na obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną, 

pozostałe obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej 

zmieniono na obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. W ramach studium 

poza obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej 
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wyznaczono 13,47 ha obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oraz 5,07 ha 

obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. 

• obszar nr 1.3 (o pow. 23,10 ha) - zmieniono parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu w granicach obszaru wielkopowierzchniowych centrów handlowo-usługowych. 

W granicach obszaru 1.1 zmiany Studium znajdują się obszary: 

• Um2 – obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej 

• MUw5 – obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjne 

• U2 – obszary zabudowy usługowej 

Obszar ten znajduje się w granicach: obszarów przestrzeni publicznych, obszarów 

wymagających rekultywacji, obszarów strategicznych i obszarów dla których zmierza się 

sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na obszarze tym, w stosunku 

do obowiązującego Studium wprowadzono nowe przeznaczenie w postaci obszarów 

intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjne. Ustalenia dla tych 

obszarów są tożsame z ustaleniami dla innych obszarów tego typu na obszarze miasta. 

Obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjne MUw5, dla 

których ustala się podstawowe kierunki przeznaczenia terenów:zabudowa mieszkaniowo-

usługowa,zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,zabudowa wielofunkcyjna,usługi społeczne, 

ze szczególnym uwzględnieniem usług kultury, nauki, edukacji wyższej,administracji 

publicznej, organów władzy i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, usługi 

konsumpcyjne oraz usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,usługi 

administracyjno-biurowe,zabudowa zamieszkania zbiorowego, w tym hotele,węzły 

przesiadkowe publicznego transportu zbiorowego. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia 

terenów: usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 - 

wbudowane,zorganizowane targowiska o zasięgu lokalnym,usługi kultu religijnego i cmentarze 

przykościelne,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,nieuciążliwa produkcja,parkingi 

i garaże wielopoziomowe nadziemne,garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach. Na 

obszarze zaleca się zachowanie i podniesienie standardu zagospodarowania istniejących 

terenów zieleniurządzonej.Istniejące i nowe tereny zieleni, bez względu na ich powierzchnię, 

powinny być komponentem systemu przestrzeni publicznych, poprzez staranną kompozycję i 

dobór gatunków zapewniający całoroczny estetyczny i atrakcyjny wygląd terenu oraz 

dostosowanie do funkcji poszczególnych miejsc publicznych.W ramach rehabilitacji zabudowy 

dopuszcza się likwidację oficyn wewnątrz kwartałów zabudowy;zalecane jest wprowadzanie 

terenów zieleni do wnętrz kwartałów. Wprowadzanie zieleni zaleca siętakże na dachach (o ile 

nie jest to sprzeczne z zachowaniem formy budynków historycznych). Nieuciążliwa produkcja 

powinna być lokalizowana wyłącznie w budynkach o formiecharakterystycznej dla budynków 

biurowych lub w adaptowanych budynkach zabytkowych.Zaleca się przyjmowanie ustaleń 

służących zapewnieniu ochrony istniejących terenów zieleni, w tymrodzinnych ogrodów 

działkowych - zwłaszcza wskazanych na rysunku studium nr 1 terenów zieleni dozachowania 

oraz w ukształtowanych osiedlach mieszkaniowych. Ponadto dla wszystkich terenów, 

wktórych istnieje możliwość zwiększenia udziału zieleni, należy określać odpowiednie 

wymaganiadotyczące udziału terenu biologicznie czynnego. Dodatkowo, na obszarze MUw5 

dopuszcza się tymczasowo przetwarzanie odpadów. Na obszarze MUw5 warunkiem realizacji 

zabudowy w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (osiedle) 

lub mieszkaniowo-usługową w "obszarach wymagających rekultywacji" jest przywrócenie 

wartości użytkowych terenom poprzez tymczasowe przetwarzanie odpadów. Dla obszaru 

ustala się: wysokość zabudowy do 8 kondygnacji, nie wyklucza się możliwości kształtowania 

dominant, o wysokości określonej indywidualnie, minimalny udział powierzchni biologicznie 
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czynnej 30% dla zabudowy o dominującej funkcji mieszkaniowej, 20% dla zabudowy o innych 

funkcjach. 

W granicach obszaru 1.2 zmiany Studium znajdują się obszary: 

• U/Zu – obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną 

• MUn – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej niskiej 

• Zu– obszary zieleni o funkcji rekreacyjnej 

Obszar ten znajduje się w granicach: obszaru strategicznego ST6 „Załęska Hałda” oraz 

obszarów wymagających rekultywacji. Na obszarze tym, w stosunku do obowiązującego 

Studium wprowadzono obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oraz obszary 

zabudowy mieszkaniowo-usługowejniskiej. Ustalenia dla tych obszarów są tożsame 

z ustaleniami dla innych obszarów tego typu na obszarze miasta. 

Obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzonąU/Zu3, dla których ustala się 

przeznaczenia terenów: usługi administracyjno-biurowe, usługi społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług kultury, nauki, edukacji wyższej, administracji publicznej, organów 

władzy i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, zabudowa 

wielofunkcyjna, zabudowa zamieszkania zbiorowego, w tym hotele, zaawansowana 

technologicznie działalność produkcyjna, tereny zieleni urządzonej i ogrody działkowe, lasy. 

dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: usługi konsumpcyjne oraz usługi handlu 

detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, usługi kultu religijnego, salony sprzedaży 

pojazdów wraz z zapleczem serwisowym, węzły przesiadkowe publicznego transportu 

zbiorowego, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, parkingi i garaże 

wielopoziomowe nadziemne, garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach. W obszarach 

"U/Zu3" - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna, mieszkaniowo - usługowa, 

nieuciążliwa produkcja. Lokalizacja funkcji mieszkaniowej i innych funkcji chronionych przed 

hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska - wyłącznie pod warunkiem 

możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania ekranów 

akustycznych. Publicznie dostępne tereny zieleni urządzonej lub tereny usług sportu i rekreacji 

powinny zajmować co najmniej 20% powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku studium; 

do terenów tych zalicza się również tereny towarzyszące budynkom usługowym, urządzone 

jako przestrzenie publiczne, a także tereny zieleni urządzonej służące wyłącznie 

użytkownikom zabudowy w obrębie obszaru, jak ogrody przyklasztorne i przyszpitalne oraz 

tereny zieleni urządzonej w formie parków lub skwerów w osiedlach mieszkaniowych. Zaleca 

się utrzymać istniejące lasy, z możliwością ich ekstensywnego zagospodarowania do celów 

rekreacyjno-wypoczynkowych. Zachowuje się istniejące rodzinne ogrody działkowe; w 

przypadku zaprzestania ich użytkowania zmiany sposobu zagospodarowania powinny 

następować przede wszystkim w kierunku terenów zieleni urządzonej - w szczególności w 

przypadku, gdy w odległości do 1 km występuje deficyt terenów rekreacyjnych w stosunku do 

standardów określonych w rozdziale III. Zmiany przeznaczenia ogrodów działkowych 

dopuszcza się w przypadkach, w których uszczuplenie ich powierzchni jest niezbędne dla 

realizacji inwestycji celu publicznego. Nową zabudowę mieszkaniową należy wyposażać w 

tereny zieleni urządzonej przeznaczone do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie 

codziennego wypoczynku; tereny zieleni powinny być lokalizowane i urządzane w sposób 

minimalizujący uciążliwość hałasu komunikacyjnego i zapewniający bezpieczeństwo 

publiczne. 
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Obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej niskiej MUn3, dla których ustala się 

przeznaczenia terenów:zabudowa mieszkaniowo-usługowa,zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,usługi społeczne, ze szczególnym 

uwzględnieniem usług sportu i rekreacji,usługi konsumpcyjne i usługi handlu detalicznego 

o powierzchni sprzedaży do 2000 m2,usługi administracyjno-biurowe,zabudowa zamieszkania 

zbiorowego,obiekty rekreacji indywidualnej w terenach zabudowy jednorodzinnej. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: usługi kultu religijnego i cmentarze 

przykościelne,zorganizowane targowiska o zasięgu lokalnym,usługi produkcyjne,usługi handlu 

hurtowego,obsługa transportu, logistyka - na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego,magazyny, składy,nieuciążliwa produkcja, stacje paliw wraz z zapleczem 

usługowo-handlowym - na podstawie miejscowego planuzagospodarowania 

przestrzennego,salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,parkingi i garaże 

wielopoziomowe nadziemne,garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach. Zakaz 

lokalizacji: 

a) zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności: 

• stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu przepisów o 

ochronieśrodowiska, 

• zawierających instalacje zaliczane do mogących spowodować znaczne 

zanieczyszczenieposzczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - 

bez względu na zdolnośćprodukcyjną, 

• w inny sposób znacząco oddziałujących na środowisko (w rozumieniu ustawy Prawo 

ochronyśrodowiska), 

b) funkcji związanych z gromadzeniem lub przetwarzaniem odpadów, złomu, zużytych 

pojazdów i ichczęści, maszyn, sprzętu elektromechanicznego itp., 

c) funkcji obejmujących składowanie surowców, paliw. 

Obszary "MUn" należy zaliczać do terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rozumieniu 

przepisów oochronie przed hałasem. Nie zaleca się lokalizowania w tych obszarach funkcji 

o niższych dopuszczalnychpoziomach hałasu, jeżeli pociągałoby to za sobą konieczność 

budowy ekranów akustycznych oraz funkcjimogących być źródłem hałasu przewyższającego 

dopuszczalne poziomy. 

W granicach obszaru 1.3 zmiany Studium znajdują się obszary: 

• Uc – obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowych, 

• U – obszary zabudowy usługowej. 

Na obszarze tym, w stosunku do obowiązującego Studium wprowadzono nową 

kategorię Uc4 m.in. z dopuszczeniem mieszkalnictwa, zostały także zmienione parametry i 

wskaźniki zabudowy. Ponadto powiększono obszarzabudowy usługowej. 

Obszar zmiany 1.3 Studium to tzw. ośrodek regionalny [OR2] o nazwie „3 Stawy”. jest 

to uformowany jako zespół obiektów wielofunkcyjnych, handlowych, handlowo-usługowych,  

lub usługowych, położony przy głównej trasie komunikacyjnej.Może obejmować biura, hotele, 

centra konferencyjne, usługi rozrywki, gastronomii, kultury, rekreacji, wyspecjalizowane 

usługi zdrowia, edukacji i nauki, a także funkcję mieszkaniową.Dobrze dostępny różnymi 

środkami publicznego transportu zbiorowego oraz transportem indywidualnym. Powinien być 

dostępny rowerem. 

Obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowo - usługowych Uc4, dla których ustala 

się przeznaczenia terenów:obiekty handlu detalicznego lub handlowo-usługowe o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2 000 m2– napodstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, wyłącznie w "obszarachrozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2 000 m2", oznaczonych narysunku studium nr 1, usługi administracyjno-
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biurowe,hotele, motele,usługi konsumpcyjne oraz usługi handlu detalicznego o powierzchni 

sprzedaży do 2000 m2,usługi społeczne - z zakresu kultury i nauki oraz opieki zdrowotnej. 

Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów:zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,usługi 

rekreacji i sportu,salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym,węzły 

przesiadkowe publicznego transportu zbiorowego,parkingi i garaże wielopoziomowe 

podziemne i nadziemne. Preferuje się obiekty z uzupełniającym programem usług 

konsumpcyjnychtakich jak usługi gastronomii, kluby fitness, salony fryzjerskie, kosmetyczne, 

odnowy biologicznej, usługifinansowe itp. Tereny zieleni należy urządzać intensywną, 

starannie skomponowaną zielenią ozdobną,zapewniającą estetyczny i atrakcyjny wygląd 

również poza okresem wegetacyjnym.Należy zachować istniejące zbiorniki wód 

powierzchniowych, w ramach zbilansowania terenu biologicznie czynnego. Dopuszcza się 

przekształcenie zbiornika na cele usług rekreacji i sportu przyzachowaniu jego 

pojemności.Wysokość zabudowy w tym obiektów i urządzeń zlokalizowanych na dachach, 

musi spełniaćwarunki określone dla danego terenu wnikające z funkcjonowania lotniska 

Muchowiec.Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej może być dopuszczone 

wyłącznie pod warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby 

zastosowania ekranów akustycznych od strony ul. Górnośląskiej, przy czym udział 

powierzchni zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie może przekraczać 10% obszaru.Dla 

obszaru ustala się: wysokość zabudowy do 12 kondygnacji, nie wyklucza się możliwości 

dopuszczenia dominant o wysokości do 20 kondygnacji w obszarze sąsiadującym z pasem 

drogowym autostrady A4, minimalny udział terenu biologicznie czynnego – 15% oraz 

szczególne ograniczenia wysokości związane z funkcjonowaniem lotniska Muchowiec. 

Obszar zabudowy usługowej U1, dla którego ustala się przeznaczenia terenów:usługi 

społeczne,usługi administracyjno-biurowe, usługi konsumpcyjne oraz usługi handlu 

detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, obiekty handlu detalicznego lub handlowo-

usługowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wyłącznie w "obszarach rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2", nieuciążliwa produkcja, węzły 

przesiadkowe publicznego transportu zbiorowego. Dopuszczalne kierunki przeznaczenia to: 

usługi produkcyjne, usługi handlu hurtowego, obsługa transportu, logistyka, magazyny, salony 

sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym, stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-

handlowym, parkingi i garaże wielopoziomowe nadziemne. Na obszarze obowiązuje m. in. 

zakaz lokalizacji funkcji chronionych przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska. 

Ustalenia inne 

W granicach obszaru nr 1.1 objętego zmianą studium wskazano obszar rewitalizacji 

wyznaczony w „Lokalny ProgramRewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjętym 

uchwałą Uchwała nr XXIX/637/20 Rady MiastaKatowice z dnia 17.12.2020 r. Jest to 

podobszar występowania problemów przestrzennych „Wełnowiec –Konduktorska”. Obszar ten 

obejmuje tereny po dawnych Zakładach Metalurgicznych Silesia, obecnie stanowi wznacznej 

części nieużytki. 

W granicach obszaru nr 1.1 objętego zmianą nr 1 Studium ustala się obszar 

rekultywacji RK1 – tereny po dawnej hucie cynku „Silesia”. 

W granicach obszaru nr 1.2 objętego zmianą nr 1 Studium ustala się obszar 

rekultywacji RK8 – tereny dawnej Hałdy Załęże (dz. ew. nr 6/2, km.5, obr. Ligota). 

W granicach obszaru nr 1.1 objętego zmianą studium wskazano obszar strategiczny 

ST5 "Katowice-Północ Eko-Miasto" – obszar przylegający do granic miasta i sąsiadujący 

zterenami o podobnym charakterze, położonymi w granicach administracyjnych miasta 
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SiemianowiceŚląskie, to miejsce rozwoju aktywności inwestycyjnej zarówno w sferze usług 

jak i nieuciążliwejprodukcji.Obszar, obejmujący dawne Zakłady Metalowe "Silesia" na 

Wełnowcu wraz z hałdami, w znacznej części został już poddany rekultywacji technicznej. 

Przeprowadzenie dalszych prac rekultywacyjnych, zaplanowanych dla tego obszaru, 

doprowadzi do przygotowania terenu dla działań inwestycyjnych, w tym możliwości realizacji 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej i nieuciążliwej produkcji. Początkiem 

wymaganych w tym rejonie przekształceń, są inwestycje związane z Górnośląskim Parkiem 

Przemysłowym. Kolejnym zamierzeniem inwestycyjnym w zakresie pozostałej części obszaru 

dawnych Zakładów Metalowych „Silesia” jest realizacja inwestycji „Eko Miasto”, opartej na 

zabudowie wielofunkcyjnej, z przeważającą funkcją mieszkaniową. 

W granicach obszaru nr 1.2 objętego zmianą studium wskazano obszar strategiczny 

ST6 "Załęska Hałda" - obszar położony w sąsiedztwie autostrady A-4, węzła "Bocheńskiego" 

i planowanego przedłużenia ul. Bocheńskiego na południe. Stanowi rezerwę strategiczną dla 

rozwojufunkcji mieszkaniowo-usługowych, w tym terenów sportowo-rekreacyjnych 

związanych ze stadionemmiejskim. 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym 

można wyznaczyćjako obszar zdegradowany, gdy łącznie występują następujące zjawiska: 

koncentracja negatywnychzjawisk społecznych oraz co najmniej jedno ze zjawisk 

kryzysowych w sferze gospodarczej,środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej czy 

technicznej.„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023” przyjęty 

uchwałą nr XXIX/637/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r. wyznacza obszar 

zdegradowany. Są to jednostki pomocnicze: Śródmieście, Zawodzie, Załęże, Dąb, Wełnowiec-

Józefowiec, Koszutka, Bogucice, Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec oraz Janów-

Nikiszowiec. Część obszar nr 1.1 objęty zmianą nr 1 studium znajduje się w obszarze 

zdegradowanym Wełnowiec-Józefowiec. 

