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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-

ływań na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu 

Zdroju. 
Dla terenu opracowania obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdro-
ju, przyjętego Uchwałą Nr XXI/237/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia 
2007 roku (Dz.U. Woj. Śl. Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008 r.). Celem zmiany planu 
jest dopuszczenie lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
lokalizacji schroniska dla zwierząt w obszarze jednostki o charakterze produkcyjno-
usługowym M010P,U.  

 
Obowiązek sporządzenia niniejszej dokumentacji wynika z przepisów Ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 z 
późn.zm.), na podstawie których organ administracji publicznej opracowujący projekt planu zagospo-
darowania przestrzennego ma obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. Za-
kres prognozy oddziaływania na środowisko określa art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym prognoza 
powinna m.in.: 

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

 zawierać propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postano-
wień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

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

 określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym zna-
czącym oddziaływaniem, 

 określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu wi-
dzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych, 

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

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

 zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy, uwzględnia wszystkie elementy, o których mowa 

w art. 51 ust. 2 ustawy oraz art. 52 ust. 1 i 2, przeanalizowane i ocenione w stopniu i za-
kresie adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem oraz proponowa-
nych rozwiązań planistycznych. 
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1.2. Metodyka 

Pierwszym elementem sporządzania prognozy jest delimitacja obszaru badań: zarówno 
ustalenie zasięgu przestrzennego prognozy jak i delimitacja obszaru objętego ustaleniami 
miejscowego planu. Szczególnie istotne jest przyjęcie odpowiedniego pola analizy tak aby 
gwarantowało możliwość analizy i oceny powiązań i zależności z otoczeniem. W prognozie 
uwzględniono wpływ działalności inwestycyjnej i sposobów gospodarowania na obszary 
otaczające jak również wpływ terenów sąsiednich na środowisko przyrodnicze i jego zmiany 
w obszarze opracowania. 
Następnie na podstawie szczegółowej analizy – z jednej strony uwarunkowań środowisko-
wych a w szczególności wrażliwości i podatności środowiska na degradację oraz ustaleń 
zmiany miejscowego planu dotyczących projektowanych sposobów użytkowania i zagospo-
darowania terenów – przeprowadzono delimitację obszaru opracowania na jednostki o róż-
nej wadze skutków środowiskowych. Dla każdego terenu określono skutki zarówno pozy-
tywne jak i negatywne realizacji ustaleń planu. 
Skutki środowiskowe realizacji planu rozpatrywano wg następujących kryteriów: 

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

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

 wg kryterium czasu trwania presji: krótkotrwałe K i długotrwałe D 

 wg kryterium odwracalności przekształceń: odwracalne O i nieodwracalne N; 
Syntetycznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany planu dokonano w oparciu 
o prognozowane skutki dla poszczególnych komponentów środowiska ze szczególnym 
uwzględnieniem uwarunkowań ekofizjograficznych. 

1.3. Podstawowe akty prawne, materiały wejściowe i literatura przedmiotu 

1.3.1. Podstawowe akty prawne 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn.zm.), 

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

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 1614 z późn.zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945 z późn.zm.), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 
1186 z późn.zm.), 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 z późn.zm.),  

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701 z 
późn.zm.); 

 

1.3.2. Materiały wyjściowe, literatura przedmiotu 

 „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki 

Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju, przyjętego Uchwałą Rady 
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Miasta Jastrzębie-Zdrój Nr XXI/237/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r., opublikowaną w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008 r. 
– projekt” listopad 2019, 

  „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe obejmujące obszar całego miasta Ja-
strzębie-Zdrój” Biuro Rozwoju Regionu 40–539 Katowice, ul. Skowronków 35, XII. 2013; 

 „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jastrzębie Zdrój dla obszaru oznaczonego symbolem M51 poło-
żonego w dzielnicy Moszczenica” Firma Projektowa „BOGACZ” z siedzibą w Katowi-
cach, ul. Jutrzenki 1, sierpień 2007; 

 Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020r. przyjęta uchwałą nr 
XVII.147.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 listopada 2013r. 

 Mapa topograficzna. Skala 1:10 000; 

 Mapa sozologiczna. Skala 1:50 000. Arkusz M–34–74–A (Jastrzębie Zdrój, Karvina), 

 Mapa hydrograficzna w skali 1:50 000. Arkusz Jastrzębie Zdrój, GUGiK, Warszawa, 
2003,; 

  „Geografia regionalna Polski” Jerzy Kondracki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 1998, 

 „Geografia fizyczna Polski” Jerzy Kondracki Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1988, 

 „Geomorfologia Polski. Tom 1. Polska Południowa Góry i Wyżyny” praca zbiorowa pod 
redakcją M. Klimaszewskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972, 

 „Klimat Polski” Alojzy Woś Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999;  
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2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 

główne cele, założenia i ustalenia istotne z punktu ochrony środowiska, 

powiązania z innymi dokumentami 

2.1. Ogólna charakterystyka zagospodarowania i użytkowania terenu opracowania 

Teren objęty zmianą miejscowego planu usytuowany jest w obszarze jednostki Moszczeni-
ca. Obszar zmiany planu stanowi fragment terenów poprzemysłowych o powierzchni 2,8ha, 
na terenie zlikwidowanej kopalni Moszczenica. Północną granicę terenu opracowania wy-
znaczają zlikwidowane tereny kolejowe, południową i południowo-zachodnią granice wyzna-
cza dolina Ruptawki. 
Obsługę komunikacyjną terenu zmiany planu zapewnia ulica Towarowa /droga publiczna 
klasy lokalnej KDL/, wyznaczająca wschodnią granicę terenu opracowania. 

