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1. WSTĘP

Podstawą prawną opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice” jest ustawa z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 9, art. 10, art. 11, art.

12 i art. 13) (tekst jednolity Dz.U.2012.0.647) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.0.594). W oparciu o powyższe

przepisy Rada Gminy w Zbrosławicach podjęła w dniu 22.10.2008 r. stosowną

uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Podstawą prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Zbrosławice” jest 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.2009.199.1227).

Prognoza jest częścią prowadzonego postępowania w ramach strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice.

Niniejszą prognozę wykonano na zlecenie Firmy AN ARCHI GROUP z Gliwic

dla potrzeb projektowanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Zbrosławice”. 

Zakres prognozy został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony

Środowiska w Katowicach pismem z dnia 05.01.2012 r. (znak: WOOŚ-

411.165.2011.MG) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w

Bytomiu pismem z dnia 23.01.2012 r. (znak: ZNS/522-21/11/12).

W opracowaniu na początku rozdziałów i podrozdziałów przytoczono

dosłowne brzmienie właściwego fragmentu ustawy, do którego odnosi się tekst

zawarty w danym rozdziale.
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2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. a

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera:

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego

powiązaniach z innymi dokumentami

2.1. Zawartość projektowanego dokumentu 

Jak już podano we wstępie, opracowywana prognoza odnosi się do projektu

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Zbrosławice.

Projekt Studium obejmuje:

- część A: Uwarunkowania

- część B: Ustalenia

- część C: Plansze graficzne ustaleń

- część D: Uzasadnienie i synteza ustaleń

Zakres uwarunkowań zawartych w projekcie „Studium…” obejmuje:

1) dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu;

2) stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony;

3) stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i

jakości zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego;

4) stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
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5) warunki i jakość życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;

7) potrzeby i możliwości rozwoju gminy;

8) stan prawny gruntów;

9) występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów

odrębnych;

10) występowanie obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

11) występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;

12) występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów

odrębnych;

13) stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopień

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki

odpadami;

14) zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

Przedmiotem ustaleń zawartych w projekcie „Studium…” są:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w

tym tereny wyłączone z zabudowy;

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów;

4) ochrona krajobrazu kulturowego;

5) ochrona uzdrowisk;

6) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej;

7) kierunki rozwoju systemów komunikacji;

8) kierunki rozwoju infrastruktury technicznej;

9) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym;

10) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o

znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania

przestrzennego województwa i ustaleniami programów;

11) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;

12) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości;
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13) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej

2.000 m2;

14) obszary przestrzeni publicznej;

15) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

16) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;

17) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;

18) obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych;

19) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;

20) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;

21) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;

22) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

W podrozdziale 2.4 podano w sposób skrótowy nowe przeznaczenie terenów

zaproponowane w projekcie „Studium…”.
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2.2. Cele projektowanego dokumentu 

Celem sporządzenia „Studium…” jest określenie polityki przestrzennej Gminy,

w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem tej polityki

jest cała przestrzeń gminy w jej granicach administracyjnych. Studium jest też

dokumentem, w którym następuje transpozycja strategii rozwoju i planu

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz koncepcji polityki

przestrzennego zagospodarowania kraju na obszar gminy.

Dodatkowy cel sporządzenia studium wynika z art. 24 ust 3 ustawy o

gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2010.102.651), w myśl którego

studium stanowi podstawę do tworzenia gminnych zasobów nieruchomości. Zasoby

te, zgodnie z ust. 2, mogą być wykorzystywane na cele rozwojowe gmin i

zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na cele budownictwa

mieszkaniowego i związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury

technicznej, jak również na realizację innych celów publicznych.

Rozwinięciem powyższych celów jest także dostosowanie dotychczas

realizowanych kierunków zagospodarowania przestrzennego do zmieniających się

uwarunkowań prawnych zwłaszcza w zakresie oddziaływania na środowisko i

zdrowie ludzi.
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2.3. Powiązania z innymi dokumentami

Projekt „Studium…” opracowany został w powiązaniu z:

1) Koncepcją polityki przestrzennego zagospodarowania kraju z 2000 r.

2) Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia 2007-2013 wspierającymi

wzrost gospodarczy i zatrudnienia z 2006 r.;

3) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-

2013;

4) Strategią rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020;

5) Planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004 r.);

6) Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym Gminy Zbrosławice (2012 r.);

7) Uchwałą Nr XXIV/273/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia z dnia 22 października

2008 r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji sporządzenia studium

uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy.
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2.4. Przeznaczenie terenów

Analizowany projekt „Studium…” akceptuje przeznaczenie terenów przyjęte

w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego oraz określa nowe

kierunki i wskaźniki dla terenów nie objętych dotychczas planami zagospodarowania

przestrzennego. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie „Studium…”. Poniżej

podano także w sposób skrócony poszczególne przeznaczenia terenów. W ramach

ustaleń „Studium...” wyznaczono następujące strefy (wg oznaczeń planszy zbiorczej

projektu Studium):

1. Czekanów: 

cel: teren rozwoju i wspierania przedsiębiorczości;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe – dopuszczalne

tereny koncentracji usług, magazynów, składów, usług handlu, rzemiosła,

centra logistyczne z wyłączeniem obszarów produkcji przemysłowej;

dodatkowe – dopuszczalne tereny obsługi komunikacyjnej, tereny

infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

Nakazuje się utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej zieleni

urządzonej izolacyjnej szerokości min. od strony terenów zamieszkałych i

przeznaczonych pod zamieszkanie przed rozpoczęciem działalności

produkcyjnej lub usługowej.

2. Czekanów:

cel: tereny rozwoju osadnictwa - obszar terenów mieszkaniowych,

stworzenie lokalnego centrum mieszkaniowo usługowego wraz z

in f ras t ruk turą oświa tową i admin is t racy jną uzupe łn ionego

zorganizowanymi obszarami zieleni towarzyszącej przy ul. Tarnogórskiej

rozwój drobnej przedsiębiorczości i usług. Konieczne połączenie

komunikacji drogowej z przyległym obszarem w gminie Zabrze oraz poza

istniejącymi obszarami zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usługowej z drogą krajową (ul. Gliwicka); 

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej z uzupełniającą funkcją usługową, w pobliżu ul. Gliwickiej
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dodatkowo dopuszczalne tereny koncentracji usług nieuciążliwych, usług

handlu, gastronomii, hotelarstwa; dodatkowe - t e reny obs ług i

komunikacyjnej, tereny usług oświaty, kultu, sportu, administracji, tereny

infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

Konieczność wydzielenia obszarów zorganizowanej zieleni towarzyszącej

oraz zachowania buforowego pasa izolacyjnego od strony terenów

kolejowych i cmentarza.

3, 4. Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice:

cel: teren rozwoju i wspierania przedsiębiorczości;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny koncentracji

usług, magazynów, składów, usług handlu, rzemiosła, centra logistyczne z

wyłączeniem obszarów produkcji przemysłowej; dodatkowe -

dopuszczalne tereny obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury

technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich. Nakazuje się

utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej zieleni urządzonej

izolacyjnej szerokości min. od strony terenów zamieszkałych i

przeznaczonych pod zamieszkanie przed rozpoczęciem działalności

produkcyjnej lub usługowej. Konieczność zapewnienia zorganizowanej,

niezależnej obsługi komunikacji kołowej (poza obszarami przeznaczonymi

pod funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe sołectw, a także w

odległości mniejszej niż 80 m od nich) połączonej z drogami krajowymi,

lub powiatowymi z uwzględnieniem ich dopuszczalnych obciążeń.

3a. Świętoszowice:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, sportu, kultu, obsługi

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony

interesów osób trzecich.

3b. Czekanów:

cel: tereny rozwoju osadnictwa - obszar mieszkalnictwa jednorodzinnego;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej; dodatkowe - t e r e n y o b s ł u g i
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komunikacyjnej, tereny usług sportu, tereny infrastruktury technicznej,

obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

3c. Czekanów, Ziemięcice, Świętoszowice:

cel: tereny rozwoju i wspierania przedsiębiorczości;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny koncentracji

usług, magazynów, składów, usług handlu, rzemiosła, centra logistyczne z

włączeniem obszarów produkcj i przemysłowej; ; dodatkowe -

dopuszczalne tereny obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury

technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich. Nakazuje się

utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej zieleni urządzonej

izolacyjnej szerokości min. od strony terenów zamieszkałych i

przeznaczonych pod zamieszkanie przed rozpoczęciem działalności

produkcyjnej lub usługowej. Konieczność zapewnienia zorganizowanej,

niezależnej obsługi komunikacji kołowej (poza obszarami przeznaczonymi

pod funkcje mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe sołectw, a także w

odległości mniejszej niż 80 m od nich) połączonej z drogami krajowymi,

lub powiatowymi z uwzględnieniem ich dopuszczalnych obciążeń.

5, 7, 7a. Ziemięcice:

cel: tereny rozwoju osadnictwa - obszar terenów mieszkalnictwa

jednorodzinnego, stworzenie lokalnego centrum mieszkaniowo-

usługowego wraz z infrastrukturą oświatową i administracyjną w pobliżu

skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Ziemięcicką; przy ul. Mikulczyckiej

dopuszczalny rozwój drobnej przedsiębiorczości i usług, konieczne

stworzenie połączeń drogowych realizujących obsługę komunikacyjną

(kołową) obszaru od ul. Gliwickiej;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową w pobliżu

ulic Gliwickiej i Mikulczyckiej (wydzielone obszary) - dopuszczalne tereny

koncentracji usług nieuciążliwych, usług handlu, gastronomii, hotelarstwa.

Dla terenów oznaczonych jako mieszkaniowo-usługowe kształtowanie

zespołów zabudowy ekstensywnej z bezwzględnym nakazem

podporządkowania dominantom przestrzennym i osiom widokowym

sołectwa; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, tereny usług

oświaty, kultu, sportu, administracji, tereny infrastruktury technicznej,
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obowiązek ochrony interesów osób trzecich. Konieczność wydzielenia

obszarów zorganizowanej zieleni towarzyszącej oraz zachowania

buforowego pasa izolacyjnego od strony terenów kolejowych i ul.

Gliwickiej – nakazuje się utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej

zieleni urządzonej izolacyjnej.

7b. Ziemięcice:

cel: przestrzeń rozwoju usług turystyki , rekreacji i sportu;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny usług sportu i

turystyki, baz noclegowych, hotelowych; dopuszczalne zainwestowanie

kubaturowe: maksymalnie 150 m od ulicy obszarów zainwestowania

mieszkaniowego i mieszkaniowo-usługowego sołectwa Ziemięcice, dalej

tereny usług sportu i rekreacji bez prawa zainwestowania kubaturowego

(otwarte); dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej (z wyłączeniem

stacji paliw), tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony

interesów osób trzecich. Zalecane połączenie komunikacji drogowej z

drogą powiatową poza istniejącymi obszarami zabudowy mieszkaniowej i

mieszkaniowo-usługowej sołectwa Ziemięcice.

6. Przezchlebie, Ziemięcice: 

cel: dla obszaru między istniejącą zabudową sołectwa Przezchlebie a

torami kolejowymi tereny rozwoju osadnictwa - obszar  rozwoju sołectwa

Przezchlebie o charakterze  mieszkaniowo-usługowym (tereny zabudowy

jednorodzinnej).  Obszar zlokalizowany na południe od torów kolejowych -

stworzenie terenów rozwoju przedsiębiorczości;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową (dla

obszaru między istniejącą zabudową sołectwa Przezchlebie, a torami

kolejowymi). Dla terenów na południe od torów kolejowych - dopuszczalne

tereny koncentracji usług nieuciążliwych, usług handlu, produkcji

nieuciążliwej, składów, magazynowania, gastronomii, hotelarstwa. Dla

terenów oznaczonych jako mieszkaniowo-usługowe kształtowanie

zespołów zabudowy ekstensywnej z bezwzględnym nakazem

podporządkowania dominantom przestrzennym i osiom widokowym

sołectwa; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej (z wyłączeniem

stacji paliw), tereny usług oświaty, kultu, sportu, administracji, tereny
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infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

Konieczność wydzielenia obszarów zorganizowanej zieleni towarzyszącej

oraz zachowania buforowego pasa izolacyjnego od strony terenów

kolejowych – nakazuje się utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej

zieleni urządzonej izolacyjnej. Zalecane stworzenie obsługi komunikacji

kołowej do drogi powiatowej wzdłuż torów kolejowych.

6a, 6b, 6c, 6d. Przezchlebie, Ziemięcice: 

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego gminy; 

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej, jednorodzinnej, niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, sportu, kultu, obsługi

komunikacyjnej (z wyłączeniem stacji paliw), tereny infrastruktury

technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

8, 8a. Wieszowa:

cel: przestrzeń rozwoju osadnictwa - obszar terenów mieszkaniowych,

stworzenie lokalnego centrum mieszkaniowego ze strefą buforową zieleni

przy terenach PKP;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

obsługi komunikacyjnej, tereny usług oświaty, kultu, sportu, administracji,

tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób

trzecich.

9. Wieszowa, Zbrosławice: 

cel: tereny rozwoju osadnictwa - stworzenie lokalnego centrum

mieszkaniowo-usługowego wraz z infrastrukturą oświatową i

administracyjną uzupełnionego zorganizowanymi obszarami zieleni

towarzyszącej przy drodze powiatowej i głównych osiach kompozycyjnych

obszaru. Konieczne połączenie komunikacji drogowej z drogą powiatową i

krajową poza istniejącymi obszarami zabudowy mieszkaniowej i

mieszkaniowo-usługowej;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej z uzupełniającą funkcją usługową wzdłuż

osi kompozycyjnej wschód-zachód, dodatkowo dopuszczalne tereny

koncentracji usług nieuciążliwych, usług handlu, gastronomii, hotelarstwa;
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dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, tereny usług oświaty, kultu,

sportu, administracji, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony

interesów osób trzecich. Konieczność wydzielenia obszarów

zorganizowanej zieleni towarzyszącej oraz zachowania buforowego pasa

izolacyjnego od strony drogi powiatowej, krajowej i terenów składowisk w

sołectwie Wieszowa – nakazuje się utworzenie faktycznie czynnego pasa

szer. min. 50 m wysokiej zieleni urządzonej izolacyjnej. Dla terenów na

zachód od drogi powiatowej relacji Wieszowa - Zbrosławice kształtowanie

zespołów zabudowy ekstensywnej z bezwzględnym nakazem

podporządkowania dominantom przestrzennym i osiom widokowym

sołectwa.

10, 10a. Zbrosławice:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego gminy;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, sportu, kultu, obsługi

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony

interesów osób trzecich. Konieczne stworzenie możliwości obsługi

komunikacyjnej tego obszaru od północy.

10b. Zbrosławice: 

cel: tereny rozwoju usług i mieszkalnictwa gminnego;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - t e r e n y

mieszkaniowo-usługowe (jednorodzinne), tereny usług - magazynów,

składów, rzemiosła, gastronomii; dodatkowe - t e r eny obs ł ug i

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony

interesów osób trzecich.

10c. Ptakowice:

cel: tereny rozwoju osadnictwa – obszar terenów mieszkalnictwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe – dopuszczalne

tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności; dodatkowe –

dopuszczalne tereny szeroko pojętych usług nieuciążliwych, sportu, kultu,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek

ochrony interesów osób trzecich.

10d. Ptakowice:
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cel: obszar rozwoju terenów mieszkalnictwa jednorodzinnego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, kształtowanie zespołów zabudowy

ekstensywnej; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, tereny usług

sportu, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów

osób trzecich.

10e. Ptakowice:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego jednorodzinnego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej; dodatkowe – dopuszczalne

tereny szeroko pojętych usług nieuciążliwych, sportu, kultu, obsługi

komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, towarzyszących

funkcjom podstawowym ochrona Ostoi Leśnej w Starych Reptach.

10f. Ptakowice:

c e l : przestrzeń rozwoju usług turystyki , rekreacji i sportu, rozwój

mieszkalnictwa sołectwa Ptakowice;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny usług sportu i

turystyki, baz noclegowych, hotelowych; dopuszczalne zainwestowanie

kubaturowe: maksymalnie 15% obszaru, pozostałe tereny usług sportu i

rekreacji bez prawa zainwestowania kubaturowego (otwarte), ochrona

Ostoi Leśnych w Starych Reptach; dodatkowe - tereny obsługi

komunikacyjnej (z wyłączeniem stacji paliw), tereny infrastruktury

technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich. 

11. Szałsza: 

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, magazynowania, sportu, kultu,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek

ochrony interesów osób trzecich.

11a. Szałsza: 

c e l : tereny rozwoju osadnictwa - obszar terenów mieszkalnictwa

jednorodzinnego;
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dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej, kształtowanie zespołów zabudowy

ekstensywnej z bezwzględnym nakazem podporządkowania dominantom

przestrzennym i osiom widokowym sołectwa; dodatkowe - tereny obsługi

komunikacyjnej, tereny usług sportu, tereny infrastruktury technicznej,

obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

11b, 11c. Szałsza:

c e l : tereny rozwoju usług i mieszkalnictwa - stworzenie obszaru

mieszkaniowo-usługowego wraz z infrastrukturą oświatową i

administracyjną oraz terenów rozwoju drobnej przedsiębiorczości dla

terenów od strony ul. Gliwickiej;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - dopuszczalne

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej intensywności, tereny

koncentracji usług nieuciążliwych - magazynów, składów, usług handlu,

gastronomii, hotelarstwa, produkcji nieuciążliwej; dodatkowe - tereny

obsługi komunikacyjnej, tereny usług oświaty, kultu, sportu, administracji,

tereny infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób

trzecich.

12, 12a. Wilkowice:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, magazynowania, sportu, kultu,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek

ochrony interesów osób trzecich.

13. Łubek:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego sołectwa;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, magazynowania, sportu, kultu,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek

ochrony interesów osób trzecich.

14. Kopienica:

cel: tereny rozwoju mieszkaniowego sołectwa;
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dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności; dodatkowe - tereny

szeroko pojętych usług nieuciążliwych, magazynowania, sportu, kultu,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej, obowiązek

ochrony interesów osób trzecich.

15. Wieszowa:

cel: miejsce obsługi podróżnych dla autostrady A1;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny koncentracji

usług, gastronomii, hotelarstwa, parkingów, tereny obsługi infrastruktury

drogowej; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, stacji paliw, tereny

infrastruktury technicznej, obowiązek ochrony interesów osób trzecich.

16. Wieszowa:

cel: tereny rozwoju usług i mieszkalnictwa gminnego;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny koncentracji

usług - magazynów, składów, rzemiosła, gastronomii, hotelarstwa,

parkingów, baz logistycznych, tereny mieszkaniowo-usługowe; dodatkowe -

tereny obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej,

obowiązek ochrony interesów osób trzecich. 

17a. Przezchlebie - hałda:

cel: tereny rozwoju usług, turystyki, rekreacji i sportu;

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny szeroko

pojętych usług nieuciążliwych, zwłaszcza sportu, rekreacji, hotelarstwa,

obsługi komunikacyjnej, tereny infrastruktury technicznej; dodatkowe –

tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej.  Dopuszcza się czasowe

przeznaczenie obszaru na funkcje związane z usługami magazynowania,

składów i logistyki oraz produkcją przemysłową i usługową polegającą na

odzysku węgla oraz kamienia z zastrzeżeniami: nakazem przekształcenia

terenu po zakończeniu działalności na funkcje usług sportu i rekreacji;

zakazem obsługi komunikacji kołowej tego terenu w odległości mniejszej

niż 80 m, a także poprzez zainwestowanie, bądź przeznaczone pod

zainwestowanie mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe obszary na

terenie gminy. Nakazuje się nakaz urządzenia obsługi komunikacyjnej

poza wyżej wymienionymi obszarami z dopuszczeniem wykorzystania do

tego celu terenów nieczynnych torowisk kolejowych; nakazuje się
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utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej zieleni urządzonej

izolacyjnej szerokości min. 80 m od strony terenów zamieszkałych sołectw

Ziemięcice i Przezchlebie przed rozpoczęciem działalności produkcyjnej

lub usługowej.

17b. Przezchlebie - hałda:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe – tereny koncentracji

usług – magazynów, składów, rzemiosła, gastronomii, hotelarstwa,

parkingów, baz logistycznych, z wyłączeniem funkcji produkcyjnych.

Dopuszcza się czasowe przeznaczenie obszaru na funkcje związane z

usługami magazynowania, składów i logistyki oraz produkcją przemysłową

i usługową polegającą na odzysku węgla oraz kamienia z zastrzeżeniami:

nakazem przekształcenia terenu po zakończeniu działalności na funkcje

usług sportu i rekreacji; zakazem obsługi komunikacji kołowej tego terenu

w odległości mniejszej niż 80 m, a także poprzez zainwestowanie, bądź

przeznaczone pod zainwestowanie mieszkaniowe i mieszkaniowo-

usługowe obszary na terenie gminy. Nakazuje się nakaz urządzenia

obsługi komunikacyjnej poza wyżej wymienionymi obszarami z

dopuszczeniem wykorzystania do tego celu terenów nieczynnych torowisk

kolejowych; nakazuje się utworzenie faktycznie czynnego pasa wysokiej

zieleni urządzonej izolacyjnej szerokości min. 80 m od strony terenów

zamieszkałych sołectw Ziemięcice i Przezchlebie przed rozpoczęciem

działalności produkcyjnej lub usługowej.

Ponadto na obszarze gminy wprowadzono nowe, nieopisane powyżej, tereny.