Ponadto w zakresie komunikacji w rejonie Dębu – Józefowca, Wełnowca, Bogucic 

i Dąbrówki Małej ustala się nowy układ ulic na terenie po Zakładach Cynkowych "Silesia": 

a)  połączenie ul. Józefowskiej z planowaną drogą przebiegającą w Siemianowicach 

Śląskich łączącą ul. Telewizyjną z planowanym przedłużeniem na północ 

ul. Bohaterów Monte Cassino (L, ok. 1,2 km); 

b) połączenie al.Korfantego z ul. Plebiscytową w Siemianowicach Śląskich planowaną 

drogą przebiegającą wzdłuż granicymiasta Katowice (Z, ok 1 km) 

c) połączenie ul. w/w z ul. Katowicką w Siemianowicach Śląskich – ulica równoległa 

do al. Korfantego (L, ok. 0,3 km). 
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VII. OCENA WPŁYWU USTALEŃ STUDIUM NA 

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA  

7.1 Analiza i ocena wpływu rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na środowisko 

Obszary zmiany Studium nr 1 są w różnorodny sposób zagospodarowane. Obszar nr 

1.1położony jest w rejonie Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej i zajmuje 

powierzchnię ok. 58 ha. Jest częściowo zabudowany (funkcja mieszkaniowa, usługowa, 

przemysłowa). Większość terenu to teren niezabudowany, poprzemysłowy (dawna huta 

cynku). W północnej części teren jest zadrzewiony. Obszar nr 1.2 położony jest na osiedlu 

Załęska Hałda, na południe od autostrady A4, w rejonie ulic: Załęska Hałda, Dobrego Urobku, 

Brygadzistów i zajmuje powierzchnię ok. 41 ha. Obszar obejmuje tereny w większości 

niezabudowane, z niewielkim udziałem terenów usługowych. Są to tereny głównie pokryte 

zadrzewieniami i zielenią nieurządzoną. Na terenie występują także zbiorniki wodne. Obszar 

nr 1.3 położony jest w rejonie ulicy Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego i zajmuje 

powierzchnię ok. 23 ha. Granicami obszaru objęto dwa funkcjonujące ośrodki usługowo-

handlowe. Na terenie występuje sztuczny zbiornik wodny i tereny zadrzewione.  

W opracowaniu ekofizjograficznym: dla obszaru nr 1.1 – zaleca się zachowanie 

zabudowy zabytkowej wzdłuż ul. Korfantego, zachowanie układów zieleni przyulicznej i 

terenów zadrzewionych. Natomiast pozostały obszar możliwy jest do przekształcenia i 

zabudowy, w wyniku której nastąpić może poprawa jakości środowiska w wyniku rozwoju 

zabudowy gdyż obecnie są to tereny zdegradowane wymagające rekultywacji. W przypadku 

obszaru nr 1.2 – podczas budowy obiektu sportowego zaleca się wykorzystanie istniejącej 

zieleni do urządzenia terenów towarzyszących obiektowi, zwłaszcza zadrzewień i zbiorników 

wodnych w części południowej i zachodniej. Potencjalnie jest to bardzo atrakcyjny teren 

rekreacyjny w połączeniu z terenami leśnymi na zachodzie. Ponadto jest to obszar o pewnych 

walorach przyrodniczych z uwagi na obecności kompleksu leśnego i zbiorników wodnych. W 

przypadku obszaru nr 1.3 – możliwe jest zachowanie funkcji usługowej. W miarę możliwości 

zaleca się utrzymanie terenu zadrzewionego w części południowo – zachodniej. 

W przypadku obszaru nr 1.1 zmiana ustaleń Studium wiąże się z zamierzeniami 

inwestycyjnymi, zakładającymi wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego, 

w chwili obecnej w znacznej części niezagospodarowanego. Może ona otworzyć ten obszar dla 

nowych przedsięwzięć. Barierą jest natomiast skażenie gruntów i konieczność ich rekultywacji. 

Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych możliwa jest realizacja różnorodnego 

zagospodarowania mieszkaniowo - usługowego. 

W przypadku obszaru nr 1.2 - realizacja na tym obszarze kompleksu sportowego wymaga 

określenia nowych kierunków rozwoju zarówno dla obszaru, na którym ma zostać 

zrealizowana przedmiotowa inwestycja, jak również dla terenów z nią sąsiadujących. W 

zakresie uwarunkowań ekofizjograficznych należy zwrócić uwagę na występowanie w 

zachodniej części obszaru zbiorników wodnych, które mogą być siedliskiem cennych 

gatunków roślin i zwierząt. Dlatego zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na tym 

obszarze w celu określenia rzeczywistego występowania chronionych gatunków. 

W przypadku obszaru nr 1.3 - granicami obszaru objęto dwa funkcjonujące ośrodki 

usługowo-handlowe. Z punktu uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma przeciwskazań do 

kontynuacji istniejącej funkcji. 
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Oddziaływanie na środowisko przeznaczeń dla poszczególnych obszarów zmiany nr 1 Studium 

Obszar nr 1.1 

W ramach zmiany nr 1 Studium na obszarze nr 1.1 zmieniono przeznaczenie części 

obszarów zabudowy usługowo-mieszkaniowej na obszary intensywnej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i wielofunkcyjnej, oraz zwiększono ich powierzchnię kosztem 

obszaru zabudowy usługowo-produkcyjnej. Dodatkowo zmieniono przeznaczenie obszaru 
usługowo-przemysłowego UP3 na obszar zabudowy usługowej U2.  Obszar nr 1.1 znajduje 

się w całości w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, dlatego wprowadzone zmiany w strukturze 

przestrzennej realizowane są w ramach rezerw budowlanych w obszarach zwartej zabudowy. 

Zgodnie z ustaleniami „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-

2023" na podobszarze Wełnowiec- Konduktorska planuje się poszerzenie obszaru 

funkcjonalnego śródmieścia Katowic o wysokich walorach kompozycyjnych i estetycznych. Z 

punktu widzenia jakości środowiska i adaptacji do zmian klimatu istotne jest jednak 

zapewnienie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni wysokiej 

na planowanym terenie mieszkaniowo – usługowym. Zgodnie z ustalenia zmiany nr 1 Studium 

ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30% dla terenów 

mieszkaniowych i 20% dla terenów usługowych. Szczegółowe parametry wskaźników 

zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej powinny zostać określone na etapie planu 

miejscowego. Ustalenia zmiany nr 1 Studium stwarzają warunki do zrównoważonego 

zagospodarowania tego obszaru. 

W przypadku obszaru nr 1.1 największą barierą rozwoju jest konieczność przywrócenia 

wartości użytkowej gruntów nasypowych znajdujących się na terenie po dawnej hucie cynku. 

Dlatego w granicach obszaru nr 1.1 objętego zmianą studium wskazano obszar rekultywacji 

RK1 – tereny po dawnej hucie cynku „Silesia” wraz z hałdami. Ponadto na obszarze 

dopuszczono na potrzeby unieszkodliwiania odpadów budowę tymczasowego zakładu 

przetwarzania odpadów. 

Obszar, obejmujący dawne Zakłady Metalowe "Silesia" na Wełnowcu wraz z hałdami, 

w znacznej części został już poddany rekultywacji technicznej. Dla całego obszaru, 

z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych z planowaną obwodnicą Siemianowic Śląskich, 

opracowano jednolitą koncepcję zagospodarowania (osiedle „Eko Miasto”), będącą podstawą 

polityki przestrzennej w tym rejonie miasta. Przeprowadzenie dalszych prac rekultywacyjnych, 

zaplanowanych dla tego obszaru, doprowadzi do przygotowania terenu dla działań 

inwestycyjnych, w tym możliwości realizacji zabudowy usługowej, mieszkaniowej 

i rekreacyjnej. 

Dla terenu pohutniczego prowadzone było przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach postępowania w sprawie wydania decyzji o remediacji. Zostało ono 

zakończone wydaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia remediacji 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (decyzje z listopada i grudnia 2018 r. 

wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla spółek EKO-

BRYZA i EKO-CITY będących właścicielami terenu). Dlatego w ustalaniach zmiany nr 1 

Studium nie wskazano obszaru do remediacji. W decyzji organ ochrony środowiska na 

podstawie analizy planu remediacji stwierdził, iż prowadzenie remediacji w odniesieniu do 

żużli i innych odpadów budujących nasyp jest nieuzasadnione, zwłaszcza w świetle faktu, iż 

autorzy dokumentacji nie wykazali, by dochodziło do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

poprzez pylenie. Badania żużli przeprowadzone w 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Ochrony 

Środowiska „EKOPOMIAR” w Gliwicach, na które powołują się autorzy Projektu planu 

remediacji, pozwoliły na dopuszczenie materiału w postaci żużli pohutniczych do prac 
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budowlanych jako tzw. kruszywo sztuczne, głównie jako materiał do utwardzania powierzchni. 

Zgodnie z opinią ww. podmiotu, materiał nasypowy zdeponowany na przedmiotowym terenie 

może być wykorzystywany m.in. do lokowania w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, w 

produkcji materiałów budowlanych: pustaków, kostki brukowej, prefabrykatów, rekultywacji i 

niwelacji terenu, w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, drogowym i wodnym - do 

budowy nasypów drogowych, ulepszania podłoża i podbudowy drogowej stabilizowanej 

mechanicznie lub nawierzchni z tłucznia kamiennego. Oznacza to, że może być częściowo 

wykorzystany w trakcie procesu zagospodarowania tego obszaru zgodnie z ustaleniami zmiany 

nr 1 Studium.  

Natomiast, wykonane na potrzeby wspomnianego postępowania badania jakości 

gruntów wykazały, że na obszarze tym występują przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stężeń badanych parametrów. Zostały one stwierdzone w próbkach pobranych z nasypów 

niebudowlanych zbudowanych w głównej mierze z odpadów pohutniczych i pogórniczych, tj., 

żużli, spieków hutniczych, a także gruzu i gruntów mineralnych. Potwierdza to również opis 

budowy geologicznej terenu, zgodnie z którym na czwartorzędowych osadach naturalnych 

zalegają nasypy niekontrolowane, których głównym składnikiem jest żużel pohutniczy. 

W miejscu hałdy odpadów pohutniczych miąższość pokrywy żużli dochodzi do 10 m, 

a w miejscach po starej zabudowie nasypy żużlowe wypełniają zagłębienia po wyburzeniach 

i wykopach. Również historia zagospodarowania omawianego terenu wskazuje, iż stwierdzone 

stężenia metali ciężkich wynikają z charakteru i składu chemicznego wykorzystanych na tym 

terenie odpadów ze zwałowiska (hałdy) odpadów pohutniczych. Jednocześnie w próbkach 

pobieranych z gruntów rodzimych generalnie nie wykazywano stężeń przekraczających 

wartości dopuszczalne, za wyjątkiem punktowych przekroczeń dla cynku i kadmu jedynie w 1 

punkcie poboru próbki. Materiał budujący nasypy niebudowlane, z którego pobrano próby do 

badań laboratoryjnych stanowi w przeważającej większości odpady, którym można 

przyporządkować konkretny kod zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  

Z punktu widzenia zmiany nr 1 Studium, gdzie planuje się na tym obszarze tereny 

mieszkaniowe i usługowe należeć one będą do grupy I (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395).Aby to osiągnąć niezbędne jest usunięcie lub 

oczyszczenie zalegających na całym obszarze zanieczyszczonych gruntów nasypowych, które 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. 

zm.) po wydobyciu stanowić będą odpad. 

W związku z tym w zmianie nr 1 Studium zdecydowano się na dopuszczenie 

tymczasowo na terenie MUw5 instalacji do przetwarzania odpadów. O takim rozwiązaniu 

zdecydowała analiza wpływu na środowisko innych sposobów zagospodarowanie tego 

materiału. Na tym etapie rozważano następujące warianty realizacji zadania: 

• Wariant 1 – wydobycie i wywiezienie całości gruntów nasypowe poza teren objęty 

zmianą Studium, 

• Wariant 2 – pozostanie gruntów nasypowych na terenie (wykorzystanie na etapie 

realizacji docelowego przedsięwzięcia), po wcześniejszym wydobyciu i uzdatnieniu. 

• Wariant mieszany 1/2 - częściowe wywiezienie nasypu nienadającego się do 

wykorzystania wraz z wykorzystaniem części materiału pochodzącego z nasypu na 

miejscu. 

Wariant 1 

Wariant ten zakłada wywiezienie całej objętości nasypów poza teren obszaru objętego 

zmianą Studium i poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu w zewnętrznych instalacjach lub 

poza instalacjami. Ze względów technicznych, środowiskowych i ekonomicznych wywiezienie 
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całej objętości nasypów jest mało realne, ze względu na dużą ich ilość (ok. 1 mln m3). 

W przypadku braku instalacji do przetwarzania odpad ten będzie musiał być unieszkodliwiany 

poprzez składowanie. Brak jest w regionie możliwości technicznych składowania takiej ilości 

odpadu. Podobnie odzysk wydobytego odpadu na powierzchni ziemi poza instalacjami (np. 

wypełnianie wyrobisk), byłby możliwy dopiero po udowodnieniu spełnienia kryterium 

jakościowego, co wydaje się być mało realne bez wcześniejszego przetworzenia w instalacji. 

Wywiezienie takiej ilości zanieczyszczonych mas ziemnych (jako odpadu) poza teren 

analizowanego obszaru spowoduje jedynie przemieszczenie problemu, generując dodatkowo 

poważne efekty negatywne dla środowiska (np. transport ok. 100 tys. pojazdów ciężarowych). 

Przy czym problem odzysku i unieszkodliwiania zostanie przesunięty w innym rejonie 

Katowic lub miast ościennych. Wariant ten jest zatem nie korzystny dla środowiska i 

wygeneruje ujemny efekt ekologiczny. 

Wariant 2 

Wariant ten zakłada wydobycie nasypów, ich odzysk oraz zagospodarowanie na tym 

samym obszarze, w ramach planowanego docelowego przedsięwzięcia (zgodnego 

z planowanym przeznaczeniem terenu). Rodzaj materiału, z którego zbudowane są nasypy 

(żużle, żwiry, gruz budowlany wymieszane z gruntem rodzimym w postaci skały, piasku i iłu) 

daje możliwość ich wykorzystania jako materiału budowlanego. 

Z uwagi na przemysłowe pochodzenie nasypów, stwierdzone zanieczyszczenie 

metalami ciężkimi oraz duże zróżnicowane (wymieszanie) poszczególnych frakcji, przed 

ponownym wykorzystaniem na etapie realizacji docelowego przedsięwzięcia, wydobyte 

odpady będą musiały zostać przetworzone, a w szczególności poddane sortowaniu, kruszeniu 

oraz w niektórych przypadkach stabilizacji, w celu spełnienia właściwości zarówno 

środowiskowych jak i budowlanych. Uzdatnienie wydobytych gruntów nasypowych pozwoli 

na ich bezpieczne pod względem środowiskowym zastosowanie, nadając jednocześnie 

przetworzonemu materiałowi cech właściwych dla materiałów budowlanych (określonych np. 

w normach dla kruszyw). 

Ze względów zarówno środowiskowych jak i ekonomicznych najbardziej optymalnym 

rozwiązaniem jest budowa tymczasowej instalacji przetwarzania odpadów na miejscu (in-situ). 

Realizacja tymczasowej instalacji na terenie analizowanego obszaru nie spowoduje 

trwałego zajęcia terenu, który po zrealizowaniu zadania i przygotowaniu gruntów pod 

realizację docelowego przedsięwzięcia zostanie zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. 

Sama eksploatacja instalacji w kontekście prowadzenia na terenie intensywnych prac 

budowlanych i związanych z tym oddziaływań, w szczególności na powietrze atmosferyczne i 

klimat akustyczny (charakterystycznych dla etapu budowy) nie będzie w sposób szczególny 

odczuwalna. Lokalizacja instalacji powinna natomiast uwzględniać jak największą odległość 

od istniejącej zabudowy, a zastosowane rozwiązania techniczne zapewniać skuteczne 

zabezpieczenie przed nadmiernym pyleniem oraz hałasem. 

Wariant mieszany 1/2 

W wariancie tym przewidziano możliwość wywiezienia części wydobytych nasypów, 

w przypadków gdy właściwości środowiskowe (np. wymywalność zanieczyszczeń) lub 

budowlane (np. brak wytrzymałości materiału) nie pozwolą na ich wykorzystanie do prac 

ziemnych lub budowlanych, w ramach realizowanego przedsięwzięcia docelowego. 

Jednocześnie budowana jest instalacja, jak w wariancie 2, w celu przetworzenia i odzyskania 

części materiału do wykorzystanie na etapie budowy na analizowanym obszarze. 

Uwarunkowania prawne 

Realizacja wariantu 2 lub wariantu mieszanego (1/2) będzie wymagała budowy 

instalacji przetwarzania odpadów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 
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września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. poz. 1839) budowa instalacji stanowić będzie przedsięwzięcie mogące zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: 

41) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w 

tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów 

niebezpiecznych; 

 

lub 

 

47) instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów 

inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na 

dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do 

wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.); 

W związku z powyższym zapisy zmiany nr 1 Studium dopuszczają tymczasowo 

realizację takiej instalacji przeznaczonej do przetwarzania odpadów wydobywanych z obszaru 

objętego zmianą Studium w celu jego rekultywacji. 

Z punktu widzenia środowiskowego jest to działanie korzystne gdyż ogranicza 

transportowanie zanieczyszczonych gruntów i zmniejsza ryzyko powstania skażenia na innych 

obszarach. 

Oddziaływanie instalacji do przetwarzania odpadów na środowisko i krajobraz 

Przetwarzania odpadów na obszarze zmiany Studium będzie polegać na skruszaniu 

pozostawionych fundamentów i konstrukcji w miejscu ich zalegania z wytworzeniem: gruzu 

żelbetowego, ceglanego, odpadów drewna i innych materiałów z rozbiórek i remontów. 

Materiał ten w miarę możliwości będzie wykorzystany na miejscu do realizacji inwestycji, a 

częściowo transportowany poza obszar zmiany Studium. Dlatego potencjalne oddziaływanie 

tej instalacji na środowisko będzie polegało na emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Hałas będzie pochodził z pracy urządzeń instalacji, sprzętu załadowczego do 

instalacji oraz pracy koparek i ruchu samochodów (przemieszczanie odpadów/materiałów 

gruntowych). Natomiast emisje zanieczyszczeń do powietrza będą wynikiem pylenia w czasie 

przemieszczania i dostarczania odpadów do instalacji, pylenia wtórnego w czasie 

magazynowania odpadów i materiałów gruntowych oraz emisji ze spalania paliw w silnikach 

spalinowych.Na etapie projektowania i uzgadniania instalacji należy zaproponować środki 

techniczne i organizacyjne, które ograniczą emisję zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. 

Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować dotrzymanie standardów środowiska na 

terenach sąsiednich. 