 

 
Zagospodarowanie terenu objętego zmianą planu 
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Teren opracowania stanowi nieużytki poprzemysłowe – jest niezainwestowany, przekształ-
cony, sztucznie nadsypany. Teren w całości pokrywają grunty nasypowe. W granicach te-
renu opracowania nie występuje zieleń. 

 
 
Bezpośrednie sąsiedztwo na kierunku północnym i północno-wschodnim, stanowią tereny 
zabudowy przemysłowej i produkcyjno-usługowej. 
Najbliższa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana jest na kierunku zachod-
nim, przy ul. Kasztanowej. 

2.2. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 (przyjętym uchwałą Nr 
XXI/237/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia 2007 r.), teren opracowania 
oznaczony jest symbolem M010P,U, dla którego przeznaczenie podstawowe obejmuje 
obiekty produkcyjne i rzemiosła, składy, magazyny, obiekty usługowe. 
Celem zmiany ustaleń planu jest dopuszczenie lokalizacji w granicach terenu M010P,U, 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz schroniska dla zwierząt. 
 
Projekt zmiany planu warunkuje możliwość lokalizacji nowoprojektowanych działalności 
zachowaniem określonych odległości: 
 miejsca magazynowania, zbierania i przeładunku odpadów, w tym kontenery, po-

jemniki lub inne obiekty, urządzenia i instalacje związane z magazynowaniem, zbie-
raniem i przeładunkiem odpadów należy lokalizować w odległości nie większej niż 
200 m od linii rozgraniczającej teren drogi oznaczony symbolem M027KDL oraz nie 
bliżej niż 10 m od linii rozgraniczających teren zieleni nieurządzonej oznaczony 
symbolem M017ZE i teren drogi oznaczony symbolem M025KDL; 

 odległość granic terenu schroniska dla zwierząt od terenów  zabudowy mieszkanio-
wej nie może być mniejsza niż 150m; 

 
Wymogi lokalizacyjne oraz zagospodarowanie punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz schroniska dla zwierząt regulują przepisy szczególne. 
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Przepisy dotyczące obowiązku tworzenia przez gminy punktów selektywnego zbierania od-

padów komunalnych (PSZOK) nałożyła Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 
152, poz. 897 z późn. zm.). Szczegółowy sposób świadczenia usług przez te obiekty okre-
śla rada gminy w drodze uchwały. Decyduje ona o sposobie organizacji i zakresie działania 
PSZOK-u. Efektywnie funkcjonujący PSZOK powinien być integralnym elementem systemu 
gospodarki odpadami w gminie i stać się kluczem do osiągnięcia wymaganych prawem 
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. 
Utworzenie PSZOK-u wynika nie tylko ze względów prawnych, ale również odpowiada na 
potrzeby mieszkańców. Wiele rodzajów odpadów nie powinno trafiać do podstawionych 
przy posesjach pojemników na odpady (np. odpady niebezpieczne). PSZOK musi stać się 
miejscem, w którym mieszkańcy mogą je oddać w sposób zgodny z przepisami, nieodpłat-
nie, bez oczekiwania na akcję „wystawka” czy zbiórkę w formule mobilnej. O potrzebie two-
rzenia takich punktów świadczy także liczba nielegalnych miejsc deponowania odpadów na 
terenie wielu gmin, tzw. „dzikich wysypisk”. Stwarza to bardzo duże zagrożenie dla środowi-
ska naturalnego (zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza). Punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych umożliwiają bezpieczny i kontrolowany odbiór odpadów, a także 
właściwe ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie. 
 
Wymogi lokalizacyjne, zagospodarowanie oraz niezbędne wyposażenie schroniska dla 
zwierząt reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 
r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwie-
rząt (Dz.U. 2004 Nr 158, poz. 1657). Podstawowym wymogiem jest zachowanie minimalnej 
odległości 150m od zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów użyteczności publicznej. 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza usta-
leń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jastrzębie-Zdrój przyjętego uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24.02.2005 
r. Nr XXIX/615/2005 ze zmianą Nr IV/34/2006 z dnia 28.12.2006 r. 

Zgodnie z ustaleniami Studium obszar objęty zmianą planu usytuowany jest w obszarze PU 
– terenów produkcyjno – usługowych, obejmujących głównie zlikwidowaną KWK Moszcze-
nica. Tereny PU studium przeznacza na tereny produkcyjne (tereny obiektów produkcyj-
nych, budownictwa, transportu, składów i magazynów, także w postaci wyspecjalizowanych 
ośrodków magazynowych oraz baz transportowych) oraz tereny produkcyjno – usługowe.  
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Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

miasta Jastrzębie Zdrój 

 
. 
 

Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020  
Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 jest podstawową deklaracją samo-
rządu, w której formułuje on swoją wizję miasta i wyznacza kierunki oraz metody rozwoju 
społeczno-gospodarczego. 
Jako jedne z podstawowych celów strategicznych procesu zarządzania miastem wskazano 
spójną i funkcjonalną przestrzeń – miasto multicentryczne, obejmujące m.in.: 

 rozwój infrastruktury technicznej – w tym zapewnienie wydajnego i bezpiecznego sys-

temu gospodarki odpadami,  

 zachowanie i poprawę stanu środowiska naturalnego obejmujące m.in. nowoczesne 

systemy gospodarki odpadami, 
Ustalenia projektu zmiany miejscowego planu w zakresie utworzenia punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych wpisują się w cele strategii rozwoju miasta. 

 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju 

 9 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

 
Dla terenu opracowania obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdro-
ju, przyjętego Uchwałą Nr XXI/237/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grudnia 
2007 roku (Dz.U. Woj. Śl. Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008r.).  
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu, obszar opracowania oznaczony jest symbo-
lem M010P,U. 
Podstawowe przeznaczenie terenu M010P,U  obejmuje obiekty produkcyjne i rzemiosła, 
składy, magazyny, obiekty usługowe; przeznaczenie uzupełniające obejmuje obiekty biuro-
we, zagospodarowanie towarzyszące, urządzenia i sieci uzbrojenia nad- i podziemnego. 

 
 

  granica terenu opracowania 

Wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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3. Analiza i ocena istniejącego stanu i funkcjonowania środowiska i stanu 

środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływa-

niem oraz obszary podlegające ochronie prawnej 

3.1. Ocena istniejącego stanu środowiska 

Położenie fizycznogeograficzne, geomorfologia i rzeźba terenu 

Teren opracowania, zgodnie z podziałem fizyczno geograficznym J. Kondrackiego, przyna-
leży do prowincji Wyżyna Małopolska mezoregion Płaskowyż Rybnicki (341.15), stanowiący 
południowo–zachodnią część Wyżyny Śląskiej.  

Płaskowyż Rybnicki od południowego zachodu i zachodu opada stromą krawędzią do Ko-
tliny Morawskiej i doliny Odry. Obszar wznosi się do ok. 310 m n.p.m. (w Pszowie). Najwyż-
szym wzniesieniem płaskowyżu jest wzgórze Ramża (325 m n.p.m.). Powierzchnia płasko-
wyżu wynosi 850 km

2
. Fundament płaskowyżu stanowią utwory mioceńskie, spod których 

wychodzą zrębowe bloki karbońskie. Na trzeciorzędowych iłach łupkowych i iłach krakow-
skich w niższych partiach spoczywają czwartorzędowe piaski i żwiry akumulacji rzeczno–
lodowcowej, natomiast obszar płaskowyżu porywają lessy. Doliny rzeczne wypełniają holo-
ceńskie mady, piaski i żwiry rzeczne. Płaskowyż Rybnicki leżący na wysokości 200–300m 
npm odznacza się urozmaiconą, pagórkowatą rzeźbą terenu. Głęboko wcięte w utworach 
lessowych cieki rozczłonkowały ten obszar na szereg garbów i głębokich dolin (nachylenie 
przekracza miejscami 10

0
). Stopień tego rozcięcia uwarunkowany jest miąższością utworów 

lessowych oraz stopniem natężenia procesów erozyjnych. 
Główną formą korzystania z surowców naturalnych jest przemysł wydobywczy. Występują 
złoża węgla kamiennego, soli, siarki i gipsu. 