Nie stanowią one głównych kierunków rozwoju gminy, a pozwalają na harmonijny

rozwój zwartych obszarów zainwestowanych – okalające, zainwestowane tereny. Dla

tych terenów wskazano jako dopuszczalną migrację funkcji sąsiadujących dla

realizacji bieżących potrzeb inwestycyjnych lokalnych społeczności (podstawowe

funkcje bytowo-mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe nieuciążliwe):

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności, tereny szeroko pojętych

usług nieuciążliwych administracji, oświaty, ochrony zdrowia, kultu
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religijnego, nauki, opieki społecznej, kultury, rekreacji, sportu, utrzymania

porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej itp., magazynowania,

obsługi komunikacyjnej wyłącznie w ramach kubatur obiektów

mieszkaniowych; dodatkowe - tereny obsługi  komunikacyjnej, tereny

infrastruktury technicznej, dopuszcza się sytuowanie budynków

gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, miejsc

postojowych, zieleni;

Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej  jednorodzinnej niskiej intensywności, tereny szeroko pojętych

usług nieuciążliwych administracji, oświaty, ochrony zdrowia, kultu

religijnego, nauki, opieki społecznej, kultury, rekreacji, sportu, utrzymania

porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej itp., magazynowania,

obsługi komunikacyjnej wyłącznie w ramach kubatur obiektów

mieszkaniowych; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, tereny

infrastruktury technicznej, dopuszcza się sytuowanie budynków

gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, miejsc

postojowych, zieleni;

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny szeroko pojętych usług nieuciążliwych

administracji, oświaty, ochrony zdrowia, kultu religijnego, nauki, opieki

społecznej, kultury, rekreacji, sportu, utrzymania porządku publicznego,

ochrony przeciwpożarowej itp., magazynowania, obsługi komunikacyjnej;

dodatkowe - tereny obsługi  komunikacyjnej, tereny infrastruktury

technicznej, dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych oraz

garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, miejsc postojowych, zieleni;

Tereny usług, magazynowania i składów:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny szeroko

pojętych  usług, magazynów, składów, rzemiosła z wyłączeniem obszarów

produkcji przemysłowej; dodatkowe - tereny obsługi komunikacyjnej, tereny

infrastruktury technicznej,  dopuszcza się sytuowanie budynków

gospodarczych oraz garaży, obiektów i sieci uzbrojenia terenu, miejsc

postojowych, zieleni; W ramach terenów zabudowy usługowej dopuszcza się
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zabudowę wielofunkcyjną z funkcjami usługowymi w parterach i funkcją

mieszkaniową na wyższych kondygnacjach budynków, szczególnie w

ramach zabudowy pierzei placów i ulic;

Tereny funkcji przemysłowych, magazynowych, transportowych:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - rozwój usług i

przemysłu o rynkowej orientacji i wysokiej technice jak też lokalizacja

magazynów, baz, zaplecza budownictwa i szerszego rozwoju hurtowni, w

obrębie wyznaczonych stref komercyjno-produkcyjnych oraz w ramach

restrukturyzacji obiektów po PGR. Przedsiębiorstwa nie oddziałujące w

sposób negatywny na otaczające środowisko mogą być lokalizowane w

ramach istniejących i projektowanych zespołów mieszkaniowych lub obok

nich jako strefy komercyjno-produkcyjne; dodatkowe – dopuszcza się

sytuowanie obiektów zaplecza administracyjno-socjalnego, zabudowy

hotelowej i mieszkaniowej, budynków gospodarczych oraz garaży, obiektów i

sieci uzbrojenia terenu, miejsc postojowych, zieleni urządzonej. W ramach

przeznaczenia uzupełniającego dopuszcza się zachowanie i modernizację

istniejących budynków mieszkalnych. Zakaz lokalizacji obiektów handlowych

o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;

Tereny zabudowy zagrodowej:

dopuszczalne przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej z dopuszczeniem usług i

działalności nie powodującej ponad normatywnych emisji substancji

szkodliwych oraz drgań, hałasu i promieniowania, ścieków, odpadów do

środowiska, a dla istniejącej zabudowy zagrodowej możliwość adaptacji i

modernizacji, bez zwiększania uciążliwości w stosunku do sąsiednich

terenów mieszkaniowych; dodatkowe – dopuszcza się sytuowanie:

budynków gospodarczych oraz garaży, miejsc postojowych, obiektów i sieci

uzbrojenia terenu, zieleni i ogrodów przydomowych;

Tereny lasów:

Wyznacza się dla tych terenów funkcje: ochronną, ekologiczną,

gospodarczą, krajobrazową i lokalnie rekreacyjną. Lasy gminy w powiązaniu

z ciągami ekologicznymi ekosystemu lasów gmin sąsiednich zachowują

układ ciągłości przestrzennej systemu przyrodniczego. Podstawowe kierunki

zagospodarowania obszarów leśnych to ochrona ich walorów przyrodniczych
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i użytkowych, oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej funkcjonowania w

ramach systemu ekologicznego gminy, powiatu i województwa oraz

racjonalne wykorzystanie dla potrzeb gospodarczych i rekreacyjno-

wypoczynkowych. Zakaz lokalizacji stałych obiektów i urządzeń

kubaturowych, z wyjątkiem infrastruktury związanej z obsługą leśnictwa.

Ewentualne trasy turystyczne, piesze i rowerowe należy prowadzić na

obrzeżach lasów, lub z wykorzystaniem istniejących dróg leśnych. Proponuje

się sukcesywne zalesianie terenu, w tym zwłaszcza gruntów o niskich

klasach bonitacyjnych, a do czasu zalesienia tereny te pozostają w

dotychczasowym użytkowaniu rolniczym.

Tereny rolnicze (otwarte, upraw polowych, łąk, pastwisk i sadów): 

Wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej ze znaczącym udziałem

gospodarki polowej. Rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz przyrodnicze,

kulturowe i krajobrazowe wartości terenu podlegające wzmożonej ochronie.

Utrzymanie istniejących sadów z możliwością ich powiększania kosztem

terenów rolnych. Tereny istniejącej zieleni nieurządzonej (łęgowej, łąk,

pastwisk, sadów, itp..), w tym tworzące ciągi powiązań przyrodniczych.

Tereny zieleni nieurządzonej – naturalnej, łąki, pastwiska, nieużytki rolne z

dopuszczeniem terenowych urządzeń sportu i rekreacji (ścieżki rowerowe,

boiska, przystań rzeczna). Utrzymanie w dotychczasowym użytkowaniu

istniejących łąk i pastwisk oraz ochrona przed zainwestowaniem i degradacją

sanitarną. Ochrona istniejących zadrzewień i zakrzewień. Zakaz lokalizacji

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, usługowo-produkcyjnej oraz ferm

hodowlanych. Zakaz lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury technicznej o

wysokości pow. 20 m z wyjątkiem inwestycji celu publicznego, w tym

systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Utrzymanie istniejącej

zabudowy rozproszonej z wykluczeniem jej uzupełniana zabudową

zagrodową oraz ochrona zabudowy o wartościach kulturowych. Utrzymanie

istniejących tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury, z dopuszczeniem

ich uzupełnień w niezbędnym zakresie. Dopuszcza się możliwość

wykorzystania terenu na cele inne niż gospodarka polowa. Dopuszczenie

realizacji ciągów i urządzeń uzbrojenia terenu. Zakaz prowadzenia

działalności powodujących zanieczyszczenie wód. W uzasadnionych

przypadkach, pod warunkiem nie naruszania korytarzy ekologicznych,
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dopuszcza się: urządzenia działalności gospodarczej związanej z rolnictwem,

zwłaszcza z gospodarką hodowlaną, w tym w szczególności – wymagającej

zachowania określonych odległości od zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

urządzenia związane z gospodarką leśną i wodną; ruch turystyczny po

wyznaczonych ścieżkach. W istniejącej zabudowie mieszkaniowej i

gospodarczej – dopuszcza się remonty, modernizację, przebudowę i

rozbudowę oraz uzupełnianie wyposażenia w zakresie infrastruktury

technicznej; zakazuje się sytuowania zabudowy na nowych terenach.

Utrzymuje się istniejące trasy komunikacyjne i ciągi infrastruktury

technicznej, z dopuszczeniem ich uzupełnień. Rozwój urządzeń związanych

z turystyką i wypoczynkiem, a także niezbędnych urządzeń z zakresu

gospodarki leśnej, wodnej i rolniczej oraz komunikacji i infrastruktury

technicznej, warunkuje się spełnieniem wymagań w zakresie ochrony

środowiska przyrodniczego i krajobrazu. Na gruntach o kl. bonitacyjnej IV, V i

VI oraz pozaklasowych dopuszcza się budowę zespołów ogniw

fotowoltaicznych – szczegółowe ustalenia należy sprecyzować w zapisach

MPZP.

Tereny zieleni urządzonej:

Tereny przeznaczone pod zieleń urządzoną – publiczną o funkcji

wypoczynkowo-rekreacyjnej: tereny zieleni parkowej z dopuszczeniem

terenowych urządzeń sportu i rekreacji (ścieżki rowerowe, boiska, place

zabaw), mała architektura. Podstawowy kierunek zagospodarowania zieleni

urządzonej to ochrona jej powierzchni i form zagospodarowania przed

likwidacją z wyjątkiem szczególnych przypadków realizacji niezbędnych

elementów komunikacyjnych lub infrastrukturalnych. 

Tereny cmentarzy:

Zakłada się utrzymanie obecnych cmentarzy i rezerwowania terenu dla

powiększenia ich powierzchni. Dopuszcza się zabudowę towarzyszącą dla

obsługi cmentarza, np.: kaplica, dom pogrzebowy, obsługa administracyjna,

sanitarna oraz parkingi dla obsługi cmentarza w tym tymczasowe.

Tereny zamknięte:

Tereny zamknięte stanowią tereny kolejowe.

Tereny o przeznaczeniu nierolniczym i nieleśnym: 
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dopuszczalne przeznaczenie terenu: zgodne z treścią ustaleń

obowiązujących planów miejscowych. 
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3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM 

DOKUMENTEM (OKREŚLENIA, ANALIZY I OCENY)

3.1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w 

przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. a

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

2) określa, analizuje i ocenia:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku

braku realizacji projektowanego dokumentu

a) istniejący stan i funkcjonowanie środowiska

Budowa geologiczna i rzeźba 

Najstarszymi utworami geologicznymi występującymi w podłożu osadów

czwartorzędowych gminy Zbrosławice są utwory karbonu dolnego (wizen). Są to,

występujące wzdłuż północnej granicy gminy we wsi Jasiona, szarogłazy, zlepieńce i

łupki kulmu. Ich płytkie stosunkowo zaleganie jest wynikiem tektonicznego

wyniesienia. Właściwy fundament geologiczny obszaru stanowią warstwy karbonu

górnego. Występują one pod miąższą serią utworów triasowych jako warstwy

brzeżne. Wśród osadów karbońskich występują m.in. warstwy karbonu

produktywnego, spośród których duże znaczenie mają, zawierające pokłady węgla,

warstwy gruszowskie występujące w południowej części gminy Zbrosławice.

Okres lądowy występował także na obszarze gminy Zbrosławice na początku

ery mezozoicznej, o czym świadczy występowanie na utworach karbońskich warstwy

piasków i iłów czerwonych i pstrych należącej do piętra środkowego pstrego

piaskowca (dolny trias). Warstwa piasków i iłów pochodzi z sedymentacji rzecznej. W

górnej części pstrego piaskowca obszar został zalany ciepłym morzem triasowym, w
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którym osadziły się miąższe serie wapieni i dolomitów. Na obszarze gminy

Zbrosławice nie są znane bezpośrednie odsłonięcia tych utworów.

Największe rozprzestrzenienie na terenie gminy mają serie wapienia

muszlowego (trias środkowy). Występują one powszechnie w podłożu utworów

czwartorzędowych a także w wielu miejscach bezpośrednio na powierzchni.

Najstarszą serią są warstwy gogolińskie wykształcone w postaci wapieni

płytowych, falistych, zlepieńcowatych i komórkowych. Z kolei znacznie większe

rozprzestrzenienie mają wapienie jasnoszare krystaliczne z rogowcami warstw

gorazdeckich. Tworzą one w podłożu osadów czwartorzędowych w obrębie

analizowanego terenu dwie rozległe powierzchnie. Zespół wapienia muszlowego

(triasu środkowego) prócz wymienionych osadów na terenie gminy tworzą ponadto:

- warstwy terebratulowe – wykształcone w postaci margli szarych falistych z

wkładkami wapieni;

- warstwy karchowickie – wykształcone w postaci wapieni krystalicznych białych

i różowych;

- dolomity epigenetyczne - kruszconośne;

- dolomity diploporowe;

- dolomity jasnoszare margliste warstw z Tarnowic;

- łupki, dolomity, wapienie i piaskowce warstw rybniańskich, boruszowickich i

miedarskich;

- iły niebieskoszare i łupki margliste warstw boruszowickich.

Z kolei trias górny (kajper) reprezentują na obszarze gminy Zbrosławice iły

pstre i margle.

Najmłodszymi osadami okresu trzeciorzędowego są występujące wyspowo

piaski, iły, mułki i zlepieńce morza badeńskiego (neogen – miocen). Utwory

trzeciorzędowe na powierzchni współczesnej nie występują.

Ponad połowa powierzchni gminy przykryta jest warstwą utworów

czwartorzędowych o zróżnicowanej miąższości. Największe miąższości

czwartorzędu występują w obrębie form kopalnych, gdzie miąższość ich dochodzi do

ok. 60-70 m. Są to głównie fluwioglacjalne piaski i żwiry gliniaste podścielone

warstwą glin zwałowych zlodowacenia odry (środkowopolskiego). W czasie

kolejnego zlodowacenia (wisły) obszar gminy Zbrosławice znajdował się w strefie

klimatu peryglacjalnego. Powstały wówczas miąższe serie glin stokowych
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wykazujących się dużą zawartością frakcji pylastej. Wzbogacenie tych glin we frakcję

pylastą mogło nastąpić na skutek akumulacji pyłów w pasie wyżyn.

Po ustąpieniu lądolodów plejstoceńskich zaczął się holoceński cykl rozwoju

środowiska. Cykl ten szczególnie zaznaczył się w obrębie den dolinnych, w których

akumulowane są namuły rzeczne, a w miejscach bardziej wilgotnych odłożyły się

torfy.

Rzeźba współczesnej powierzchni topograficznej jest ściśle uzależniona od

opisanej budowy geologicznej. Obszar gminy Zbrosławice położony jest w obrębie

dwóch makroregionów. Zdecydowanie większa część znajduje się w makroregionie

Wyżyna Śląska, jedynie niewielki południowo-zachodni fragment obszaru gminy leży

w obrębie mezoregionu Kotlina Raciborska należącego do prowincji Kotlina

Raciborsko-Oświęcimska. Cechą charakterystyczną rzeźby jest występowanie

ciągów wzgórz, których trzon stanowią odporne na niszczenie warstwy triasowe

(dolomity i wapienie wapienia muszlowego). Większe obniżenie dolinne na obszarze

gminy stanowi dolina Dramy rozcinająca Garb Laryszowski. Skłony wysoczyzn

opadają w kierunku północnym ku dolinie Panwi i południowym ku dolinie Kłodnicy.

Głęboko wcięte doliny dopływów tych rzek rozcinają skłony wysoczyzn tworząc

charakterystyczne palczaste systemy.

Najwyższą powierzchnię na obszarze gminy Zbrosławice tworzą szerokie

garby Płaskowyżu Tarnowickiego, które na terenie gminy sięgają 320-325 m n.p.m.

Garby mają powierzchnię falistą ograniczoną stokami pochodzenia denudacyjnego.

Z kolei Garb Laryszowski obejmuje największą powierzchnię gminy. Wierzchowina

garbu (około 300 m n.p.m.) jest szeroka i falista. Pokrywają ją gliny i piaski

plejstoceńskie a rozcięła je przedczwartorzędowa dolina Dramy, wyścielona osadami

plejstoceńskimi. Płaskowyż Bytomski jest oddzielony wysokim progiem tektonicznym

od Garbu Tarnowickiego i Laryszowskiego na północy. Zachodnią granicę

płaskowyżu stanowią stoki pochodzenia erozyjno-denudacyjnego. Płaskowyż ten

zbudowany jest z wapieni i dolomitów triasowych.

Południowo-zachodnią część gminy Zbrosławice zajmują przeważnie gliniaste

Wysoczyzny Przywyżynne (240-270 m n.p.m.). Jest to północno-wschodni skraj

Kotliny Raciborskiej. Idąc od północy wydzielono tutaj: Wysoczyznę

Proboszczowicką, leżącą pomiędzy czołem progu środkowotriasowego a doliną
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Dramy oraz Wysoczyznę Czechowicką, położoną na południe od Dramy. Płaskie lub

faliste wierzchowiny wysoczyzn leżą w wysokości ok. 270 m n.p.m.

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na występujące na obszarze gminy

procesy krasowe. Uwidaczniają się one w terenie także jako zagłębienia o bardzo

zróżnicowanych wielkościach powierzchni. Zagłębienia te są efektem działania

procesów krasowych w trzeciorzędzie, których skutkiem było powstanie zapadlisk

krasowych o znacznej głębokości. Zapadliska te wypełnione zostały następnie

różnymi utworami (rumosz, piaski, żwiry, iły). Obecnie pełnią one rolę zagłębień

chłonnych, którymi odbywa się transport materiału drobnoziarnistego z powierzchni

do znajdujących się w podłożu szczelin i korytarzy krasowych. Materiał ten

transportowany jest przez wodę wsiąkającą z powierzchni. Miejsca te charakteryzują

się niestabilnością powierzchni topograficznej, na co wskazuje wykształcenie się

(reprodukowanie) zagłębień na powierzchni utworów czwartorzędowych. Głównym

rejonem narażonym na występowanie procesów krasowych jest obszar Garbu

Tarnowickiego, gdzie na powierzchni lub płytko pod pokrywą osadów

czwartorzędowych występują spękane wapienie i dolomity. Proces współczesnego

rozwoju zjawisk krasowych na większości obszaru gminy jest spowolniony z uwagi

na dużą marglistość utworów budujących obszar Garbu Laryszowskiego oraz

przykrycie ich miąższą serią trudno przepuszczalnych utworów gliniastych.

Identyfikacja form krasowych jest możliwa tylko przy wykonywaniu wierceń

geotechnicznych lub wykopów. Oprócz opisanych form krasowych mogą także

występować na obszarze gminy korytarze i szczeliny krasowe, którymi migruje woda

z powierzchni do poziomów wodonośnych. Korytarze te mogą powodować

niestabilność powierzchni. Stąd szczególną uwagę na te zagadnienia należy zwrócić

przy wykonywaniu rozpoznania geotechnicznego pod większe obiekty kubaturowe.

Na obszarze gminy Zbrosławice nie występują warunki do tworzenia się

osuwisk (osuwania się mas ziemnych) w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 27 marca

2003 r. (tekst jednolity Dz.U.2012.0.647) o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Warunki klimatyczne i topoklimatyczne

Gmina Zbrosławice zlokalizowana jest, według regionalizacji rolniczo-

klimatycznej Polski R. Gumińskiego (1948), w środkowej części dzielnicy XV

(częstochowsko-kieleckiej). Położenie gminy w środkowym pasie południkowym
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Polski sprawia, że docierają tu masy powietrza wilgotnego znad Atlantyku i masy

suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych mas powoduje

przejściowość klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmiennością warunków

pogodowych. Dzielnicę XV charakteryzują następujące warunki:

1) średnia temperatura stycznia wynosi –3,0°C, 

2) średnia temperatura lipca około 17,2°C, 

3) średnia temperatura roczna 7,6-7,7°C,

4) dni z przymrozkami od 112 do 130,

5) dni mroźnych ok. 20-40,

6) ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu kwietnia lub

na początku maja,

7) czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 50 dni,

8) okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni,

9) opady atmosferyczne zróżnicowane, do 800 mm/rok,

10) przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie.

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. Położona na

obszarze Lublińca stacja meteorologiczna posiada dane anemometryczne

reprezentatywne dla całego regionu. Z danych IMGiW za lata 1989-1998 wynika, iż w

rejonie stacji Lubliniec dominują wiatry z sektora zachodniego (od SW do NW, ok. 50 %

przypadków), znacznie mniejszy (ok. 26 %) jest udział wiatrów wschodnich (rys. 2).

Około 11 % przypadków stanowią cisze.

Przy charakterystyce klimatycznej szczególnie istotne są warunki opadowe na

analizowanym obszarze, od których zależy ilość wody pozostającej w obiegu.

Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w analizowanym rejonie kształtują

się w granicach od 671 mm (posterunek opadowy IMGW w Czekanowie) do 786 mm

(posterunek opadowy IMGW w Tworogu). Stosunek maksymalnych do minimalnych

rocznych sum opadów jest bardzo wyrównany i zawiera się w granicach 1,8-1,9, co

wskazuje na dużą stabilność warunków występowania opadów w skali regionu. W

ciągu roku dominują opady w półroczu letnim. Stosunek średnich sum opadów

półrocza letniego do zimowego wynosi 1,6-1,9. Średnio na obszarze gminy spada w
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półroczu letnim (IV-IX) około 61-65 % sumy rocznej opadu. Maksima opadowe

występują w lipcu, czerwcu i sierpniu, średnio po 80-100 mm opadu. Minima

opadowe zaś w lutym, styczniu i marcu, kiedy notuje się opady w granicach 33-

53 mm.

W ostatnich latach szczególnego znaczenia zaczynają nabierać krótkotrwałe

opady nawalne z uwagi na skutki jakie powodują (najczęściej o charakterze

katastrofalnym). Nie bez znaczenia jest tu często niedostateczny odbiór społeczny

podawanych przez służby meteorologiczne wielkości i prawdopodobieństwo

wystąpienia opadów. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż podawane wielkości opadów

w milimetrach oznaczają ilość wody w litrach na każdy metr kwadratowy (np. 10 mm

opadu to 10 litrów wody na każdy metr kwadratowy). Ponadto straty potęgowane są

niewłaściwym zagospodarowaniem przestrzeni, a zwłaszcza niedocenianiem roli jaką

w odpływie wód z opadów nawalnych pełnią doliny stale prowadzące wodę i suche

obniżenia dolinne. Poniżej przedstawiono prognozowane wielkości wystąpienia

opadów w rejonie gminy Zbrosławice (tab. 1).

Tabela 1. Maksymalne opady prawdopodobne w rejonie gminy Zbrosławice (w mm).

Czas trwania
opadu

Prawdopodobieństwo wystąpienia
1 % 5 % 10 %

5 min 19,9 16,0 14,1
30 min 40,6 32,6 28,6
1 godz. 49,5 39,7 34,9
2 godz. 58,7 47,2 41,4

12 godz. 74,1 60,4 53,6
24 godz. 93,4 76,1 67,5
72 godz. 125,6 102,7 91,3

Obliczono: wg E. Bogdanowicz i J. Stachý, IMiGW 1998.

Cechy topoklimatyczne. Na obszarze gminy Zbrosławice wydzielono 3 grupy

topoklimatów:

1. Topoklimat o warunkach korzystnych, do którego należą wszystkie poza

dolinami rzecznymi tereny leśne, stoki, równiny i wysoczyzny, tereny rolnicze oraz

dobrze przewietrzane i średnio zabudowane tereny, gdzie istnieje małe

niebezpieczeństwo stagnacji powietrza i zalegania zanieczyszczeń w przyziemnej

warstwie atmosfery.
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2. Topoklimat o warunkach średniokorzystnych, do których zalicza się równiny

zabudowane i uprzemysłowione, stawy, lasy, parki i ogrody położone w dnach dolin i

obrzeżeniach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo występowania przyziemnych inwersji

temperatur i stagnacji zanieczyszczeń.

3. Topoklimat o warunkach niekorzystnych, do którego należą tereny

intensywnie zabudowane, tereny podmokłych dolin rzecznych z łąkami, narażone na

przyziemne inwersje temperaturowe, przy niesprzyjających warunkach

synoptycznych zanieczyszczenie warstwy przyziemnej może być stosunkowo duże.

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Zbrosławice położony jest w obrębie dorzeczy dwóch

prawostronnych dopływów Odry:

1) dorzecze Małej Panwi - północna część gminy; dopływy: Liganzja i Stoła. Z terenu

gminy do Stoły uchodzi potok IV rzędu Brzeźnica;

2) dorzecze Kłodnicy – południowa część gminy; dopływy: Drama i Rokitnica (Potok

Mikulczycki).

Działy wodne dzielące zlewnie poszczególnych potoków odpowiednio są

działami II, III i IV rzędu. Dział II rzędu oddziela dorzecza Małej Panwi i Kłodnicy.