W zakresie wpływu na krajobraz należy zauważyć, że ewentualne prace ziemne na tym 

obszarze będą prowadzone na terenie zdegradowanym, pokrytym pozostałościami 

infrastruktury. Po zakończeniu procesu rekultywacji instalacja powinna zostać zlikwidowana, a 

teren docelowo zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Część prac ziemnych 

związanych z rekultywacją (wydobycie gruntów i ich przemieszczenie) będzie równocześnie 

przygotowaniem terenu pod przyszłą inwestycję. Dlatego wpływ na krajobraz nie będzie 

odbierany w sposób negatywny. 

W zakresie oddziaływania instalacji na tereny sąsiednie mogą one polegać na: emisjach 

hałasu: z pracy instalacji i ruchu pojazdów, emisjach pyłów: z pracy instalacji i ruchu 

pojazdów oraz pylenia wtórnego z magazynowanych odpadów/materiałów gruntowych 

powstające głównie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (suche i wietrzne 

https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17940659?unitId=art(3)ust(1)pkt(21)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18182244?unitId=art(2)pkt(2)&cm=DOCUMENT
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dni). W ramach działań ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania na otoczenie 

procesu przetwarzania odpadów mogą znaleźć się następujące zalecenia: dotyczące czasu 

pracy instalacji (tylko w dzień) oraz ograniczania pylenia (zraszanie kruszywa, dróg 

wewnętrznych, obudowy przeciwpyłowe, czyszczenie kół pojazdów). 

Konkretne zalecenia powinny zostać wydane na etapie decyzji środowiskowej dla 

inwestycji oraz w przypadku stwierdzenia konieczności ich zastosowania wskazanej na etapie 

projektowania instalacji i późniejszej eksploatacji. Zastosowanie działań ochronnych powinno 

ograniczyć zasięg oddziaływania instalacji do przetwarzania odpadów do terenu inwestycji. 

Odziaływanie układu komunikacyjnego 

Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem przebudowie ulegnie także układ 

komunikacyjny w obszarze i w otoczeniu zmiany Studium. Na obszarze zmiany Studium 

planuje się połączenie ul. Józefowskiej z planowaną drogą przebiegającą w Siemianowicach 

Śląskich łączącą ul. Telewizyjną z planowanym przedłużeniem na północ ul. Bohaterów Monte 

Cassino, połączenie al. Korfantego z ul. Plebiscytową w Siemianowicach Śląskich planowaną 

drogą przebiegającą wzdłuż granicy miasta Katowice oraz połączenie ul. w/w z ul. Katowicką 

w Siemianowicach Śląskich – ulica równoległa do al. Korfantego. Planowane drogi będą 

źródłem hałasu jednak będą przebiegać na obrzeżach terenów mieszkaniowych dlatego jest 

możliwość ograniczenia ich uciążliwości. Na planowanych drogach zakłada się rozwój 

komunikacji publicznej oraz wykorzystanie komunikacji pieszej i rowerowej na obszarach 

mieszkaniowo – usługowych. 

Obszar nr 1.2 

Podobnie jak w przypadku obszaru 1.1 na tym terenie znajdują się grunty 

zanieczyszczone na skutek składowania odpadów poprzemysłowych. Dotyczy to 2,6 ha działki 

w północnej części obszaru. Analogicznie do obszaru 1.1 są to grunty nasypowe o znacznej 

miąższości, których zanieczyszczenie maleje wraz z głębokością. Może to oznaczać, że 

znajdujące się pod nimi grunty rodzime nie są zanieczyszczone. Również w przypadku 

przeznaczenia tego obszaru pod zabudowę mieszkaniową czy usługi konieczne będzie 

wywiezienie i utylizacja gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki 

odpadami i Prawem ochrony środowiska. 

Zgodnie z rejestrem GDOŚ dostępnym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ mapy/ 

w zakładce: szkody i zanieczyszczenia środowiska, na dz. 6/2 k.m. 5, obr. Ligota nie wskazano 

gruntów zanieczyszczonych wymagających remediacji. W związku z powyższym nie wskazuje 

się w zmianie nr 1 Studium przedmiotowego terenu jako obszaru wymagającego remediacji. 

Natomiast został on wskazany jako obszar do rekultywacji. 

W ramach zmiany Studium na obszarze nr 1.2zmieniono północno-zachodnią część 

obszarów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej oraz obszarów 

zieleni o funkcji rekreacyjnej na obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. Pozostałe 

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej zmieniono na 

obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. W ramach zmiany studium poza 

obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wyznaczono 

13,47 ha obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oraz 4,77 ha obszarów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej niskiej. 

W przypadku tego obszaru pewnym ograniczeniem w zagospodarowaniu może być 

występowanie terenów leśnych i zadrzewionych oraz obecność zbiorników wodnych. 

Z dostępnych informacji przyrodniczych wynika że w sąsiedztwie zbiorników wodnych może 

występować chroniony gatunek ważki - zalotka większa Leucorrhiniapectoralis(gatunek 

priorytetowy dla Dyrektywy Siedliskowej). Gatunek ten stwierdzono w rejonie stawu 

i zapadliska na Katowickiej Hałdzie pomiędzy ulicami Załęska Hałda – Okrężna – 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Brygadzistów. Ponadto obszar ten od zachodu graniczy z korytarzem przemieszczania się 

ssaków kopytnych, który obejmuje rozległy kompleks leśny w tej części Katowic. W ramach 

obowiązującego Studium na tym obszarze planowany jest także przebieg drogi głównej.  

Tereny o najwyższym stopniu zadrzewienia oraz ze zbiornikami wodnymi znajdą się 

w granicach obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. W ramach tych obszarów 

realizowane mogą być różnorodne funkcje usługowe ale wprowadzono także zapis 

o konieczności przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku 

studium na publicznie dostępne tereny zieleni urządzonej lub tereny usług sportu i rekreacji. 

Ponadto zmiana Studium zaleca utrzymać istniejące lasy, z możliwością ich ekstensywnego 

zagospodarowania do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dlatego istnieje możliwość 

takiego zaprojektowania tych obszarów aby zachować jak największą powierzchnię terenów 

zadrzewionych a także częściowo utrzymać występujące zbiorniki wodne. Mogą one stać się 

atrakcyjnymi elementami terenów zieleni oraz sportowo – rekreacyjnych, a ponadto utrzymać 

swoje walory przyrodnicze. W przypadku jednak konieczności ich likwidacji istnieje 

możliwość ich odtworzenia na samym obszarze zmiany Studium w ramach terenów 

usługowych z zielenią lub na nawet na terenach mieszkaniowo – usługowych wyznaczonych w 

pobliżu. Zgodnie z zaleceniem z opracowania ekofizjograficznego na etapie projektowania 

wskazane jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Na etapie prognozy 

oddziaływania na środowisko do zmiany Studium opierano się na dostępnych materiałach 

przyrodniczych wskazujących na obecność na tym obszarze chronionego gatunku ważki. W 

tym kontekście ważne jest utrzymanie istniejących zbiorników wodnych i ich otoczenia. 

Ustalenia zmiany Studium dopuszczają taką możliwość dlatego uznano, że zaproponowane 

zagospodarowanie może być realizowane na tym obszarze a jego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze może być skutecznie ograniczone lub wyeliminowane. Ponadto w przypadku 

lokalizacji na tych obszarach funkcji mieszkaniowej i innych funkcji chronionych przed 

hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska dopuszcza się je wyłącznie pod 

warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania 

ekranów akustycznych. Nową zabudowę mieszkaniową należy wyposażać w tereny zieleni 

urządzonej przeznaczone do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie codziennego 

wypoczynku, a tereny zieleni powinny być lokalizowane i urządzane w sposób minimalizujący 

uciążliwość hałasu komunikacyjnego i zapewniający bezpieczeństwo publiczne. 

Obszar nr 1.3 

W ramach zmiany nr 1 Studium na obszarze 1.3zmieniono parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenu w granicach obszaru wielkopowierzchniowych centrów handlowo-

usługowych oraz dopuszczono na tym obszarze realizację zabudowy mieszkaniowej. 

Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej może być dopuszczone wyłącznie 

pod warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania 

ekranów akustycznych od strony ul. Górnośląskiej, przy czym udział powierzchni zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej nie może przekraczać 10% obszaru. Dotrzymanie standardów 

akustycznych dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na tym obszarze bez budowy 

ekranów akustycznych od strony autostrady A4 może być trudne. Jednak utrzymanie 

usługowego charakteru zagospodarowania jedynie z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

w ograniczonym zakresie nie będzie wymuszać wprowadzenia określonych standardów 

akustycznych. W takim przypadku możliwe są działania w kierunku stosowania rozwiązań 

technicznych zapewniających odpowiednie warunki akustyczne w budynkach. 

Warto też zwrócić uwagę, że obszar ten znajduje się w pobliżu lotniska Muchowiec 

dlatego potencjalne zagospodarowanie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z tego 

położenia (np. ograniczona wysokość zabudowy czy dopuszczone funkcje). Obecnie hałas 

lotniczy nie jest znaczący i nie powoduje uciążliwości dla okolicznej zabudowy. Nie wykracza 
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on poza granice lotniska. Sytuacja ta nie powinna się znacząco zmienić po modernizacji. 

Dlatego ewentualna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, która mogłaby powstać na tym 

obszarze nie będzie narażona na hałas lotniczy.  

Ponadto na obszarze 1.3 powiększono obszar zabudowy usługowej o 0,65 ha kosztem 

obszaru zieleni o funkcji rekreacyjnej, który zlokalizowany jest poza obszarem o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. W obowiązującym Studium jest 

to obszar zieleni o funkcji rekreacyjnej Zu3 pomiędzy ul. Górnośląską a ul. Lotnisko. Jednak 

ze względu na sąsiedztwo autostrady i terenów usługowych nie pełni on swojej roli. Ponadto 

na terenie tym od strony południowej powstał utwardzony plac, na którym parkowane są 

samochody z salonu samochodowego zlokalizowanego na obszarze usługowym U1. Pozostałe 

tereny zieleni porośnięte młodymi zadrzewieniami, głównie brzozami oraz częściowo 

z nawierzchnią trawiastą, głównie od strony autostrady nie nadają się na tereny rekreacyjne, 

dlatego też zaproponowano, aby teren ten włączyć do obszaru zabudowy usługowej U1, ale 

z wydzieleniem ich jako strefa zieleni. W celu zachowania istniejących zadrzewień wzdłuż 

ul. Lotnisko wyznaczono tereny zieleni urządzonej wymagające zachowania. 

W przypadku pozostałych terenów na tym obszarze zmiana nr 1 Studium nie 

wprowadza zmian, które skutkowałyby dodatkowym oddziaływaniem na środowisko.  

7.2 Wpływ ustaleń Studium na elementy środowiska we wzajemnym powiązaniu 

Wpływ na gleby i powierzchnię ziemi 

Na obszary zmiany planuje się wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej, usługowej 

i aktywności gospodarczej. Rozwój zabudowy i komunikacji spowoduje ograniczenie 

powierzchni przepuszczalnych. Przekształceniu ulegnie rzeźba terenu w wyniku prowadzonych 

prac ziemnych przygotowujących tereny na posadowienie nowej zabudowy i dróg. 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej i przemysłowo – usługowej nie będzie wymagała 

znaczących prac ziemnych ze względu na korzystne ukształtowanie terenu. Ponadto wykonanie 

działań remediacyjnych pozwoli zagospodarować te tereny na inne funkcje. 

W przypadku obszaru 1.2 przekształceniu ulec mogą częściowo grunty pod terenami 

zadrzewionymi oraz gruntami wodnymi. Wymagać to będzie zmiany przeznaczenia tych 

gruntów. 

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Planowane zainwestowanie w niewielkim zakresie będzie miało wpływ na wody 

powierzchniowe. Sztuczny zbiornik wodny znajduje się w obszarze 1.3, a w obszarze 1.2 

zlokalizowane są zbiorniki wodne na terenach pogórniczych. Ustalenia Studium nie 

wprowadzają znacznej liczby terenów, które mogą przyczynić się do wzrostu zanieczyszczeń 

odprowadzanych do odbiorników, jakimi są wody powierzchniowe lub gruntowe. Obszary 

zmiany Studium są albo położone w rejonach zurbanizowanych gdzie system odprowadzania 

wód jest już zorganizowany albo planuje się nowe kompleksowe zagospodarowanie terenów 

i wtedy zostanie wykonany nowy system kanalizacyjny. Prawidłowa remediacja gruntów 

pozwoli także zabezpieczyć wody gruntowe i powierzchniowe przed przedostawaniem się do 

nich szkodliwych zanieczyszczeń. 

Zgodnie z Aktualizacją Planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) dla jcwp 

rzecznych na obszarze zmiany Studium wyznaczono cele środowiskowe do osiągnięcia (tabela 

poniżej). 
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Tab. 19Charakterystyka jcwp na obszarze zmiany Studiumz celami środowiskowymi, derogacjami 

i ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

JCWP 

Presje 

oddziaływania 

i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie odstępstwa 
Cele 

środowiskowe 

Ryzyko nieosiągnięcie 

celów 

środowiskowych 

Potok 

Leśny 

Nierozpoznana 

presja 

Brak możliwości technicznych. W 

zlewni JCWP nie zidentyfikowano 

presji mogącej być przyczyną 

występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest 

dokonanie szczegółowego 

rozpoznania przyczyn w celu 

prawidłowego zaplanowania działań 

naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu 

zapewni realizacja działań na 

poziomie krajowym: utworzenie 

krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy 

presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie 

dobrych praktyk w zakresie robót 

hydrotechnicznych i prac 

utrzymaniowych wraz z ustaleniem 

zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu 

renaturalizacji wód 

powierzchniowych. 

dobry 

potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

Niskie – Studium 

utrzymuje istniejące 

zagospodarowanie 
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JCWP 

Presje 

oddziaływania 

i zagrożenia 

antropogeniczne 

Uzasadnienie odstępstwa 
Cele 

środowiskowe 

Ryzyko nieosiągnięcie 

celów 

środowiskowych 

Rawa 

Gospodarka 

komunalna, 

przemysł 

Brak możliwości technicznych. 

W zlewni JCWP występuje presja 

komunalna. W programie działań 

zaplanowano działania podstawowe, 

obejmujące uporządkowanie 

gospodarki ściekowej, które nie są 

wystarczające, aby zredukować tą 

presję w zakresie wystarczającym dla 

osiągnięcia dobrego stanu. 

W związku z powyższym wskazano 

również działanie uzupełniające, 

obejmujące przeprowadzenie 

pogłębionej analizy presji w celu 

zaplanowania działań 

ukierunkowanych na redukcję 

fosforu. Z uwagi jednak na czas 

niezbędny dla wdrożenia działań, a 

także okres niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne 

efekty, dobry stan będzie mógł być 

osiągnięty do roku 2027. W zlewni 

JCWP występuje presja komunalna 

i przemysłowa. W programie działań 

zaplanowano działanie obejmujące 

przegląd pozwoleń wodnoprawnych 

na wprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi przez użytkowników w 

zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie 

osiągnięcia celów środowiskowych, 

zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy – 

Prawo wodne, mające na celu 

szczegółowe rozpoznanie 

i w rezultacie ograniczenie tej presji 

tak, aby możliwe było osiągnięcie 

wskaźników zgodnych z wartościami 

dobrego stanu. Z uwagi jednak na 

czas niezbędny dla wdrożenia tego 

działania, następnie konkretnych 

działań naprawczych, a także okres 

niezbędny aby wdrożone działania 

przyniosły wymierne efekty, dobry 

stan będzie mógł być osiągnięty do 

roku 2027. Brak możliwości 

technicznych oraz dysproporcjonalne 

koszty. Wpływ działalności 

antropogenicznej na stan JCWP oraz 

brak możliwości technicznych 

ograniczenia tych oddziaływań na 

wody, generuje konieczność 

ustalenia mniej rygorystycznych 

celów w zakresie wskaźników 

charakteryzujących zasolenie. 

Jednocześnie czas niezbędny dla 

realizacji działania polegającego na 

ustaleniu wartości granicznej dla 

dobrego stanu lub potencjału, dla 

parametrów, dla których obniżono 

cel środowiskowy, powoduje 

konieczność przesunięcia w czasie 

osiągnięcia celów środowiskowych 

przez JCWP. Występująca 

działalność gospodarcza człowieka 

związana jest ściśle 

z występowaniem bogactw 

naturalnych i przemysłowym 

charakterem obszaru zlewni. 

dobry 

potencjał 

ekologiczny 

dobry stan 

chemiczny 

Umiarkowane - 

Studium utrzymuje 

istniejące 

zagospodarowanie oraz 

wprowadza nowe o 

sredniej uciążliwości, 

przewiduje 

remediacjęzagrozonych 

terenów  
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Tab. 20Charakterystyka jcwpd na obszarze zmiany Studium wraz z celami środowiskowymi, 

derogacjami i ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych 

JCWPd 

Ocena ryzyka 

nieosiągnięcia 

celu 

środowiskowego 

Cele 

środowiskowe 
Uzasadnienie odstępstwa 

Ryzyko 

nieosiągnięcie celów 

środowiskowych 

111 zagrożona 

dobry stan 

chemiczny; 

mniej 

rygorystyczny 

cel dla 

parametru 

NO3 (ochrona 

stanu przed 

dalszym 

pogorszeniem) 

mniej 

rygorystyczny 

cel: ochrona 

stanu 

ilościowego 

przed dalszym 

pogorszeniem 

Ze względu na Intensywną eksploatację wód 

podziemnych, głównie w wyniku odwodnień wyrobisk 

górniczych; ingresję zasolonych wód; zjawisko ascenzji 

wód zasolonych. Perspektywiczne wydobycie określone 

dla kopalń na podstawie bilansu zasobów i stanu 

rozpoznania złóż może trwać w niektórych przypadkach 

nawet do 2020 – 2079 r. Węgiel kamienny w tej 

perspektywie, będzie głównym z surowców 

energetycznych kraju, gdyż polityka energetyczna 

państwa zakłada wykorzystanie tej kopaliny jako 

głównego paliwa dla elektroenergetyki w celu 

zagwarantowania odpowiedniego stopnia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. Wydane do tej 

pory decyzje organu koncesyjnego zezwalające na 

wydobywanie węgla kamiennego ze złóż obowiązują 

najkrócej do 20.10.2016 r., a najdłużej do 31.12.2051 r. 

