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Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego 
teren jednostki osadniczej Pilchowice – Park im. Dra Franciszka Moritza w Pilchowicach.

I. WPROWADZENIE

PODSTAWA PRAWNA, PRZEDMIOT I CEL PROGNOZY.

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono w celu oceny ustaleń miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pilchowice  obejmującego  teren  jednostki 

osadniczej Pilchowice – Park im. Dra Franciszka Moritza w Pilchowicach.

Bezpośrednią podstawą wykonania niniejszej prognozy są przepisy rozdziału 2 w dziale IV 

ustawy z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z  2016 r.  poz.  353 ze zm.).  Również  ustawa o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym 

(Dz. U.  z  2016  r.  poz.  778  ze  zm.) w  art.  17  pkt  4  określa,  iż  wójt  sporządza  projekt  planu 

miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Uwzględniono także przepisy zawarte 

w innych ustawach, wraz z powiązanymi aktami wykonawczymi, w szczególności: Prawo ochrony 

środowiska,  Prawo  wodne,  Prawo  geologiczne  i  górnicze  oraz  ustawy:  o  ochronie  przyrody, 

o lasach, o odpadach, o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W trakcie prac dokonano wizji  terenu oraz przeanalizowano powiązane z przedmiotem prognozy 

dokumenty i opracowania wraz z materiałami źródłowymi, w szczególności uwzględniono:

- Opracowanie  ekofizjograficzne    dla  gminy  Pilchowice   –  wykonane,  jako  opracowanie 

podstawowe,  na  potrzeby  sporządzanych  miejscowych  planów  zagospodarowania 

przestrzennego  obejmujących  jednostki  osadnicze:  Kuźnia  Nieborowska,  Leboszowice, 

Nieborowice,  Pilchowice,  w  tym  Park  im.  Dra  Franciszka  Moritza  w  Pilchowicach,  Stanica, 

Wilcza i Żernica (Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. Katowice, marzec 2017 r.);

- Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy  Pilchowice, 

przyjęte uchwałą Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016 r.;

- Prognozę oddziaływania  na środowisko sporządzoną dla  Studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego gminy Pilchowice (mgr  Aneta Tychowska-Janowska,  przy 

współpracy: Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. Katowice, listopad 2016 r.);

- Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Pilchowice,  obejmującego  część 

terenów sołectw: Pilchowice, Wilcza, Leboszowice, przyjęty uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy 

Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r.;

- Ortofotomapa -  wykonana na podstawie  zdjęcia  lotniczego w skali  1:13000,  nalot  z  2012 r. 

(Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie);

Korzystano  też  z  powszechnie  dostępnych  informacji  o  środowisku,  w  szczególności 

zamieszczonych na stronach internetowych organów i instytucji państwowych lub samorządowych.

Przedmiotem  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  jest  ocena  ustaleń  projektu  planu 

miejscowego w aspekcie wpływu na poszczególne elementy (komponenty) środowiska.

Celem prognozy jest:

- określenie,  czy  projektowane  ustalenia  planu  miejscowego  mogą  spowodować  pogorszenie 

stanu środowiska w obszarze opracowania projektu oraz w obszarach wzajemnych oddziaływań, 

w  tym  określenie  skali  pogorszenia  stanu  środowiska,  dokonanie  identyfikacji  przestrzennej 

miejsc  i  obszarów,  których  zagospodarowanie,  wykorzystanie  i  użytkowanie  na  mocy 

projektowanego dokumentu może generować nowe w stosunku do obowiązującego stanu. 

- analiza  możliwych  skumulowanych  wpływów  wynikających  z  istniejącego  zagospodarowania 

terenu,  planowanego  przeznaczenia  na  podstawie  już  obowiązujących  dokumentów,  jak 

i sposobu użytkowania obszarów przyległych;