Przebiega on w środkowej części gminy na północ od rzeki Dramy. Przebieg jego jest

bardzo wyraźny. Podobnie wyraźny przebieg mają pozostałe działy wodne.

Zakłócenia w przebiegu działów wodnych pojawiają się w Przezchlebiu, gdzie w

wyniku eksploatacji surowców doszło do powstania rozległych wyrobisk częściowo

wypełnionych wodą, a następnie zrekultywowanych (zasypanych).

Powierzchniową sieć hydrograficzną uzupełniają występujące na obszarze

gminy Zbrosławice zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego. W dolinie

Dramy usytuowano zbiorniki zaporowe o różnorodnym przeznaczeniu (tzw.

wielozadaniowe). Znajdują się one w Kamieńcu i Karchowicach. Stawy hodowlane

usytuowano na Potoku Świętoszowickim w Ziemięcicach i na dopływach tego potoku

w Przezchlebiu i Wieszowej. Kilka stawów hodowlanych znajduje się na dopływach

Rokitnicy w Szałszy. Największe zbiorniki występują jednak w wyrobiskach po

eksploatacji piasków i żwirów w Przezchlebiu. Mają one powierzchnie sięgające 8 ha.

Oprócz tego występuje znaczna ilość bardzo małych zbiorników (oczek wodnych) w

niewielkich gliniankach i kamieniołomach na całym obszarze gminy.
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Na Dramie i jej dopływach, także na pozostałych potokach gminy, nie ma

posterunków wodowskazowych i nie są prowadzone systematyczne pomiary stanów

i przepływów wody. Sporadycznie wykonywane pomiary wykazują, iż przeciętne

przepływy wody są tu stosunkowo niewielkie. Pomiary wykonane w sierpniu 2001 r.

w warunkach pogodowych przeciętnych wykazały przepływy rzędu 0,51 m3/s na

Dramie w Pyskowicach (w sierpniu 1987 r. 0,2 m3/s) oraz 0,03 m3/s przy ujściu

Potoku z Łubia i 0,15 m3/s przy ujściu Potoku Świętoszowickiego. 

Na podstawie analizy danych regionalnych można stwierdzić, iż potoki gminy

Zbrosławice mają, zgodnie z klasyfikacją I. Dynowskiej i A. Tlałki (1978), reżim

wyrównany z wezbraniem wiosennym i bardzo słabym drugorzędnym wezbraniem

letnim oraz zasilaniem gruntowo-deszczowo-śnieżnym. Zgodnie z tak wyrażonym

reżimem potoki na obszarze gminy przez cały rok zasilane są z odpływu gruntowego,

natomiast przepływy podwyższone spowodowane są topnieniem śniegu wiosną lub

opadami letnimi. 

W przypadku gminy Zbrosławice szczególnie istotnym zagadnieniem jest

problem zagrożenia powodziowego związanego z rzeką Dramą. Zasięg i miejsca

zalewu powodziowego z 1997 roku, przedstawione w opracowaniu

ekofizjograficznym, wskazują na gwałtowny spływ wody ze zlewni dopływami Dramy,

co wynika w znacznej mierze z ich dużych spadków. Z kolei dno doliny Dramy

cechuje się znacznie mniejszym spadkiem i znajdują się w nim liczne przewężenia,

które tamują odpływ wody. Podobną rolę pełnią różne budowle znajdujące się w dnie

doliny (groble, nasypy drogowe, zbyt małe przepusty itp.). Należy przy tym

podkreślić, iż na mapie nie zaznaczono obszarów narażonych na niebezpieczeństwo

powodzi określonych w ustawie „Prawo wodne” (tekst jednolity Dz.U.2012.0.145),

ponieważ problem ten pozostaje zgodnie z prawem w gestii RZGW Gliwice, które nie

ustanowiło jeszcze takich obszarów dla Dramy.

Wody podziemne

Obszar gminy Zbrosławice należy, zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną

B. Paczyńskiego (1995), do regionu śląsko-krakowskiego (XII), subregionu triasu

śląskiego (XII1), rejonu gliwickiego - 450 (XII1B).

Warunki geologiczne gminy Zbrosławice sprzyjają występowaniu na jej

terenie, znaczących z gospodarczego punktu widzenia, poziomów wodonośnych

związanych z utworami czwartorzędu, triasu i karbonu.
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Piętro wodonośne czwartorzędu występuje na obszarze gminy pokrytym

utworami czwartorzędowymi. Cechuje się ono zróżnicowanymi warunkami

hydrogeologicznymi zależnymi od miąższości i wykształcenia litologicznego osadów.

W profilu piętra wodonośnego czwartorzędu stwierdzono występowanie od 1 do 3

poziomów.

Bardzo istotne znaczenie hydrogeologiczne i gospodarcze (z uwagi na dużą

zasobność) mają poziomy wodonośne związane z utworami triasu. Na obszarze

gminy Zbrosławice występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 330 „Zbiornik

Gliwice”. Obejmuje on swym zasięgiem prawie cały obszar gminy, poza niewielkim

fragmentem położonym na północ od wsi Miedary, który znajduje się w obrębie

GZWP nr 327 „Zbiornik Lubliniec-Myszków”. Zasilanie kompleksu wodonośnego

triasu odbywa się w rejonie bezpośrednich wychodni, które na obszarze gminy

występują zwartym pasem między Laryszowem, Miedarami i Księżym Lasem oraz

wyspowo między Zbrosławicami, Kamieńcem, Wieszową i Ptakowicami. Zasilanie

tego poziomu odbywa się także poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędowe na

pozostałej części gminy lub z poziomów czwartorzędowych wód podziemnych.

Dla planowania zabudowy kubaturowej w obrębie analizowanego terenu

szczególne znaczenie ma głębokość zalegania pierwszego poziomu wód

podziemnych. Głębokość zalegania tego poziomu także istotna jest dla

funkcjonowania ekosystemów. Wody te związane są najczęściej z czwartorzędowym

poziomem wodonośnym. Rozkład głębokości zalegania pierwszego poziomu wód

gruntowych przedstawiony został w postaci hydroizobat (zał. 1). Z mapy wynika, że

najpłycej (do 1-2 m) wody gruntowe zalegają w dnach dolin rzecznych. Większe

głębokości zalegania zwierciadła wód gruntowych występują na wysoczyznach,

gdzie przekraczają 20-30 m.

Gleby

Opisane wyżej warunki budowy geologicznej i rzeźby gminy Zbrosławice

znalazły swoje odzwierciedlenie w wykształceniu się pokrywy glebowej. 

Zależność typów gleb od litologii podłoża jest szczególnie widoczna na

obszarach wysoczyznowych. Na tych terenach na wychodniach utworów triasowych

wykształciły się rędziny brunatne (Rb), charakterystyczne dla podłoża węglanowego

(wapienie, margle, dolomity). Występują one wyspowo w Zbrosławicach,

Ptakowicach, Wilkowicach i Kamieńcu. 
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Pozostałe typy gleb związane są głównie z utworami czwartorzędowymi

powszechnie budującymi powierzchnię gminy, a ich zróżnicowanie zależne jest

przede wszystkim od warunków wilgotnościowych. Stąd na terenach wyżej

położonych zbudowanych z glin pylastych, piasków i żwirów glacjalnych na suchym

podłożu wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe (A). Zwarte ich płaty

występują w północno-zachodniej części gminy we wsiach Jasiona, Kopienice, Łubie,

Łubek, Księży Las, a także w południowo-wschodniej części gminy we wsiach

Ziemięcice, Świętoszowice, Czekanów. Na pozostałym obszarze gminy tworzą

znacznie mniejsze powierzchnie, wśród których wyspowo występują inne typy gleb,

najczęściej brunatne (Wieszowa, Wilkowice, Miedary).

Na zboczach wzgórz, wzdłuż dolin, w miejscach, gdzie utwory węglanowe

zalegają pod cienką pokrywą utworów czwartorzędowych wykształciły się gleby

brunatne właściwe (B). Natomiast na utworach gliniastych i przy głębszym zaleganiu

utworów węglanowych wykształciły się gleby brunatne wyługowane (Bw). Zwarte

powierzchnie tych gleb występują wzdłuż doliny Dramy i jej dopływów, natomiast

wyspowo występują one na wysoczyznach. Charakterystyczne jest także

występowanie odmian deluwianych tego typu gleb. Występują one w dnach obniżeń,

dolin i wąwozów na utworach namytych i świadczą o trwającej intensywnej erozji

gleb na zboczach i wysoczyznach.

Znaczne powierzchnie na obszarze gminy Zbrosławice zajmują czarne ziemie

zdegradowane (Dz). Wykształciły się one w miejscach obniżeń z płytkim poziomem

wód gruntowych i pod lasami na utworach piaszczysto-gliniastych. Na obszarze

gminy występują one zwartymi płatami pod użytkami zielonymi, w miejscach o

podwyższonym zawilgoceniu oraz w obrębie wilgotnych den dolinnych. Stąd ich

rozmieszczenie nawiązuje do układu dolin.

Nieznaczny udział na terenie gminy mają gleby pochodzenia organicznego:

mułowo-torfowe (Emt) i torfy niskie (Tn). Gleby mułowo-torfowe występują

sporadycznie, znacznie częściej pojawiają się torfy niskie. Występują one w dnach

dolin i obniżeń z bardzo płytkim zaleganiem wód gruntowych. Płytkie zaleganie wód

często związane jest z nieprzepuszczalnością podłoża lub wolnym przepływem wody.

Większe powierzchnie gleb torfowych występują w Karchowicach (dolina Dramy i

Potoku Świętoszowickiego) oraz w dolinie Dramy na wschód od Zbrosławic.

W dolinie Dramy, Rokitnicy, górnego odcinka Potoku Świętoszowickiego,

Potoku z Łubia występują typowe dla dolin rzecznych mady (F). Tak duża ich ilość
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także świadczy o intensywnej denudacji obszaru i akumulacji nanosów mineralnych

w dnach dolin rzecznych.

Szata roślinna

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (Szafer, Zarzycki, 1977) gmina

Zbrosławice leży w prowincji Niżowo-Wyżynnej, działu A - Bałtyckiego, w poddziale

A4 - Pasa Wyżyn Środkowych, krainie 14 - Wyżyny Śląskiej, okręgu a -

Zachodniego. Na skutek działalności człowieka szata roślinna tego obszaru jest silnie

zmieniona.

Waloryzacja przyrodnicza gminy Zbrosławice, wykonana w 1998 roku przez

Górnośląskie koło PTPP „pro Natura" pod kierunkiem dr P. Cempulika, stanowi

generalny przegląd siedlisk i zbiorowisk roślinnych.

Zbiorowiska leśne

Lasy na terenie gminy Zbrosławice zajmowały w 1997 roku 19,4 %

powierzchni, natomiast w 1998 roku udział spadł do 19,2% ogólnej powierzchni.

Według danych zawartych w opracowaniu L. Langhamera (1990) przy końcu lat

1980. lasy stanowiły 19,8 %. Obserwuje się więc tendencję spadkową, jest to czynnik

niekorzystny, a zarazem sprzeczny z ogólnopolską polityką zwiększania lesistości

kraju. Lasy w Gminie Zbrosławice zajmują głównie tereny północne, pozostałe tereny

leśne występują w południowo-zachodniej i środkowo-wschodniej części gminy. Z

zespołów leśnych na badanym obszarze stwierdzono: łęg olszowo-jesionowy

(Circaeo-Alnetum), ols (Carici elongatae-Alnetum) oraz zarośla łozowe, grąd

subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), kwaśną buczynę niżową (Luzulo pilosae-

Fagetum) i kontynentalny bór mieszany (Ouerco roboris-Pinetum).

Zbiorowiska nieleśnie

Zbiorowiska wodne i nadwodne, zasiedlające brzegi wód i inne miejsca

podmokłe, są najbardziej naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi, lecz nie należą do

najczęstszych, a to z powodu niewielu zbiorników wód stojących (stawów, sadzawek,

oczek wodnych). Zamieranie wielu roślin wodnych i bagiennych, czego następstwem

jest ubożenie zbiorowisk siedlisk wodnych, spowodowane jest zwiększającym się

zanieczyszczeniem wód poprzez odprowadzanie ścieków oraz intensywne

nawożenie pól i łąk. Obok siedlisk leśnych występują także obszary związane z
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roślinnością stref brzegowych stawów, strumieni, a nawet rowów melioracyjnych oraz

starorzeczy, źródlisk i rozlewisk.

Na terenie gminy Zbrosławice zachowały się fragmenty torfowiska w jego

wschodniej części. Są to formacje bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem zarówno

na terenie regionu, jak i całego kraju. Stan taki spowodowany jest intensywnymi

zabiegami osuszającymi oraz zasypywaniem rozległych mokrych zagłębień. W

obrębie Gminy odnotowano jedynie dość zubożone pod względem florystycznym

postaci torfowiska niskiego.

Rośliny rzadkie i chronione

Ochrona gatunkowa to jedna z form zabezpieczenia egzystencji

najciekawszych, a zarazem najbardziej zagrożonych gatunków. Na obszarze gminy

Zbrosławice występują rośliny objęte całkowitą i częściową ochroną gatunkową.

Gatunki objęte ochroną całkowitą stanowią 2 % wszystkich odnotowanych gatunków

i są to: barwinek pospolity (Vinca minor); bluszcz pospolity (Hedera helix), cis

pospolity (Taxus bacat)a, dziewięścił bezłodygowy (Carlina acaulis); goryczka

krzyżowa (Gentiana cruciata), kruszczyk szerokolistny (Epipactis latifolia), lilia

złotogłów (Lilium martagon); skrzyp olbrzymi (Equesitem telmatea), storczyk

szerokolistny (Dactylorhiza majalis) oraz wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

Gatunki objęte ochroną częściową stanowią 1,2 % ogółu flory, a wśród nich

odnotowano: kalinę koralową (Viburnum opulus), konwalię majową (Convallaria

majalis), przylaszczkę pospolitą (Hepatica nobilis), kopytnika pospolitego (Asarum

europaeum), kruszynę pospolitą (Frangula alnus), marzankę wonną (Asperula

odorata) i pierwiosnkę lekarską (Primula veris).

Florę gminy uzupełniają tereny zieleni urządzonej:

a) parki i ogrody,

b) skwery i zieleńce,

c) zieleń przyuliczna,

d) cmentarze,

e) sady i ogrody przydomowe.

b) tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego 

dokumentu
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Z uwagi na utrwalenie się na analizowanym obszarze i w jego otoczeniu

istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego dalsze zmiany w środowisku będą

zachodziły bardzo powoli. Obszar cechuje się utrwaloną strukturą powiązań

wewnętrznych i zewnętrznych typowych dla obszarów przemysłowych z udziałem

zwartej zabudowy miejskiej oraz z udziałem cennych obszarów rolnych, stąd przy

braku realizacji ustaleń projektu „Studium...” nie będzie wykazywał wyraźnych

tendencji do zmian w okresie możliwym do przewidzenia. Stopniowej degradacji

mogą ulegać zasoby wód podziemnych, do których przedostawać się będą

zanieczyszczenia z wód powierzchniowych i z powierzchni. W przypadku

zanieczyszczeń rolniczych najczęściej mamy do czynienia z nawozami i środkami

ochrony roślin, których nieumiejętne stosowanie powoduje zanieczyszczenie wód.

Porządkujący charakter projektowanego „Studium...” spowoduje zahamowanie

procesu samorzutnej („dzikiej”) rekultywacji nieużytków i spowoduje wykształcenie

się uporządkowanego krajobrazu wiejskiego, zapobiegając tym samym nie

kontrolowanemu rozwojowi zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
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3.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym

oddziaływaniem

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. b

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

2) określa, analizuje i ocenia:

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym

oddziaływaniem.

W strukturze przestrzennej gminy Zbrosławice wyróżniono następujące strefy

o różnych funkcjach:

a) strefa zamieszkania – stanowiąca przestrzeń zamieszkania, pracy,

zaspakajania potrzeb w zakresie usług (z wyłączeniem usług uciążliwych);

b) strefa usługowa – stanowiąca przestrzeń nauki, pracy, zaspakajania potrzeb

w zakresie usług, wypoczynku itp.;

c) strefa obsługi rolnictwa;

d) strefa przemysłowo-produkcyjna i usług uciążliwych;

e) strefa kształtowania systemu przyrodniczego;

f) strefa komunikacji; 

g) strefa infrastruktury technicznej.

Dla strefy zamieszkania, którą stanowią w większości obszary istniejącej

zabudowy, przewiduje się dalszy rozwój poprzez zabudowywanie istniejących

jeszcze wolnych przestrzeni (zał. 3). Wzrost powierzchni zabudowanych spowoduje

dalsze trwałe zmiany w środowisku, które w efekcie należy uznać za oddziaływania

znaczące. Istnieje jednak pozytywny aspekt dalszego zagospodarowywania

obszaru. Wiązać go należy z dalszym porządkowaniem struktury przestrzennej i

wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań opartych na istniejących uregulowaniach
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prawnych w zakresie ochrony środowiska. Obowiązek realizacji przyjętych zapisów

pozwoli na zahamowanie i odwrócenie dotychczasowych niekorzystnych trendów w

odniesieniu do ochrony środowiska i wpłynie znacząco na poprawę stanu większości

elementów środowiska, co wyraźnie widoczne jest na przestrzeni ostatniego

dwudziestolecia.

Funkcjonowanie środowiska na obszarze objętym projektem „Studium…”, w

tym także na obszarze znaczącego oddziaływania na środowisko, opisano w

rozdziale 3.1. W dalszej części przedstawiono stan środowiska w oparciu o dane

publikowane przez służby państwowe w zakresie prowadzonego przez nie

monitoringu.

W zakresie jakości powietrza

Dla potrzeb oceny jakości powietrza województwo śląskie zostało podzielone

na strefy (Dz.U.2012.0.914). Obszar gminy Zbrosławice znajduje się w strefie

śląskiej. W strefie tej obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone ze

względu na ochronę zdrowia, a lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia kryteriów

obejmuje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył

PM10, pył PM2,5, arsen, benzo(α)piren, kadm oraz nikiel. W ocenie rocznej jakości

powietrza dla roku 2011 według kryterium ochrony zdrowia uzyskano następujące

wyniki (według WIOŚ w Katowicach):

- klasa A – dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, benzen, ołów, tlenek węgla,

arsen, kadm, nikiel. Zaklasyfikowanie strefy do klasy A oznacza konieczność

utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie;

- klasa C – pył zawieszony PM10, PM2,5, benzo(α)piren(rok) oraz ozon

(poziom docelowy). Zaklasyfikowanie strefy do klasy C oznacza konieczność

włączenia strefy do odpowiednich programów ochrony powietrza (POP);

- klasa D2 – ozon (poziom celu długoterminowego).

Główną przyczyną przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz

benzo(α)pirenu w okresie zimowym jest niska emisja z budynków jedno- i

wielorodzinnych ogrzewanych z indywidualnych źródeł ciepła. Natomiast w okresie

letnim ten typ zanieczyszczeń generują źródła komunikacyjne z intensywnym

ruchem, wtórna emisja zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł odkrytych (drogi,
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chodniki) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mała prędkość wiatru i tym

samym brak dostatecznego przewietrzania).

W związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu benzo()pirenu i pyłu

zawieszonego PM10 i PM2,5 zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska Marszałek

Województwa Śląskiego jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza

(POP). Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo–

finansowo-czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań

prowadzących do zmniejszenia poziomu wyżej wymienionych substancji do poziomu

dopuszczalnego. Program został opracowany i przyjęty uchwałą Nr III/52/15/2010

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r.

W przypadku przekroczeń ozonu badania wykazały, że ozon jest

zanieczyszczeniem w strefie przyziemnej wykazującym tendencje do przekraczania

poziomów na wielu obszarach kraju i Europy. Wysokie stężenia ozonu pojawiają się

w sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. wysokiej temperatury powietrza i

promieniowania słonecznego.

W zakresie jakości wód powierzchniowych

Gmina Zbrosławice znajduje się w zasięgu dwóch Jednolitych Części Wód

Powierzchniowych (Dz.U.2011.257.1545):

- JCWP nr PLRW60006116669 „Drama do Grzybowickiego Potoku włącznie”;

- JCWP nr PLRW6000911667 „Drama od Grzybowickiego Potoku do zb.

Dzierżno Małe”.

Badania jakości wody w 2011 roku były prowadzone w obrębie obu JCWP.

Uzyskane wyniki w zakresie stanu chemicznego wód Dramy kwalifikują je jako

poniżej stanu dobrego, zaś w stan ogólny jest kwalifikowany jako zły (JCWP nr

PLRW60006116669). Z biegiem rzeki następuje poprawa jakości wód i stan

chemiczny dla JCWP nr PLRW6000911667 został oceniony jako dobry (wg WIOŚ). 

W zakresie jakości wód podziemnych

Obszar gminy Zbrosławice znajduje się w obrębie dwóch Jednolitych Części

Wód Podziemnych: nr 130 i n r 1 3 1 (Dz.U.2008.143.896). Aktualnie oceny

dokonywane są w odniesieniu do punktów monitoringu wód podziemnych. W obrębie

analizowanego obszaru znajdują się cztery punkty należące do sieci regionalnego i

krajowego monitoringu wód podziemnych:
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- Miedary - nr 0083/R (JCWPd nr 131, GZWP nr 330);

- Karchowice - nr 0086/R (JCWPd nr 130, GZWP nr 330); 

- Szałsza - nr 2673/K (JCWPd nr 130, GZWP nr 330);

- Księży Las - nr 2676/K (JCWPd nr 131, GZWP nr 330).

W 2011 roku badano wodę w następujących punktach:

- nr 0086/R – klasa III;

- nr 0083/R – klasa II.

Jakość wód nie uległa zmianie w stosunku do badań przeprowadzonych w 2009

roku. W punkcie pomiarowym w Księżym Lesie w 2008 roku wody należały do

I klasy czystości.

Przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w gminie

są:

- nieuporządkowana gospodarka ściekowa – nieszczelne zbiorniki

bezodpływowe (szamba);

- zanieczyszczone wody opadowe;

- bliskość GOP;

- intensywne stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na

terenach rolnych;

- nie oczyszczanie wód deszczowych (ciągi komunikacyjne, zakłady

przemysłowe).
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3.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. c

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

2) określa, analizuje i ocenia:

c) 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

Na obszarze gminy Zbrosławice występuje niewiele obiektów i struktur

przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.0.627). Należą do nich cztery drzewa

pomnikowe oraz fragment obszaru Natura 2000 – specjalny obszar ochrony

PLH240003 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” oraz znajdujący się w obrębie

obszaru naturowego niewielki fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park

w Reptach i Dolina Dramy” utworzonego na mocy Rozporządzenia nr 46/02

Wojewody Śląskiego z 11 lipca 2002 r. Na obszarze Gminy Zbrosławice zespół ten

obejmuje niewielki fragment lasu przy granicy gminy w Ptakowicach. 