Brak możliwość zakończenia eksploatacji ze względów 

gospodarczych. Wydobycie węgla kamiennego ze złóż 

na podstawie koncesji z kopalń Katowickiego Holdingu 

Węglowego S.A. (obecnie Polskiej Grupy Górniczej 

S.A.) - przedłużenie posiadanych koncesji, Eksploatacja 

kopaliny ze złoża węgla kamiennego Brzeziny i Piekary, 

Eksploatacja kopaliny ze złoża węgla kamiennego  

Bobrek - Miechowice I  oraz Bytom III.. 

Umiarkowane – 

Studium 

wprowadza 

ograniczenia w 

eksploatacji 

surowców 

mineralnych i 

przekształca tereny 

poprzemysłowe w 

tereny 

mieszkaniowo – 

usługowe 

129 zagrożona 

dobry stan 

chemiczny 

mniej 

rygorystyczny 

cel: ochrona 

stanu 

ilościowego 

przed dalszym 

pogorszeniem 

Ze względu na silny wpływ górnictwa podziemnego, 

odwadniania kopalń i zatapiania głębokich lejów 

depresji, ponadto brak możliwości zakończenia 

eksploatacji ze wzgędów gospodarczych, brak 

możliwości zakończenia odwadniania do 2051 r., 

wysoki w stosunku do zasobów pobór z ujęć; emisja 

pyłów i gazów;obszary intensywnej gospodarki 

przemysłowej i górniczej. Przyjęte działania mają na 

celu nie pogarszanie obecnego stanu JCWPd. 

W związku z brakiem możliwości osiągnięcia dobrego 

stanu ze względu na występujące presje przemysłu 

wydobywczego i utrzymanie tych presji w perspektywie 

czasowej 2015, 2021 i 2027. Wydobycie węgla 

kamiennego ze złóż na podstawie koncesji z kopalń 

Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (obecnie 

Polskiej Grupy Górniczej S.A.) KWK "Wujek" - Ruch 

"Śląsk" - przedłużenie posiadanych koncesji, 

Eksploatacja kopaliny ze złoża węgla kamiennego  

Bobrek - Miechowice I oraz Bytom III. 

Umiarkowane – 

Studium 

wprowadza 

ograniczenia w 

eksploatacji 

surowców 

mineralnych i 

przekształca tereny 

poprzemysłowe w 

tereny 

mieszkaniowo – 

usługowe 

Wpływ na powietrze atmosferyczne 

Na obszarze gminy przewiduje się rozwój infrastruktury technicznej związanej 

z zaopatrzeniem z środki grzewcze (gaz, energia elektryczna). Powietrze atmosferyczne będzie 

chronione w ramach przepisów szczególnych, jednak rozwój zabudowy i duże nagromadzenie 

punktowych emitorów, bez redukcji zanieczyszczeń, może powodować okresowe 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza w okresie 

grzewczym i w trakcie warunków inwersyjnych. Lokalne źródła ciepła na gaz, węgiel czy koks 

emitują, oprócz zanieczyszczeń, duże ilości dwutlenku węgla, co ma wpływ na globalne 

zmiany klimatyczne. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na pogorszenie stanu atmosfery 

będzie wzmożony ruch kołowy na modernizowanych i planowanych trasach 

komunikacyjnych. Jednak będą to zanieczyszczenia stosunkowo niewielkie, o ograniczonych 

zasięgu i nie będą trwale zmieniać jakości powietrza na obszarze gminy. Pozytywnie na 
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ogólny stan atmosfery będą wpływały tereny leśne. Nie ograniczą one jednak lokalnych 

podwyższonych stężeń zanieczyszczeń na terenach mieszkaniowych w pobliżu terenów 

komunikacyjnych. 

W aktualnym Programie Ochrony powietrza określono działania niezbędne do 

przywrócenia standardów jakości powietrza. Działania z POP umieszczone w harmonogramie 

rzeczowo finansowym działań naprawczych zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenem na terenie strefy śląskiej wskazano: 

• modernizacja lub likwidacja ogrzewania węglowego w budynkach użyteczności 

publicznej należących do mienia wojewódzkiego – tam, gdzie jest to technicznie 

i ekonomicznie uzasadnione; 

• utrzymanie działań ograniczających emisję wtórną pyłu poprzez regularne utrzymanie 

czystości nawierzchni (czyszczenie metodą mokrą). Czyszczenie ulic metodą mokrą po 

sezonie zimowym; 

• działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje, 

konferencje) oraz informacyjne i szkoleniowe. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-

finansowym na poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów 

ekologicznych i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również 

organy odpowiedzialne za realizację tych zadań. 

Ponadto dla obszaru miasta, podobnie jak dla całego województwa obowiązują tzw. 

uchwały antysmogowe, które mogą się wydatnie przyczynić do poprawy jakości powietrza 

atmosferycznego na obszarze miasta. 

Wpływ na klimat akustyczny 

W ustaleniach Studium nie wyznacza się standardów akustycznych dla zabudowy 

chronionej, ale koniecznie powinno to być wykonywane na etapie sporządzania planów 

miejscowych. W chwili obecnej na obszarze zmiany Studium występuje stosunkowo niewiele 

obszarów, które zagrożone są hałasem komunikacyjnym. W studium planowane są inwestycje, 

które mogą stanowić istotne źródła hałasu (drogi). Ponadto hałas może być obecny w obrębie 

terenów przemysłowo – usługowych.  

Warunki użytkowania przestrzeni w pobliżu planowanych dróg będą przedmiotem analiz 

przestrzennych na etapie planowania ich przebiegu. Hałas na terenach przemysłowo – 

usługowych nie będzie wykraczał poza granice działek inwestycyjnych. Dla terenów 

aktywności gospodarczej i niektórych usług ważne jest utrzymanie uciążliwości hałasowych w 

obrębie zainwestowanej działki lub terenu.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na poziom hałasu są: natężenie ruchu, prędkości 

potoku ruchu, udział pojazdów ciężkich w ruchu, rodzaj nawierzchni drogowej, nachylenie 

jezdni oraz położenie jezdni względem poziomu terenu. Przy czym od rodzaju nawierzchni 

drogowej w dużym stopniu zależeć będzie poziom emitowanego hałasu, gdyż głównym 

czynnikiem będzie hałas powstający na styku opony i nawierzchni. Hałas silnika ma wpływ na 

poziom hałasu, przy prędkościach nie przekraczających 50 km/h. W związku z tym, należy na 

etapie projektu wykonawczego rozważyć zastosowanie porowatych nawierzchni asfaltowych, 

których skuteczność rośnie wraz z prędkością i najlepsze efekty redukcji osiągane są właśnie 

dla dróg szybkiego ruchu. 

Niezmiernie ważne będzie, aby w fazie projektu tak wytrasować przebiegi, aby 

maksymalnie odsunąć drogi od zabudowań i terenów chronionych. W przypadku braku takiej 

możliwości, konieczne będzie zaprojektowanie skutecznych rozwiązań antyhałasowych, takich 

jak wały ziemne, ekrany akustyczne lub w wyjątkowych przypadkach – poprowadzenie trasy 

poniżej poziomu terenu, czy to w wykopie czy tunelem podziemnym. 
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Należy zauważyć, że zasięg ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego hałasu 

w środowisku od dróg ekspresowych i autostrad (LAeqN = 56 dB) dla pory nocnej wynosi ok. 

500 – 600 m. Dodatkowo należy pamiętać, że w ramach realizacji nowych inwestycji 

infrastrukturalnych wykonywane są środki minimalizujące ponadnormatywne oddziaływanie 

akustyczne inwestycji (podkładki antywibracyjne, ekrany akustyczne, wały ziemne), które 

minimalizują ponadnormatywne oddziaływanie akustyczne inwestycji na terenach 

wymagających ochrony akustycznej. 

Na podstawie opracowanych przez GDDKiA map akustycznych przyjmuje się możliwe 

zasięgi ponadnormatywnych oddziaływań określonych wskaźnikiem 

LNhttps://mail.google.com/mail/u/0/ - m_-8969989235965736015__ftn1 (dla poszczególnych 

kategorii dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe). Poniższe zestawienia należy 

traktować orientacyjnie. 

Tab. 21Przybliżony zasięg izofony 56 dB dla pory nocy (wg wskaźnika LN) 

Klasa drogi 

Przybliżony maksymalny zasięg 

izofony 56 dB dla pory nocy (wg 

wskaźnika LN) 

Autostrada do 500 metrów 

Droga ekspresowa  do 600 metrów 

Droga krajowa klasy  GP do 200 metrów 

Każda budowa obwodnicy czy nowej drogi szybkiego ruchu zawsze przynosi 

pozytywne efekty akustyczne, ale głównie poza terenem samej inwestycji. Skierowanie ruchu, 

w szczególności tranzytowego, na obwodnicę powinno znacząco wpłynąć na obniżenie hałasu 

w mieście i przyczynić się do poprawy klimatu akustycznego w otoczeniu terenów 

zamieszkałych. 

Ponadto w przypadku lokalizacji na tych obszarach funkcji mieszkaniowej i innych 

funkcji chronionych przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska dopuszcza 

się je wyłącznie pod warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby 

zastosowania ekranów akustycznych. 

Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy 

Planowany rozwój terenów zurbanizowanych i inwestycyjnych będzie odbywał się 

głównie poza zasięgiem terenów cennych przyrodniczo. W wielu przypadkach są to już 

istniejące tereny zabudowane lub przekształcone antropogenicznie. Ich zagospodarowanie nie 

powinno być zbyt intensywne i powinno stwarzać warunki do zachowania znacznych 

powierzchni jako biologicznie czynnych, co zapewni prawidłowe funkcjonowanie środowiska. 

Wprowadzenie nowej zabudowy na tereny poprzemysłowe w pobliże terenów o walorach 

przyrodniczych może potencjalnie spowodować ograniczenie ilości gatunków migrujących 

oraz ograniczenie siedlisk roślinnych (bariery ekologiczne, synantropizacja środowiska). 

Należy jednak podkreślić, że na terenie miasta potencjalne korytarze ekologiczne, związane są 

z terenami leśnymi i dolinnymi a te pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. Ilość nowej 

zabudowy będzie stosunkowo niewielka i ograniczy się do już istniejących jednostek 

urbanistycznych. Dlatego prognozuje się, że planowany rozwój terenów zurbanizowanych i 

sieci infrastrukturalnych nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na różnorodność 

florystyczną i faunistyczną na obszarze gminy. Nie oznacza to oczywiście, że nie pojawią się 

pewne uciążliwości dla świata zwierząt i roślin. Uciążliwości wynikające z zainwestowania 

będą przejawiać się wzrostem zanieczyszczeń atmosfery oraz możliwością skażenia 

środowiska gruntowo – wodnego substancjami ropopochodnymi. Czynniki te mogą 

spowodować pogorszenie się stanu zieleni wysokiej oraz jakości gleb, a także 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-8969989235965736015__ftn1
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zanieczyszczeniem wód gruntowych i powierzchniowych, których stan sanitarny jest istotny 

dla występowania określonych gatunków roślin i zwierząt. Jednak tereny o szczególnej 

wartości pozostaną poza zasięgiem nowych inwestycji i powinny utrzymać swoje walory 

mimo rozwoju przestrzennego gminy. 

Ochrona gatunkowa 

Na obszarze miasta dla potrzeb niniejszej prognozy nie prowadzono szczegółowej 

inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin 

i grzybów (w nawiązaniu do następujących aktów prawnych: Rozporządzenie Ministra 

Klimatu z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. 2020 poz. 26), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 

2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów 

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1408)). Dostępne materiały przyrodnicze wskazują na potencjalne 

występowanie na obszarze miasta gatunków zwierząt i roślin objętych ochrona gatunkową. W 

większości przypadków występują one na obszarach zlokalizowanych w pobliżu terenów 

leśnych lub na terenach niezurbanizowanych. W przypadku stwierdzenia występowania takich 

gatunków obowiązują zakazy zawarte w obowiązujących rozporządzeniach. 

Wpływ na klimat lokalny 

Rozwój zabudowy będzie miał wpływ na modyfikację klimatu lokalnego, szczególnie 

w odniesieniu do zaburzeń pola wiatru oraz emisji ciepła. Zabudowa mieszkaniowa, usługowa, 

przemysłowa o kilku kondygnacjach może przyczynić się do ograniczenia przewietrzania oraz 

doprowadzić do powstania prądów wstępujących i efektu tunelowego w otoczeniu budynków. 

Wzrost powierzchni utwardzonych i powierzchni zewnętrznych ścian budynków przyczynią 

się do podwyższenia średniej temperatury powietrza. Utrudnienia w przewietrzaniu mogą 

powodować okresowe podwyższenie stężenia zanieczyszczenia atmosfery. Pozytywnie na 

ograniczenie negatywnych zjawisk związanych z rozwojem intensywnej zabudowy powinno 

wpływać przeznaczenie znacznych powierzchni na zieleń oraz bliskość terenów leśnych 

i otwartych. Planowany rozwój terenów zurbanizowanych nie będzie wpływał na modyfikacje 

klimatu lokalnego i topoklimatu a opisane niedogodności mogą pojawiać się okresowo i 

lokalnie w obrębie bardziej zwartych kompleksów zabudowy. 

Wpływ na krajobraz i ludzi 

Ustalenia zmiany Studium wprowadzają podobną do istniejącej w sąsiedztwie, 

w rozmiarach zabudowę mieszkaniowo - usługową i przemysłową na tereny poprzemysłowe 

lub nieużytki. Poza inwestycjami komunikacyjnymi i terenami aktywności gospodarczej nie 

przewiduje się wprowadzania uciążliwych dla krajobrazu budowli kubaturowych. 

Ważnym aspektem w przypadku oddziaływań na krajobraz jest wprowadzanie 

dominant. Jako dominanty krajobrazowe przyjmuje się zwykle obiekty o najistotniejszym 

zakresie wizualnego oddziaływania w otaczającej ich przestrzeni, wyróżniające się 

wysokością, gabarytami, barwą czy wykorzystanym materiałem. W definicję tą wpisany jest 

także wizualny kontrast pomiędzy tymi obiektami a przestrzenią która je otacza. Ponadto 

warto wskazać, że odpowiednio zaprojektowane i wykonane (dbałość o dobór 

wykorzystywanych materiałów, nawiązywanie do lokalnych stylów architektonicznych) 

obiekty mostowe, nadziemne przejścia dla zwierząt, podobnie jak nowe nasadzenia roślinności 

mogą stać się atrakcyjnym elementem krajobrazowym. Niemniej oddziaływania związane z 

wprowadzaniem dominant krajobrazowych należy uznać za istotne. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000026
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VIII. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

ZMNIEJSZANIE LUB KOMPENSOWANIE 

NEGATYWNYCH DZIAŁAŃ NA ŚRODOWISKO ORAZ 

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH 

W zakresie ładu przestrzennego konieczny jest harmonijny rozwój poszczególnych 

jednostek urbanistycznych oraz ograniczenie rozproszenia zabudowy. Nowo powstająca 

zabudowa powinna być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę techniczną, co zapobiegnie 

degradacji środowiska. Korzystanie z walorów środowiska przyrodniczego powinno zakładać 

zachowanie równowagi tak, aby zapobiegać negatywnej antropopresji. Ochronie powinny 

podlegać zarówno obszary cenne przyrodniczo, obszary leśne jak i obszary zagrożenia 

powodziowego. Działania inwestycyjne w tych obszarach powinny uwzględniać zachowanie 

walorów przyrodniczych wraz z ich bioróżnorodnością i georóżnorodnością. W celu 

ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji Studium na środowisko przedstawia się 

następujące wnioski i propozycje działań:  

- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w Studium powinna być poprzedzona 

wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 

skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu; 

- powinien być prowadzony ścisły nadzór budowlany w celu uniknięcia nadmiernej 

rozbudowy i budowy nowych obiektów budowlanych. 

Ustalenia analizowanego Studium są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, 

dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie powiatu i województwa 

i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów 

zurbanizowanych. Ustalenia Studium nie ingerują w tereny o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na 

obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do 

proponowanych w ustaleniach Studium uznając, że zaproponowane ustalenia są 

najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków 

rozwoju gminy. Należy też zwrócić uwagę, że dokument Studium stanowi jedynie ramy 

rozwoju przestrzennego gminy, precyzowane następnie bardziej szczegółowo na etapie planów 

miejscowych. Dlatego Studium dopuszcza na poszczególnych terenach różnorodne 

przeznaczenia np. zabudowę mieszkaniową, ale też rekreacyjną czy zieleń. Umożliwia to 

regulowanie, „wariantowanie” zagospodarowania na poszczególnych terenach oczywiście 

w ramach ustalonych w Studium ogólnych zasad. 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), prognoza oddziaływania na 

środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

Poniżej zawarto propozycje zastosowania działań mogących zminimalizować niekorzystne 

oddziaływania będące skutkiem wprowadzenia w życie postanowień zmiany Studium, w tym 

oddziaływania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000. 
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Działania minimalizujące negatywne oddziaływania 

1. Zaleca się ewentualną lokalizację zabudowy w sąsiedztwie istniejących dróg 

utwardzonych lub polnych i pozostawienie wnętrz lub zaplecza działek budowlanych 

jako powierzchni biologicznie czynnych. 

2. W trakcie realizacji dróg planowanych prace ziemne prowadzić tak, aby nie uszkadzać 

systemu korzeniowego towarzyszących zadrzewień i w jak najmniejszym stopniu 

prowadzić wycinkę drzew. 

3. Wszelkie sieci infrastrukturalne, które będą w przyszłości doprowadzone do obszarów 

zurbanizowanych powinny towarzyszyć planowanym ciągom komunikacyjnym lub być 

lokalizowane z jak najmniejszym naruszeniem siedlisk. 