- stwierdzenie,  czy  ustalenia  projektu  uwzględniają  lokalne  uwarunkowania  środowiska,  oraz 

zaproponowanie  rozwiązań  alternatywnych,  bądź  innych  zaleceń  łagodzących  lub 

kompensujących negatywny wpływ na środowisko wynikający z realizacji ustaleń dokumentu.
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ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Przedmiotem  planu  miejscowego  jest  określenie  regulacji,  w  formie  aktu  prawa 

miejscowego,  w zakresie wynikającym z  art.  15 ust.  2 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym,  przy  uwzględnieniu  przepisów  odrębnych,  odnoszących  się  do  zagadnień 

planistycznych.  Ustalenia planu sporządza się w nawiązaniu do określonej polityki  przestrzennej  

gminy wyrażonej w studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Pilchowice (uchwała Nr XXVIII/240/16 Rady Gminy Pilchowice z dnia 24 listopada 2016 r.), z którym 

plan miejscowy musi być zgodny i nie może naruszać jego ustaleń. Zadaniem planu jest również  

weryfikacja  potrzeb  wynikających  z  aktualnie  obowiązujących  ustaleń  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  część  terenów  sołectw:  Pilchowice,  Wilcza, 

Leboszowice, przyjęty uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r. 

Obszar planu o powierzchni ok. 2,7ha obejmuje tereny w rejonie Parku im. Dra Franciszka 

Moritza, położone w centrum gminy, przy ul. Strażaków na północ od drogi wojewódzkiej nr 921 

(ul. Powstańców).  W  obszarze  planu  znajdują  się  zabudowania  Ochotniczej  Straży  Pożarnej 

w Pilchowicach – teren zajmujący (w granicach ogrodzenia) powierzchnię ok. 0,22ha. Część terenu 

od strony drogi wojewódzkiej, wykorzystana jest na potrzeby parkingu (ok. 0,07ha).

Według ewidencji gruntów w obszarze planu występują:

- grunty zabudowane i zurbanizowane: inne tereny zabudowane „Bi” o pow. ok. 0,92ha, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe „Bz” o pow. ok. 0,48ha, drogi „dr” o pow. ok. 0,31ha

- grunty zadrzewione i zakrzewione „Lz” o pow. ok. 1,27ha.

Stan  wynikający  z  ewidencji  gruntów  nie  w  pełni  odzwierciedla  faktyczny  sposób  użytkowania 

terenu, w szczególności grunty widniejące jako inne tereny zabudowane w niewielkim stopniu są 

zabudowane i zurbanizowane, z wyjątkiem terenu straży pożarnej.

Głównym celem  planu jest  stworzenie  podstaw prawnych  realizacji  polityki  przestrzennej 

zawartej  w  obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy.  Plan 

obejmuje  grunty  stanowiące  własność  gminy,  stąd  uwzględnia  się  potrzeby  rozwojowe  gminy. 

Dotyczą  one  poprawy  jakości  życia  mieszkańców  w  zakresie  zwiększenia  dostępu  do 

podstawowych  usług  publicznych  i  ogólnospołecznych  w  centralnej  części  gminy  oraz 

uatrakcyjnienia terenów służących wypoczynkowi i rekreacji. Cele te wymagają weryfikacji ustaleń 

dotychczas obowiązującego planu miejscowego - przede wszystkim w zakresie rezygnacji z terenów 

zabudowy mieszkaniowej  i  odcinka nowej  drogi  publicznej  oraz zapewnienia nowych możliwości 

inwestycyjnych  związanych  z  zabudową  usługową  o  charakterze  publicznym (usługi  publiczne), 

a także zmiany (zmniejszenia) zasięgu terenów zieleni.

Zwiększenie udziału terenów zabudowy usługowej, w zakresie usług publicznych (głównie w ramach 

terenu 1UP o powierzchni  ok.  1,46ha) wiąże  się  z dogodnym położeniem obszaru w centralnej 

części gminy, przy skrzyżowaniu ulic Strażaków i Powstańców (droga wojewódzka nr 921). Uznaje 

się  przedmiotowy  obszar za  obszar  o  w  pełni  wykształconej  zwartej  strukturze  funkcjonalno-

przestrzennej -  biorąc pod uwagę możliwość korzystania  w stopniu maksymalnym z istniejących 

w centrum  gminy  systemów  infrastruktury  technicznej  oraz  warunków  obsługi  komunikacyjnej. 

Tereny  zieleni  urządzonej,  w  stosunku  do  ustaleń  obowiązującego  planu  miejscowego,  zostały 

zredukowane do powierzchni  ok.  1ha.  Stanowi  to ok.  0,6ha mniej  w stosunku do terenu zieleni 

urządzonej wyznaczonej w obowiązującym planie miejscowym, z której  część zajęta jest obecnie 

przez parking przy ul. Powstańców (ok. 0,13ha). Dodatkowo ustalenia planu wymagają utrzymania 

powierzchni terenu zieleni urządzonej w obrębie strefy ochrony ekspozycji zabudowy (w nawiązaniu 

do stanu istniejącego) na poziomie nie mniejszym niż 50% (ok. 0,13ha).