Uwarunkowania geologiczno-górnicze 

Podłoże skalne obszaru objętego opracowaniem stanowią utwory górnego karbonu, trzecio-
rzędu oraz czwartorzędu. 
KARBON 
Karbon reprezentują: iłowce i piaskowce warstw brzeżnych, gruboławicowe piaskowce i 
zlepieńce warstw siodłowych, zawierające pakiety iłowców z pokładami węgla. Znajdują się 
na głębokości ok. 1150-1500 m. Wyższe ogniwa górnego karbonu stanowią warstwy rudz-
kie. 
Warstwy dolnorudzkie wykształcone są jako piaskowce z wkładkami iłowców, mułowców i 
węgli, a warstwy górnorudzkie - głównie w facji ilasto - mułowcowej, z nielicznymi ławicami 
piaskowców oraz licznymi pokładami węgla. 
Powierzchnia stropu osadów karbońskich jest urozmaicona wskutek erozji, lecz zależna od 
budowy tektonicznej. Obejmuje odcinek ujściowy kopalnej doliny przełomowej przez tekto-
niczne wyniesienie Garbu Jastrzębia. Oś doliny znajduje się na głębokości ok. 650 – 700 m 
p.p.t., wznosząc się przy zachodniej granicy obszaru do ok. 350 – 400 m p.p.t. W kierunku 
południowym strop karbonu obniża się do ok. 700 m p.p.t., nawiązując do przebiegu strefy 
uskokowej Bzie - Czechowice, sumarycznie zrzucającej osady karbońskie ku południowi o 
500 - 600 m. 
TRZECIORZĘD 
Na osadach karbonu zalegają trzeciorzędowe (miocen) iły margliste, przewarstwione pia-
skami pylastymi oraz wkładkami tufów. W spągu trzeciorzędu zalegają utwory piaszczyste i 
zlepieńce, wypełniające dno głębokiego obniżenia w utworach karbonu. Miąższość osadów 
trzeciorzędowych wynosi nieco ponad 300 m w rejonie ul. Cieszyńskiej, w kierunku połu-
dniowym wzrasta do przeszło 650 m. W stropie utworów miocenu najpowszechniej wystę-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Psz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ram%C5%BCa
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3l_kamienna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siarka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gips
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pują iły i piaski warstw skawińskich. W górnej części profilu tych warstw wśród iłów często 
występują serie utworów piaszczystych lub piaszczysto – żwirowych. Powierzchnia stropo-
wa osadów trzeciorzędowych ma rzeźbę dość urozmaiconą, deniwelacje sięgają 40 - 50 m. 
CZWARTORZĘD 
Utwory czwartorzędowe tworzą zwartą pokrywę na całym obszarze. Ich miąższość jest bar-
dzo zmienna. Osady czwartorzędu są bardzo zróżnicowane litologicznie. W spągu najczę-
ściej występują piaski i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe wiązane z okresem zlodowacenia 
sanu (południowopolskiego). W stropie osadów zlodowacenia sanu występują gliny zwało-
we, miejscami przykrywające soczewy zastoiskowych iłów pylastych lub przechodzące 
bocznie w osady zastoiskowe. Glinę zwałową lub osady zastoiskowe najczęściej przykrywa-
ją piaski i żwiry wodnolodowcowe akumulowane w okresie zlodowacenia odry. Ich seria 
w kierunku południowym ma coraz mniejszą miąższość i staje się nieciągła. Na zboczach 
doliny Ruptawki na powierzchni odsłaniają się zarówno piaski jak i gliny. Osady takie spora-
dycznie odsłaniają się też na powierzchni zboczy parowów i mniejszych dolin głęboko wcię-
tych w podłoże lokalnie. W stropie osadów plejstoceńskich najpowszechniej jednak wystę-
pują pyły ilaste, rzadziej pyły piaszczyste lub gliny pylaste, miejscami przewarstwiane pia-
skiem, stanowiące osady powierzchniowe. Są to utwory lessopodobne lub lessy akumulacji 
eolicznej, powstałe przy częściowym bądź przeważającym udziale procesów stokowych. Ich 
miąższość jest bardzo zmienna – w obrębie wierzchowin wynosi od ok. 1,5 m, do ok. 4,0 – 
6,0 m. Dna dolin rzecznych wypełniają holoceńskie osady mułkowe lub mułkowo – piasz-
czyste (aluwialne i deluwialne). 

 

Warunki hydrogeologiczne  
Według podziału Polski, na 172 Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd), jednostek 
wydzielonych dla gospodarowania wodami podziemnymi, stosowanym również do oceny 

stanu wód podziemnych, obszar opracowania znajduje się w obrębie JCWPd nr 155. Po-
wierzchnia: 412.7 km

2
. Identyfikator PLGW6000155. 

 
 

 
 
 
Zasoby wód podziemnych o znaczeniu gospodarczym zalegają w obrębie piaszczysto – 
żwirowych osadów czwartorzędowego piętra wodonośnego. Osady te często są rozdzielone 
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warstwą słabo przepuszczalnej gliny lub nieprzepuszczalnych iłów, ale w wielu miejscach 
posiadają kontakt hydrauliczny. Pod środkową i północną częścią Jastrzębia Zdroju najczę-
ściej mają miąższość 20 – 40 m. Strop warstwy wodonośnej przykrywają słaboprzepusz-
czalne pyły lessowe i lessopodobne gliny pylaste o zmiennej, najczęściej 1 – 5 metrowej 
miąższości. Czwartorzędowe piętro wodonośne zasilane jest bezpośrednio z powierzchni 
terenu, poprzez pokrywę osadów lessopodobnych oraz na nielicznych odsłonięciach osa-
dów przepuszczalnych. W kierunku południowym miąższość warstw wodonośnych zmniej-
sza się i stają się one nieciągłe. Maleje także miąższość pokrywy osadów lessowych i les-
sopodobnych. 
 
Warunki hydrogeologiczne w rejonie opracowania uległy daleko idącym przekształceniom. 
Odwadnianie podziemnych wyrobisk kopalń doprowadziło do wykształcenia się rozległego 
leja depresyjnego, zmiany gradientów hydraulicznych. Zubożeniu uległy zasoby płytko zale-
gających wód podziemnych w wyniku zwiększenia się odpływu wód podziemnych rzekami 
oraz wód gruntowych w miejscach osiadań terenu w obrębie dolin poniżej zwierciadła wód. 
Zmianie uległa również głębokość zalegania zwierciadła wody podziemnej. W obrębie nie-
cek osiadań generalnie uległo ono podwyższeniu, natomiast w miejscach gdzie nastąpił 
odpływ wód gruntowych – nastąpiło jego obniżenie. 

Hydrografia terenu 

Obszar opracowania znajduje się w dorzeczu Szotkówki, - prawobrzeżnego dopływu Olzy, 

uchodzącej do Odry - zlewnia Ruptawki. Ruptawka przepływa wzdłuż południowej granicy 
terenu objętego opracowaniem. 

 
Ruptawka na wysokości terenu objętego zmianą planu 

Źródła Szotkówki znajdują się na terenie miejscowości Świerklany. Ciek ten przecina 

południowo-zachodnią część miasta. Znajduje się tutaj w swym środkowym i dolnym biegu 

(pomiędzy 5 i 10 km). Na terenie Jastrzębia przyjmuje dwa duże lewobrzeżne dopływy 

Jastrzębiankę i Ruptawkę, która z prawej strony przyjmuje duży dopływ - Gmyrdek. 