Drzewa objęte ochroną w formie pomników przyrody to:

1) Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) o obwodzie 237 cm, data ustanowienia:

17.09.1981 r. - Decyzja nr RL-VII-7140/8/81 Wojewody Katowickiego,

lokalizacja: Kamieniec, ul. Przedszkolaków 7 (na terenie przedszkola),

własność: Wójt Gminy Zbrosławice;

2) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 266 cm, data ustanowienia:

09.12.1981 r. - Decyzja nr RL-VII-7140/8/81 Wojewody Katowickiego,

lokalizacja: Szałsza, park przypałacowy, własność: osoba prywatna;

42



3) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 267 cm, data ustanowienia:

09.12.1981 r. - Decyzja nr RL-VII-7140/8/81 Wojewody Katowickiego,

lokalizacja: Szałsza, park przypałacowy, własność: osoba prywatna;

4) Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie 268 cm, data ustanowienia:

09.12.1981 r. - Decyzja nr RL-VII-7140/8/81 Wojewody Katowickiego,

lokalizacja: Szałsza, park przypałacowy, własność: osoba prywatna.

Natomiast inne obiekty przyrodnicze objęte są tylko ochroną gatunkową roślin

i zwierząt.

Gatunki roślin objęte ochroną prawną

Z uwagi na to, iż w dotychczas wykonanych opracowaniach waloryzacyjnych,

wykonywanych w różnych okresach, występują rozbieżności co do zaliczenia

opisywanych na obszarze gminy Zbrosławice gatunków roślin i zwierząt do

właściwych form ochrony przyrody, poniżej przytoczono opisywane gatunki wraz z

odpowiadającą im formą ochrony prawnej ustanowioną w aktach prawa polskiego. 

Na obszarze gminy w dotychczas wykonanych opracowaniach

waloryzacyjnych zinwentaryzowano następujące gatunki roślin objęte ochroną

gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia

2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2012.0.81):

a) ochrona ścisła (liczby oznaczają liczbę kolejną z załącznika 1 Rozporządzenia):

PAPROTNIKI        PTERIDOPHYTA

skrzypowate      Equisetaceae

174 – skrzyp olbrzymi  (Equisetum telmateia)

NAGOZALĄŻKOWE      PINOPHYTINA

cisowate          Taxaceae

186 – cis pospolity (Taxus baccata)

DWULIŚCIENNE    MAGNOLIOPSIDA

goryczkowate       Gentianaceae

218 – goryczka krzyżowa (Gentiana cruciata) – ochrona czynna

wawrzynkowate   Thymelaeaceae

322 – wawrzynek wilczełyko  (Daphne mezereum) 

JEDNOLIŚCIENNE    LILIOPSIDA

liliowate       Liliaceae
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367 – lilia złotogłów    (Lilium martagon)

storczykowate  Orchidaceae

385 - kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine (L.) Crantz.);

398 – storczyk   (Orchis spp.)  - wszystkie gatunki, ochrona czynna

b) ochrona częściowa (liczby oznaczają liczbę kolejną z załącznika 2

Rozporządzenia):

DWULIŚCIENNE    MAGNOLIOPSIDA

araliowate      Araliaceae

33 – bluszcz pospolity (Hedera helix);

kokornakowate Aristolochiaceae

37 - kopytnik pospolity (Asarum europaeum);

marzanowate      Rubiaceae

38 - przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum);

pierwiosnkowate  Primulaceae

40 – pierwiosnek lekarski   (Primula veris)

przewiertniowate      Caprifoliaceae

42 - kalina koralowa (Viburnum opulus L.)

szakłakowate      Rhamnaceae

44 - kruszyna pospolita (Frangula alnus Mill.)

toinowate Apocynaceae

45 - barwinek pospolity (Vinca minor);

JEDNOLIŚCIENNE    LILIOPSIDA

liliowate  Liliaceae

48 - konwalia majowa (Convallaria majalis L.) – może być pozyskiwana poprzez

ręczny zbiór kwiatostanów.

Na obszarze gminy Zbrosławice w dotychczas wykonanych opracowaniach

waloryzacyjnych zinwentaryzowano następujące gatunki zwierząt objęte ochroną

gatunkową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października

2011 r . w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

(Dz.U.2012.237.1419):
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a) ochrona ścisła (liczby oznaczają liczbę kolejną z załącznika 1 Rozporządzenia):

PŁAZY                AMPHIBIA                                               - ochrona czynna

PŁAZY BEZOGONOWE       ANURA

ropuchowate, ropuchy właściwe            Bufonidae

185 - ropucha szara, ropucha zwyczajna (Bufo bufo);

żabowate         Ranidae

185 – żaba zielona (żaba wodna) (Rana esculenta) (wł. Rana kl. esculenta);

185 - żaba moczarowa (Rana arvalis);

185 - żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae);

185 - żaba trawna (Rana temporaria);

PŁAZY OGONIASTE         CAUDATA, URODELA

salamandrowate      Salamandridae

185 - traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris);

GADY                REPTILIA

ŁUSKONOŚNE, ŁUSKOSKÓRE      SQUAMATA

wężowate        Elaphidae

188 – żmija zygzakowata  (Vipera berus)

jaszczurkowate, jaszczurki właściwe        Lacertidae

190 – jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)

190 - jaszczurka żyworodna, żyworódka (Zootoca vivipara);

PTAKI          AVES

BRODZĄCE         CICONIIFORMES

bociany      Ciconidae

198 – bocian biały (Ciconia ciconia);                                          - ochrona czynna

JASTRZĘBIOWE         ACCIPITRIFORMES

jastrzębiowate      Accipitridae – wszystkie pod ochroną

212 – błotniak stawowy  (Circus aeruginosus)                           - ochrona czynna

SOKOŁOWE         FALCONIFORMES

sokołowate      Falconidae 

223 – kobuz (Falco subbuteo)                                                     - ochrona czynna

224 – pustułka (Falco tinnunculus);                                             - ochrona czynna

ŻURAWIOWE         GRUIFORMES
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chruściele      Rallidae

235 – derkacz (Crex crex)                                                          - ochrona czynna

SIEWKOWE         CHARADRIIFORMES

siewkowate      Charadriidae

239 – czajka (Vanellus vanellus);                                                 - ochrona czynna

241 – sieweczka rzeczna (Charadrius dubius);

DZIĘCIOŁOWE         PICIFORMES

dzięcioły      Picidae – wszystkie gatunki chronione

275 – dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

278 – dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 

279 – dzięcioł zielony (Picus viridis)

280 – krętogłów zwyczajny (Jynx torquilla)

WRÓBLOWE         PASSERIFORMES

pliszkowate        Motacillidae

285 – świergotek łąkowy (Anthus pratensis)

pokrzewkowate         Sylviidae

285 - trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus);

łuszczaki        Fringillidae

285 – czyżyk (Carduelis spinus)

remizy Remizidae

285 – remiz zwyczajny (Remiz pendulinus);

świerszczaki         Locustellidae

285 – strumieniówka (Locustella fluviatilis)

SSAKI          MAMMALIA

OWADOŻERNE         INSECTIVORA

jeżowate      Erinaceidae   - wszystkie gatunki

287 – jeż wschodni (Erinaceus roumanicus);                             - ochrona czynna

ryjówkowate      Soricidae  - wszystkie gatunki pod ochroną;

288 – ryjówka malutka (Sorex minutus)

288 – ryjówka aksamitna  (Sorex araneus);

NIETOPERZE         CHIROPTERA

289 – nocek orzęsiony Myotis emarginatus

289 – nocek Bechsteina Myotis bechsteinii
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289 – nocek duży Myotis myotis

289 - nocek Brandta Myotis brandtii

289 - nocek rudy Myotis daubentonii

289 - nocek wąsatek Myotis mystacinus

289 - nocek Natterera Myotis nattereri

289 - mroczek późny Eptesicus serotinus

289 - gacek brunatny Plecotus auritus 

289 - gacek szary Plecotus austriacus;

b) ochrona częściowa (liczby oznaczają liczbę kolejną z załącznika 2

Rozporządzenia):

SSAKI          MAMMALIA

OWADOŻERNE         INSECTIVORA

kretowate      Talpidae

17 – kret (Talpa europaea) – z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów,

upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcj i ,

hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych;

GRYZONIE RODENTIA

myszowate Muridae

21 – mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus);

W projekcie „Studium…” zaproponowano objęcie niektórych obiektów i

obszarów cennych przyrodniczo ochroną prawną. Przedstawione propozycje są

konsekwencją przeprowadzonej na obszarze gminy waloryzacji przyrodniczej i

wynikających z nich zaleceń i wniosków. Wyznaczono wówczas obiekty i

powierzchnie przyrodniczo cenne, ze wskazaniem do objęcia ich ochroną prawną.

Problemem w tym przypadku jest bardzo długi czas ustanawiania poszczególnych

form ochrony przyrody; waloryzacja przyrodnicza gminy Zbrosławice wykonywana

była w 1998 r., co spowodowało, że jest już w znacznym stopniu zdezaktualizowana

z uwagi na postępujący proces zagospodarowywania obszaru. Konieczne byłoby

zatem jej uaktualnienie, zwłaszcza w zakresie zasięgów i granic proponowanych do

ochrony obszarów. Objęcie obszarów ochroną prawną w formie użytków

ekologicznych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych wymaga przeprowadzenia

ponownej waloryzacji przyrodniczej wskazanych obszarów. Z przeprowadzonego
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oglądu wynika, że nie wszystkie wskazane tereny powinny zostać objęte ochroną.

Wynika to z postępującego zainwestowania terenu (np. znacznie zmieniła się

sytuacja terenu nr 17a i 17b; przy hałdzie w Przezchlebiu).

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego zawartych w projekcie

„Studium…” zaproponowano następujące formy ochrony przyrody:

1) rezerwat przyrody,

2) pomniki przyrody,

3) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

4) użytki ekologiczne.

Ponadto proponuje się objąć ochroną:

1) zbiorowiska leśne,

2) agrocenozę,

3) obszary stanowiące korytarze ekologiczne o lokalnej i ponadlokalnej

randze.

Rezerwat przyrody

Proponowany rezerwat przyrody „Nad Sroczką” obejmuje fragment doliny

potoku Sroczka we wschodniej części gminy; występuje tutaj rzadki, objęty ochroną

gatunkową skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia.

Pomniki przyrody

Drzewa oraz inne obiekty proponowane do ochrony pomnikowej na obszarze

gminy Zbrosławice zamieszczono w tabeli 2. 

Tabela 2. Drzewa i inne obiekty przyrodnicze proponowane do objęcia ochroną w
formie pomników przyrody na terenie gminy Zbrosławice.

Nazwa gatunku Obwód [cm] Lokalizacja

ZBROSŁAWICE

Lipa drobnolistna 300 ul. Wolności

Lipa drobnolistna 343 ul. Traugutta

Lipa drobnolistna (2) 387, 360 ul. Traugutta/Wilkowskiej

Dąb szypułkowy 495 ul Kościelna
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Robinia akacjowa 284 ul. Wolności

Buk zwyczajny (2) 400 i 437 ul. Kościelna 

Sosna wejmutka 222 ul. Batorego

CZEKANÓW

Lipa drobnolistna (2) 310 i 315 Park

Dąb szypułkowy (2) 362 i 380 Park

JASIONA

Dąb czerwony 358 Park

KAMIENIEC

Tulipanowiec amerykański 395 Park 

Miłorząb dwuklapkowy 205 Park

Sosna wejmutka (3) 200-252 Park

Dąb kaukaski 291 Park 

Dąb szypułkowy (5) 516, 594, 397, 422 Park 

Buk zwyczajny (3) 387, 272 i 450 Park 

Lipa drobnolistna (2) 292, 594 Park 

Choina kanadyjska 286 Park 

Klon srebrzysty 280 Park 

Sosna zwyczajna 288 Park 

Żywotnik olbrzymi 136 Park 

Wiąz polny 507 Park 

Głaz narzutowy (geol.) 280 Park 

Dąb czerwony 260 ul. Polna

Dąb szypułkowy 365 ul. Polna

Lipa drobnolistna 528 ul. Polna

Jesion wyniosły 377 ul. Gliwicka

KARCHOWICE

Lipa szerokolistna 390 ul. Bytomska

KOPIENICE

Lipa drobnolistna (2) 308, 314 Park

Jesion wyniosły 242 Park
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Buk odmiana purpurowa 187 Park

Sosna pospolita 238 Park

Jesion wyniosły 242 Park

Buk pospolity (purpurowy) 187 Park

Sosna pospolita 238 Park

Sosna wejmutka 176 Park

Dąb szypułkowy 457 Park

Lipa drobnolistna 435 ul. 1 Maja

Lipa szerokolistna 317 ul. 1 Maja

Lipa drobnolistna 487 ul. 1 Maja

Jesion wyniosły 238 ul. 1 Maja

Lipa drobnolistna 355 ul. 1 Maja

Głaz narzutowy z jasnego 
granitu

363 ul. Bohaterów

KSIĘŻY LAS

Dąb szypułkowy 445 Ok. 1 km na północ od leśniczówki

Dąb szypułkowy (2) 363 i 374 Ok. 1 km na północ od leśniczówki

Lipa drobnolistna 347
Przy kościele p.w. św. Michała 
Archanioła

LARYSZÓW

Bluszcz pospolity
Cmentarz  ewangelicki przy  ul.   
Bohaterów Westerplatte  

Buk pospolity 242 Park przy pałacu Baildonów

Jesion wyniosły (2) 311 i 312 Park przy pałacu Baildonów

Tulipanowiec amerykański 302 Park przy pałacu Baildonów

Jesion wyniosły 400 Park przy pałacu Baildonów

Grab pospolity 255 Park przy pałacu Baildonów

Buk pospolity 298 Park przy pałacu Baildonów

Grąd wschodni opolski 
przechodzący miejscami 

„Uroczysko Nad Sroczką".
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w łęg podgórski

ŁUBIE

Dąb szypułkowy (>20 szt.) do 360 cm Łubie Dolne

Dąb szypułkowy 411 Przy drodze do Jaśkowic

MIEDARY

Jesion wyniosły (3) 273 - 290 ul. Armii Czerwonej

Dąb szypułkowy 430
Przy ul Kasztanowej w przysiółku 
Kopanina

Głaz narzutowy 390
Przed wjazdem do Kółka 
Rolniczego

PTAKOWICE

Jesion wyniosły (4) 335 - 345

Klon pospolity 360 Przy szosie do Wilkowic

SZAŁSZA

Dąb szypułkowy (3) 412 - 440 Park 

Dąb szypułkowy (6) 360 - 420 W południowej części parku

Lipa drobnolistna 472
Na skraju lasu przy dróżce do 
Przezchlebia

ŚWIĘTOSZOWICE

Lipa drobnolistna 345

WIESZOWA

Lipa drobnolistna 338 W ogrodzie plebani

WILKOWICE

Platan klonolistny 490 Park 

Wiąz górski 280 Park 

Wiąz polny 300 Park 

Choina kanadyjska 225 Park 

Czteropienna lipa 
drobnolistna

630 Park 

Dąb szypułkowy 340 Park 

Jesion wyniosły (6) 315 – 340 Park 

Głaz narzutowy 387
Przy rozwidleniu dróg z Ptakowic 
do Laryszowa

Dąb szypułkowy 329 ul. 3 Maja 30
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ZAWADA

Gniazdo bociana białego - ul. Wiejska

ZIEMIĘCICE

Buk pospolity 284 Obok leśniczówki

Jesion wyniosły (80) 140 – 260
Od leśniczówki do skrzyżowania 
szos w Boniowicach

ZIEMIĘCICE JELINA

Głaz narzutowy 376 Na wschód od zabudowań

Głaz narzutowy 590
Przy polnej drodze w odległości 
350 m od w.w. głazu

Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe

1. Ostoje leśne w Starych Reptach

Na obszarze gminy znajduje się zachodni fragment obszaru; szata roślinna

składa się z licznych, samoistnie ukształtowanych zbiorowisk roślin chronionych,

rzadkich oraz zanikających dziś już reliktowych o ograniczonym zasięgu. Analiza

składu gatunkowego i wymagań siedliskowych umożliwia prześledzenie historii flory i

uzasadnienie przyczyn jej przetrwania dzięki różnorodności siedlisk spotykanych w

tym terenie. Obszar ten stanowi fragment zespołu przyrodniczo-krajobrazowego

„Park w Reptach i Dolina Dramy” utworzonego na mocy Rozporządzenia nr 46/02

Wojewody Śląskiego z 11 lipca 2002 r. Na obszarze Gminy Zbrosławice zespół ten

obejmuje niewielki fragment lasu przy granicy gminy w Ptakowicach.

2. Szałsza

Obszar w obrębie sołectwa Szałsza, obejmujący m.in. tamtejszy park, w

którym występują drzewa o charakterze pomnikowym, w tym 3 dęby szypułkowe

uznane za pomniki przyrody oraz okazałe lipy drobnolistne. Ciek wpływający na

obszar Parku Pałacowego, zasilający stawy okolony jest szuwarami trzciny pospolitej

oraz pasmem zadrzewienia łęgowego z licznymi krzewami (trzmieliną zwyczajną,

bzem czarnym, czeremchą zwyczajną i kruszyną pospolitą). W dalszych stawach

występuje bogaty zakwit glonów, na brzegach występują, skupienia pałki
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szerokolistnej, sitowca nadmorskiego oraz mozgi trzcinowej. Zróżnicowanie struktury

przyrodniczej gwarantuje wysoki poziom bioróżnorodności.

3. Dolina Dramy

Obejmuje dolinę rzeki Dramy w obrębie gminy; dolina wypełniona jest

bogatymi florystycznie pastwiskami i wilgotnymi łąkami, przeważają, łąki z

ostrożeniem warzywnym, oraz pastwiska z grzebienicą pospolitą i sitami. Krawędzie

doliny porośnięte są ciągami i skupieniami drzew, głównie olsz czarnych, jesionów

wyniosłych, starych wierzb kruchych i topól czarnych. Ze względu na wysokie walory

przyrodnicze i krajobrazowe powinna podlegać szczególnej ochronie.

W obrębie doliny odrębnej ochronie powinny podlegać także murawy

kserotermiczne. Obejmują one obszar o powierzchni 127,7 ha, charakteryzują się

dużym udziałem ciepłolubnych gatunków roślin o fizjonomii i niektórych cechach

ekologicznych przypominających step. Fizjonomię określają gatunki stepowych traw

(ostnice, kłosownica pierzasta) oraz ciepłolubne zioła. Stanowią ostoję specyficznej

fauny i flory, grupując wiele gatunków specyficznych wyłącznie dla takich środowisk ,

są miejscem zachodzenia unikatowych procesów ekologicznych (np. proces

glebotwórczy prowadzący do wykształcenia się tzw. gleb cynamonowych).

Użytki ekologiczne

1. Dolina Goryczkowa

Obszar położony w sołectwie Ptakowice, w sąsiedztwie lasów bytomskich. W

miejscu dawnego pozyskiwania kamienia wapiennego pojawia się wiele ciekawych

gatunków (także ciepłolubne), w tym objęte ochroną gatunkową: gryczka krzyżowa,

dziewięćsił bezłodygowy, pierwiosnek, marzanka wonna.

Do pozostałych istotnych problemów ochrony środowiska zaliczyć należy:

1. Trudności z wyeliminowaniem źródeł zanieczyszczeń powietrza.

2. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych.

3. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych.

4. Zagrożenie hałasem drogowym.
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Ad. 1. Trudności z wyeliminowaniem źródeł zanieczyszczeń powietrza

wynikają z jednej strony z ich ilości a z drugiej z ich stałości. Z rocznego raportu (za

2011 rok) sporządzonego przez WIOŚ w Katowicach w ramach Śląskiego

Monitoringu Powietrza wynika, że dla strefy śląskiej, w obrębie której znajduje się

gmina Zbrosławice, klasa C osiągnięta została w zakresie pyłu zawieszonego (PM10

i PM2,5) oraz benzo(α)pirenu. Główną przyczyną przekroczeń stężeń pyłu

zawieszonego oraz benzo(α)pirenu w okresie zimowym jest niska emisja z budynków

jedno- i wielorodzinnych ogrzewanych z indywidualnych źródeł ciepła. Natomiast w

okresie letnim ten typ zanieczyszczeń generują źródła komunikacyjne z intensywnym

ruchem, wtórna emisja zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł odkrytych (drogi,

chodniki) oraz niekorzystne warunki atmosferyczne (mała prędkość wiatru i tym

samym brak dostatecznego przewietrzania). 

Ad. 2. W zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych problemem

zostają w dalszym ciągu źródła zanieczyszczenia tych wód jakimi są:

zanieczyszczone metalami ciężkimi gleby, zrzuty ścieków z rejonu zakładów

przemysłowych, brak kanalizacji oraz intensywne stosowanie nawozów mineralnych i

środków ochrony roślin na terenach rolnych. Wody płynące na terenie gminy są

wodami złej jakości, niosące ze sobą duży ładunek zanieczyszczeń. Należy przy tym

zauważyć, iż zanieczyszczenie gleby metalami ciężkimi może mieć źródło naturalne

jakim są wychodnie lub płytkie zaleganie pod powierzchnią warstw dolomitów

kruszconośnych. Z warstw tych wypływa także znaczna część wód

powierzchniowych. 

Ad. 3. Wyżej wymienione uwarunkowania są także bezpośrednią przyczyną

zagrożeń jakości wód podziemnych. Wypłukiwane z gleb oraz z warstw dolomitów

kruszconośnych zanieczyszczenia metalami ciężkimi przedostają się stopniowo do

zasobów wód podziemnych. Podobna sytuacja występuje w przypadku

zanieczyszczeń bytowo-gospodarczych – nieuporządkowana gospodarka ściekowa

w decydującym stopniu przyczynia się do zanieczyszczeń zarówno wód

powierzchniowych, jak i podziemnych.

Ad. 4. Zagrożenie hałasem drogowym w decydującej mierze związane jest z

siecią dróg krajowych (nr 78 i 94) i autostrady A1 w obrębie gminy.
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3.4. Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. d

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

2) określa, analizuje i ocenia:

d) 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

W ramach obowiązującej dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w

Europie – tzw. dyrektywy siedliskowej – wyznacza się obszary mające znaczenie dla

Wspólnoty i obejmuje ochroną w formie obszaru Natura 20000. W obrębie gminy

znajduje się fragment obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty; jest to obszar

habi tatowy PLH240003 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”. Obszar został

zatwierdzony przez Komisję Europejską jako OZW 13 listopada 2007 r. Zgodnie z

art. 25 ustawy o ochronie przyrody obszary zatwierdzone jako mające znaczenie dla

Wspólnoty (OZW) mają jednoznaczny pod względem ochrony status z obszarami

OSO i SOO i tworzą sieć Natura 2000. W granicach gminy obszar PLH240003

obejmuje tereny w północno-wschodniej części – fragmenty wsi Laryszów, Ptakowice

i Wieszowa (zał. 2). 

Ochroną objęto tutaj jeden z największych systemów podziemnych wyrobisk

po eksploatacji kruszców metali ciężkich. Wyrobiska są jednym z największych

zimowisk nietoperzy zarówno w Polsce, jak i w Europie. Wedle danych, zawartych w

Standardowym Formularzu Danych (SDF) dla tego obszaru, stwierdzono tam osiem

gatunków nietoperzy, z czego jeden (nocek duży) umieszczony jest w Załączniku II
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Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczebność zimujących w podziemiach nietoperzy

wynosi przynajmniej kilkanaście tysięcy osobników. Nietoperze zasiedlają wyrobiska

także w okresie letnim. Należy przy tym zauważyć, iż na obszarze gminy Zbrosławice

występuje zachodni fragment obszaru naturowego, na którym zidentyfikowano 3

sztolnie stanowiące wloty do systemu korytarzy podziemnych. Dwie sztolnie znajdują

się w zboczach doliny Dramy (tzw. Brama Gwarków I i II) oraz w pobliskim lesie

sztolnia Adam. Sama dolina Dramy stanowi szlak przelotu nietoperzy o dużym

znaczeniu. Od szlaku tego w kierunku północnym odchodzi drugi szlak wzdłuż doliny

płynącego z okolic Laryszowa.