4. Dla ogrzewania budynków zaleca się stosowanie proekologicznych mediów 

grzewczych, systemów bazujących na energii odnawialnej lub podłączenie jak 

największej liczby obiektów do centralnej sieci ciepłowniczej, celem ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności niskiej emisji. 



93 

 

IX. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARDOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu dokumentach 

strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte 

w dyrektywach UE. 

Dokumentami rangi międzynarodowej o charakterze przestrzennym, stanowiącym 

podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach krajowych są konwencje 

międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską, m. n.: 

KONWENCJA GENEWSKA W SPRAWIE TRANSGRANICZNEGO 

ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA DALEKIE ODLEGŁOŚCI Z 1979 R. wraz z 

II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo) Na mocy Konwencji w sprawie transgranicznego 

zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości strony (tj. kraje, które ją ratyfikowały) 

zobowiązały się do wspólnej pracy w celu ograniczenia i stopniowego zapobiegania 

i zmniejszania emisji zanieczyszczeń powietrza, aby zwalczyć transgraniczne 

zanieczyszczenia. Na mocy decyzji Rady zawiera się konwencję w imieniu UE. Stronami 

konwencji są również wszystkie państwa członkowskie. Protokół z 1994 r. w sprawie dalszej 

redukcji emisji siarki (protokół z Oslo): niniejszy protokół został opracowany na podstawie 

protokołu helsińskiego z 1985 r. i określono w nim pułapy emisji do 2010 r. i później. Strony 

mają obowiązek podjąć jak najefektywniejsze działania w celu redukcji emisji siarki, w tym: 

zwiększenie efektywności energetycznej, wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych, 

zredukowanie zawartości siarki w paliwie oraz zastosowanie najlepszych dostępnych 

technologii kontroli. W protokole zachęca się również do stosowania instrumentów 

ekonomicznych służących przyjęciu opłacalnego podejścia do redukcji emisji siarki.  

KONWENCJA BERNEŃSKA O OCHRONIE DZIKIEJ FAUNY I FLORY 

EUROPEJSKIEJ ORAZ ICH SIEDLISK NATURALNYCH Z 1979 R. przepisy 

Konwencji Berneńskiej uwzględniają zarówno ochronę gatunków jak i ochronę siedlisk. 

Państwa UE wypełniają wymogi Konwencji Berneńskiej przede wszystkim poprzez wdrażanie 

dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Strony Konwencji zobowiązują się do 

wprowadzenia środków ustawodawczych i administracyjnych oraz innych działań mających na 

celu ochronę siedlisk dzikiej fauny i flory w szczególności siedlisk gatunków wymienionych w 

załączniku I i II Konwencji. Państwa powinny zwracać szczególną uwagę na obszary ważne 

dla gatunków wędrownych, wymienionych w załączniku II i III, które znajdują się na szlakach 

ich wędrówek i spełniają rolę terenów zimowania, odpoczynku, żerowania, rozmnażania lub 

pierzenia. Dla takich obszarów oraz siedlisk naturalnych położonych na obszarach 

przygranicznych, Strony powinny podjąć współpracę z państwami graniczącymi na tych 

obszarach. Jednocześnie państwa ratyfikujące Konwencję Berneńską powinny uwzględnić w 

swoich politykach planowania i rozwoju potrzebę ochrony ww. obszarów. Rezolucja nr 4 

(1996) zawiera listę zagrożonych naturalnych siedlisk, które wymagają szczególnych działań 

ochronnych. Siedliska te chronione są w sieci obszarów chronionych Emerald, która w części 

znajdującej się na terenie UE wdrożona jest przez sieć obszarów Natura 2000. Załączniki 

Konwencji zawierają wykaz gatunków roślin i zwierząt zagrożonych, wobec których państwa 

powinny podjąć odpowiednie środki.  
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RAMOWA KONWENCJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE 

ZMIAN KLIMATU określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej 

ograniczenia emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego 

ocieplenia. Początkowo konwencja nie zawierała jakichkolwiek wiążących nakazów 

dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z czasem ustanowiono odpowiednie 

protokoły wprowadzające limity emisji. Najważniejszym jest protokół z Kioto z 1997 r. 

Będący międzynarodowym traktatem uzupełniający Ramową konwencję Narodów 

Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i jednocześnie międzynarodowe porozumienie 

dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w 

Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku. Traktat funkcjonujący od 

16 lutego 2005 wygasł z dniem 31 grudnia 2012. Unia Europejska, a wraz z nią Norwegia, 

Islandia, Monako, Szwajcaria i Liechtenstein zrzeszone w Europejskim Obszarze 

Gospodarczym zobowiązały się przedłużyć swoje zobowiązania wynikające z Traktatu do roku 

2020. Zaproponowany przez Komisję Europejską 6 listopada 2013 nowy Traktat w formie 

poprawki do Traktatu z Kioto nie został jeszcze ratyfikowany przez Unię Europejską. 

PROTOKÓŁ MONTREALSKI W SPRAWIE SUBSTANCJI 

ZUBAŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ Z 1987 R. WRAZ Z POPRAWKAMI 

LONDYŃSKIMI (1990 R.), WIEDEŃSKIMI (1992 R.). Protokół montrealski (do 

Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej) stanowi globalne porozumienie służące 

ochronie warstwy ozonowej w ziemskiej stratosferze poprzez stopniowe wycofywanie z obrotu 

chemikaliów, które ją zubożają. Takie stopniowe wycofywanie z obrotu obejmuje produkcję i 

zużycie substancji zubożających warstwę ozonową. Z uwagi na to, że substancjami 

zubożającymi warstwę ozonową są również gazy cieplarniane o znacznej sile działania, 

stopniowe wycofywanie z obrotu ma również kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian 

klimatycznych. Ponadto, pomimo tego, że wodorofluorowęglowodory (HFC) nie zubożają 

warstwy ozonowej, niniejszy Protokół ma na celu stopniowe zmniejszanie ich produkcji i 

zużycia, aby uniknąć zastępowania substancji zubożających warstwę ozonową 

wodorofluorowęglowodorami (HFC), które w znacznym stopniu przyczyniają się do zmian 

klimatu. Protokół montrealski został przyjęty w 1987 r. i wszedł w życie w 1989 r. Protokół ten 

był kilkakrotnie zmieniany. W najnowszej poprawce do Protokołu – poprawce z Kigali wzywa 

się do stopniowego wycofywania z obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC). Emisje 

wodorofluorowęglowodorów (HFC) są objęte porozumieniem paryskim, zatwierdzonym na 

mocy decyzji (UE) 2016/1841. Protokół montrealski przyczynia się zatem do osiągnięcia celu 

utrzymania wzrostu temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C powyżej poziomu sprzed 

epoki przemysłowej oraz do kontynuowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu 

temperatury nawet do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W decyzji 

88/540/EWG zatwierdzono w imieniu UE Konwencję wiedeńską o ochronie warstwy 

ozonowej oraz Protokół montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 

przyjęte przez strony konwencji i protokołu dnia 15 września 1987 r. 

KONWENCJA RAMSARSKA O OBSZARACH WODNO – BŁOTNYCH z 

1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982 r.) i Regina (1987 r.), Konwencja ramsarska to 

potoczna nazwa układu międzynarodowego dotyczącego ochrony przyrody. Konwencja weszła 

w życie 21 grudnia 1975 roku. Jest otwarta do podpisania na czas nieokreślony, dla wszystkich 

członków Organizacji Narodów Zjednoczonych lub którejś z jej wyspecjalizowanych agencji 

lub strony Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Celem porozumienia jest 

ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie obszarów określanych jako „wodno-błotne”. 

Szczególnie chodzi o populacje ptaków wodnych zamieszkujących te tereny lub okresowo w 

nich przebywające. Wyznacza 40 typów obszarów bagien, błot, torfowisk lub zbiorników 

wodnych; naturalnych lub sztucznych stałych lub okresowych, o wodach stojących lub 
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płynących, słodkich, słonawych lub słonych, wraz z wodami morskimi. W czerwcu 2011 roku 

objęte konwencją ramsarską były 1933 obszary o łącznej powierzchni ponad 189 mln 

hektarów. Do tej pory podpisało ją 171 krajów, a początkowymi sygnatariuszami w 1971 roku 

było 18 państw. Polska ratyfikowała konwencję w 1978 roku. 

KONWENCJA ONZ O OCHRONIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 

Z RIO DE JANEIRO, 1992 R., Konwencja o różnorodności biologicznej to umowa 

międzynarodowa, zapewniająca globalne ramy prawne dla działań na rzecz bioróżnorodności. 

Została ona sporządzona w dniu 5 czerwca 1992 roku podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio de 

Janeiro, a weszła w życie w dniu 29 grudnia 1993 roku. Ta jedna z trzech konwencji 

siostrzanych – razem z konwencją klimatyczną oraz konwencją o pustynnieniu - jest obecnie 

jednym z najbardziej powszechnych porozumień międzynarodowych. Jej stronami jest 195 

państw świata i jedna organizacja międzynarodowa (Unia Europejska). Konwencja została 

ratyfikowana przez Polskę w 1996 r. Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 konwencji, 

różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

pochodzących, m.in. z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz 

zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, 

pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Konwencja ma trzy cele: ochronę różnorodności 

biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział 

korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Oznacza to, że przy 

podejmowaniu postanowień i konkretnych działań równie ważne jest zachowanie całego 

bogactwa przyrodniczego, jak zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń ludzkich, 

przy przestrzeganiu zasady dzielenia się korzyściami z wykorzystania zasobów ze 

społecznościami, które te zasoby udostępniają. Każde państwo ma suwerenne prawo do 

korzystania z własnych zasobów przyrodniczych, zgodnie z prowadzoną polityką, zawartą w 

krajowej strategii różnorodności biologicznej i stosownym programie działań. 

Ponadto cele Studium uwzględniają zapisy dokumentów strategicznych o randze 

krajowej. Są to między innymi: 

STRATEGIA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU DO ROKU 2020 

(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 R.) Strategia jest aktualizacją średniookresowej strategii 

rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. Jest obowiązującym, kluczowym 

dokumentem państwa polskiego w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa 10 sektorów jako strategiczne, wśród 

nich związane z ochroną środowiska to: sektor odzysku materiałowego surowców, sektor 

ekobudownictwa (np. budynki pasywne, pikoenergetyka. Strategia zwraca uwagę w 

szczególności na kwestie, które zostały także wskazane do realizacji w niniejszym Studium i 

proponuje podejmowanie problemów w zakresie: stopniowego zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń (w szczególności emitowanych do powietrza przez sektor komunalno - bytowy 

poprzez realizację programu „Czyste Powietrze”), zmniejszenia odpływu wody z terytorium 

Polski, sprawnej gospodarki odpadami, obejmująca ich wtórne wykorzystywanie surowcowe i 

energetyczne, wykorzystanie ciepła ziemi i innych odnawialnych źródeł energii, obniżenie 

ryzyka klęsk żywiołowych. 

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA 2030 – STRATEGIA ROZWOJU W 

OBSZARZE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Polityka jest strategią zgodnie 

z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, a jej rolą jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. W systemie 

dokumentów strategicznych doprecyzowuje i operacjonalizuje "Strategię na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". Polityka będzie 

stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 
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2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu 

międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów 

polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych 

w Agendzie 2030. Polityka uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – 

perspektywa do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. Cel główny Polityki, tj. Rozwój 

potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, przeniesiono wprost z SOR. Cele 

szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w 

sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami 

gospodarczymi i społecznymi. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. 

Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące 

edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji, które są zgodne z ogólnymi 

założeniami Studium: zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do 

czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, likwidacja 

źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, ochrona 

powierzchni ziemi, w tym gleb, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, zarządzanie zasobami 

dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności 

biologicznej i krajobrazu, wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej, gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, zarządzanie 

zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa, 

wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów 

przemysłowych), przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacja do zmian klimatu oraz 

zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie 

wzorców zrównoważonej konsumpcji, usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 

środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania. 

STRATEGICZNY PLAN ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW 

WRAŻLIWYCH NA ZMIANY KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO 

ROKU 2030 Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2030 ROKU Główne cele polityki 

energetycznej w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko to: 

ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego, ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do 

poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, ograniczanie 

negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych i podziemnych, 

minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich w gospodarce, 

zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DO 2030 

ROKU Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności 

transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora 

transportowego poprzez utworzenie spójnego, zrównoważonego, innowacyjnego i przyjaznego 

użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 

Realizacja celu głównego w perspektywie do 2020 r. i dalszej będzie wiązać się z wdrażaniem 

sześciu kierunków interwencji właściwych dla każdej z gałęzi transportu: budowa 

zintegrowanej, wzajemnie powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej gospodarce, 

poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, zmiany w indywidualnej 
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i zbiorowej mobilności, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz przewożonych 

towarów, ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, poprawa efektywności 

wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia transportowe. 

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030 

(KPZK 2030) Strategicznym celem polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest 

efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów 

rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia 

zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i terytorialnym w długim okresie. 

KRAJOWA POLITYKA MIEJSKA 2023 Krajowa Polityka Miejska przyczynia się 

do zwiększenia efektywności działań wszystkich tych podmiotów oraz proponuje rozwiązania 

służące zapewnieniu kompleksowości ich działań. Strategicznym celem polityki miejskiej jest 

wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju 

i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Cele szczegółowe 

dokumentu: stworzenie warunków dla skutecznego, efektywnego i partnerskiego zarządzania 

rozwojem na obszarach miejskich, w tym w szczególności na obszarach metropolitalnych, 

wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji, odbudowa zdolności do rozwoju 

poprzez rewitalizację zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie obszarów 

miejskich, poprawa konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich do kreowania 

rozwoju, wzrostu i zatrudnienia, wspomaganie rozwoju subregionalnych i lokalnych ośrodków 

miejskich, przede wszystkim na obszarach problemowych polityki regionalnej (w tym na 

niektórych obszarach wiejskich) poprzez wzmacnianie ich funkcji oraz przeciwdziałanie ich 

upadkowi ekonomicznemu.  

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2022 Głównym celem dokumentu 

jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami oraz zasadą zanieczyszczający płaci. Celami wskazanymi w dokumencie są 

między innymi: zapobieganie powstawaniu odpadów, zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2020 r. 

nie było składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., dążenie 

do zmniejszania ilości składowanych odpadów, osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego 

poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zużytych baterii i akumulatorów, osiągnięcie 

odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów, między 

innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych, likwidacji 

mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne odpady 

niebezpieczne, zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. 

PROGRAM OCZYSZCZANIA KRAJU Z AZBESTU NA LATA 2009-2032 

(POKA) W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu:  usunięcie 

i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków 

zdrowotnych, spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju, likwidacja 

szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

KRAJOWY PROGRAM OCHRONY POWIETRZA DO ROKU 2020 

(Z PERSPEKTYWĄ DO 2030) Głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, 

z uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego 

rozwoju. Cele szczegółowe to:  osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów 
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dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE 

i 2004/107/WE oraz utrzymanie ich na tych obszarach, na których są dotrzymywane, 

a w przypadku pyłu drobnego PM2,5 także pułapu stężenia ekspozycji oraz Krajowego Celu 

Redukcji Narażenia, osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji 

w powietrzu na poziomach wskazanych przez WHO oraz nowych wymagań wynikających 

z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.  

PLANY GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARACH DORZECZY Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest dokumentem planistycznym, stanowiącym 

podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym 

proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a 

także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania 

wodami w przyszłości. 

AKTUALIZACJA PROGRAMU WODNO-ŚRODOWISKOWEGO KRAJU 

(PWŚK 2016-2021) Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju jest jednym 

z dokumentów planistycznych opracowywanych w celu programowania i koordynowania 

działań zmierzających do realizacji celów środowiskowych wskazanych w artykule 4 RDW, 

tj.: niepogarszanie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny 

i chemiczny dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał ekologiczny i 

dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych części wód oraz dobry stan 

chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych, spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w 

innych unijnych aktach prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów 

chronionych, (w tym m. in. narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi 

ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, 

dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie), zaprzestanie lub 

stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone 

zrzuty tych substancji. Zgodnie z założeniami RDW, w aPWŚK wyróżniono dwie grupy 

działań, tj. podstawowe i uzupełniające. Działania podstawowe to minimalne wymagania 

niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek 

realizacji wynika z innych dyrektyw (art. 11 RDW i załącznik VI RDW). Działania 

uzupełniające, to wszelkie inne działania, które mogą być podjęte, aby osiągnąć zakładane cele 

środowiskowe w danych jednolitych częściach wód. Mogą to być instrumenty prawne, 

administracyjne, ekonomiczne, kontrole czy też projekty edukacyjne, badawcze. Cele 

określone w PWŚK: niepogarszanie stanu części wód, osiągnięcie dobrego stanu wód, 

spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych, zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie 

zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. • 

poprawa stanów wód z zakresu gospodarki wodno - ściekowej. 