Cieki omawianego rejonu płyną w obniżeniach dolinnych, szczególnie wyraźnych na tere-
nach górniczych, często zaakcentowanych lub spowodowanych osiadaniem terenu. 
Przekształcenie stosunków wodnych w związku z eksploatacją węgla jest bardzo duże. Wy-
nika to nie tylko ze skali obniżeń terenu, ale też ze słabej odporności środowiska na te 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu Zdroju 

 13 

zmiany. Płaskie i dość szerokie dno doliny Szotkówki, ogólnie niewielki spadek koryta rzeki, 
sprzyjają powstawaniu zalewisk.  
 

Według podziału Polski na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP) jednostek 
wydzielonych dla gospodarowania wodami powierzchniowymi, obszar opracowania znajduje 

się wg nowego podziału w obrębie Jednolitej części wód powierzchniowych RW6000611489 

Szotkówka bez Lesznicy. 

Wstępną klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego Szotkówki wy-
konaną na podstawie badań prowadzonych w 2016 roku w oparciu o rozporządzenie Mini-
stra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz.U. z 2016 roku, poz. 1187) oraz wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska zestawiono w poniższej tabeli: 
 
Tabela 1  Klasyfikacja wód w 2016 roku 

NAZWA JCW 

NAZWA 
PUNKTU PO-
MIAROWO-
KONTROL-

NEGO 

KLASA 

ELEMEN-
TÓW 

FIZYKO-
CHEMICZ-

NYCH 
(GRUPA 
3.1-3,5) 

KLASA ELE-
MENTÓW 

FIZYKOCHE-
MICZNYCH 

(SPECYFICZNE 
ZANIECZYSZ-
CZENIA SYN-
TETYCZNE I 
NIESYNTE-

TYCZNE 3.6) 

STAN CHE-
MICZNY 

Szotkówka bez Lesznicy Szotkówka 
ujście do Olzy 

PSD II PSD_sr 

 

 

stan db 

 

poniżej stanu dobrego 

poniżej stanu dobrego/  

przekroczone stężenia średnioroczne 

 

Charakterystyczne zanieczyszczenia powodujące dyskwalifikację jakości wody zlewni Szot-
kówki to bardzo wysokie zasolenie związane z wodami kopalnianymi oraz zanieczyszczenia 
komunalne odprowadzane ze ściekami miasta Jastrzębia i innymi ciekami powierzchnio-
wymi. 

Warunki klimatyczno – meteorologiczne 

Teren będący przedmiotem niniejszego opracowania (na podstawie “Klimat Polski”), przy-

należy do Regionu Dolnośląskiego Południowego R–XXV, obejmującego południowo–
wschodni fragment Niziny Śląskiej, obszar płaskowyżu Głubczyckiego i Rybnickiego oraz 
zachodniej części Wyżyny Śląskiej. Region XXV na tle innych obszarów charakteryzuje się 
małą ilością dni z pogodą przymrozkową /75 dni w roku – wartość średnia za lata 1951–80/, 
szczególnie bardzo chłodną z dużym zachmurzeniem /ok. 14 dni/ oraz z pogodą mroźną /30 
dni w ciągu roku/. Liczniejsze są natomiast przypadki notowania pogody bardzo ciepłej i 

II 

 

PSD 

PSD-sr 
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jednocześnie pochmurnej /60 dni/. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,2
0
C. W po-

niższej tabeli zestawiono średnie roczne temperatury powietrza w latach 1951–80 /a. – średnie, 
b. – najwyższe, c. – najniższe/ charakterystyczne dla przedmiotowego regionu. 

 

Tabela 2 Temperatura powietrza 

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

a. –1,9 –0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 8,2 

b. 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 9,4 

c. –9,7 –12,0 –1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1 –6,5 6,7 

 

 
Warunki opadowe na przedmiotowym obszarze scharakteryzowano na podstawie danych 
pomiarowych z okresu 1961–1985 z posterunku opadowego IMGW Jastrzębia Zdrój 
(260,0m npm) w roku przeciętnym, w roku wilgotnym oraz w roku suchym.  
 
Tabela 3 Zestawienie opadów w roku przeciętnym (P), wilgotnym (W) i suchym (S) 

Posterunek 
opadowy 

H (m n.p.m.) 
lata 

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

Jastrzębie Zdrój, 260m n.p.m. , 1961 - 1985 

P 52 45 40 41 45 53 91 91 106 96 59 52 769 

W 82 49 62 119 76 73 51 63 128 185 103 24 1015 

S 59 5 13 44 53 34 58 45 68 105 30 81 595 
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Warunki klimatyczne i sanitarne kształtowane są przez ukształtowanie terenu w powiązaniu 
z jego pokryciem, w nawiązaniu do głównych kierunków wiatrów i grawitacyjnego spływu 
powietrza w warstwach przypowierzchniowych oraz rozmieszczenia źródeł zanieczyszczeń. 
W rejonie Jastrzębia dominują wiatry z kierunków południowych (SW – 28%; S – 14% i SE 
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– 13%: średnia z lat 1981-1990 dla posterunku Jastrzębie), przy średniej prędkości 2,4 m/s 
(wiatry S i SE) i 3,8 m/s (wiatry SW).  
Do czynników antropogennych wykazujących największy wpływ na zmianę środowiska at-
mosferycznego oraz modyfikację klimatu miasta w stosunku do sąsiednich obszarów nie 
zabudowanych lub wiejskich należą: 