Zgodnie z informacjami zawartymi w SDF największym zagrożeniem dla

przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 jest niepokojenie zwierząt w okresie

zimowym, zasypywanie otworów wentylacyjnych (wlotowych), zawały i osuwiska.

Biorąc pod uwagę te zagrożenia oraz specyfikę obszaru Natura 2000 PLH240003

należy stwierdzić, iż generalnie występuje znikoma możliwość jakiegokolwiek

oddziaływania będącego rezultatem zapisów zawartych w projekcie „Studium...” na

obszar Natura 2000. Ponadto, zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody, obszar Natura

2000 jest jedną z form ochrony przyrody, stąd wszelkie przedsięwzięcia realizowane

w obrębie obszaru PLH240003 wymagają sporządzenia raportu oddziaływania tego

przedsięwzięcia na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w zakresie

uzgodnionym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

Prócz tego na analizowanym obszarze gminy Zbrosławice znajdują swoje

odniesienie cele ochrony środowiska sformułowane na szczeblu krajowym a

znajdujące swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych realizowanych w

województwie śląskim. Należą do nich:

1. Strategia rozwoju województwa śląskiego - Śląskie 2020;

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (przyjęty

uchwalą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr 11/21/2/2004 z dnia 21

czerwca 2004 r.);

3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015;

4. Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022;

5. Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbrosławice.
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Z powyższych dokumentów dla gminy Zbrosławice wynikają następujące

ustalenia:

Ad. 1. Strategia rozwoju województwa śląskiego - Śląskie 2020:

Cel strategiczny:

B.2 Wysoka jakość środowiska naturalnego

Kierunki działań:

B.2.1 Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych;

B.2.2 Poprawa jakości powietrza;

B.2.3 Ochrona przed hałasem;

B.2.4 Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami;

B.2.5 Rewitalizacja terenów zdegradowanych;

B.2.6 Zachowanie i odtworzenie bio- i georóżnorodności;

B.2.7 Rozwój trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

Ad. 2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego wyznacza

cele i kierunki rozwoju. Dla ustaleń projektu studium istotne są następujące

cele i kierunki rozwoju, obejmujące Zbrosławice:

Cele i kierunki polityki przestrzennej województwa:

1. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów

chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych.

Kierunki działań:

a) ochrona zasobów środowiska:

- respektowanie według właściwości określonych standardów jakości

środowiska, kontrolę ich osiągania oraz podejmowanie działań

służących ich nieprzekraczaniu;

- ochrona powietrza;

- ochrona zasobów wód;

- ochrona zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszkańców regionu

- ochrona powierzchni ziemi i gleby;

- ochrona gleb o najwyższej wartości bonitacyjnej (I–IV klasy bonitacyjnej

użytków rolnych oraz gleby pochodzenia organicznego) i gruntów

leśnych;

- ochrona terenów wzdłuż cieków wodnych;

- ochrona terenów leśnych;
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- ochrona krajobrazu;

- ochrona kopalin;

- ochrona zwierząt i roślin;

- ochrona przed hałasem;

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi;

b) racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej

atrakcyjności dla rozwoju rekreacji i turystyki:

- promowanie form zagospodarowania terenu łączących ekstensywne i

przyjazne środowisku rolnictwo, konserwację krajobrazu oraz funkcje

kulturalne i wypoczynkowe;

- rozwój rolnictwa ekologicznego i promującego agroturystykę;

c) przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa:

- przywracanie naturalnych walorów przyrodniczych terenom z

intensywną produkcją rolną;

- innowacyjne wykorzystanie bogatych tradycji gospodarki rybackiej;

- promowanie systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla środowiska;

d) wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych

obszarów wiejskich:

- utrzymanie gruntów w kulturze rolnej;

- promowanie lokalnych wartości kulturowych oraz tradycji kulturalnych i

rzemiosła;

- promowanie zagospodarowania rekreacyjno–turystycznego

- utrzymanie minimalnego poziomu usług na terenach słabo

zaludnionych;

- wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

Założenia określone w dokumentach lokalnych opierają się na strategiach

ustalonych w powyższych dokumentach. W projekcie „Studium…” przyjęto

odpowiednie ustalenia, które w dalszym ciągu wdrażane będą w procesie

planistycznym. Należy tu zwrócić uwagę, iż ustalenia te są już realizowane na

obszarze gminy. 

W zakresie gospodarki odpadami
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Gmina Zbrosławice jest objęta systemem zorganizowanego wywozu odpadów

komunalnych. Na terenie gminy prowadzona jest także selektywna zbiórka odpadów.

Odpady komunalne wywożone są na składowisko odpadów zlokalizowane poza

obszarem gminy (Pyskowice). Polityka w zakresie gospodarki odpadami jest zgodna

z przyjętymi założeniami na szczeblach wyższych.

W zakresie ochrony zasobów wodnych

Obszar gminy Zbrosławice znajduje się w obrębie dwóch GZWP (wg

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2006 r . -

Dz.U.2006.126.878). Stąd podstawowym źródłem zasilania gminy w wodę są ujęcia

własne na obszarze gminy. Ponadto woda dostarczana jest poprzez sieci magistralne

o średnicach 1000, 800, 500 i 300 mm. 

Sposób zagospodarowania obszaru powinien zatem uwzględniać następujące

zasady ochrony (zapisane w projekcie „Studium…”):

1) zaopatrzenie w wodę z istniejącego gminnego systemu zaopatrzenia w wodę;

2) poprawę warunków sanitarnych w strefach ochronnych ujęć wody już

istniejących;

3) propagowanie oszczędnej gospodarki wodą w zakładach przemysłowych i w

gospodarce komunalnej;

4) poprawę niezawodności systemu wodociągowego poprzez modernizację i

remonty wybranych odcinków sieci magistralnej i rozdzielczej;

5) obniżenie awaryjności pracy sieci i ograniczenie strat ilości wody; 

6) rozbudowę sieci rozdzielczej umożliwiająca zaopatrzenie w wodę obszarów do

tej pory pozbawionych wody.

W zakresie ochrony powietrza

W zakresie ochrony powietrza konieczne staje się:

1) ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery z gospodarstw

domowych i zakładów produkcyjnych;

2) ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych.

Realizacji celów związanych z ochroną powietrza służą przede wszystkim:

1) regulacje planistyczne:
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a) wymóg stosowania odpowiedniej jakości indywidualnych urządzeń

grzewczych w gospodarstwach domowych oraz odpowiednich rozwiązań

technologicznych w zakładach usługowo-produkcyjnych. Ustalenia planów

miejscowych powinny nakazywać stosowanie takich rozwiązań, które

gwarantują zachowanie normowych wielkości emisji zanieczyszczeń oraz

parametrów sprawności cieplnej urządzeń grzewczych, w tym stosowania

paliw ekologicznych; 

b) ograniczenie wyznaczania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe w

sąsiedztwie dróg o wysokim natężeniu ruchu (drogi krajowe, wojewódzkie,

autostrada). Dla zminimalizowania niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń

komunikacyjnych na ludzi w sąsiedztwie tych dróg wskazuje się na stosowanie

pasów zieleni izolacyjnej tam gdzie jest to możliwe;

c) stosowanie rozwiązań układów komunikacyjnych umożliwiających zwiększenie

płynności samochodowego ruchu komunikacyjnego;

2) działania promocyjne i edukacyjne:

- promocja energooszczędnych form budownictwa;

- promocja systemów ogrzewania opartych o odnawialne źródła energii; 

- promocja wprowadzania i stosowania czystych technologii oraz najlepszych

dostępnych technik;

- promocja wymiany starych domowych urządzeń grzewczych na nowe,

spełniające współczesne kryteria sprawności cieplnej oraz emisji

zanieczyszczeń.

W zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się: 

1) w miarę potrzeb stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed hałasem -

ustanowienie ochrony akustycznej terenów narażonych na wzmożone działanie

hałasu;

2) dla ochrony stref mieszkaniowych przed hałasem komunikacyjnym od autostrady,

dróg krajowych i powiatowych ustalono ochronę poprzez umiejętne prowadzenie

zabudowy, wprowadzanie stref zieleni i budowy barier akustycznych.

W zakresie kształtowania regionalnego systemu obszarów chronionych:
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W zakresie kształtowania regionalnego systemu obszarów chronionych

zestawiono obiekty i obszary przyrodniczo cenne proponowane do objęcia ochroną w

oparciu o ustawę o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U.2013.0.627). Wydzielono

następujące grupy obiektów przyrodniczych:

1) lokalne i ponad lokalne korytarze ekologiczne,

2) tereny lasów,

3) obszary i obiekty przyrodniczo cenne proponowane do objęcia ochroną:

- drzewa i grupy drzew proponowane do ochrony pomnikowej,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- użytki ekologiczne.

W przypadku Zbrosławic trudno jest mówić o kształtowaniu regionalnego

systemu obszarów chronionych. Gmina Zbrosławice znajduje się w obrębie

obszarów, które mają umiarkowane znaczenie dla kształtowania regionalnego

systemu obszarów chronionych w województwie śląskim. Nie mniej w ustaleniach

zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego,

wyznaczono w obrębie gminy obszary ochrony przyrody – korytarz ekologiczny o

znaczeniu ponadregionalnym, przebiegający przez obszar w północno-wschodniej

części gminy i łączący obszar węzłowy w ramach Krajowej Ekologicznej Sieci

ECONET-PL (niewielki fragment na obszarze gminy) z obszarem przyrodniczo

cennym po wschodniej stronie gminy, w tym z obszarem Natura 2000 „Podziemia

Tarnogórsko-Bytomskie”  (rys. 1). 
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Rys. 1. Położenie gminy Zbrosławice na mapie obszarów ochrony przyrody
województwa śląskiego (wg Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego).

62

ZbrosławiceZbrosławice



Przyjęte w projekcie „Studium…” rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i

ustalenia są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony

środowiska. Należy stwierdzić, iż żadne z przyjętych czy ustanowionych na forum

międzynarodowym lub krajowym postanowień dotyczących ochrony środowiska nie

zostanie naruszone w wyniku realizacji projektowanego „Studium…”. Nie zostanie

także naruszona zasada zrównoważonego rozwoju.
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3.5. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000 

oraz na środowisko

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. e

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

2) określa, analizuje i ocenia:

e) 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,

- zasoby naturalne,

- zabytki,

- dobra materialne,

- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy

W obrębie gminy Zbrosławice znajduje się fragment obszaru objętego

ochroną w formie Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240003

„Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”. Obszar został zatwierdzony przez Komisję
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Europejską jako OZW 13 listopada 2007 r . W granicach gminy obejmuje tereny w

północno-wschodniej części – fragmenty wsi Laryszów, Ptakowice i Wieszowa (zał.

2). 

Ochroną objęto tutaj jeden z największych systemów podziemnych wyrobisk

po eksploatacji kruszców metali ciężkich. Wyrobiska są jednym z największych

zimowisk nietoperzy zarówno w Polsce, jak i w Europie. Ochronie podlegają tu także

następujące typy siedlisk:

- 8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania;

- 9130 las bukowy (Asperulo-Fagetum);

- 91E0 lasy z olszą (Alnus glutinosa) i jesionem (Fraxinus excelsior). 

Wedle danych, zawartych w Standardowym Formularzu Danych (SDF),

występuje tam osiem gatunków nietoperzy, z czego jeden (nocek duży Myotis myotis)

umieszczony jest w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jego populacja w

obrębie podziemi w stosunku do populacji krajowej została zaliczona do kategorii C

(0-2 %). Liczebność zimujących w podziemiach nietoperzy (hibernacja) wynosi

przynajmniej kilkanaście tysięcy osobników. Nietoperze zasiedlają wyrobiska także w

okresie godowym (wiosna i jesień). Oprócz ssaków podziemne systemy jaskiń

zasiedlane są przez liczne bezkręgowce: dżdżownice, pajęczaki, skoczogonki, a

także chrząszcze z rodzajów Pterostichus i Cholewa. W strefach przyotworowych

występują mszaki i paprotniki, głębsze partie podziemi zasiedlane są przez

mikroflorę rozwijającą się na resztkach organicznych. Występuje tu,

charakterystyczna dla naturalnych jaskiń, szata naciekowa zbudowana z

krystalicznego kalcytu, żelaza i mleka wapiennego. Najczęściej spotkane formy to:

stalaktyty soplowe, stalaktyty rurkowe, draperie, zasłony, perły jaskiniowe, żebra, kra

kalcytowa, polewy, nacieki kaskadowe.

Zgodnie z informacjami zawartymi w SDF największym zagrożeniem dla

przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 jest niepokojenie zwierząt w okresie

zimowym, zasypywanie otworów wentylacyjnych (wlotowych), zawały i osuwiska.

Biorąc pod uwagę te zagrożenia oraz specyfikę obszaru Natura 2000 PLH240003

należy stwierdzić – jak już wyżej wspomniano – iż generalnie występuje znikoma

możliwość jakiegokolwiek oddziaływania będącego rezultatem realizacji zapisów

zawartych w projekcie „Studium...” na obszar Natura 2000. 
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Przewidywane oddziaływania na środowisko, a więc i na obszar Natura 2000

sprowadzają się do następujących zagadnień:

 
W zakresie oddziaływań na różnorodność biologiczną:

Analizowany obszar stanowi dużą powierzchnię, położoną w zróżnicowanych

warunkach środowiskowych. Wynika to ze zróżnicowanej budowy geologicznej,

różnych form rzeźby, sytuacji hydrograficznej i użytkowania terenu.

Obszar gminy Zbrosławice w wyniku wieloletniej działalności rolniczej i

przemysłowej prowadzonej przez człowieka został znacząco przekształcony;

utracone zostały pierwotne ekosystemy związane na przykład z lasami natomiast

niejednokrotnie pojawiły się nowe ekosystemy nie mniej cenne. W rezultacie

przeprowadzonej waloryzacji przyrodniczej gminy wyznaczono powierzchnie cenne

przyrodniczo, pełniące bardzo ważną rolę w strukturze przyrodniczej gminy i

stanowiące o jej bioróżnorodności. Powierzchnie te tworzą m.in. doliny suche i

prowadzące wody, zbiorniki wodne, lasy i zadrzewienia oraz łąki. Obszary te

stanowią miejsca występowania gatunków zwierząt i roślin – w tym także ginących,

są miejscem rozrodu płazów, rośnie tam szereg drzew o rozmiarach kwalifikujących

je do objęcia ochroną w formie pomników przyrody. Wszystkie powierzchnie są

ponadto siedliskiem i żerowiskiem wielu gatunków ptaków lęgowych. W zapisach

projektu „Studium...” zwraca się uwagę na konieczność bezwzględnej dbałości o

utrwalenie zachowanych zasobów przyrodniczych.

Proponowane w projekcie „Studium…” zagospodarowanie obszaru nie wpłynie

zasadniczo na zmianę sytuacji na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy

kubaturowej. Proponowane zmiany dotyczyć będą głównie wprowadzenia zabudowy

kubaturowej mieszkaniowej w zwartych obszarach wokół istniejących terenów

zainwestowanych oraz uzupełniania zabudowy już istniejącej, przy jednoczesnej

ochronie wielkoobszarowych terenów nie zainwestowanych. Stąd projektowane

tereny zabudowy nie spowodują likwidacji istotnych dla bioróżnorodności elementów

środowiska (wód powierzchniowych, terenów podmokłych czy łąk w dolinach

rzecznych).

W projekcie „Studium…” objęto ochroną cenne przyrodniczo obszary, m.in.

poprzez następujące ustalenia:

- zachowanie najcenniejszych przyrodniczo i charakteryzujących się

największą bioróżnorodnością terenów gminy; 
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- ochrona terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, jako głównych

elementów systemu przyrodniczego;

- kształtowanie trwałej sieci korytarzy ekologicznych;

- ochronę terenów leśnych przed zmianą przeznaczenia.

W projekcie „Studium…” wyróżniono następujące tereny o najwyższych

wartościach zasobów środowiska o znaczeniu lokalnym i regionalnym:

- kompleks leśny w Księżym Lesie i Miedarach, stanowiący fragment

biocentrum regionalnego;

- obszar proponowanego rezerwatu przyrody „Nad Sroczką”, stanowiący

obszar węzłowy o charakterze regionalnym;

- dolina rzeki Dramy, stanowiąca korytarz ekologiczny o ponadlokalnej randze,

wraz z lokalnymi korytarzami ekologicznymi, które stanowią dopływy rzeki

Dramy;

- zwarte kompleksy leśne w sołectwach: Wieszowa, Zbrosławice, Przezchlebie

i Łubie – stanowiące lokalne węzły przyrodnicze;

- obszar proponowanego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Ostoje

Leśne w Starych Reptach", stanowiącego lokalny węzeł przyrodniczy; 

- obszar proponowanego użytku ekologicznego „Dolinka Goryczkowa"; 

- obszar Lasów Lublinieckich.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na różnorodność

biologiczną, projektowane w „Studium…” nowe funkcje terenów nie spowodują

wystąpienia żadnych oddziaływań znaczących.

W zakresie oddziaływań na ludzi:

Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz zabudowy przemysłowo-

usługowej spowoduje wzrost ilości źródeł emisji niskiej, której oddziaływanie na

obszarze będzie zróżnicowane zależnie od sytuacji morfologicznej terenu i warunków

topoklimatycznych. W przypadku gminy Zbrosławice problemem może być słabe

przewietrzanie obszarów położonych w dolinach rzek oraz na obszarach zwartej

zabudowy (obszary centrów sołectw). Słabe przewietrzanie powoduje, że w okresach

grzewczych przy bezwietrznej pogodzie może dochodzić do kumulacji

zanieczyszczeń pochodzących głównie z emisji niskiej. Na terenie gminy nie

występuje zabudowa, dla której wskazane, z ekonomicznych względów, byłoby
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dostarczanie ciepła ze źródeł zdalaczynnych. W ustaleniach projektu „Studium...”

sugeruje się obsługę cieplną dla dużych zespołów mieszkaniowych (Szałsza,

Zbrosławice, Wieszowa) z lokalnych kotłowni. W każdym przypadku konieczne jest

rozwijanie proekologicznych systemów grzewczych do ogrzewania gospodarstw

domowych oraz odpowiednich rozwiązań technologicznych w zakładach usługowo-

produkcyjnych, a także promowanie instalacji grzewczych opartych na odnawialnych

źródłach energii oraz zachęta dla inwestorów do budowy budynków

niskoenergetycznych.

Dla zdrowia ludzi niebagatelne znaczenie ma redukcja ponadnormatywnego

poziomu hałasu. W przypadku gminy Zbrosławice najbardziej istotnym źródłem

hałasu jest ruch samochodowy, związany głównie z siecią dróg krajowych (nr 78 i 94)

i autostradą A1. Ustalenia projektu „Studium...” przewidują ograniczanie wpływu

niekorzystnych skutków tranzytowego ruchu samochodowego – w tym hałasu –

poprzez odpowiednią lokalizację zabudowy (w tym także uwzględnienie zasięgu

ponadnormatywnego oddziaływania autostrady A1 na środowisko), wprowadzanie

stref zieleni oraz budowę barier akustycznych. Ograniczeniu hałasu drogowego

sprzyja także zapis sugerujący zwiększanie ilości stref typu “strefa zamieszkania”,

gdzie obowiązuje ograniczenie natężenia ruchu i dopuszczalnej prędkości jazdy.

W rejonach gminy przeznaczonych pod rozwój działalności usługowo-

przemysłowej nastąpi wzrost emitowanego hałasu związany z lokalnym ruchem

pojazdów samochodowych i pracą zakładów przemysłowych. Przyjmuje się, że

powstający hałas winien być likwidowany „u źródła” poprzez stosowanie

odpowiednich rozwiązań technologicznych. Poziom hałasu nie będzie mógł

przekraczać poziomu dopuszczalnego, a emitowany hałas nie będzie mógł

oddziaływać na tereny sąsiednie, zwłaszcza ze stałym pobytem ludzi (mieszkaniowe)

zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14

czerwca 2007 r . w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

(Dz.U.2007.120.826).

Na analizowanym terenie emitowane pola elektromagnetyczne związane są i

w dalszym ciągu będą z przebiegiem w większości istniejących linii energetycznych i

stacji transformatorowych, dla których przewiduje się ustanowienie stref wolnych od

zabudowy i ustanowienie tzw. pasa technicznego. Nie można również wykluczyć

pojawienia się nowych źródeł emisji promieniowania elektromagnetycznego

związanego z systemami telefonii komórkowej. Oddziaływanie stacji telefonii
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komórkowej normowane jest odpowiednimi przepisami. W pewnych przypadkach

konieczne jest wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. W żadnym

przypadku strefa zabudowy mieszkaniowej nie może znaleźć się w zasięgu

szkodliwego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego określonego w

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r . w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003.192.1883).

Biorąc pod uwagę definicję poważnej awarii przemysłowej zawartą w art. 3 w

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.2002.122.1055) należy

stwierdzić, iż na analizowanym obszarze mogą wystąpić warunki do powstania takich

awarii. Związane są one z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych, w których

mogą znajdować się substancje niebezpieczne kwalifikujące dany zakład jako zakład

o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W zasięgu analizowanego obszaru znajdują się obszary dolinne, co wiąże się

z zagrożeniem powodziowym. Zagrożenie to związane jest głównie z doliną Dramy.

W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono zakaz lokalizacji zabudowy

kubaturowej w obrębie zalewów powodziowych i podtopień, których zasięg wstępnie

określa powódź z 1997 r. (zał. 1). Wprowadzono także zalecenie realizacji gminnego

systemu ochrony przeciwpowodziowej.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na ludzi nie

wystąpią niekorzystne i stałe oddziaływania znaczące.

W zakresi  e oddziaływań na zwierzęta i   rośliny  :

Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenów rolniczych pozwoli

utrzymać siedliska gatunków zwierząt i ptaków charakterystycznych dla gruntów

ornych (zwierzyny polnej), zamieszkujących zarówno tereny otwarte pól uprawnych

jak i zakrzewienia śródpolne i występujące na miedzach. Tereny rolnicze stanowią

także siedliska dziko rosnących gatunków roślin, które towarzyszą zwłaszcza

zakrzewieniom śródpolnym i miedzom.

W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono bezwzględny nakaz

wyłączenia z zabudowy kubaturowej obszarów zalesionych oraz zachowania
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odległości 50 m między terenami przeznaczonymi pod zabudowę a ścianą lasu. Z

zabudowy wyłączono także dna dolin rzecznych oraz tereny otwarte – łąki pastwiska.

Ponadto wprowadzono nakaz ograniczenia meliorowania obszarów bezodpływowych

(podmokłych) położonych poza dolinami rzecznymi.