Ustanowione na poziomach międzynarodowym i krajowym cele polityki ekologicznej 

znalazły swoje odzwierciedlenie w opracowanych na poziomie regionalnym dokumentach 

strategicznych, takich jak: „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2024 (Uchwała Nr V/11/8/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 

31 sierpnia 2015 r.). W oparciu o diagnozę stanu środowiska województwa śląskiego, 

zdefiniowane zagrożenia i problemy oraz mając na uwadze oczekiwane pozytywne zmiany 

w ochronie środowiska, zaproponowano cele i kierunki interwencji Programu dla 

poszczególnych obszarów interwencji: 

Cele główne:  
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I. Zapewnienie środowiskowych uwarunkowań dla dobrej jakości życia w Katowicach 

II. Zbudowanie zintegrowanego, międzysektorowego systemu zarządzania środowiskiem 

miasta z wykorzystaniem cyfryzacji i mechanizmów partycypacyjnych 

III. Oparcie rozwoju Katowic o zasady gospodarki cyrkularnej. 

Cele szczegółowe:  

1A. Zmniejszenie emisyjności CO2 z terenu miasta 

1B. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i osiągnięcie jakości powietrza zgodnej z wymogami 

ochrony zdrowia 

1C. Zminimalizowanie efektu wyspy ciepła 

2. Ukształtowanie klimatu akustycznego akceptowalnego dla mieszkańców Katowic 

i użytkowników przestrzeni publicznej 

3. Utrzymanie natężenia pól elekromagnetycznych w Katowicach na poziomie zgodnym 

z wymogami ochrony zdrowia 

4A. Zapewnienie dobrej publicznej dostępności oraz wysokich przyrodniczych i użytkowych 

walorów wód powierzchniowych 

4B. Zachowanie lokalnych zasobów wód podziemnych jako rezerwy strategicznej dla Katowic  

5. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i bezpiecznego dla środowiska 

odprowadzania ścieków w połączeniu z gospodarczym wykorzystaniem niektórych rodzajów 

ścieków 

6. Zminimalizowanie negatywnych skutków działalności górniczej dla środowiska miasta 

7. Zapewnienie trwałego funkcjonowania naturalnych gleb i antropogenicznych gruntów 

w systemie przyrodniczym miasta i w obiegu wody 

8. Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami i minimalizacja ilości odpadów kierowanych 

do składowania 

9. Zapewnienie wysokiej jakości, dobrej publicznej dostępności i wielofunkcyjności zasobów 

przyrody miasta 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego w mieście 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+. Jako wizja wskazana w Strategii 

należy przyjąć ,,Województwo śląskie będzie regionem zrównoważonego i trwałego rozwoju 

stwarzającym mieszkańcom korzystne warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych 

o wysokim standardzie, o nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie gospodarce oraz 

istotnym partnerem w procesie rozwoju Europy wykorzystującym zróżnicowane potencjały 

terytorialne i synergię pomiędzy partnerami procesu rozwoju”. Osiągnięcie tak nakreślonej 

wizji rozwoju województwa śląskiego będzie możliwe poprzez wykorzystanie pozytywnych 

wartości województwa, kreowanie nowych wartości oraz usuwanie barier uniemożliwiających 

dalszy rozwój. 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020 +(uchwała Sejmiku 

Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.). 

Cele polityki przestrzennej województwa, przyjęte w Planie, to: 

• Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa. 

• Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej. 

• Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych 

• wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych. • Rozwój ponadlokalnych systemów 

infrastruktury. 

• Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią. 

• Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 

Odzwierciedleniem wymienionych celów są wskazane strategiczne kierunki i działania 

dotyczące przestrzennego rozwoju województwa na najbliższą dekadę. Plan 
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Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zawiera także propozycje 

dotyczące realizacji ustaleń Planu, w tym pozyskiwania funduszy na konkretne projekty, a 

także koncepcję monitorowania i ewaluacji rozwoju województwa śląskiego. 

Program ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego (POP) - Działania zdefiniowane 

w Programie są skierowane głównie na: 

• wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych, 

• wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych, 

• wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się 

w istotny sposób do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń, 

• ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych, w tym emisji wtórnej oraz emisji 

z pojazdów ciężarowych, autobusowych oraz niespełniających norm EURO na 

obszarach przekroczeń, 

• systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych na obszarach przekroczeń 

z uwzględnieniem małych źródeł o niekorzystnych parametrach wprowadzania 

zanieczyszczeń do powietrza (niskie emitory zlokalizowane na obszarach 

zabudowanych), 

• stworzenie mechanizmów umożliwiających wdrożenie i zarządzanie POP, 

• rozbudowa i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie 

zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie, np. poprzez stronę 

internetową lub elektroniczne tablice informacyjne, 

• prowadzenie akcji edukacyjnych uświadamiających mieszkańcom zagrożenia dla 

zdrowia, jakie niesie ze sobą zanieczyszczenie powietrza (szczególnie pyłem PM10 

i benzo(a)pirenem) wynikające ze spalania odpadów w kotłach grzewczych, 

• prowadzenie akcji promocyjnych w zakresie korzystania z transportu zbiorowego oraz 

rowerów w miastach (np. w ramach obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu lub 

Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu). 

Strategia Rozwoju Miasta Katowice 2030 (uchwala XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia 

17 grudnia 2015 r.), 

W wizji strategicznej dla Katowic do roku 2030 znalazło się: 

• w zakresie Jakości życia: Katowice miastem wysokich i wyrównanych standardów 

mieszkaniowych, usługowych i środowiskowych. Oznacza to: zapewnienie 

atrakcyjnych i na wysokim poziomie technologicznym mieszkań dla aktualnych i 

nowych mieszkańców, zagwarantowanie wszystkim mieszkańcom swobodę wyboru i 

dostępność do zwiększającej swą różnorodność sfery usług, poprawiających warunki 

życia w sposób odpowiadający współczesnym standardom cywilizacyjnym, sprzyjanie 

aktywności obywatelskiej, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ekologicznego 

oraz ciągłe poprawianie środowiskowej i technicznej jakości przestrzeni publicznych. 

Lokalnym Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023 (uchwała nr 

XXIX/637/20 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2020 r.) – obszar nr 1 zmiany Studium 

znajduje się w podobszarze występowania problemów przestrzennych Wełnowiec – 

Konduktorska. Podobszar Wełnowiec – Konduktorska zajmuje powierzchnię 62,96 ha (0,38 % 

powierzchni miasta). Jest on położony w obszarze zdegradowanym, w granicach jednostki 

pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec. Działalność przemysłowa na obszarze (huta cynku) była 

prowadzona od połowy XIX wieku. W Studium dla obszaru określono przede wszystkim 

funkcje produkcyjno-usługowe, a częściowo także usługowo – mieszkaniowe. Obszar stanowi 

część terenów mających być zagospodarowanych na ekologiczną dzielnicę miasta, w której 

miałyby powstać obiekty biurowe, mieszkaniowe oraz tereny rekreacyjne zgodnie z zasadą 
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zrównoważonego rozwoju i przy wykorzystaniu technologii proekologicznych. Dla podobszaru 

obowiązują lub są sporządzane następujące plany miejscowe:  

• 73 – uchwała nr LXIII/1482/06 z 31.07.2006 (mpzp częściowo utracił moc w skutek 

uchwalenia planu nr 88) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Al. Korfantego - Konduktorska 

w Katowicach; 

• 88 – uchwała nr XVI/314/07 z 24.07.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Dąb - Wełnowiec w Katowicach; 

• 184p – uchwała nr XXX/694/12 z 19.12.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ Eko-

Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach. 

Planowane działania - Na obszarze finalizowane są działania mające na celu rekultywację 

i uzbrojenie terenów inwestycyjnych, planuje się budowę budynków biurowych oraz 

plusenergetycznego hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu 

z wykorzystaniem technologii proekologicznych oraz realizację multifunkcjonalnego osiedla 

„Eko Miasto”. Planowane do realizacji projekty stanowią część koncepcji utworzenia 

zrównoważonej, ekologicznej i przyjaznej człowiekowi dzielnicy miasta tzw. „Katowice – 

Północ Eko Miasto”, stanowiącej poszerzenie obszaru funkcjonalnego śródmieścia Katowic 

o wysokich walorach kompozycyjnych i estetycznych. Docelowo planowana jest realizacja 

zabudowy usługowej, mieszkaniowej, rekreacyjnej i produkcyjnej. Przystąpiono do 

opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zakłada 

się budowę połączenia drogowego stanowiącego przedłużenie ulicy Stęślickiego na odcinku od 

ul. Misjonarzy Oblatów do Al. W. Korfantego. Ustalenia zmiany Studium są zgodne z tymi 

planami. 

Ustalenia Studium realizacją główne cele i kierunki rozwoju zawarte w wymienionych 

dokumentach strategicznych dla obszaru województwa, kraju i Europy. Realizacja ustaleń 

Studium przyczyni się do polepszenia jakości środowiska przyrodniczego na obszarze miasta 

oraz poprawy jakości życia jej mieszkańców. 
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X. INFORMACJE O MOŻLIWYM ODDZIAŁYWANIU NA 

OBSZARY NATURA 2000 I OBSZARY CHRONIONE 

W obszarach zmiany Studium nie występują obszary i obiekty prawnie chronione. Nie 

występują one także w pobliżu obszarów zmiany, a same obszary nie stanowią elementów 

systemu przyrodniczego miasta. Jedynie na obszarze 1.2 zidentyfikowano tereny leśne 

i zadrzewione wraz ze zbiornikami wodnymi, w obrębie których może występować chroniony 

gatunek ważki. W pozostałych przypadkach są to tereny albo zurbanizowane albo będące 

nieużytkami, najczęściej pozostałościami po dawnych funkcjach przemysłowych. W obrębie 

terenów poprzemysłowych na obszarze nr 1.1występują historyczne zanieczyszczenia gruntów 

które wymagają remediacji. W przypadku obszaru nr 1.2 planowane zagospodarowanie może 

doprowadzić do usunięcia części zadrzewień a być może także likwidacji zbiorników 

wodnych. Jednak zgodnie z ustaleniami Studium możliwe jest także takie zagospodarowanie 

tego obszaru aby zachować w znaczącym udziale tereny zadrzewione oraz wodne. W 

przypadku ich likwidacji zaleca się odtworzenie siedlisk przyrodniczych w pobliżu 

realizowanych inwestycji, w tym np. zbiorników wodnych na terenach projektowanych 

terenów zieleni lub takie projektowanie aby zachować istniejące zbiorniki. 

Planowane zagospodarowanie nie powinno wpłynąć znacząco negatywnie na system 

przyrodniczy miasta oraz jego integralność. 

XI. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA 

W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest 

dokumentem strategicznym na poziomie gminy umożliwiającym prowadzenie skutecznej 

polityki przestrzennej oraz umożliwiającym pozyskiwanie odpowiednich środków 

finansowych na realizacja istotnych dla gminy przedsięwzięć inwestycyjnych 

(komunikacyjnych, infrastrukturalnych, gospodarczych). Brak realizacji ustaleń projektu 

Studium może przyczynić się do zakłócenia ładu przestrzennego oraz nasilenia się konfliktów 

pomiędzy potrzebami ochrony środowiska, a potrzebami rozwoju gospodarczego. 

Niekorzystne byłoby zaprzestanie realizacji działań w zakresie planowanego rozwoju 

przestrzennego gminy oraz rozwoju infrastruktury technicznej i systemu komunikacyjnego 

oraz ochrony i kształtowania systemów przyrodniczych. Stworzenie warunków do rozwoju 

gospodarczego i zachowania ładu przestrzennego, to jedne z najważniejszych zadań gminy 

prowadzące do podniesienie jakości życia. Brak realizacji ustaleń projektu Studium może 

prowadzić do chaotycznego rozwoju przestrzennego istniejących jednostek urbanistycznych, 

bez odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz układu komunikacyjnego. Prowadzić to 

będzie do pogorszenia jakości funkcjonowania środowiska (gruntowo – wodnego, powietrza, 

klimatu akustycznego). Może także wprowadzać zagrożenie dla środowiska w obszarach 

cennych przyrodniczo, których zachowanie jest istotne w punktu widzenia integralności 

i ciągłości systemów przyrodniczych na terenie kraju. Przy braku realizacji Studium 

zapewnienie ochrony, powiązań i trwałości funkcjonowania obszarów cennych przyrodniczo, 

byłoby prawdopodobnie niewielkie i skutkowałoby znaczną ekspansją antropogeniczną. 

Ustalenia Studium wskazują także na ograniczenia rozwoju przestrzennego związane z ochroną 

przeciwpowodziową. 

W przypadku braku realizacji projektu zmiany Studium Katowice będą rozwijać się 

w oparciu o obecnie obowiązujący dokument przyjęty uchwałą NR XXI/483/12 Rady Miasta 
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Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. 
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XII. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTU STUDIUM 

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu Studium pod kątem 

wpływu na środowisko mogą się odnosić do: 

1. oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu, 

2. przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu 

przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Ad 1) W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko: 

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych, obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie 

i metodach określonych w wydanej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy 

środowiska, prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, 

powołane do badania stanu środowiska, 

- w przypadku skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności 

w oparciu o analizę realizacji Studium i badanie skażenia środowiska powinien 

przeprowadzić odpowiedni organ administracji samorządowej. 

Ad. 2) W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń Studium powinny być okresowe przeglądy 

zainwestowania obszaru i realizacji Studium, wykonywane przez administrację 

samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. Częstotliwość 

okresowych przeglądów powinna być zgodna z przepisami szczególnymi (Ustawa 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Pomimo, że przeglądy zainwestowania obszaru i realizacji Studium wykonywane na 

podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie są bezpośrednio 

związane z analizą wpływu na środowisko to mogą znacząco poprawić możliwość 

identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla środowiska ze względu na istniejące i planowane 

zagospodarowanie i mogą stać się impulsem do podejmowania szczegółowych ocen 

środowiskowych dla wybranych obszarów. Dlatego powinny stać się stałym elementem 

monitorowania także pod kątem środowiskowym.  

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu: 

- rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

gromadzenie materiałów z nimi związanych, 

- ocenę zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem, 

- ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

- oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, przemian struktury agrarnej, 

rozwoju budownictwa, wzrostu lesistości), 

- ocena warunków i jakości klimatu akustycznego wykonywane 1 raz na 4 lata. 

Proponuje się, aby podstawą do środowiskowego monitoringu wdrażania postanowień 

Studium były raporty o stanie środowiska publikowane corocznie przez Regionalne Wydziały 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dane z państwowego 

monitoringu środowiska, dane statystyczne oraz wyniki monitoringu prowadzonego dla 
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poszczególnych inwestycji realizowanych przez miasto (określonego w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach poszczególnych inwestycji). 

Monitoring powinien być prowadzony w oparciu o ogólnodostępne wyniki monitoringu 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Tam, gdzie to możliwe jako uzupełniające 

proponuje się wykorzystać dane wynikające z przeprowadzonych analiz porealizacyjnych 

narzuconych zapisami dedykowanych poszczególnym inwestycjom decyzji środowiskowych 

oraz danych pozyskanych w ramach monitoringu określonego w tych decyzjach.  

Adekwatność wykorzystania ogólnodostępnych danych, pozyskiwanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, dla celów monitorowania wpływu przedsięwzięć 

zrealizowanych w ramach Studium na poszczególne komponenty środowiska zostanie 

zapewniona poprzez: 

• właściwy wybór punktów monitoringowych, z których dane będą wykorzystywane do 

oceny skutków realizacji Studium, 

• właściwy wybór zakresu danych uwzględnionych w analizie dla danego cyklu 

monitorowania wpływu realizacji Studium. 

W poniżej tabeli przedstawiono propozycję wskaźników monitoringu stanu środowiska, 

które można zastosować w odniesieniu do analizy skutków środowiskowych realizacji Studium 

dla najistotniejszych z punktu widzenia realizowanego dokumentu komponentów środowiska. 

Tab. 22Proponowane wskaźniki monitoringu wdrażania Studium 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Źródło danych do określenia 

wskaźnika 

Oczekiwany trend zmian 

w wyniku realizacji 

JAKOŚĆ POWIETRZA 

1 

stężenie średnioroczne B(a)P w punkcie 

pomiarowym na terenie miasta ng/m3 GIOŚ spadek 

2 

stężenie średnioroczne pyłu 

zawieszonego PM10 w punkcie 

pomiarowym na terenie miasta µg/m3 GIOŚ spadek 

3 

liczba dni z przekroczeniami normy 

średniodobowej pyłu zawieszonego 
PM10 dni GIOŚ spadek 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (PEM) 

4 

liczba osób narażonych na 

ponadnormatywne promieniowanie 
elektromagnetyczne osoby GIOŚ bez zmian 

WODY POWIERZNIOWE I PODZIEMNE 

5 

udział JCWP o stanie/ potencjale 

dobrym i bardzo dobrym % GIOŚ wzrost 

6 
udział JCWPd o dobrej lub 
zadowalającej jakości % GIOŚ wzrost 

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA 

7 
odsetek ludności korzystający z sieci 
wodociągowej w % ogółu ludności % GUS wzrost 

8 długość czynnej sieci rozdzielczej km GUS wzrost 

9 

korzystający z sieci kanalizacyjnej w % 

ogółu ludność % GUS wzrost 

10 długość czynnej sieci kanalizacyjnej km GUS wzrost 

ZASOBY PRZYRODNICZE 

11 powierzchnia terenów zieleni miejskiej ha GUS wzrost 

12 lesistość % GUS wzrost 

KLIMAT AKUSTYCZNY 

13 

liczba mieszkańców zagrożona 
ponadnormatywnym hałasem 

komunikacyjnym, lotniczym oraz 

powodowanym przez pozostałe obiekty 
będące źródłem hałasu, w tym linii 

elektroenergetycznych 400 kV, zgodnie 

z RMŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 

112), osoby GIOŚ/GDDKiA/PKP S.A. spadek 



106 

 

XIII. PROGNOZA ZMIAN ŚRODOWISKA W WYNIKU 

REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM  

13.1 Przyjęte założenia 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy jako podstawowe przyjęto założenie, że autorzy 

projektu Studium uwzględnili wszystkie aspekty ochrony środowiska. Zapisy ustaleń projektu 

Studium przygotowane zostały tak, by w możliwie maksymalnym stopniu ograniczyć 

negatywne oddziaływanie przyszłych aktywności na stan środowiska naturalnego i zdrowie 

mieszkańców. Szczegółowe lokalizacje nowych inwestycji muszą być ustalane 

z uwzględnieniem przepisów szczególnych, dotyczących m.in. ochrony środowiska, co stanowi 

dodatkowe zabezpieczenie przed potencjalną degradacją środowiska. 

W celu otrzymania metodologicznej przejrzystości prognozy oddziaływania ustaleń 

Studium na środowisko przyrodnicze dokonano klasyfikacji poszczególnych terenów pod 

kątem potencjalnych zagrożeń stanu środowiska, mogących wystąpić w wyniku realizacji 

dokumentu. Określono również przewidywany zasięg oddziaływania, jego rodzaj oraz trwałość 

i odwracalność. Ponadto scharakteryzowano wpływ ustaleń Studium oraz rodzaj oddziaływania 

na tereny przyległe do obszaru opracowania. 