 intensywna emisja różnych zanieczyszczeń do atmosfery, 
 emisja ciepła odpadowego lub traconego w procesach technologicznych i urządze-

niach energetycznych, a także zużywanego do ogrzewania budynków, 
 zakłócenie naturalnej równowagi cieplno–wilgotnościowej i radiacyjnej na skutek 

dużego udziału sztucznego podłoża, 
 osłabienie ogólnej wymiany powietrza przy zwartej zabudowie i tym samym zwięk-

szonej chropowatości podłoża warstwy tarciowej. 
W odniesieniu do naturalnie ukształtowanych warunków klimatu lokalnego w obrębie miast 
obserwuje się: 

 wzrost średniej temperatury powietrza atmosferycznego, 
 niższą wilgotność względną powietrza, 
 mniejszą intensywność promieniowania słonecznego szczególnie bezpośredniego, 
 mniejszą średnią prędkość wiatru oraz częstsze występowanie ciszy atmosferycz-

nej, 
 wzrost sumy opadów deszczu, który ponadto częściej przybiera postać ulewy, 
 większą częstotliwość występowania burz, 
 większe zamglenie i zachmurzenie we wszystkich porach roku. 

3.2. Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe i ich ochrona prawna  

Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega żadnym formom ochrony prawnej. W 
obszarze zmiany miejscowego planu nie występują cenne zbiorowiska lub stanowiska chro-
nionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Teren objęty zmianą planu stanowi nieużytek poprzemysłowy, pozbawiony szaty roślinnej. 
Powierzchnię terenu pokrywają grunty nasypowe. 
Najcenniejsze lokalne zasoby środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania 
obejmują dolinę potoku Ruptawka. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem, teren 
doliny Ruptawki przeznaczony jest dla terenów zieleni nieurządzonej /M017ZE/. 

 
Dolina Ruptawki sąsiadująca z terenem objętym zmianą planu 
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4. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośred-

nie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne 

Teren objęty zmianą miejscowego planu stanowi fragment terenów poprzemysłowych i 
przeznaczony jest zgodnie z obowiązującym miejscowym planem dla zabudowy produkcyj-
no-usługowej. 
Dopuszczenie lokalizacji na przedmiotowym terenie punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz schroniska dla zwierząt nie zmienia charakteru przedmiotowego 
obszaru, nie powoduje żadnych zmian w strukturze przestrzennej i zasadniczo nie spowo-
duje zwiększenia natężenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Aczkolwiek charak-
ter projektowanych działalności powodować może specyficzne uciążliwości i zagrożenia dla 
środowiska, w szczególności: 
 zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w przypadku nieprawidłowych roz-

wiązań gospodarki odpadami, 
 uciążliwość odorową w przypadku gospodarki odpadami zielonymi i biodegradowal-

nymi, 
 propagację hałasu powodowaną funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt; 

Poniżej omówiono szczegółowo wpływ realizacji projektu zmiany miejscowego planu na 
poszczególne komponenty środowiska w stopniu adekwatnym do szczegółowości przyję-
tych rozwiązań planistycznych. 

4.1. Wpływ na powierzchnię ziemi łącznie z glebą 

Realizacja zmiany ustaleń planu ze względu na dotychczasowe przeobrażenia terenu, nie 
będzie źródłem dodatkowych niekorzystnych oddziaływań na powierzchnię ziemi. 

Powierzchnia ziemi w granicach terenu objętego zmianą planu uległa całkowitemu prze-
obrażeniu. Teren opracowania pokrywają grunty nasypowe, a teren został nadsypany. 

Realizacja obiektów budowlanych wymaga uwzględnienia skomplikowanych warunków 
gruntowych. 

Kluczową kwestią jest ochrona doliny Ruptawki, sąsiadującej na kierunku południowym i 
południowo-zachodnim, w związku z czym wszelkie prace ziemne w granicach terenu opra-
cowania winny być prowadzone w sposób wykluczający naruszanie stateczności zboczy 
doliny. Dla ochrony doliny Ruptawki projekt zmiany planu ustala, iż miejsca magazynowa-
nia, zbierania i przeładunku odpadów, w tym kontenery, pojemniki lub inne obiekty, urzą-
dzenia i instalacje związane z magazynowaniem, zbieraniem i przeładunkiem odpadów na-
leży lokalizować w odległości nie mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających teren zieleni 
nieurządzonej oznaczony symbolem M017ZE i teren drogi oznaczony symbolem M025KDL. 

4.2. Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny 

Teren objęty zmianą planu pozbawiony jest całkowicie szaty roślinnej, nie pełni również 
żadnej roli w systemie powiązań przyrodniczych. 
Zabudowa i zagospodarowanie przedmiotowego terenu winna uwzględniać wprowadzenie i 
odpowiednie kształtowanie terenów zieleni towarzyszącej, w szczególności na kierunku 
południowym i zachodnim. Tereny zieleni winny pełnić głównie funkcję izolacyjną wzdłuż 
doliny Ruptawki oraz na kierunku zabudowy mieszkaniowej. Projekt zmiany miejscowego 
planu ustala wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m, bie-
gnącego wzdłuż linii rozgraniczających teren zieleni nieurządzonej oznaczony symbolem 
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M017ZE i teren drogi oznaczony symbolem M025KDL, w formie nasadzeń co najmniej 2 
rzędów, zimozielonych gatunków krzewów o wysokości nie mniejszej niż 2 m i drzew o wy-
sokości nie mniejszej niż 5 m. 
Tereny zieleni, które winny być zagospodarowane zróżnicowaną zielenią z uwzględnieniem 
rodzimych gatunków drzew i krzewów, pełnić będą również funkcje mikroklimatyczne po-
przez poprawę warunków przewietrzania terenu, funkcje ochrony stanu sanitarnego oraz 
walorów wizualnych krajobrazu. 