Należy także podkreślić, iż proponuje się objęcie obszarów przyrodniczo

najcenniejszych prawnymi formami ochrony – rezerwatem przyrody, zespołami

przyrodniczo-krajobrazowymi oraz użytkami ekologicznymi. Przeprowadzona

waloryzacja przyrodnicza wykazała występowanie na obszarze gminy wielu obiektów

(drzewa lub grupy drzew), które proponuje się do objęcia ochroną pomnikową

(pomniki przyrody).

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zwierzęta i

rośliny nie wystąpią niekorzystne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na wodę:

Na obszarze gminy Zbrosławice problem potencjalnego oddziaływania na

zasoby wodne dotyczy zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych.

W zakresie oddziaływania na wody powierzchniowe problem sprowadza się

do tego, iż wody te stanowią główny odbiornik wody opadowej oraz ścieków.

Nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa w gminie powoduje, iż niektóre ścieki

komunalne i przemysłowe nieoczyszczone trafiają bezpośrednio do rzek.

Proponowane w projekcie „Studium...” przeznaczenie nowych obszarów pod

zabudowę mieszkaniowo-usługową oraz przemysłową spowoduje wzrost ilości

ścieków komunalnych i przemysłowych. Ustalenia projektowanego dokumentu

zakładają odprowadzenie ścieków do oczyszczalni poprzez system kanalizacji

rozdzielczej; dla obszaru gminy opracowano koncepcję uregulowania gospodarki

wodno-ściekowej, która zakłada stworzenie systemu sieci kanalizacji sanitarnej

opartej na systemie kanałów grawitacyjnych i ssąco-tłoczących odprowadzających

ścieki do oczyszczalni biologicznych.

Wszystkie ścieki przed ewentualnym zrzutem do wód powierzchniowych

muszą spełniać normy czystości oraz być zgodne z warunkami Rozporządzenia

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie

szkodliwych dla środowiska wodnego - (Dz.U.2006.137.984).
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W zakresie oddziaływania na wody podziemne inwestycja wpłynie na

relatywnie niewielkie zmniejszenie powierzchni infiltracji wód opadowych w glebę.

Część terenu będzie zabudowana budynkami oraz placami utwardzonymi

materiałami nieprzepuszczalnymi, stąd woda nie będzie wchłaniania w glebę lecz

będzie odprowadzona do kolektorów deszczowych.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na wodę nie

wystąpią niekorzystne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na powietrze:

Nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczeń gazowo-pyłowych

spowodowanego zmianą przeznaczenia terenu. Pewien wzrost zanieczyszczeń

może się pojawić w związku z projektowaną działalnością przemysłowo-usługową.

Na obecnym etapie nie można jeszcze określić stopnia tych zanieczyszczeń z uwagi

na to, iż nie wiadomo jakiego rodzaju przedsięwzięcia mogą zostać uruchomione w

obrębie nowych obszarów przeznaczonych pod działalność przemysłową.

Działalność ta podlegać będzie stosownym przepisom prawnym z zakresu

oddziaływań na środowisko.

Poza tym wzrost zanieczyszczeń związany będzie z potrzebą ogrzewania

pomieszczeń mieszkalnych i usługowych. Także w związku z nasilonym ruchem

pojazdów w obrębie nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej notowane będą

wyższe wartości zanieczyszczeń. Projektowane dogęszczenie zabudowy spowoduje

wzrost ilości źródeł emisji niskiej. Należy założyć, iż wraz z rozwojem zabudowy

mieszkaniowej będą montowane nowoczesne proekologiczne systemy grzewcze, co

pozwoli ograniczyć wzrost wielkości zanieczyszczeń powietrza. Wzrost emisji spalin

do atmosfery związany będzie również ze zwiększającą się z roku na rok ilością

samochodów. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na powietrze nie

wystąpią niekorzystne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na powierzchnię ziemi:

W przypadku analizowanego obszaru nie przewiduje się przeprowadzania

znacznych prac ziemnych związanych z planowanymi inwestycjami. Jednakże

powierzchnia topograficzna gminy ma charakter wyżynny i jest poprzecinana

dolinami, stąd w niektórych przypadkach może zachodzić konieczność
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przeprowadzenia niwelacji terenu. Dotyczyć to będzie jednak stosunkowo niewielkich

powierzchni, związanych z realizacją indywidualnej zabudowy mieszkaniowej. Do

niwelacji należy stosować materiał odpadowy dopuszczony do tego celu właściwymi

przepisami. Nie mogą być używane odpady zaliczane do kategorii odpadów

niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w

sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206). Ustalenia projektowanego

dokumentu nie przewidują zasadniczych zmian w istniejącym układzie drogowym;

tym samym nie nastąpią znaczące zmiany powierzchni terenu związane z takimi

inwestycjami.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na powierzchnię

ziemi nie wystąpią negatywne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na krajobraz:

Obszar objęty ustaleniami projektowanego dokumentu charakteryzuje się

wysokimi walorami krajobrazowymi, które zgodnie z założeniami nie zostaną

zasadniczo zmienione. Proponowane ustalenia spowodują zwiększenie udziału w

krajobrazie niskiej zabudowy mieszkaniowej z uzupełnieniem w formie zieleni

ogrodowej i ochronnej. Istniejący w przewadze charakter niskiej zabudowy w obrębie

gminy w wyniku realizacji zapisów projektu „Studium…” zasadniczo nie zmieni się;

przybędą kolejne obiekty o podobnym charakterze. Na terenie gminy nie występują

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji. Tereny

poeksploatacyjne lub składowe zostały zrekultywowane.

W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono następujące zalecenia

mające na celu utrzymanie i ekspozycję walorów krajobrazowych:

- lokalizacja zabudowy w istniejących lukach budowlanych;

- blokowanie zabudowy - projektowanie skupionej zabudowy jednorodzinnej;

- na terenach wykazujących tendencje do rozpraszania zabudowy (przysiółki,

kolonie) utrzymanie zabudowy liniowej, poprzez uzupełnianie luk budowlanych

lub skupianie zabudowy doprowadzając do powstawania zwartych obszarów

zainwestowania;

- w istniejących układach zabudowy pasmowej wprowadzanie drugiej linii

zabudowy;

- ograniczanie możliwości realizacji zabudowy siedliskowej o słabym kontekście

rolniczym;
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- ograniczanie zabudowy na terenach o dużych walorach widokowych;

- ograniczanie możliwości realizacji obiektów nieprzystających skalą i formą do

istniejącej zabudowy;

- og ran i czan ie moż l iwośc i pows tawan ia zabudowy na te renach

niezainwestowanych odległych od obszarów zainwestowania budowlanego z

wyjątkiem realizacji zabudowy o charakterze siedliskowym (zagrodowym).

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na krajobraz nie

wystąpią negatywne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na zasoby naturalne:

Do zasobów środowiska na obszarze gminy Zbrosławice zaliczyć należy:

- wydzielone główne zbiorniki wód podziemnych;

- potencjalne zasoby wód powierzchniowych;

- urodzajne powierzchnie gleb (klasy: II, III, IIIa, IIIb);

- powierzchnie gleb powstałych na gruntach organicznych (Etm, Tn);

- powierzchnie zalesione i zadrzewione;

- zasoby przyrody ożywionej;

- udokumentowane złoża kopalin.

Rozwój budownictwa w analizowanym rejonie spowoduje wzrost

zapotrzebowania na wodę, które pokrywane będzie z lokalnych sieci

wodociągowych, w tym ujęć własnych gminy. Rozwój zagospodarowania

przestrzennego gminy nie spowoduje ograniczeń w dalszym wykorzystywaniu wód

powierzchniowych i podziemnych. Sprzyjają temu zawarte w projekcie ”Studium...”

ograniczenia w zanieczyszczaniu wód i gruntu. Ponadto wykorzystywane na terenie

gminy ujęcia wody posiadają ustanowione strefy ochrony w których obowiązują

ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Docelowo ścieki sanitarne

odprowadzane będą systemem istniejącej i rozbudowywanej kanalizacji rozdzielczej

do oczyszczalni ścieków, co pozwoli wykluczyć zanieczyszczenie wód

powierzchniowych i podziemnych z tego źródła.

Istniejące powierzchnie leśne pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu; w

ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono bezwzględny nakaz wyłączenia z

zabudowy kubaturowej obszarów zalesionych. Ponadto w zapisach projektowanego
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dokumentu objęto ochroną cenne przyrodniczo obszary, m.in. poprzez następujące

ustalenia:

- zachowanie najcenniejszych przyrodniczo i charakteryzujących się

największą bioróżnorodnością terenów gminy; 

- ochrona terenów o wysokich wartościach przyrodniczych, jako głównych

elementów systemu przyrodniczego;

- kształtowanie trwałej sieci korytarzy ekologicznych.

Na obszarze gminy Zbrosławice występują udokumentowane złoża surowców

ujęte aktualnie lub w przeszłości w krajowym rejestrze złóż bilansowych. Należą do

nich złoża węgla kamiennego i niewielkie złoża surowców ilastych ceramiki

budowlanej oraz wapieni i margli przemysłu wapienniczego. Z bilansu zasobów

zostały skreślone złoża węgla kamiennego „Pyskowice” oraz „Pstrowski”. Złoże

węgla kamiennego „Gliwice” eksploatowane było przez kopalnię o tej samej nazwie;

kopalnię zamknięto w 1999 roku i tym samym eksploatacja złoża została zaniechana.

Z kolei złoże wapieni i margli triasowych przemysłu wapienniczego „Zbrosławice” w

Zbrosławicach funkcjonuje w bilansie złóż jako złoże rozpoznane szczegółowo,

natomiast eksploatacja złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej „Miedary” w

Miedarach została zaniechana. W chwili obecnej w Krajowym Bilansie Złóż widnieją

trzy złoża kopalin zalegające na obszarze gminy:

- złoże węgla kamiennego „Gliwice”;

- złoże ilaste ceramiki budowlanej „Miedary”;

- złoże wapieni i margli triasowych przemysłu wapienniczego „Zbrosławice”.

Aktualnie na obszarze gminy nie jest eksploatowane żadne złoże. Jednakże

do czasu wykreślenia złóż z krajowego bilansu zasobów konieczne jest ich

uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Prawem

geologicznym i górniczym (Dz.U.2011.163.981).

W wyniku realizacji projektowanego „Studium…” nastąpi trwałe wyłączenie

części gruntów z potencjalnej produkcji rolniczej. Występujące na terenie gminy

znaczne powierzchnie gleb cechuje dobra jakość (klasy II, III, IIIa, IIIb). W

ustaleniach projektowanego dokumentu wprowadzono zalecenie, aby na cele

nierolnicze kwalifikować grunty o niskiej klasie bonitacyjnej gleb. Nie przewiduje się

zajmowania pod zabudowę kubaturową trwałych użytków zielonych i powierzchni

leśnych.
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Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zasoby

naturalne nie wystąpią niekorzystne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na zabytki:

Na obszarze gminy Zbrosławice występuje wiele zabytków wpisanych do

rejestru oraz obiektów zabytkowych, m.in. pałaców, dworów i kościołów, stanowisk

archeologicznych, zabytkowych cmentarzy i kapliczek. Obiekty wpisane do rejestru

zabytków i stanowiska archeologiczne zostały zinwentaryzowane i zobrazowane w

projekcie „Studium…”. Ponadto w dokumencie wskazano wszystkie obiekty o

wartościach historycznych, nie ujęte w rejestrze zabytków oraz przedstawiono

zalecenia dotyczące tych obiektów, mające na celu ich zabezpieczenie i

konserwację. Podobne zalecenia przedstawiono w stosunku do obiektów wpisanych

do rejestru zabytków i podlegających bezwzględnej ochronie konserwatorskiej.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zabytki nie

wystąpią negatywne oddziaływania znaczące.

W zakresie oddziaływań na dobra materialne:

Najważniejszymi – z punktu widzenia funkcjonowania człowieka – dobrami

materialnymi są budynki zabudowy mieszkaniowej, obiekty usługowe i przemysłowe,

infrastruktura techniczna podziemna i powierzchniowa oraz szlaki komunikacyjne.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania skutków realizacji projektu

„Studium...” na dobra materialne; w ustaleniach dokumentu wprowadzono nakaz

wyłączenia z zabudowy den dolin rzecznych, narażonych na niebezpieczeństwo

zalewów powodziowych. Podobny nakaz wprowadzono w stosunku do terenów,

gdzie poziom wód gruntowych zalega płycej niż 1 m (obszary ograniczone

hydroizobatą 1 m). 

Na terenie gminy Zbrosławice w obrębie stoków naturalnych nie występują

warunki do tworzenia się osuwisk (osuwania się mas ziemnych) w rozumieniu art. 17

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2003.80.717) o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na dobra

materialne nie wystąpią negatywne oddziaływania znaczące.
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Obszar projektowanego „Studium...” obejmuje w przeważającej części ubogie

przyrodniczo tereny rolnicze oraz obszary położone pomiędzy terenami już

zabudowanymi lub w ich sąsiedztwie. Istotną część stanowią cenne przyrodniczo

powierzchnie, obszary zalesione i pozostałe tereny zielone, które wedle ustaleń

projektu „Studium...” pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu. Zatem

projektowana zmiana będzie miała ograniczony wpływ na elementy chronione

przyrody ożywionej. Oddziaływania te wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji,

będą następujące w zakresie:

1) oddziaływań bezpośrednich – projektowana zmiana kierunku zagospodarowania

bezpośrednio wpłynie na zmianę istniejących warunków siedliskowych w rejonie

przeznaczonym pod zabudowę kubaturową;

2) oddziaływań pośrednich – nie przewiduje się;

3) oddziaływań wtórnych – nie przewiduje się; 

4) oddziaływań skumulowanych – nie przewiduje się; 

5) oddziaływań krótkoterminowych – nie przewiduje się;

6) oddziaływań średnioterminowych – nie przewiduje się; 

7) oddziaływań długoterminowych – nie przewiduje się; 

8) oddziaływań stałych – projektowana zmiana kierunku zagospodarowania na stałe

zmieni warunki siedliskowe w rejonie przeznaczonym pod zabudowę kubaturową; 

9) oddziaływań chwilowych – nie przewiduje się.

Należy tu zauważyć, iż oddziaływanie projektowanej zmiany kierunku

zagospodarowania analizowanego terenu nie będzie miało na większości obszaru

wpływu negatywnego na środowisko. Wpływu takiego można się dopatrywać

jedynie w przypadku sytuacji, gdzie pod zabudowę przeznaczone zostały tereny

użytkowania rolniczego z uwagi na trwałe wyłączenie z produkcji rolnej powierzchni

gleb, w tym także klas wyższych.

Ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska powstałych w wyniku realizacji

ustaleń zawartych w projekcie „Studium…” należy rozpatrywać w dwóch aspektach.

Pierwszy, to negatywne skutki oddziaływania zmian w zagospodarowaniu
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przestrzennym na środowisko, drugi natomiast, to właściwości środowiska i ich

potencjalnie negatywny wpływ na przyjęte w projekcie „Studium…” rozwiązania w

zagospodarowaniu przestrzennym obszaru.

Nie przewiduje się wzrostu zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi

spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu z uwagi na niewielką uciążliwość

przewidywanej działalności usługowej związanej głównie z zaspokojeniem doraźnych

potrzeb miejscowej ludności. Jednakże pewne zagrożenie dla środowiska może być

związane z projektowaną działalnością przemysłową, przy czym na obecnym etapie

nie można jeszcze określić stopnia niekorzystnego oddziaływania na środowisko

potencjalnych przedsięwzięć z uwagi na to, iż nie wiadomo jakiego rodzaju

działalności zostaną na analizowanym terenie uruchomione. Ograniczeniu

zagrożenia dla środowiska sprzyja ograniczenie lokalizacji na analizowanym

obszarze przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dla ochrony zdrowia ludzi wprowadzono nakaz ograniczenia uciążliwości (w

tym także hałasu) do granic działki przy realizacji obiektów usługowych lub usług

prowadzonych w obrębie zabudowy mieszkaniowej. 
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4. ROZWIĄZANIA OCHRONNE PRZYJĘTE W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE

ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 3, lit. a

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

3) przedstawia:

a) 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

4.1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Dla przeciwdziałania negatywnym skutkom potencjalnych oddziaływań zmiany

zagospodarowania przestrzennego na poszczególne komponenty środowiska

przyrodniczego, w tym także na obszar Natura 2000, przewidziano w ustaleniach

projektu „Studium…”:

a) w zakresie ochrony powietrza i klimatu

W zapisach projektu „Studium…” ustalono nakaz używania do ogrzewania

pomieszczeń urządzeń o wysokiej sprawności energetycznej i paliw

proekologicznych; w przypadku działalności usługowej i przemysłowej należy

wprowadzić nakaz stosowania systemów proekologicznych do ogrzewania obiektów

kubaturowych. W stosunku do zabudowy mieszkaniowej nakazy takie mogą

pozostać nieskuteczne ze względu na relatywnie duże koszty nowoczesnych

instalacji grzewczych. Rozwiązaniem w takim przypadku jest wprowadzanie
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programów, które gwarantują zwrot większej części kosztów poniesionych przez

indywidualnych mieszkańców na sprawniejszą instalację grzewczą.

b) w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb

Zmiana przeznaczenia spowoduje konieczność przeprowadzenia prac

niwelacyjnych, w trakcie których dojdzie do naruszenia wykształconych struktur

glebowych i uszczelnienia tej powierzchni w przypadku jej utwardzania. Wskazane

jest, aby na jak największej części działki nie doszło do naruszenia naturalnego

profilu glebowego. W ustaleniach projektu „Studium...” zawarto zapis, aby poprzez

ustalenia planów miejscowych dążyć do utrzymania rolniczego charakteru gminy

wprowadzając gospodarstwa wielkoobszarowe na terenach o korzystnych

warunkach glebowych i tym samym na cele nierolnicze kwalifikować grunty o niskiej

klasie bonitacyjnej gleb.

c) w zakresie ochrony złóż kopalin

W obrębie analizowanego obszaru występują udokumentowane złoża

surowców ujęte w krajowym bilansie złóż. Złoża te w większości są złożami

bilansowymi, lecz nie są aktualnie eksploatowane. W ustaleniach „Studium…”

zawarto nakaz uwzględnienia przy eksploatacji złóż zapisów zawartych w przepisach

odrębnych, zwłaszcza w Prawie geologicznym i górniczym (tekst jednolity

Dz.U.2011.163.981). 

d) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych

Dla ochrony wód w ustaleniach projektu „Studium…” wprowadzono zakaz

zrzucania ścieków do wód powierzchniowych. Ścieki docelowo kierowane będą

systemem rozdzielczym do projektowanych oczyszczalni na terenie gminy. Do czasu

całkowitego skanalizowania obszaru ścieki komunalne gromadzone będą w

szczelnych zbiornikach. Projektuje się budowę oczyszczalni w następujących

lokalizacjach:

- Miedary;

- Boniowice /Kamieniec;

- Jaśkowice;

- Łubie;
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- Jasiona;

- Łubek;

- Księży Las;

Ścieki z Czekanowa i Szałszy odprowadzane będą docelowo do oczyszczalni w

Zabrzu-Mikulczycach. Pozostałe obszary zostaną skanalizowane poprzez system

przepompowni i kolektorów ssąco-tłoczących podłączonych do kolektorów

grawitacyjnych odprowadzających ścieki do oczyszczalni.

W ustaleniach projektowanego dokumentu dopuszczono wprowadzanie korekt

w trakcie opracowania szczegółowych projektów technicznych kanalizacji

związanych ze szczególnymi uwarunkowaniami lokalnymi.

Ochronie wód sprzyjają także zapisy dotyczące gospodarki odpadami na

terenie gminy, w tym nakaz likwidacji dzikich wysypisk oraz wprowadzenie segregacji

odpadów “u źródła”.

Na obszarze gminy Zbrosławice występują dwa Główne Zbiorniki Wód

Podziemnych ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w

sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych

(Dz.U.2006.126.878):

1) triasowy GZWP nr 327 „Lubliniec-Myszków”;

2) triasowy GZWP nr 330 „Gliwice”.

Ujęcia wód podziemnych na terenie gminy (w Karchowicach, Przezchlebiu,

Szałszy i Świętoszowicach) posiadają ustalone strefy ochronne.

e) w zakresie ochrony świata zwierzęcego i roślinnego

Dla ochrony świata roślinnego i zwierzęcego w projekcie „Studium…”

wyszczególniono obiekty i drzewa proponowane do objęcia prawną ochroną

pomnikową. Powierzchnie przyrodniczo cenne wyznaczone w waloryzacji

przyrodniczej miasta proponuje się objąć jako wielkoobszarowe formy ochrony

przyrody w postaci rezerwatu przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i

użytków ekologicznych. Zwraca się ponadto uwagę na konieczność ochrony

korytarzy ekologicznych, w tym przede wszystkim doliny Dramy, stanowiących

siedliska i żerowiska wielu gatunków oraz będących istotnym szlakiem ich migracji. 

Ponadto na terenie gminy znajduje się fragment obszaru objętego ochroną w

formie Natura 2000 – specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240003 „Podziemia
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Tarnogórsko-Bytomskie”. Stąd wszelkie inwestycje w obrębie tego obszaru oraz poza

nim, ale mogące mieć wpływ na przedmiot ochrony obszaru wymagają

przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na obszar Natura 2000.

f) w zakresie ochrony ekosystemów i krajobrazu

W przypadku zmiany sposobu użytkowania obszar zostanie częściowo trwale

zabudowany i zmieni się jego fizjonomia. Zalecenie realizacji obiektów w formie

odpowiadającej otoczeniu (zabudowa niska) nie spowoduje dysharmonii w istniejącej

zabudowie.

Dla ochrony krajobrazu w projekcie „Studium…” ustalono szczegółowe

wytyczne krajobrazowe dla zabudowy w obrębie poszczególnych sołectw, a także

ogólne wytyczne mające na celu utrzymanie wartości krajobrazowych i wizualnych

gminy:

- lokalizacja zabudowy w istniejących lukach budowlanych;

- blokowanie zabudowy - projektowanie skupionej zabudowy jednorodzinnej;

- na terenach wykazujących tendencje do rozpraszania zabudowy (przysiółki,

kolonie) utrzymanie zabudowy liniowej, poprzez uzupełnianie luk

budowlanych lub skupianie zabudowy doprowadzając do powstawania

zwartych obszarów zainwestowania;

- w istniejących układach zabudowy pasmowej wprowadzanie drugiej linii

zabudowy;

- ograniczanie możliwości realizacji zabudowy siedliskowej o słabym

kontekście rolniczym;

- ograniczanie zabudowy na terenach o dużych walorach widokowych;

- ograniczanie możliwości realizacji obiektów nieprzystających skalą i formą do

istniejącej zabudowy;

- ograniczanie możl iwości powstawania zabudowy na terenach

niezainwestowanych odległych od obszarów zainwestowania budowlanego z

wyjątkiem realizacji zabudowy o charakterze siedliskowym (zagrodowym).