Wydzielono trzy grupy, w ramach poniższej klasyfikacji, które przedstawiono na 

załączonej mapie w skali 1:10000 oraz opisano w niniejszym tekście. 

A Obszary zieleni o funkcji rekreacyjnej Zu. 

B Obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowejUm,– obszary intensywnej zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej i wielofunkcyjneMUw,– obszary zabudowy usługowej 

z zielenią urządzonąU/Zu, – obszary zabudowy mieszkaniowo – usługowej 

niskiejMUn, – obszary wielkopowierzchniowych centrów handlowo – usługowychUc, 

– obszary zabudowy usługowejU. 

C Droga publiczna klasy głównej KDG, droga publiczna klasy lokalnejKDL. 

13.2 Prognoza skutków wpływu ustaleń Studium na środowisko 

Przyjęte i przedstawione powyżej założenia niniejszej prognozy opracowano 

w odniesieniu do wydzielonych grup, oznaczonych na mapie „Prognozy ...” literami A, B i C. 

Przewiduje się następujące oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko przyrodnicze, 

krajobraz i zdrowie mieszkańców: 

A Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie korzystny dla 

środowiska. Oddziaływania na środowisko: 

- zachowanie bioróżnorodności; 

- korzystny wpływ na mikroklimat i warunki biometeorologiczne; 

- zachowanie i poprawa estetyki terenów zurbanizowanych; 

- łagodzenie skutków negatywnych oddziaływań urbanizacji w postaci hałasu, emisji 

zanieczyszczeń do atmosfery, zmian bilansu wodnego; 

- zachowanie powierzchni biologicznie czynnych i siedlisk roślinnych i zwierzęcych; 

- zachowanie korytarzy ekologicznych. 
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Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący 

sposób: pod względem charakteru – jako bardzo korzystne, pod względem 

intensywności przekształceń – jako nieistotne, pod względem bezpośredniości 

oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu trwania 

oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – 

jako długoterminowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako lokalne 

i ponadlokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako odwracalne. 

B Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będziegenerował 

uciążliwości dla środowiska. Oddziaływanie na środowisko: 

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej pod zabudową i terenami 

utwardzonymi; 

- emisje z systemów grzewczych: indywidualnych i zorganizowanych; 

- emisje hałasu z terenów usługowych i mieszkaniowych oraz komunikacji dojazdowej; 

- wzrost produkcji odpadów i ścieków komunalnych; 

- możliwe zanieczyszczenie wód gruntowych i gruntu wodami opadowymi ze związkami 

ropopochodnymi pochodzącymi z terenów komunikacji i utwardzonych; 

- zachowanie i tworzenie otwartych terenów sportowo – rekreacyjnych korzystnie 

wpływających na zdrowie mieszkańców. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący 

sposób: pod względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne i bez znaczenia, pod 

względem intensywności przekształceń – jako zauważalne, pod względem 

bezpośredniości oddziaływania – jako bezpośrednie i skumulowane, pod względem 

okresu trwania oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości 

oddziaływania – jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako 

miejscowe, pod względem trwałości przekształceń – jako nieodwracalne i częściowo 

odwracalne. 

C Tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będziegenerował 

uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. Oddziaływania na środowisko: 

- ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej pod terenami utwardzonymi; 

- emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z terenów komunikacji; 

- zauważalna emisja hałasu z terenów komunikacji lokalnej i ponadlokalnej; 

- wprowadzenie barier ekologicznych; 

- możliwość zniszczenia siedlisk przyrodniczych i stanowisk zwierząt; 

- wysokie prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wód gruntowych i gruntu wodami 

opadowymi ze związkami ropopochodnymi pochodzącymi z terenów komunikacji. 

Oddziaływanie ustaleń Studium na środowisko i krajobraz można ocenić w następujący 

sposób: pod względem charakteru – jako potencjalnie niekorzystne, pod względem 

intensywności przekształceń – jako duże i zupełne, pod względem bezpośredniości 

oddziaływania – jako bezpośrednie i pośrednie, pod względem okresu trwania 

oddziaływania – jako długoterminowe, pod względem częstotliwości oddziaływania – 

jako stałe i okresowe, pod względem zasięgu przestrzennego – jako miejscowe 

i lokalne, pod względem trwałości oddziaływania – jako nieodwracalne. 
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13.3 Oddziaływanie ustaleń Studium poza obszarem opracowania 

Zrealizowanie planowanego zainwestowania w granicach obszarów zmiany Studium 

będzie miało również pewien wpływ na środowisko poza obszarem opracowania Studium, 

głównie w zakresie kształtowaniu klimatu akustycznego, jakości środowiska gruntowo - 

wodnego oraz stanu atmosfery. Rozwój zabudowy mieszkaniowo-usługowej może przyczynić 

się do wzrostu natężenie ruchu samochodowego na trasach tranzytowych przez miasto, 

a w konsekwencji do wzrostu hałasu komunikacyjnego oraz zanieczyszczenia powietrza. 

Realizacja ustaleń Studium może mieć wpływ na zwiększenie obciążenia środowiska 

ilością ścieków i odpadów odprowadzanych z obszaru gminy, zwiększonym 

zapotrzebowaniem na media (woda, energia elektryczna, gaz) oraz oddziaływaniem na 

środowisko w miejscu ich utylizacji lub „produkcji”. Planowany na terenie miasta rozwój 

przestrzenny jednostek urbanistycznych oraz elementów infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej nie powinien wpływać znacząco na pogorszenie jakości środowiska na 

terenach sąsiadujących gmin. Nie powinien także powodować presji na warunki przyrodnicze 

ze względu na zachowanie głównych korytarzy ekologicznych. 

Ustalenia Studium starają się ograniczyć ingerencje procesów urbanizacji w tereny 

otwarte i zieleni. Świadczy o tym ograniczony rozwój przestrzenny istniejących jednostek 

urbanistycznych oraz szereg zapisów określających udział powierzchni zieleni w obrębie 

terenów zurbanizowanych oraz dbałość o zieleń zabytkową i walory krajobrazowe. 

13.4 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Studium nie wprowadza przeznaczeń, które spowodują oddziaływania o charakterze 

transgranicznym, których konsekwencją formalną byłaby konieczność przeprowadzenia 

postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 

104 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). 
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XIV. STRESZCZENIE  

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje zagadnienia związane 

z problematyką ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, ochroną 

zdrowia mieszkańców, ochroną zasobów naturalnych, a także kształtowaniem i ochroną 

walorów krajobrazowych. Analizuje stan funkcjonowania środowiska i jego poszczególnych 

elementów oraz określa potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń Studium, 

zarówno w obszarze opracowania, jak i w obszarach objętych przewidywanym 

oddziaływaniem. Ponadto zawiera informacje o przewidywanych przyrodniczych skutkach 

gospodarowania przestrzenią związanych z ustaleniami Studium. 

Obszary zmiany Studium nr 1 są w różnorodny sposób zagospodarowane. Obszar nr 1.1 

położony jest w rejonie Alei Wojciecha Korfantego i ulicy Konduktorskiej i zajmuje 

powierzchnię ok. 58 ha. Jest częściowo zabudowany (funkcja mieszkaniowa, usługowa, 

przemysłowa). Większość terenu to teren niezabudowany, poprzemysłowy (dawna huta 

cynku). W północnej części teren jest zadrzewiony. Obszar nr 1.2 położony jest na osiedlu 

Załęska Hałda, na południe od autostrady A4, w rejonie ulic: Załęska Hałda, Dobrego Urobku, 

Brygadzistów i zajmuje powierzchnię ok. 41 ha. Obszar obejmuje tereny w większości 

niezabudowane, z niewielkim udziałem terenów usługowych. Są to tereny głównie pokryte 

zadrzewieniami i zielenią nieurządzoną. Na terenie występują także zbiorniki wodne. Obszar 

nr 1.3 położony jest w rejonie ulicy Alpejskiej i Gen. Kazimierza Pułaskiego i zajmuje 

powierzchnię ok. 23 ha. Granicami obszaru objęto dwa funkcjonujące ośrodki usługowo-

handlowe. Na terenie występuje sztuczny zbiornik wodny i tereny zadrzewione.  

W opracowaniu ekofizjograficznym: dla obszaru nr 1.1 – zaleca się zachowanie 

zabudowy zabytkowej wzdłuż ul. Korfantego, zachowanie układów zieleni przyulicznej i 

terenów zadrzewionych. Natomiast pozostały obszar możliwy jest do przekształcenia i 

zabudowy, w wyniku której nastąpić może poprawa jakości środowiska w wyniku rozwoju 

zabudowy gdyż obecnie są to tereny zdegradowane wymagające remediacji i rekultywacji. W 

przypadku obszaru nr 1.2 – podczas budowy obiektu sportowego zaleca się wykorzystanie 

istniejącej zieleni do urządzenia terenów towarzyszących obiektowi, zwłaszcza zadrzewień 

i zbiorników wodnych w części południowej i zachodniej. Potencjalnie jest to bardzo 

atrakcyjny teren rekreacyjny w połączeniu z terenami leśnymi na zachodzie. Ponadto jest to 

obszar o pewnych walorach przyrodniczych z uwagi na obecności kompleksu leśnego i 

zbiorników wodnych. W przypadku obszaru nr 1.3 – możliwe jest zachowanie funkcji 

usługowej. W miarę możliwości zaleca się utrzymanie terenu zadrzewionego w części 

południowo – zachodniej. 

W przypadku obszaru nr 1.1 zmiana ustaleń Studium wiąże się z zamierzeniami 

inwestycyjnymi, zakładającymi wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego, 

w chwili obecnej w znacznej części niezagospodarowanego. Może ona otworzyć ten obszar dla 

nowych przedsięwzięć. Barierą jest natomiast skażenie gruntów i konieczność ich rekultywacji. 

Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych możliwa jest realizacja różnorodnego 

zagospodarowania mieszkaniowo - usługowego. 

W przypadku obszaru nr 1.2 - realizacja na tym obszarze kompleksu sportowego wymaga 

określenia nowych kierunków rozwoju zarówno dla obszaru, na którym ma zostać 

zrealizowana przedmiotowa inwestycja, jak również dla terenów z nią sąsiadujących. W 

zakresie uwarunkowań ekofizjograficznych należy zwrócić uwagę na występowanie w 

zachodniej części obszaru zbiorników wodnych, które mogą być siedliskiem cennych 

gatunków roślin i zwierząt. Dlatego zaleca się wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na tym 

obszarze w celu określenia rzeczywistego występowania chronionych gatunków. 
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W przypadku obszaru nr 1.3 - granicami obszaru objęto dwa funkcjonujące ośrodki 

usługowo-handlowe. Z punktu uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma przeciwskazań do 

kontynuacji istniejącej funkcji. 

Oddziaływanie na środowisko przeznaczeń dla poszczególnych obszarów zmiany nr 1 Studium 

Obszar nr 1.1 

W ramach zmiany nr 1 Studium na obszarze nr 1.1 zmieniono przeznaczenie części 

obszarów zabudowy usługowo-mieszkaniowej na obszary intensywnej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i wielofunkcyjnej, oraz zwiększono ich powierzchnię kosztem 

obszaru zabudowy usługowo-produkcyjnej, a także zmieniono przeznaczenie obszaru 
usługowo-przemysłowego UP3 na obszar zabudowy usługowej U2.  Obszar nr 1.1 znajduje 

się w całości w obszarze o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-

przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, dlatego wprowadzone zmiany w strukturze 

przestrzennej realizowane są w ramach rezerw budowlanych w obszarach zwartej zabudowy. 

Zgodnie z ustaleniami „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-

2023" na podobszarze Wełnowiec- Konduktorska planuje się poszerzenie obszaru 

funkcjonalnego śródmieścia Katowic o wysokich walorach kompozycyjnych i estetycznych. Z 

punktu widzenia jakości środowiska i adaptacji do zmian klimatu istotne jest jednak 

zapewnienie odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni wysokiej 

na planowanym terenie mieszkaniowo – usługowym. Zgodnie z ustalenia zmiany nr 1 Studium 

ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na 30% dla terenów 

mieszkaniowych i 20% dla terenów usługowych. Szczegółowe parametry wskaźników 

zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej powinny zostać określone na etapie planu 

miejscowego. Ustalenia zmiany nr 1 Studium stwarzają warunki do zrównoważonego 

zagospodarowania tego obszaru. 

W przypadku obszaru nr 1.1 największą barierą rozwoju jest konieczność przywrócenia 

wartości użytkowej gruntów nasypowych znajdujących się na terenie po dawnej hucie cynku. 

Dlatego w granicach obszaru nr 1.1 objętego zmianą studium wskazano obszar rekultywacji 

RK1 – tereny po dawnej hucie cynku „Silesia”. Ponadto na obszarze dopuszczono na potrzeby 

unieszkodliwiania odpadów budowę tymczasowego zakładu przetwarzania odpadów. 

Obszar, obejmujący dawne Zakłady Metalowe "Silesia" na Wełnowcu wraz z hałdami, 

w znacznej części został już poddany rekultywacji technicznej. Dla całego obszaru, 

z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych z planowaną obwodnicą Siemianowic Śląskich, 

opracowano jednolitą koncepcję zagospodarowania (osiedle „Eko Miasto”), będącą podstawą 

polityki przestrzennej w tym rejonie miasta. Przeprowadzenie dalszych prac rekultywacyjnych, 

zaplanowanych dla tego obszaru, doprowadzi do przygotowania terenu dla działań 

inwestycyjnych, w tym możliwości realizacji zabudowy usługowej, mieszkaniowej 

i rekreacyjnej. 

Dla terenu pohutniczego prowadzone było przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach postępowania w sprawie wydania decyzji o remediacji. Zostało ono 

zakończone wydaniem decyzji o zwolnieniu z obowiązku przeprowadzenia remediacji 

historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi (decyzje z listopada i grudnia 2018 r. 

wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dla spółek EKO-

BRYZA i EKO-CITY będących właścicielami terenu). Dlatego w ustalaniach zmiany nr 1 

Studium nie wskazano obszaru do remediacji. W decyzji organ ochrony środowiska na 

podstawie analizy planu remediacji stwierdził, iż prowadzenie remediacji w odniesieniu do 

żużli i innych odpadów budujących nasyp jest nieuzasadnione, zwłaszcza w świetle faktu, iż 

autorzy dokumentacji nie wykazali, by dochodziło do rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 
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poprzez pylenie. Badania żużli przeprowadzone w 2008 r. przez Przedsiębiorstwo Ochrony 

Środowiska „EKOPOMIAR” w Gliwicach, na które powołują się autorzy Projektu planu 

remediacji, pozwoliły na dopuszczenie materiału w postaci żużli pohutniczych do prac 

budowlanych jako tzw. kruszywo sztuczne, głównie jako materiał do utwardzania powierzchni. 

Zgodnie z opinią ww. podmiotu, materiał nasypowy zdeponowany na przedmiotowym terenie 

może być wykorzystywany m.in. do lokowania w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, w 

produkcji materiałów budowlanych: pustaków, kostki brukowej, prefabrykatów, rekultywacji i 

niwelacji terenu, w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, drogowym i wodnym - do 

budowy nasypów drogowych, ulepszania podłoża i podbudowy drogowej stabilizowanej 

mechanicznie lub nawierzchni z tłucznia kamiennego. Oznacza to, że może być częściowo 

wykorzystany w trakcie procesu zagospodarowania tego obszaru zgodnie z ustaleniami zmiany 

nr 1 Studium.  

Natomiast wykonane na potrzeby wspomnianego postępowania badania jakości 

gruntów wykazały, że na obszarze tym występują przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stężeń badanych parametrów. Zostały one stwierdzone w próbkach pobranych z nasypów 

niebudowlanych zbudowanych w głównej mierze z odpadów pohutniczych i pogórniczych, tj., 

żużli, spieków hutniczych, a także gruzu i gruntów mineralnych. Potwierdza to również opis 

budowy geologicznej terenu, zgodnie z którym na czwartorzędowych osadach naturalnych 

zalegają nasypy niekontrolowane, których głównym składnikiem jest żużel pohutniczy. 

W miejscu hałdy odpadów pohutniczych miąższość pokrywy żużli dochodzi do 10 m, 

a w miejscach po starej zabudowie nasypy żużlowe wypełniają zagłębienia po wyburzeniach 

i wykopach. Również historia zagospodarowania omawianego terenu wskazuje, iż stwierdzone 

stężenia metali ciężkich wynikają z charakteru i składu chemicznego wykorzystanych na tym 

terenie odpadów ze zwałowiska (hałdy) odpadów pohutniczych. Jednocześnie w próbkach 

pobieranych z gruntów rodzimych generalnie nie wykazywano stężeń przekraczających 

wartości dopuszczalne, za wyjątkiem punktowych przekroczeń dla cynku i kadmu jedynie w 1 

punkcie poboru próbki. Materiał budujący nasypy niebudowlane, z którego pobrano próby do 

badań laboratoryjnych stanowi w przeważającej większości odpady, którym można 

przyporządkować konkretny kod zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2014 r. w 

sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).  

Z punktu widzenia zmiany nr 1 Studium, gdzie planuje się na tym obszarze tereny 

mieszkaniowe i usługowe należeć one będą do grupy I (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395). Aby to osiągnąć niezbędne jest usunięcie lub 

oczyszczenie zalegających na całym obszarze zanieczyszczonych gruntów nasypowych, które 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. 

zm.) po wydobyciu stanowić będą odpad. 

W związku z tym w zmianie nr 1 Studium zdecydowano się na dopuszczenie 

tymczasowo na terenie MUw5 instalacji do przetwarzania odpadów. O takim rozwiązaniu 

zdecydowała analiza wpływu na środowisko innych sposobów zagospodarowanie tego 

materiału.  