4.3. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja zmiany ustaleń planu w zakresie dopuszczenia lokalizacji punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, stanowi potencjalne źródło zagrożeń dla środowiska grun-
towo-wodnego. Rozwiązania w zakresie magazynowania i gospodarki odpadami zależne są 
od rodzajów odpadów. 

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, że PSZOK musi za-
pewniać przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i 
inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiór-
kowe stanowiące odpady komunalne, a także odpady komunalne określone w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19): papier, szkło, me-
tale, tworzywa sztuczne,  odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. 

Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania poszczególnych frakcji 
odpadów na terenie PSZOK-ów są:   

 wolnostojące, otwarte, ogólnodostępne kontenery – dotyczy to m.in. odpadów zielo-
nych, mebli czy gruzu,   

 otwarte, ogólnodostępne kontenery z możliwością oplandekowania (aby zabezpie-
czyć je przed różnego rodzaju warunkami atmosferycznymi, np. opady) albo prze-
chowywane w magazynie – dotyczy zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicz-
nych,   

 otwarte pojemniki przechowywane w magazynie substancji niebezpiecznych – doty-
czy zużytych baterii i lamp fluorescencyjnych,  szczelne, zamknięte kontenery prze-
chowywane w magazynie substancji niebezpiecznych – dotyczy to m.in. leków, farb, 
lakierów, środków ochrony roślin oraz akumulatorów ołowiowych. 

W przypadku pojemników/kontenerów na odpady czy substancje niebezpieczne powinny to 
być pojemniki spełniające wymagania ADR, przystosowane do magazynowania i transportu 
danego typu odpadów/substancji. Odpady niebezpieczne powinny być przyjmowane bezpo-
średnio przez obsługę PSZOK do magazynu substancji niebezpiecznych, gdzie mieszkańcy 
nie mają prawa wstępu. 

Oprócz odpowiedniego magazynowania odpadów, najistotniejsze jest również zabezpie-
czenie środowiska przed potencjalnie zanieczyszczonymi spływami wód opadowych lub 
roztopowych z miejsc przeładunku odpadów, placów manewrowych i terenów dróg we-
wnętrznych. Wody opadowe winny być ujmowane wewnętrzną kanalizacją, a następnie od-
prowadzane – z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających – do miejskiej kanalizacji 
deszczowej. 
Projekt miejscowego planu wprowadza zakaz odprowadzania niepodczyszczonych wód 
opadowych i roztopowych bezpośrednio do cieku Ruptawka. 
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4.4. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego 

Wynikiem realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu może być wystąpienie uciążliwości 
odorowych, w związku z gospodarką odpadami biodegradowalnymi. Rozwiązania w zakre-
sie magazynowania bioodpadów winny uwzględniać potencjalne uciążliwości dla najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej i w przypadku zbiórki odpadów zielonych lub odpadów ulegają-
cych biodegradacji wprowadzić rozwiązania minimalizujące niekorzystny wpływ. 
Dla ograniczenia potencjalnych uciążliwości projekt zmiany miejscowego planu dopuszcza 
lokalizację miejsc magazynowania, zbierania i przeładunku odpadów we wschodniej części 
terenu M010P,U, w odległości nie większej niż 200m od linii rozgraniczającej teren drogi 
oznaczony symbolem M027KDL. 
Korzystnym uwarunkowaniem jest lokalizacja terenów zieleni nieurządzonej M017ZE, które 
pełnić będą funkcję izolacyjną w stosunku do terenów mieszkaniowych. Ponadto, postuluje 
się wprowadzenie terenów zieleni towarzyszącej w granicach terenu opracowania, które 
odpowiednio zaprojektowane i pielęgnowane winny efektywnie pełnić funkcję ochrony stanu 
sanitarnego powietrza i funkcję izolacyjną. 

4.5. Wpływ ustaleń zmiany miejscowego planu na klimat akustyczny 

Realizacja zmiany ustaleń miejscowego planu w zakresie dopuszczenia lokalizacji schroni-
ska dla zwierząt, spowoduje wprowadzenie specyficznego źródła hałasu związanego z by-
towaniem zwierząt. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odległość schroniska dla zwierząt musi wynosić co 
najmniej 150m m.in. od siedzib ludzkich i  obiektów użyteczności publicznej. 
W przypadku lokalizacji schroniska na przedmiotowym terenie, na etapie projektu zago-
spodarowania terenu należy przewidzieć i zaprojektować rozwiązania minimalizujące uciąż-
liwość akustyczną (np. poprzez wykorzystanie obiektów kubaturowych jako ekranów na 
kierunku zabudowy mieszkaniowej). 

4.6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Realizacja ustaleń zmiany miejscowego planu nie będzie powodować transgranicznych od-
działywań na środowisko. 