Ponadto powierzchnie przyrodniczo cenne wyznaczone w waloryzacji

przyrodniczej gminy proponuje się objąć jako wielkoobszarowe formy ochrony

przyrody w postaci rezerwatu przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i

użytków ekologicznych.
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W trakcie sporządzania projektu „Studium…” równocześnie sporządzano

Prognozę oddziaływania projektu „Studium…” na środowisko. Stąd przedstawione w

projekcie „Studium…” rozwiązania stanowią rozwiązania najbardziej optymalne w

danej sytuacji. Rozwiązania te uwzględniają zarówno potrzeby mieszkańców Gminy,

jak i potrzeby ochrony środowiska. 

Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu „Studium…” na środowisko

przyrodnicze wykazuje, iż jego zapisy uwzględniają zasadę ekorozwoju.

Wprowadzane zmiany zagospodarowania przestrzennego cechuje mała

intensywność zmian, w związku z jednokierunkowym modelem przyjętych rozwiązań.

W ustaleniach projektu „Studium…” zawarto możliwe ograniczenia

szkodliwego oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego dokumentu.

Zwraca się także uwagę na konieczność stosowania najnowszych osiągnięć w

zakresie pozyskiwania energii cieplnej, koniecznej do ogrzewania budynków. Pozwoli

to ograniczyć niską emisję, szczególnie uciążliwą w okresach grzewczych.

Proekologiczny kierunek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy

Zbrosławice przyjęty został w strategii rozwoju gminy. 

82



4.2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 3, lit. b

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

3) przedstawia:

b) 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

Zasadnicza część obszaru Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”

znajduje się poza obszarem gminy Zbrosławice, głównie na terenie miasta

Tarnowskie Góry. W obrębie gminy znajdują się relatywnie niewielkie fragmenty

obszaru w jej wschodniej części. Biorąc pod uwagę to kryterium oraz specyfikę

obszaru naturowego, oddziaływania wynikłe z założeń projektowanego dokumentu

nie są znaczące. 

Obszar naturowy w obrębie gminy stanowią niemal wyłącznie tereny

zalesione, na których nie jest planowana zabudowa i których przeznaczenie w

wyniku ustaleń projektowanego dokumentu nie zmieni się. Stąd nie jest konieczne

rozpatrywanie alternatywy zakładającej wyłączenie zabudowy z obszaru naturowego.

Natomiast alternatywą dla ustaleń zawartych w projekcie „Studium...” w stosunku do

obszaru Natura 2000 może być zaniechanie wszelkich działań na tym obszarze

(wariant „0”). Jednakże realizacja takiego założenia mogłaby m.in. przyczynić się do

pogorszenia stanu środowiska w tym rejonie.
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5. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. b

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera:

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

Opracowanie wykonano na podstawie szczegółowej analizy dostępnych

materiałów archiwalnych i badań terenowych. Szczególnie przydatne było

opracowanie ekofizjograficzne gminy Zbrosławice wykonane w 2003 r . i

zaktualizowane w roku bieżącym (2012). Dla oceny zmian przestrzennych w

krajobrazie wykorzystano zdjęcia lotnicze i satelitarne zamieszczone w portalach

internetowych. Dane z tych zdjęć zostały pozyskane metodami fotointerpretacyjnymi i

porównane z podobnymi danymi uzyskanymi ze starszych map topograficznych.

Metoda ta pozwoliła na określenie dynamiki i kierunków zmian zachodzących w

środowisku i zagospodarowaniu przestrzennym analizowanego obszaru i jego

otoczenia. Pomocne były także mapy geologiczne, sozologiczne i hydrograficzne w

skali 1 : 50 000. Efektem tych analiz jest prognoza składająca się z części tekstowej

oraz 3 załączników.

Prognoza jest kameralnym opracowaniem, opartym głównie na bazie

posiadanych materiałów zgromadzonych do projektu „Studium…”. Przy sporządzaniu

prognozy wykorzystano również inne dostępne publikacje, dokumenty i raporty

dotyczące obszaru miasta opracowane przez inne instytucje, a dotyczące

środowiska i zmian w nim zachodzących. Wykorzystano także dokumenty

planistyczne dotyczące województwa śląskiego, w tym powiatu i gminy, takie jak:

- Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, Katowice 2010;
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- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Katowice

2004 wraz z prognozą;

- Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego

województwa śląskiego - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska,

Katowice, lipiec 2003;

- Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022;

- Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbrosławice.

Istotnym źródłem informacji przy sporządzaniu prognozy były także materiały

zebrane dla potrzeb opracowywanego Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura

2000. 
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6. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. c

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera:

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania

Z uwagi na to, iż zakres oddziaływań na środowisko będzie miał w większości

charakter ogólny, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy skutków realizacji

kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych w projektowanym

„Studium…”. W zakresie skutków realizacji projektu w zupełności wystarczą systemy

monitoringu regionalnego realizowane w odniesieniu do stanu sanitarnego powietrza,

stanu czystości wód powierzchniowych i wód podziemnych. Istotnym elementem w

tym zakresie będą także działania prowadzone dla potrzeb realizacji Planu Zadań

Ochronnych obszaru Natura 2000.

Monitorowanie skutków realizacji projektu studium na środowisko może być

real izowane w ramach cykl icznie sporządzanych raportów o stanie

zagospodarowania przestrzennego gminy. Stąd nie ma potrzeby określać

dodatkowych wymagań w tym zakresie. 
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7. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. d

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera:

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 55 km od najbliższej granicy

Państwa z Czechami. Stąd nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania

transgranicznego na środowisko. Nie sprzyjają takiemu oddziaływaniu także

istniejące powiązania elementów środowiska.
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8. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. e

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.2008.199.1227):

Art. 51. 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko: 

1) zawiera:

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym

Podstawą prawną opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko

projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Zbrosławice” jest 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.2009.199.1227).

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Opracowywana prognoza odnosi się do projektu „Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice”.

Projekt Studium zawiera część tekstową, którą uzupełniają załączniki

graficzne (mapy). Opracowanie wykonane zostało zgodnie z obowiązującą ustawą o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Celem sporządzenia „Studium…” jest określenie polityki przestrzennej gminy,

w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem tej polityki

jest cała przestrzeń gminy w jej granicach administracyjnych. 

W wyniku wieloletnich procesów historycznych ukształtował się obecny układ

strukturalny miasta, w którym wyodrębniono następujące strefy:  

- zamieszkania;

- usługowa;

- przemysłowo-produkcyjna;
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- kształtowania systemu przyrodniczego;

- komunikacji;

- infrastruktury technicznej.

 Podstawowy wpływ na te zmiany będą miały uwarunkowania lokalne oraz

przyjęte kierunki, cele i priorytety polityki przestrzennej gminy. 

Przedstawiony projekt „Studium…” akceptuje przeznaczenie terenów przyjęte

w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego oraz określa nowe

kierunki i wskaźniki dla terenów nie objętych dotychczas planami zagospodarowania

przestrzennego. Szczegółowy opis znajduje się w projekcie „Studium…”. 

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

Fundament geologiczny analizowanego obszaru stanowią utwory karbonu

górnego. Występują one pod miąższą serią utworów triasowych jako warstwy

brzeżne. Na utworach karbonu górnego występują warstwy piasków i iłów

czerwonych i pstrych należącej do piętra środkowego pstrego piaskowca (dolny

trias). Największe rozprzestrzenienie na terenie gminy mają serie wapienia

muszlowego (trias środkowy). Występują one powszechnie w podłożu utworów

czwartorzędowych a także w wielu miejscach bezpośrednio na powierzchni. Zespół

wapienia muszlowego (triasu środkowego) w obrębie gminy tworzą: warstwy

gogolińskie,  gorazdeckie, terebratulowe, karchowickie, dolomity epigenetyczne –

kruszconośne, dolomity diploporowe, dolomity jasnoszare margliste warstw z

Tarnowic, łupki, dolomity, wapienie i piaskowce warstw rybniańskich, boruszowickich i

miedarskich oraz iły niebieskoszare i łupki margliste warstw boruszowickich. Z kolei

trias górny (kajper) reprezentują na obszarze gminy Zbrosławice iły pstre i margle.

Najmłodszymi osadami okresu trzeciorzędowego są występujące wyspowo

piaski, iły, mułki i zlepieńce morza badeńskiego (neogen – miocen). Utwory

trzeciorzędowe na powierzchni współczesnej nie występują.

Ponad połowa powierzchni gminy przykryta jest warstwą utworów

czwartorzędowych o zróżnicowanej miąższości. Największe miąższości

czwartorzędu występują w obrębie form kopalnych, gdzie miąższość ich dochodzi do

ok. 60-70 m. Są to głównie fluwioglacjalne piaski i żwiry gliniaste podścielone

warstwą glin zwałowych zlodowacenia odry.

Rzeźba współczesnej powierzchni topograficznej jest ściśle uzależniona od

opisanej budowy geologicznej. Obszar gminy Zbrosławice położony jest w obrębie

89



dwóch makroregionów. Zdecydowanie większa część znajduje się w makroregionie

Wyżyna Śląska, jedynie niewielki południowo-zachodni fragment obszaru gminy leży

w obrębie mezoregionu Kotlina Raciborska należącego do prowincji Kotlina

Raciborsko-Oświęcimska. Cechą charakterystyczną rzeźby jest występowanie

ciągów wzgórz, których trzon stanowią odporne na niszczenie warstwy triasowe

(dolomity i wapienie wapienia muszlowego). Większe obniżenie dolinne na obszarze

gminy stanowi dolina Dramy rozcinająca Garb Laryszowski. Skłony wysoczyzn

opadają w kierunku północnym ku dolinie Panwi i południowym ku dolinie Kłodnicy.

Głęboko wcięte doliny dopływów tych rzek rozcinają skłony wysoczyzn tworząc

charakterystyczne palczaste systemy.

Najwyższą powierzchnię na obszarze gminy Zbrosławice tworzą szerokie

garby Płaskowyżu Tarnowickiego, które na terenie gminy sięgają 320-325 m n.p.m. Z

ko le i Garb Laryszowski obejmuje największą powierzchnię gminy. Płaskowyż

Bytomski jest oddzielony wysokim progiem tektonicznym od Garbu Tarnowickiego i

Laryszowskiego na północy. Południowo-zachodnią część gminy Zbrosławice

zajmują przeważnie gliniaste Wysoczyzny Przywyżynne (240-270 m n.p.m.).

Warunki anemologiczne są szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i

stanu sanitarnego powietrza (przemieszczanie zanieczyszczeń). Z danych IMGiW za

lata 1989-1998 wynika, iż w rejonie stacji Lubliniec dominują wiatry z sektora

zachodniego (od SW do NW, ok. 50 % przypadków), znacznie mniejszy (ok. 26 %)

jest udział wiatrów wschodnich. Około 11 % przypadków stanowią cisze.

Pod względem hydrograficznym analizowany obszar w całości należy do

dorzecza Odry. Odwadniają go dwa jej prawostronne dopływy:

1) dorzecze Małej Panwi - północna część gminy; dopływy: Liganzja i Stoła. Z terenu

gminy do Stoły uchodzi potok IV rzędu Brzeźnica;

2) dorzecze Kłodnicy – południowa część gminy; dopływy: Drama i Rokitnica (Potok

Mikulczycki).

Działy wodne dzielące zlewnie poszczególnych potoków odpowiednio są

działami II, III i IV rzędu. Dział II rzędu oddziela dorzecza Małej Panwi i Kłodnicy.

Przebiega on w środkowej części gminy na północ od rzeki Dramy. Przebieg jego jest

bardzo wyraźny. Podobnie wyraźny przebieg mają pozostałe działy wodne.

Wody podziemne na obszarze gminy Zbrosławice, zgodnie z budową

geologiczną, występują w utworach karbońskich, triasowych i czwartorzędowych.
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Zwierciadło wody w piętrze czwartorzędowym utrzymuje się na głębokościach

rzędu 0 do 2 m w obrębie dolin i odpowiednio głębiej w obrębie wyniesień (do 20-30 m

na wysoczyznach) i ujawnia wahania zależne od stanu opadów atmosferycznych,

dochodzące w ostatnich latach nawet do kilku metrów.

Bardzo istotne znaczenie hydrogeologiczne i gospodarcze (z uwagi na dużą

zasobność) mają poziomy wodonośne związane z utworami triasu. Na obszarze

gminy Zbrosławice występuje Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 330 Gliwice.

Obejmuje on swym zasięgiem prawie cały obszar gminy, poza niewielkim

fragmentem położonym na północ od wsi Miedary, który znajduje się w obrębie

GZWP nr 327 Lubliniec-Myszków.

Opisane wcześniej warunki budowy geologicznej, rzeźby i warunków wodnych

Zbrosławic znalazły swoje odzwierciedlenie w wykształceniu się pokrywy glebowej.

Na terenie miasta dominują dwa typy gleb: gleby bielicowe i pesudobielicowe oraz

gleby brunatne wyługowane. Ponadto w obrębie omawianego obszaru występują

czarne ziemie zdegradowane. Pod względem rolniczej przydatności gleb wśród

gruntów ornych dominują dwa kompleksy: żytni dobry i pszenny dobry.

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (Szafer, Zarzycki, 1977) obszar

gminy Zbrosławice należy do Prowincji Niżowo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej

Działu A – Bałtyckiego. Cały opisywany obszar znajduje się w obrębie Poddziału (A 4)

- Pas Wyżyn Środkowych, w Krainie (14) - Wyżyna Śląska, w Okręgu Zachodnim (a).

Szata roślinna jako element środowiska został w największym stopniu

zmieniony. Stąd na obszarze gminy występują następujące zbiorowiska roślinności

rzeczywistej:

1. zbiorowiska leśne,

2. zbiorowiska wodne i nadwodne,

3. zbiorowiska brzegów wód i innych miejsc podmokłych,

4. torfowiska,

5. łąki wilgotne, świeże i suche,

6. zbiorowiska pól uprawnych, zrębów, terenów wydeptywanych i ruderalnych.

Na obszarze Zbrosławic występują formy ochrony przyrody ustanowione na

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r . o ochronie przyrody. Należą do nich

cztery drzewa pomnikowe oraz fragment obszaru Natura 2000 – specjalny obszar

ochrony PLH240003 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”. W projekcie „Studium…”

zaproponowano ponadto objąć ochroną obiekty i obszary cenne przyrodniczo. Są to
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drzewa lub grupy drzew o charakterze pomnikowym, rezerwat przyrody, użytki

ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

W ramach obowiązującej dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty

Gospodarczej z 1992 r. o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory w

Europie – tzw. dyrektywy siedliskowej – wyznacza się obszary mające znaczenie dla

Wspólnoty i obejmuje ochroną w formie obszaru Natura 20000. W obrębie gminy

znajduje się fragment obszaru mającego znaczenie dla wspólnoty; jest to obszar

habitatowy PLH240003 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”. Obejmuje on tereny w

północno-wschodniej części gminy – fragmenty wsi Laryszów, Ptakowice i

Wieszowa.

Prócz tego na analizowanym obszarze gminy Zbrosławice znajdują swoje

odniesienie cele ochrony środowiska sformułowane na szczeblu krajowym a

znajdujące swoje odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych realizowanych w

województwie śląskim. Należą do nich: Strategia rozwoju województwa śląskiego

Śląskie 2020, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego,

Program Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015, Strategia

Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 oraz Plan Rozwoju Lokalnego dla

Gminy Zbrosławice.

Przyjęte w projekcie „Studium…” rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i

ustalenia są w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony

środowiska. Należy stwierdzić, iż żadne z przyjętych czy ustanowionych na forum

międzynarodowym lub krajowym postanowień dotyczących ochrony środowiska nie

zostanie naruszone w wyniku realizacji projektowanego „Studium…”. Nie zostanie

także naruszona zasada zrównoważonego rozwoju.

W obrębie gminy Zbrosławice znajduje się fragment obszaru objętego ochroną

w formie Natura 2000 – specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240003 „Podziemia

Tarnogórsko-Bytomskie”. Nie stwierdza się jednakże negatywnego oddziaływania

będącego rezultatem zapisów zawartych w projekcie „Studium...” na obszar

Natura 2000. 

Przewidywane oddziaływania na środowisko, a więc i na obszar Natura 2000

sprowadzają się do następujących zagadnień:
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W zakresie oddziaływań na różnorodność biologiczną. Analizowany obszar

stanowi dużą powierzchnię położoną w znacznie zróżnicowanych warunkach

środowiskowych. Wynika to ze zróżnicowanej budowy geologicznej, różnych form

rzeźby, sytuacji hydrograficznej i użytkowania terenu. Proponowane w projekcie

„Studium…” zagospodarowanie obszaru nie wpłynie zasadniczo na zmianę sytuacji

na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy kubaturowej. Proponowane zmiany

dotyczyć będą głównie wprowadzenia zabudowy kubaturowej mieszkaniowej w

zwartych obszarach wokół istniejących terenów zainwestowanych oraz uzupełniania

zabudowy już istniejącej, przy jednoczesnej ochronie wielkoobszarowych terenów nie

zainwestowanych. Stąd projektowane tereny zabudowy nie spowodują likwidacji

istotnych dla bioróżnorodności elementów środowiska

W zakresie oddziaływań na ludzi. Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz

zabudowy przemysłowej spowoduje wzrost ilości źródeł emisji niskiej, której

oddziaływanie na obszarze będzie zróżnicowane zależnie od sytuacji morfologicznej

terenu i warunków topoklimatycznych. W przypadku Zbrosławic problemem może

być słabe przewietrzanie obszarów położonych w dolinach rzek oraz na obszarach

zagęszczonej zabudowy. Słabe przewietrzanie powoduje że w okresach grzewczych

przy bezwietrznej pogodzie może dochodzić do kumulacji zanieczyszczeń

pochodzących głównie z emisji niskiej. Stąd konieczne jest rozwijanie

proekologicznych systemów grzewczych do ogrzewania indywidualnych gospodarstw

oraz odpowiednich rozwiązań technologicznych w zakładach usługowo-

produkcyjnych.

W zakresi  e oddziaływań na rośliny i zwierzęta. Pozostawienie w

dotychczasowym użytkowaniu terenów rolniczych pozwoli utrzymać siedliska

gatunków zwierząt i ptaków charakterystycznych dla gruntów ornych (zwierzyny

polnej), zamieszkujących zarówno tereny otwarte pól uprawnych jak i zakrzewienia

śródpolne i występujące na miedzach. Tereny rolnicze stanowią także siedliska dziko

rosnących gatunków roślin, które towarzyszą zwłaszcza zakrzewieniom śródpolnym i

miedzom. W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono bezwzględny nakaz

wyłączenia z zabudowy kubaturowej obszarów zalesionych oraz zachowania

odległości 50 m między terenami przeznaczonymi pod zabudowę a ścianą lasu. Z

zabudowy wyłączono także dna dolin rzecznych oraz tereny otwarte – łąki pastwiska.

W zakresie oddziaływań na wodę. Na obszarze gminy Zbrosławice problem

potencjalnego oddziaływania na zasoby wodne dotyczy zarówno wód
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powierzchniowych jak i podziemnych. W zakresie oddziaływania na wody

powierzchniowe problem sprowadza się do tego, iż wody te stanowią główny

odbiornik wody opadowej oraz ścieków. Nieuregulowana gospodarka wodno-

ściekowa w gminie powoduje, iż niektóre ścieki komunalne i przemysłowe

nieoczyszczone trafiają bezpośrednio do rzek. Ustalenia projektowanego dokumentu

zakładają odprowadzenie ścieków do oczyszczalni poprzez system kanalizacji

rozdzielczej; dla obszaru gminy opracowano koncepcję uregulowania gospodarki

wodno-ściekowej, która zakłada stworzenie systemu sieci kanalizacji sanitarnej

opartej na systemie kanałów grawitacyjnych i ssąco-tłoczących odprowadzających

ścieki do oczyszczalni biologicznych. 

W zakresie oddziaływań na powietrze. Nie przewiduje się znaczącego wzrostu

zanieczyszczeń gazowo-pyłowych spowodowanego zmianą przeznaczenia terenu.

Pewien wzrost zanieczyszczeń może się pojawić w związku z projektowaną

działalnością przemysłowo-usługową. Na obecnym etapie nie można jeszcze określić

stopnia tych zanieczyszczeń z uwagi na to, iż nie wiadomo jakiego rodzaju

przedsięwzięcia mogą zostać uruchomione w obrębie nowych obszarów

przeznaczonych pod działalność przemysłową. Działalność ta podlegać będzie

stosownym przepisom prawnym z zakresu oddziaływań na środowisko.

W zakresie oddziaływań na powierzchnię ziemi. Nie przewiduje się

przeprowadzania znacznych prac ziemnych związanych z planowanymi

inwestycjami. Jednakże powierzchnia topograficzna gminy ma charakter wyżynny i

jest poprzecinana dolinami, stąd w niektórych przypadkach może zachodzić

konieczność przeprowadzenia niwelacji terenu. Dotyczyć to będzie jednak

stosunkowo niewielkich powierzchni, związanych z realizacją indywidualnej

zabudowy mieszkaniowej. Do niwelacji należy stosować materiał odpadowy

dopuszczony do tego celu właściwymi przepisami. Nie mogą być używane odpady

zaliczane do kategorii odpadów niebezpiecznych (Rozporządzenie Ministra

Środowiska z dnia 27 września 2001 r . w sprawie katalogu odpadów

(Dz.U.2001.112.1206). Duże zmiany powierzchni mogą zachodzić przy realizacji

dróg.

W zakresie oddziaływań na krajobraz. Obszar objęty ustaleniami

projektowanego dokumentu charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi,

które zgodnie z założeniami nie zostaną zasadniczo zmienione. Proponowane

ustalenia spowodują zwiększenie udziału w krajobrazie niskiej zabudowy
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mieszkaniowej z uzupełnieniem w formie zieleni ogrodowej i ochronnej. Istniejący w

przewadze charakter niskiej zabudowy w obrębie gminy w wyniku realizacji zapisów

projektu „Studium…” zasadniczo nie zmieni się; przybędą kolejne obiekty o

podobnym charakterze.

W zakresie oddziaływań na zasoby naturalne. Przyjęte w projekcie

„Studium…” rozwiązania nie spowodują utrudnień w dostępie do złóż surowców

naturalnych i zasobów wodnych. Także istniejące powierzchnie leśne pozostaną w

dotychczasowym użytkowaniu.

W zakresie oddziaływań na zabytki. Występujące na obszarze gminy

Zbrosławice obiekty zabytkowe i archeologiczne zostały zinwentaryzowane i

zobrazowane w projekcie „Studium…”. W ustaleniach projektowanego dokumentu

wprowadzono właściwe zapisy odnośnie dalszego użytkowania obiektów

zabytkowych oraz ochrony stanowisk archeologicznych.

W zakresie oddziaływań na dobra materialne. Nie przewiduje się negatywnego

oddziaływania skutków realizacji projektu „Studium...” na dobra materialne.

ROZWIĄZANIA OCHRONNE PRZYJĘTE W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE 

W zakresie ochrony powietrza i klimatu. Dla poprawy stanu czystości

powietrza atmosferycznego w projekcie „Studium…” zalecono wprowadzanie zasady

używania do ogrzewania pomieszczeń urządzeń o wysokiej sprawności

energetycznej. Sposób ogrzewania mieszkań, podgrzewanie wody użytkowej oraz

uzyskiwanie ciepła powinien odbywać się poprzez wykorzystanie paliw i technologii

proekologicznych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb. Dla ochrony powierzchni ziemi i

gleb w projekcie „Studium…” zalecono utrzymanie – poprzez ustalenia planów

miejscowych – rolniczego charakteru gminy wprowadzając gospodarstwa

wielkoobszarowe na terenach o korzystnych warunkach glebowych i tym samym na

cele nierolnicze kwalifikować grunty o niskiej klasie bonitacyjnej gleb.