Z punktu widzenia środowiskowego jest to działanie korzystne, gdyż ogranicza 

transportowanie zanieczyszczonych gruntów i zmniejsza ryzyko powstania skażenia na innych 

obszarach.  

Oddziaływanie instalacji do przetwarzania odpadów na środowisko i krajobraz 

Przetwarzania odpadów na obszarze zmiany Studium będzie polegać na skruszaniu 

pozostawionych fundamentów i konstrukcji w miejscu ich zalegania z wytworzeniem: gruzu 

żelbetowego, ceglanego, odpadów drewna i innych materiałów z rozbiórek i remontów. 

Materiał ten w miarę możliwości będzie wykorzystany na miejscu do realizacji inwestycji, a 
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częściowo transportowany poza obszar zmiany Studium. Dlatego potencjalne oddziaływanie 

tej instalacji na środowisko będzie polegało na emisji hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Hałas będzie pochodził z pracy urządzeń instalacji, sprzętu załadowczego do 

instalacji oraz pracy koparek i ruchu samochodów (przemieszczanie odpadów/materiałów 

gruntowych). Natomiast emisje zanieczyszczeń do powietrza będą wynikiem pylenia w czasie 

przemieszczania i dostarczania odpadów do instalacji, pylenia wtórnego w czasie 

magazynowania odpadów i materiałów gruntowych oraz emisji ze spalania paliw w silnikach 

spalinowych. Na etapie projektowania i uzgadniania instalacji należy zaproponować środki 

techniczne i organizacyjne, które ograniczą emisję zanieczyszczeń i hałasu do środowiska. 

Zastosowane rozwiązania powinny gwarantować dotrzymanie standardów środowiska na 

terenach sąsiednich. 

W zakresie wpływu na krajobraz należy zauważyć, że ewentualne prace ziemne na tym 

obszarze będą prowadzone na terenie zdegradowanym, pokrytym pozostałościami 

infrastruktury. Po zakończeniu procesu rekultywacji instalacja powinna zostać zlikwidowana, a 

teren docelowo zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Część prac ziemnych 

związanych z rekultywacją (wydobycie gruntów i ich przemieszczenie) będzie równocześnie 

przygotowaniem terenu pod przyszłą inwestycję. Dlatego wpływ na krajobraz nie będzie 

odbierany w sposób negatywny. 

W zakresie oddziaływania instalacji na tereny sąsiednie mogą one polegać na: emisjach 

hałasu: z pracy instalacji i ruchu pojazdów, emisjach pyłów: z pracy instalacji i ruchu 

pojazdów oraz pylenia wtórnego z magazynowanych odpadów/materiałów gruntowych 

powstające głównie w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych (suche i wietrzne 

dni). W ramach działań ograniczających ewentualne negatywne oddziaływania na otoczenie 

procesu przetwarzania odpadów mogą znaleźć się następujące zalecenia: dotyczące czasu 

pracy instalacji (tylko w dzień) oraz ograniczania pylenia (zraszanie kruszywa, dróg 

wewnętrznych, obudowy przeciwpyłowe, czyszczenie kół pojazdów). 

Konkretne zalecenia powinny zostać wydane na etapie decyzji środowiskowej dla 

inwestycji oraz w przypadku stwierdzenia konieczności ich zastosowania wskazanej na etapie 

projektowania instalacji i późniejszej eksploatacji. Zastosowanie działań ochronnych powinno 

ograniczyć zasięg oddziaływania instalacji do przetwarzania odpadów do terenu inwestycji. 

Odziaływanie układu komunikacyjnego 

Zgodnie z planowanym zagospodarowaniem przebudowie ulegnie także układ 

komunikacyjny w obszarze i w otoczeniu zmiany Studium. Na obszarze zmiany Studium 

planuje się połączenie ul. Józefowskiej z planowaną drogą przebiegającą w Siemianowicach 

Śląskich łączącą ul. Telewizyjną z planowanym przedłużeniem na północ ul. Bohaterów Monte 

Cassino, połączenie al. Korfantego z ul. Plebiscytową w Siemianowicach Śląskich planowaną 

drogą przebiegającą wzdłuż granicy miasta Katowice oraz połączenie ul. w/w z ul. Katowicką 

w Siemianowicach Śląskich – ulica równoległa do al. Korfantego. Planowane drogi będą 

źródłem hałasu jednak będą przebiegać na obrzeżach terenów mieszkaniowych dlatego jest 

możliwość ograniczenia ich uciążliwości. Na planowanych drogach zakłada się rozwój 

komunikacji publicznej oraz wykorzystanie komunikacji pieszej i rowerowej na obszarach 

mieszkaniowo – usługowych. 

Obszar nr 1.2 

Podobnie jak w przypadku obszaru 1.1 na tym terenie znajdują się grunty 

zanieczyszczone na skutek składowania odpadów poprzemysłowych. Dotyczy to 2,6 ha działki 

w północnej części obszaru. Analogicznie do obszaru 1.1, są to grunty nasypowe o znacznej 

miąższości, których zanieczyszczenie maleje wraz z głębokością. Może to oznaczać, że 

znajdujące się pod nimi grunty rodzime nie są zanieczyszczone. Również w przypadku 
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przeznaczenia tego obszaru pod zabudowę mieszkaniową czy usługi konieczne będzie 

wywiezienie i utylizacja gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi gospodarki 

odpadami i Prawem ochrony środowiska. 

Zgodnie z rejestrem GDOŚ dostępnym na stronie: http://geoserwis.gdos.gov.pl/ mapy/  

w zakładce: szkody i zanieczyszczenia środowiska, na dz. 6/2 k.m. 5, obr. Ligota nie wskazano 

gruntów zanieczyszczonych wymagających remediacji. W związku z powyższym nie wskazuje 

się w zmianie nr 1 Studium przedmiotowego terenu jako obszaru wymagającego remediacji.  

W ramach zmiany Studium na obszarze nr 1.2 zmieniono północno-zachodnią część 

obszarów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej oraz obszarów 

zieleni o funkcji rekreacyjnej na obszary zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. Pozostałe 

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej średniowysokiej i wysokiej zmieniono na 

obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej. W ramach zmiany studium poza 

obszarami o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej wyznaczono 

13,47 ha obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną oraz 4,77 ha obszarów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej niskiej.  

W przypadku tego obszaru pewnym ograniczeniem w zagospodarowaniu może być 

występowanie terenów leśnych i zadrzewionych oraz obecność zbiorników wodnych. 

Z dostępnych informacji przyrodniczych wynika że w sąsiedztwie zbiorników wodnych może 

występować chroniony gatunek ważki - zalotka większa Leucorrhiniapectoralis(gatunek 

priorytetowy dla Dyrektywy Siedliskowej). Gatunek ten stwierdzono w rejonie stawu 

i zapadliska na Katowickiej Hałdzie pomiędzy ulicami Załęska Hałda – Okrężna – 

Brygadzistów. Ponadto obszar ten od zachodu graniczy z korytarzem przemieszczania się 

ssaków kopytnych, który obejmuje rozległy kompleks leśny w tej części Katowic. W ramach 

obowiązującego Studium na tym obszarze planowany jest także przebieg drogi głównej.  

Tereny o najwyższym stopniu zadrzewienia oraz ze zbiornikami wodnymi znajdą się 

w granicach obszarów zabudowy usługowej z zielenią urządzoną. W ramach tych obszarów 

realizowane mogą być różnorodne funkcje usługowe ale wprowadzono także zapis 

o konieczności przeznaczenia co najmniej 20% powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku 

studium na publicznie dostępne tereny zieleni urządzonej lub tereny usług sportu i rekreacji. 

Ponadto zmiana Studium zaleca utrzymać istniejące lasy, z możliwością ich ekstensywnego 

zagospodarowania do celów rekreacyjno-wypoczynkowych. Dlatego istnieje możliwość 

takiego zaprojektowania tych obszarów aby zachować jak największą powierzchnię terenów 

zadrzewionych a także częściowo utrzymać występujące zbiorniki wodne. Mogą one stać się 

atrakcyjnymi elementami terenów zieleni oraz sportowo – rekreacyjnych, a ponadto utrzymać 

swoje walory przyrodnicze. W przypadku jednak konieczności ich likwidacji istnieje 

możliwość ich odtworzenia na samym obszarze zmiany Studium w ramach terenów 

usługowych z zielenią lub na nawet na terenach mieszkaniowo – usługowych wyznaczonych w 

pobliżu. Zgodnie z zaleceniem z opracowania ekofizjograficznego na etapie projektowania 

wskazane jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej. Na etapie prognozy 

oddziaływania na środowisko do zmiany Studium opierano się na dostępnych materiałach 

przyrodniczych wskazujących na obecność na tym obszarze chronionego gatunku ważki. W 

tym kontekście ważne jest utrzymanie istniejących zbiorników wodnych i ich otoczenia. 

Ustalenia zmiany Studium dopuszczają taką możliwość dlatego uznano, że zaproponowane 

zagospodarowanie może być realizowane na tym obszarze a jego oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze może być skutecznie ograniczone lub wyeliminowane. Ponadto w przypadku 

lokalizacji na tych obszarach funkcji mieszkaniowej i innych funkcji chronionych przed 

hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska dopuszcza się je wyłącznie pod 

warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania 

ekranów akustycznych. Nową zabudowę mieszkaniową należy wyposażać w tereny zieleni 

urządzonej przeznaczone do zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie codziennego 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/


114 

 

wypoczynku, a tereny zieleni powinny być lokalizowane i urządzane w sposób minimalizujący 

uciążliwość hałasu komunikacyjnego i zapewniający bezpieczeństwo publiczne. 

Obszar nr 1.3 

W ramach zmiany nr 1 Studium na obszarze 1.3 zmieniono parametry i wskaźniki 

zagospodarowania terenu w granicach obszaru wielkopowierzchniowych centrów handlowo-

usługowych oraz dopuszczono realizację zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzenie zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej może być dopuszczone wyłącznie pod warunkiem możliwości 

spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania ekranów akustycznych od 

strony ul. Górnośląskiej, przy czym udział powierzchni zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej nie może przekraczać 10% obszaru. Dotrzymanie standardów akustycznych dla 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na tym obszarze bez budowy ekranów akustycznych 

od strony autostrady A4 może być trudne. Jednak utrzymanie usługowego charakteru 

zagospodarowania jedynie z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w ograniczonym 

zakresie nie będzie wymuszać wprowadzenia określonych standardów akustycznych. W takim 

przypadku możliwe są działania w kierunku stosowania rozwiązań technicznych 

zapewniających odpowiednie warunki akustyczne w budynkach. 

Warto też zwrócić uwagę, że obszar ten znajduje się w pobliżu lotniska Muchowiec 

dlatego potencjalne zagospodarowanie będzie podlegało ograniczeniom wynikającym z tego 

położenia (np. ograniczona wysokość zabudowy czy dopuszczone funkcje). Obecnie hałas 

lotniczy nie jest znaczący i nie powoduje uciążliwości dla okolicznej zabudowy. Nie wykracza 

on poza granice lotniska. Sytuacja ta nie powinna się znacząco zmienić po modernizacji. 

Dlatego ewentualna zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, która mogłaby powstać na tym 

obszarze nie będzie narażona na hałas lotniczy.  

Ponadto na obszarze 1.3 powiększono obszar zabudowy usługowej o 0,65 ha kosztem 

obszaru zieleni o funkcji rekreacyjnej, który zlokalizowany jest poza obszarem o w pełni 

wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. W obowiązującym Studium jest 

to obszar zieleni o funkcji rekreacyjnej Zu3 pomiędzy ul. Górnośląską a ul. Lotnisko. Jednak 

ze względu na sąsiedztwo autostrady i terenów usługowych nie pełni on swojej roli. Ponadto 

na terenie tym od strony południowej powstał utwardzony plac, na którym parkowane są 

samochody z salonu samochodowego zlokalizowanego na obszarze usługowym U1. Pozostałe 

tereny zieleni porośnięte młodymi zadrzewieniami, głównie brzozami oraz częściowo 

z nawierzchnią trawiastą, głównie od strony autostrady nie nadają się na tereny rekreacyjne, 

dlatego też zaproponowano, aby teren ten włączyć do obszaru zabudowy usługowej U1, ale 

z wydzieleniem ich jako strefa zieleni. W celu zachowania istniejących zadrzewień wzdłuż 

ul. Lotnisko wyznaczono tereny zieleni urządzonej wymagające zachowania. 

W przypadku pozostałych terenów na tym obszarze zmiana nr 1 Studium nie 

wprowadza zmian, które skutkowałyby dodatkowym oddziaływaniem na środowisko.  

Prognoza zmian środowiska w wyniku realizacji ustaleń studium 

Zgodnie z metodyką prognozy na obszarze objętym Studium wyznaczono trzy grupy 

terenów o zróżnicowanym wpływie na środowisko przyrodnicze. Są to tereny, na których 

prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie korzystny dla środowiska (A), tereny, na 

których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie generował niskie uciążliwości dla 

środowiska (B) oraz tereny, na których prognozowany wpływ ustaleń Studium będzie 

generował duże uciążliwości dla środowiska (C). 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, zmniejszanie lub kompensowanie negatywnych 

działań na środowisko oraz propozycje rozwiązań alternatywnych 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania realizacji Studium na środowisko 

przedstawia się następujące wnioski i propozycje działań:  
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- realizacja zabudowy na obszarach wskazanych w Studium powinna być poprzedzona 

wyposażeniem terenów w infrastrukturę techniczną, a przede wszystkim 

skanalizowaniem terenów oraz zapewnieniem dojazdu; 

- powinien być prowadzony ścisły nadzór budowlany w celu uniknięcia nadmiernej 

rozbudowy i budowy nowych obiektów budowlanych. 

Ustalenia analizowanego Studium są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami 

ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego 

i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, 

dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie powiatu i województwa 

i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów 

zurbanizowanych. Ustalenia Studium nie ingerują w tereny o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na 

obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do 

proponowanych w ustaleniach Studium uznając, że zaproponowane ustalenia są 

najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków 

rozwoju gminy. Należy też zwrócić uwagę, że dokument Studium stanowi jedynie ramy 

rozwoju przestrzennego gminy, precyzowane następnie bardziej szczegółowo na etapie planów 

miejscowych. Dlatego Studium dopuszcza na poszczególnych terenach różnorodne 

przeznaczenia np. zabudowę mieszkaniową, ale też rekreacyjną czy zieleń. Umożliwia to 

regulowanie, „wariantowanie” zagospodarowania na poszczególnych terenach oczywiście 

w ramach ustalonych w Studium ogólnych zasad. 

Przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 

Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), prognoza oddziaływania na 

środowisko zawiera rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

Poniżej zawarto propozycje zastosowania działań mogących zminimalizować niekorzystne 

oddziaływania będące skutkiem wprowadzenia w życie postanowień zmiany Studium, w tym 

oddziaływania na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000. 

Działania minimalizujące negatywne oddziaływania 

1. Zaleca się ewentualną lokalizację zabudowy w sąsiedztwie istniejących dróg 

utwardzonych lub polnych i pozostawienie wnętrz lub zaplecza działek budowlanych 

jako powierzchni biologicznie czynnych. 

2. W trakcie realizacji dróg planowanych prace ziemne prowadzić tak, aby nie uszkadzać 

systemu korzeniowego towarzyszących zadrzewień i w jak najmniejszym stopniu 

prowadzić wycinkę drzew. 

3. Wszelkie sieci infrastrukturalne, które będą w przyszłości doprowadzone do obszarów 

zurbanizowanych powinny towarzyszyć planowanym ciągom komunikacyjnym lub być 

lokalizowane z jak najmniejszym naruszeniem siedlisk. 

4. Dla ogrzewania budynków zaleca się stosowanie proekologicznych mediów 

grzewczych, systemów bazujących na energii odnawialnej lub podłączenie jak 

największej liczby obiektów do centralnej sieci ciepłowniczej, celem ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrza, w szczególności niskiej emisji. 

Informacje o możliwym oddziaływaniu na obszary natura 2000 i obszary chronione 
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W obszarach zmiany Studium nie występują obszary i obiekty prawnie chronione. Nie 

występują one także w pobliżu obszarów zmiany, a same obszary nie stanowią elementów 

systemu przyrodniczego miasta. Jedynie na obszarze nr 1.2 zidentyfikowano tereny leśne 

i zadrzewione wraz ze zbiornikami wodnymi, w obrębie których może występować chroniony 

gatunek ważki. W pozostałych przypadkach są to tereny albo zurbanizowane albo będące 

nieużytkami, najczęściej pozostałościami po dawnych funkcjach przemysłowych. W obrębie 

terenów poprzemysłowych na obszarze nr 1.1 występują historyczne zanieczyszczenia gruntów 

które wymagają remediacji. W przypadku obszaru nr 1.2 planowane zagospodarowanie może 

doprowadzić do usunięcia części zadrzewień a być może także likwidacji zbiorników 

wodnych. Jednak zgodnie z ustaleniami Studium możliwe jest także takie zagospodarowanie 

tego obszaru aby zachować w znaczącym udziale tereny zadrzewione oraz wodne. W 

przypadku ich likwidacji zaleca się odtworzenie siedlisk przyrodniczych w pobliżu 

realizowanych inwestycji, w tym np. zbiorników wodnych na terenach projektowanych 

terenów zieleni lub takie projektowanie aby zachować istniejące zbiorniki. 

Planowane zagospodarowanie nie powinno wpłynąć znacząco negatywnie na system 

przyrodniczy miasta oraz jego integralność. 

Oddziaływanie skumulowane 

Nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań skumulowanych 

wynikających z realizacji Studium. 

Projekt Studium stwarza warunki do ograniczenia lub eliminacji części z negatywnych 

skutków planowanych zmian. Ich realizacja i ostateczny wpływ na środowisko przyrodnicze 

powinny być regulowane na etapie planów miejscowych oraz konkretnych decyzji 

administracyjnych wydawanych w oparciu o te dokumenty z zastosowaniem regulacji 

wynikających z przepisów dotyczących ochrony przyrody i środowiska., 
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