 

 

5. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 
W obszarze opracowania oraz w jego otoczeniu nie występują  tereny NATURA 2000.  
Teren objęty niniejszym opracowaniem nie podlega żadnym formom ochrony prawnej. W 
obszarze miejscowego planu nie występują cenne zbiorowiska lub stanowiska chronionych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 
Teren opracowania stanowi fragment terenów poprzemysłowych, pokryty gruntami nasypo-
wymi, całkowicie pozbawiony szaty roślinnej. 
Realizacja ustaleń zmiany miejscowego planu nie wpłynie negatywnie na zasoby przyrodni-
cze i integralność obszarów cennych przyrodniczo. 
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6. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania 

 

Przyjęte metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu winny 
umożliwiać monitoring – w podstawowym zakresie  zgodności użytkowania i zagospoda-
rowania terenów z ustaleniami miejscowego planu oraz  rzeczywistej presji na środowi-
sko. 

1. Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miej-

scowego planu oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania   

Monitoring skutków realizacji ustaleń planu prowadzony będzie w ramach analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez burmistrza miasta 
uwzględniającej m.in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę oraz 
rejestry obiektów oddanych do użytku; 
Analiza zgodności użytkowania i zagospodarowania terenów z ustaleniami miejscowego 
planu oraz dynamiki zmian w strukturze użytkowania prowadzona będzie w oparciu o np.: 

 wydane pozwolenia na budowę, 

 obiekty oddane do użytku, 

 parametry zabudowy; 
 

2. Ocena skutków dla środowiska 

Dla oceny jakości środowiska proponuje się wykorzystanie wyników Państwowego Monito-

ringu Środowiska (realizowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach) w zakresie stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz wy-
stępujących tendencji i dynamiki zmian. 

Gromadzone informacje w ramach PMŚ służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony śro-
dowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania prze-
kroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych 
zmian w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emi-
sjami i stanem elementów przyrodniczych. 

Dla oceny jakości środowiska i tendencji zmian proponuje się wykorzystanie danych pomia-
rowych i ocen udostępnianych przez WIOŚ w Krakowie szczególnie w zakresie:  

 jakości wód, 

 jakości powietrza, 

 hałasu (dla oceny stanu akustycznego środowiska proponuje się skorzystanie z re-
jestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, o któ-
rym mowa w art. 120a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

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

 

Powyższe ustalenia stanowią propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania; ostateczne, przyjęte do realizacji 
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metody analizy skutków oraz częstotliwość będą przedmiotem ustaleń organu samorządu 
terytorialnego. 
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7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddzia-

ływań na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu 

Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr XXI/237/2007 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 grud-
nia 2007 roku (Dz.U. Woj. Śl. Nr 31, poz. 678 z dnia 21 lutego 2008 r.).  
Celem zmiany planu jest dopuszczenie lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz lokalizacji schroniska dla zwierząt w obszarze jednostki o charakterze 
produkcyjno-usługowym M010P,U.  
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu przeznaczenie podstawowe terenu M010P,U 
obejmuje obiekty produkcyjne i rzemiosła, składy, magazyny, obiekty usługowe 

Dopuszczenie lokalizacji na przedmiotowym terenie punktu selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz schroniska dla zwierząt nie zmienia charakteru przedmiotowego 
obszaru, nie powoduje żadnych zmian w strukturze przestrzennej i zasadniczo nie spowo-
duje zwiększenia natężenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Aczkolwiek charak-
ter projektowanych działalności powodować może specyficzne uciążliwości i zagrożenia dla 
środowiska, w szczególności: 
 zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego w przypadku nieprawidłowych roz-

wiązań gospodarki odpadami, 
 uciążliwość odorową w przypadku gospodarki odpadami zielonymi i biodegradowal-

nymi, 
 propagację hałasu powodowaną funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt; 

W związku z potencjalnymi, specyficznymi oddziaływaniami projektowanych działalności 
kluczowa jest ochrona doliny Ruptawki i środowiska gruntowo-wodnego oraz najbliższej 
zabudowy mieszkaniowej. 
Dla ograniczenia potencjalnych uciążliwości najistotniejsze rozwiązania projektu zmiany 
miejscowego planu dotyczą: 
 dopuszczenia lokalizacji miejsc magazynowania, zbierania i przeładunku odpadów 

we wschodniej części terenu M010P,U, w odległości nie większej niż 200m od linii 
rozgraniczającej teren drogi oznaczony symbolem M027KDL; 

 wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5m, biegnące-
go wzdłuż linii rozgraniczających teren zieleni nieurządzonej oznaczony symbolem 
M017ZE i teren drogi oznaczony symbolem M025KDL, w formie nasadzeń co naj-
mniej 2 rzędów, zimozielonych gatunków krzewów o wysokości nie mniejszej niż 2 m 
i drzew o wysokości nie mniejszej niż 5m; 

 zakazu odprowadzania niepodczyszczonych wód opadowych i roztopowych bezpo-
średnio do cieku Ruptawka; 

 
Ponadto, w przypadku lokalizacji schroniska na przedmiotowym terenie, na etapie projektu 
zagospodarowania terenu należy przewidzieć i zaprojektować rozwiązania minimalizujące 
uciążliwość akustyczną (np. poprzez wykorzystanie obiektów kubaturowych jako ekranów 
na kierunku zabudowy mieszkaniowej). 

 