W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. W zapisach

projektu „Studium…” ustalono ochronę wód poprzez realizację rozdzielczej

kanalizacji na terenie gminy i tym samym kierowanie ścieków do oczyszczalni.

Ochronie wód sprzyjają także zapisy dotyczące gospodarki odpadami, m.in. nakaz

likwidacji dzikich wysypisk.
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W zakresie ochrony świata zwierzęcego i roślinnego. Dla ochrony świata

roślinnego i zwierzęcego w projekcie „Studium…” wydzielono strefę terenów

kształtujących system przyrodniczy miasta. Proponuje się ponadto wprowadzenie

wielkoobszarowych form ochrony przyrody w postaci rezerwatu przyrody, użytków

ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych; wyszczególniono także

obiekty i drzewa proponowane do objęcia prawną ochroną pomnikową.

Ponadto na terenie gminy znajduje się fragment obszaru objętego ochroną w

formie Natura 2000 – specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240003 „Podziemia

Tarnogórsko-Bytomskie”. Stąd wszelkie inwestycje w obrębie tego obszaru oraz poza

nim, ale mogące mieć wpływ na przedmiot ochrony obszaru wymagają

przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na obszar Natura 2000.

W zakresie ochrony ekosystemów i krajobrazu. W przypadku zmiany sposobu

użytkowania obszar zostanie częściowo trwale zabudowany i zmieni się jego

fizjonomia. Zalecenie realizacji obiektów w formie odpowiadającej otoczeniu nie

spowoduje dysharmonii w istniejącej zabudowie. Dla ochrony krajobrazu w projekcie

„Studium…” ustalono szczegółowe wytyczne krajobrazowe dla zabudowy w obrębie

poszczególnych sołectw, a także ogólne wytyczne mające na celu utrzymanie

wartości krajobrazowych i wizualnych gminy.

Na terenie gminy znajduje się fragment obszaru objętego ochroną w formie

Natura 2000 – specjalny obszar ochrony (SOO) PLH240003 „Podziemia

Tarnogórsko-Bytomskie”. Stąd wszelkie inwestycje w obrębie tego obszaru oraz poza

nim, ale mogące mieć wpływ na przedmiot ochrony obszaru wymagają

przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na obszar Natura 2000.

Na analizowanym obszarze nie przewiduje się prowadzenia działalności

szczególnie uciążliwej dla środowiska, stąd nie ma potrzeby stosowania kompensacji

przyrodniczej. Dla ochrony ekosystemów i krajobrazu w projekcie „Studium…”

zdefiniowano system terenów otwartych i określono jego strukturę. Ponadto

proponuje się wprowadzenie wielkoobszarowych form ochrony przyrody.

Zasadnicza część obszaru Natura 2000 „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie”

znajduje się poza obszarem gminy Zbrosławice; w obrębie gminy znajdują się

relatywnie niewielkie fragmenty obszaru w jej wschodniej części. Biorąc pod uwagę

to kryterium oraz specyfikę obszaru naturowego, oddziaływania wynikłe z założeń

projektowanego dokumentu nie są znaczące. 

96



Obszar naturowy w obrębie gminy stanowią niemal wyłącznie tereny

zalesione, na których nie jest planowana zabudowa i których przeznaczenie w

wyniku ustaleń projektowanego dokumentu nie zmieni się. Stąd nie jest konieczne

rozpatrywanie alternatywy zakładającej wyłączenie zabudowy z obszaru naturowego.

Natomiast alternatywą dla ustaleń zawartych w projekcie „Studium...” w stosunku do

obszaru Natura 2000 może być zaniechanie wszelkich działań na tym obszarze

(wariant „0”). Jednakowoż realizacja takiego założenia mogłaby m.in. przyczynić się

do pogorszenia stanu środowiska w tym rejonie.

METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Opracowanie wykonano na podstawie szczegółowej analizy dostępnych

materiałów archiwalnych i badań terenowych. Szczególnie przydatne było

opracowanie ekofizjograficzne gminy Zbrosławice wykonane w 2003 r . i

zaktualizowane w roku bieżącym (2012). Dla oceny zmian przestrzennych w

krajobrazie wykorzystano zdjęcia lotnicze i satelitarne zamieszczone na portalach

internetowych. Pomocne były także mapy geologiczne, sozologiczne i hydrograficzne

w skali 1:50 000. Prognoza jest kameralnym opracowaniem, opartym głównie na

bazie posiadanych materiałów zgromadzonych do „Studium…”. Przy sporządzaniu

prognozy wykorzystano również inne dostępne publikacje, dokumenty i raporty

dotyczące obszaru miasta opracowane przez inne instytucje, a dotyczące

środowiska i zmian w nim zachodzących. Wykorzystano także dokumenty

planistyczne dotyczące województwa śląskiego.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ

CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

Z uwagi na to, iż zakres oddziaływań na środowisko będzie miał w większości

charakter ogólny, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy skutków realizacji

kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych w projektowanym

„Studium…”. W zakresie skutków realizacji projektu w zupełności wystarczą systemy

monitoringu regionalnego realizowane przez służby państwowe w odniesieniu do
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stanu sanitarnego powietrza, stanu czystości wód powierzchniowych i wód

podziemnych. 

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU 

NA ŚRODOWISKO

Analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 55 km od najbliższej granicy

Państwa z Czechami. Stąd nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania

transgranicznego na środowisko. Nie sprzyjają takiemu oddziaływaniu także

istniejące powiązania elementów środowiska.
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9. MATERIAŁY ARCHIWALNE WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU 

PROGNOZY

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały archiwalne:

1) Informacje zawarte w odpowiedziach na zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany

„Studium…”.

2) Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Zbrosławice, 2012.

3) Zdjęcia lotnicze wykonane w 1998 r. w ramach programu PHARE (barwne).

4) Zdjęcia lotnicze wykonane w 2002 r. (czarno-białe).

5) Mapa Geologiczna Szczegółowa Polski, 1:50 000, ark. 909 Pyskowice, 910

Bytom, 941 Gliwice, z objaśnieniami.

6) Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, 1:50 000, ark. 909 Pyskowice, 910 Bytom,

941 Gliwice, PIG-MOŚZNiL, Warszawa, 1997..

7) Mapa hydrograficzna 1:50 000, ark. M-34-50-C Pyskowice. Główny Geodeta

Kraju, Warszawa 2001. 

8) Mapa hydrograficzna 1:50 000, ark. M-34-50-D Bytom. Główny Geodeta Kraju,

Warszawa 2001.

9) Mapa hydrograficzna 1:50 000, ark. M-34-62-A Gliwice. Główny Geodeta Kraju,

Warszawa 2001.

10) Mapa sozologiczna 1:50 000, ark. M-34-50-C Pyskowice. Główny Geodeta Kraju,

Warszawa 1995. 

11) Mapa sozologiczna 1:50 000, ark. M-34-50-D Bytom. Główny Geodeta Kraju,

Warszawa 1995.

12) Mapa sozologiczna 1:50 000, ark. M-34-62-A Gliwice. Główny Geodeta Kraju,

Warszawa 1995.

13) Mapa glebowo-rolnicza Gminy Zbrosławice, 1:5 000, 1974.

14) Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju z 2000 r.

15) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

16) Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” (2010).
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17) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004 r.).

18) Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022.

19) Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Zbrosławice.
20) Cichocki J., Ważna A., Łupicki D., 2012: Ekspertyza na potrzeby sporządzenia

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000: „Podziemia Tarnogórsko-

Bytomskie”. Część 2. Zoologia.

Całość została uzupełniona informacjami i wywiadami uzyskanymi w czasie

obserwacji terenowych przeprowadzonych dla potrzeb prognozy. W opracowaniu

wykorzystano także informacje zawarte na oficjalnych stronach internetowych

instytucji prowadzących monitoring środowiska w województwie śląskim.
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10. PODSTAWOWE AKTY PRAWNE WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r . o cmentarzach i chowaniu zmarłych - (tekst

jednolity Dz.U.2011.118.687) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – (tekst jednolity

Dz.U.2013.0.260) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (tekst jednolity

Dz.U.2013.0.594) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach – (tekst jednolity Dz.U.2011.12.59).

Ustawa z dnia 7 l ipca 1994 r. – Prawo budowlane – (tekst jednolity

Dz.U.2010.243.1623) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – (tekst jednolity

Dz.U.2004.121.1266) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach –

(tekst jednolity Dz.U.2012.0.391) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających

azbest - (tekst jednolity Dz.U.2004.3.20) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – (tekst jednolity

Dz.U.2010.102.651) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity

Dz.U.2008.25.150) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r . o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków – (tekst jednolity Dz.U.2006.123.858).

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla

Odry-2006" - (Dz.U.2001.98.1067) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – (tekst jednolity Dz.U.2012.0.145) z

późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów

niebezpiecznych - (Dz.U.2002.199.1671) z późniejszymi zmianami.

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

(tekst jednolity Dz.U.2012.0.647) z późniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych - (tekst jednolity Dz.U.2013.0.687)

z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r . o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami –

(Dz.U.2003.162.1568) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – (tekst jednolity

Dz.U.2013.0.627) z późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich

naprawie - (Dz.U.2007.75.493).

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu – (Dz.U.2007.147.1033) z

późniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 o odpadach wydobywczych - (tekst jednolity

Dz.U.2013.0.1136).

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.2008.199.1227).

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych -

(Dz.U.2010.106.675).

Ustawa z dn ia 9 czerwca 2011 r . Prawo geologiczne i górnicze –

(Dz.U.2011.163.981).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – (Dz.U.2013.0.21).

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r . w

sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na

cmentarze - (Dz.U.1959.52.315).

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z

dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów

za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej -

(Dz.U.1992.67.337).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie – (Dz.U.1999.43.430) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu

odpadów - (Dz.U.2001.112.1206).
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - (Dz.U.2002.58.535) z

późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie –

(Dz.U.2002.75.690) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r . w sprawie rodzajów

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych

elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości - (Dz.U.2002.122.1055).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań

ekofizjograficznych - (Dz.U.2002.155.1298).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września z 2002 r . w sprawie

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - (Dz.U.2002.165.1359).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r . w sprawie

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem

życia ryb w warunkach naturalnych – (Dz.U.2002.176.1455).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r . w sprawie

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - (Dz.U.2002.204.1728).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł

rolniczych – (Dz.U.2002.241.2093).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań

mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych -

(Dz.U.2003.4.44).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - (Dz.U.2003.120.1126).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r . w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - (Dz.U.2003.192.1883).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w

których uznaje się, że odpady są niebezpieczne - (Dz.U.2004.128.1347).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r . w sprawie szczegółowych

warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć

rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju

obszarów wiejskich – (Dz.U.2004.174.1809) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach

publicznych oraz ulicach i placach - (Dz.U.2005.230.1960).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których

wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - (Dz.U.2005.233.1988).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności

za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni

(Dz.U.2005.265.2226).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub

unieszkodl iwiania odpadów poza insta lac jami i urządzeniami -

(Dz.U.2006.49.356).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy

rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom

fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz

dopuszczalnych metod ich odzysku - (Dz.U.2006.75.527) z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r . w sprawie przebiegu

granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych - (Dz.U.2006.126.878) z

późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu

informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich

przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie

(Dz.U.2006.132.927).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie
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s ub s t a nc j i s z c z e g ó l n i e s z k o d l i w y c h d la środowiska wodnego -

(Dz.U.2006.137.984) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi - (Dz.U.2007.61.417) z późniejszymi

zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r . w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - (Dz.U.2007.120.826) z

późniejszymi zmianami.

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań,

jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i

szczątków - (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r . w sprawie kryteriów i

sposobu oceny stanu wód podziemnych – (Dz.U.2008.143.896).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu – (Dz.U.2010.16.87).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 – (Dz.U.2010.77.510).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w

których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga

pozwolenia - (Dz.U.2010.130.881).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko – (Dz.U.2010.213.1397) z

późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów

specjalnej ochrony ptaków - (Dz.U.2011.25.133) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie

ochrony gatunkowej zwierząt - (Dz.U.2011.237.1419).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych

norm jakości dla substancji priorytetowych - (Dz.U.2011.257.1545).
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych

części wód powierzchniowych - (Dz.U.2011.258.1549).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r . w sprawie form i

sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i

podziemnych – (Dz.U.2011.258.1550).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roślin - (Dz.U.2012.0.81).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i

sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza –

(Dz.U.2012.0.1034).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r . w sprawie

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu – (Dz.U.2012.0.1032).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r . w sprawie stref, w

których dokonuje się oceny jakości powietrza – (Dz.U.2012.0.914).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów

niektórych substancji w powietrzu - (Dz.U.2012.0.1031).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego

zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

– (Dz.U.2013.0.578).

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

składowisk odpadów - (Dz.U.2013.0.523).

Uchwała Nr XXIV/273/08 Rady Gminy Zbrosławice z dnia 3 października 2008 r. w

sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy.
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	2.2. Cele projektowanego dokumentu
	2.3. Powiązania z innymi dokumentami
	2.4. Przeznaczenie terenów
	3. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM DOKUMENTEM (OKREŚLENIA, ANALIZY I OCENY)
	3.1. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. a 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	2) określa, analizuje i ocenia:
	a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu
	Porządkujący charakter projektowanego „Studium...” spowoduje zahamowanie procesu samorzutnej („dzikiej”) rekultywacji nieużytków i spowoduje wykształcenie się uporządkowanego krajobrazu wiejskiego, zapobiegając tym samym nie kontrolowanemu rozwojowi zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
	3.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
	oddziaływaniem
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. b 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	2) określa, analizuje i ocenia:
	b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem.
	W zakresie jakości powietrza
	W zakresie jakości wód powierzchniowych
	- JCWP nr PLRW60006116669 „Drama do Grzybowickiego Potoku włącznie”;
	Jakość wód nie uległa zmianie w stosunku do badań przeprowadzonych w 2009 roku. W punkcie pomiarowym w Księżym Lesie w 2008 roku wody należały do I klasy czystości.
	3.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. c 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	2) określa, analizuje i ocenia:
	c) 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
	Do pozostałych istotnych problemów ochrony środowiska zaliczyć należy:
	1. Trudności z wyeliminowaniem źródeł zanieczyszczeń powietrza.
	2. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód powierzchniowych.
	3. Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych.
	3.4. Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego
	dokumentu
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. d 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	2) określa, analizuje i ocenia:
	d) 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
	3.5. Przewidywane znaczące oddziaływania na obszar Natura 2000
	oraz na środowisko
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 2, lit. e 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	2) określa, analizuje i ocenia:
	e) 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,
	- zasoby naturalne,
	- zabytki,
	- dobra materialne,
	- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy
	Przewidywane oddziaływania na środowisko, a więc i na obszar Natura 2000 sprowadzają się do następujących zagadnień:
	W zakresie oddziaływań na różnorodność biologiczną:
	W zakresie oddziaływań na ludzi:
	W zakresie oddziaływań na zwierzęta i rośliny:
	Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenów rolniczych pozwoli utrzymać siedliska gatunków zwierząt i ptaków charakterystycznych dla gruntów ornych (zwierzyny polnej), zamieszkujących zarówno tereny otwarte pól uprawnych jak i zakrzewienia śródpolne i występujące na miedzach. Tereny rolnicze stanowią także siedliska dziko rosnących gatunków roślin, które towarzyszą zwłaszcza zakrzewieniom śródpolnym i miedzom.
	W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono bezwzględny nakaz wyłączenia z zabudowy kubaturowej obszarów zalesionych oraz zachowania odległości 50 m między terenami przeznaczonymi pod zabudowę a ścianą lasu. Z zabudowy wyłączono także dna dolin rzecznych oraz tereny otwarte – łąki pastwiska. Ponadto wprowadzono nakaz ograniczenia meliorowania obszarów bezodpływowych (podmokłych) położonych poza dolinami rzecznymi.
	W zakresie oddziaływań na wodę:
	W zakresie oddziaływań na powietrze:
	W zakresie oddziaływań na powierzchnię ziemi:
	W zakresie oddziaływań na krajobraz:
	W zakresie oddziaływań na zasoby naturalne:
	W zakresie oddziaływań na zabytki:
	W zakresie oddziaływań na dobra materialne:
	Najważniejszymi – z punktu widzenia funkcjonowania człowieka – dobrami materialnymi są budynki zabudowy mieszkaniowej, obiekty usługowe i przemysłowe, infrastruktura techniczna podziemna i powierzchniowa oraz szlaki komunikacyjne. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania skutków realizacji projektu „Studium...” na dobra materialne; w ustaleniach dokumentu wprowadzono nakaz wyłączenia z zabudowy den dolin rzecznych, narażonych na niebezpieczeństwo zalewów powodziowych. Podobny nakaz wprowadzono w stosunku do terenów, gdzie poziom wód gruntowych zalega płycej niż 1 m (obszary ograniczone hydroizobatą 1 m).
	Na terenie gminy Zbrosławice w obrębie stoków naturalnych nie występują warunki do tworzenia się osuwisk (osuwania się mas ziemnych) w rozumieniu art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.2003.80.717) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
	4. ROZWIĄZANIA OCHRONNE PRZYJĘTE W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
	ORAZ ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 3, lit. a 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	3) przedstawia:
	a) 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
	4.1. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
	przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
	W przypadku zmiany sposobu użytkowania obszar zostanie częściowo trwale zabudowany i zmieni się jego fizjonomia. Zalecenie realizacji obiektów w formie odpowiadającej otoczeniu (zabudowa niska) nie spowoduje dysharmonii w istniejącej zabudowie.
	Dla ochrony krajobrazu w projekcie „Studium…” ustalono szczegółowe wytyczne krajobrazowe dla zabudowy w obrębie poszczególnych sołectw, a także ogólne wytyczne mające na celu utrzymanie wartości krajobrazowych i wizualnych gminy:
	W trakcie sporządzania projektu „Studium…” równocześnie sporządzano Prognozę oddziaływania projektu „Studium…” na środowisko. Stąd przedstawione w projekcie „Studium…” rozwiązania stanowią rozwiązania najbardziej optymalne w danej sytuacji. Rozwiązania te uwzględniają zarówno potrzeby mieszkańców Gminy, jak i potrzeby ochrony środowiska.
	4.2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym
	dokumencie
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 3, lit. b 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	3) przedstawia:


	b) 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
	5. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. b 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	1) zawiera:
	b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

	Istotnym źródłem informacji przy sporządzaniu prognozy były także materiały zebrane dla potrzeb opracowywanego Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000.
	
	6. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
	SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO
	DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. c 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	1) zawiera:

	c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania
	Z uwagi na to, iż zakres oddziaływań na środowisko będzie miał w większości charakter ogólny, nie ma potrzeby przeprowadzania analizy skutków realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętych w projektowanym „Studium…”. W zakresie skutków realizacji projektu w zupełności wystarczą systemy monitoringu regionalnego realizowane w odniesieniu do stanu sanitarnego powietrza, stanu czystości wód powierzchniowych i wód podziemnych. Istotnym elementem w tym zakresie będą także działania prowadzone dla potrzeb realizacji Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000.
	Monitorowanie skutków realizacji projektu studium na środowisko może być realizowane w ramach cyklicznie sporządzanych raportów o stanie zagospodarowania przestrzennego gminy. Stąd nie ma potrzeby określać dodatkowych wymagań w tym zakresie.
	7. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU
	NA ŚRODOWISKO
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. d 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	1) zawiera:

	d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
	Analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 55 km od najbliższej granicy Państwa z Czechami. Stąd nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania transgranicznego na środowisko. Nie sprzyjają takiemu oddziaływaniu także istniejące powiązania elementów środowiska.
	8. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
	Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, pkt 2, ust. 1, lit. e 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.2008.199.1227):
	Art. 51.
	2. Prognoza oddziaływania na środowisko:
	1) zawiera:

	e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym
	CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
	Opracowywana prognoza odnosi się do projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zbrosławice”.
	CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA
	Przewidywane oddziaływania na środowisko, a więc i na obszar Natura 2000 sprowadzają się do następujących zagadnień:
	W zakresie oddziaływań na rośliny i zwierzęta. Pozostawienie w dotychczasowym użytkowaniu terenów rolniczych pozwoli utrzymać siedliska gatunków zwierząt i ptaków charakterystycznych dla gruntów ornych (zwierzyny polnej), zamieszkujących zarówno tereny otwarte pól uprawnych jak i zakrzewienia śródpolne i występujące na miedzach. Tereny rolnicze stanowią także siedliska dziko rosnących gatunków roślin, które towarzyszą zwłaszcza zakrzewieniom śródpolnym i miedzom. W ustaleniach projektu „Studium...” wprowadzono bezwzględny nakaz wyłączenia z zabudowy kubaturowej obszarów zalesionych oraz zachowania odległości 50 m między terenami przeznaczonymi pod zabudowę a ścianą lasu. Z zabudowy wyłączono także dna dolin rzecznych oraz tereny otwarte – łąki pastwiska.
	ROZWIĄZANIA OCHRONNE PRZYJĘTE W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
	W zakresie ochrony ekosystemów i krajobrazu. W przypadku zmiany sposobu użytkowania obszar zostanie częściowo trwale zabudowany i zmieni się jego fizjonomia. Zalecenie realizacji obiektów w formie odpowiadającej otoczeniu nie spowoduje dysharmonii w istniejącej zabudowie. Dla ochrony krajobrazu w projekcie „Studium…” ustalono szczegółowe wytyczne krajobrazowe dla zabudowy w obrębie poszczególnych sołectw, a także ogólne wytyczne mające na celu utrzymanie wartości krajobrazowych i wizualnych gminy.

	Obszar naturowy w obrębie gminy stanowią niemal wyłącznie tereny zalesione, na których nie jest planowana zabudowa i których przeznaczenie w wyniku ustaleń projektowanego dokumentu nie zmieni się. Stąd nie jest konieczne rozpatrywanie alternatywy zakładającej wyłączenie zabudowy z obszaru naturowego. Natomiast alternatywą dla ustaleń zawartych w projekcie „Studium...” w stosunku do obszaru Natura 2000 może być zaniechanie wszelkich działań na tym obszarze (wariant „0”). Jednakowoż realizacja takiego założenia mogłaby m.in. przyczynić się do pogorszenia stanu środowiska w tym rejonie.
	METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
	INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU
	NA ŚRODOWISKO
	Analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 55 km od najbliższej granicy Państwa z Czechami. Stąd nie ma możliwości bezpośredniego oddziaływania transgranicznego na środowisko. Nie sprzyjają takiemu oddziaływaniu także istniejące powiązania elementów środowiska.
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	Całość została uzupełniona informacjami i wywiadami uzyskanymi w czasie obserwacji terenowych przeprowadzonych dla potrzeb prognozy. W opracowaniu wykorzystano także informacje zawarte na oficjalnych stronach internetowych instytucji prowadzących monitoring środowiska w województwie śląskim.
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