Zadaniem  planu  jest  więc  stworzenie  warunków  dla  zwiększenia  powierzchni  terenów 

zabudowy  usługowej  w  zakresie  usług  publicznych,  przy  uwzględnieniu  potrzeb  utrzymania 

i uatrakcyjnienia  terenu  zieleni  rekreacyjnej  i  wypoczynkowej.  Przyjęte  regulacji  mają  w  sposób 

efektywny  uzupełnić  tkankę  urbanistyczną  centralnej  części  gminy,  sprzyjając  kształtowaniu 
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atrakcyjnej zabudowy i podnoszeniu jakości przestrzeni publicznej, nacechowanej nowymi funkcjami 

ogólnospołecznymi i  harmonijnie wpisującej się w historyczny kontekst miejsca. Ustalone zasady 

możliwych  przekształceń  struktury  funkcjonalnej  i  przestrzennej,  w  tym  ustalenie  linii  

rozgraniczających  poszczególne  tereny  o  różnym  przeznaczeniu  oraz  określenie  nakazów, 

zakazów,  dopuszczeń i  ograniczeń w kształtowaniu zabudowy i  zagospodarowaniu terenu, mają 

tworzyć  warunki  kontrolowanego  wykorzystania  terenów,  w  nawiązaniu  do  otoczenia,  oraz 

przyczynić się do ich aktywizacji i efektywnego użytkowania. Specyficznym ustaleniem w zakresie 

zasad zagospodarowania terenu 1UP jest określenie strefy ochrony ekspozycji zabudowy, w której 

obowiązuje zakaz zabudowy, służący przede wszystkim utrzymaniu widoku na otaczający krajobraz 

kulturowy związany z sąsiadującymi zabytkami (szpital i kościół wraz z otoczeniem).

Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu obejmują:

- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny (w ujęciu ogólnym);

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

- zasady ochrony środowiska;

- zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych;

- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

- granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  lub  obiektów  podlegających  ochronie  na 

podstawie odrębnych przepisów;

- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

- szczególne warunki  zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  w tym 

zakazy zabudowy;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

- stawki  procentowe  służące  naliczeniu  jednorazowej  opłaty  z  tytułu  wzrostu  wartości 

nieruchomości.

Ustalenia  obowiązujące dla poszczególnych terenów obejmują:

- przeznaczenie  terenu i  zasad jego zagospodarowania  (uszczegółowione dla  poszczególnych 

terenów),  w  tym  dopuszczenia  w  zakresie  innych,  towarzyszących  rodzajów  użytkowania, 

zabudowy i zagospodarowania terenu;

- zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, które w zależności 

od rodzaju terenu, obejmują m.in: maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

maksymalny  udział procentowy całkowitej powierzchni zabudowy,  minimalny udział procentowy 

powierzchni  biologicznie  czynnej,  maksymalną wysokość  zabudowy,  gabaryty  obiektów;  linie 

zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji.

W obszarze planu nie występują uwarunkowania wymagające określenia:

- zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;

- zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

- granice  i  sposoby  zagospodarowania  terenów  górniczych,  obszarów  osuwania  się  mas 

ziemnych  i  obszarów  szczególnego  zagrożenia  powodzią  oraz  krajobrazów  priorytetowych 

określonych  w  audycie  krajobrazowym  oraz  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego 

województwa;

- sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

Plan o  kreśla następujące przeznaczenie terenów:  

- tereny usług publicznych - UP

- teren zieleni urządzonej - ZP
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POWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU Z INNYMI DOKUMENTAMI

Nadrzędnym  dokumentem  planistycznym  w  stosunku  do  projektu  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  jest  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego  gminy  Pilchowice.  Studium  jest  istotnym  dokumentem  strategicznym  służącym 

kształtowaniu  polityki  przestrzennej  w  gminie  oraz  identyfikującym  wszelkie  uwarunkowania 

wpływające  na  jej  funkcjonowanie  w  aspektach  przestrzennych,  gospodarczych  i  społecznych. 

W studium  uwzględnia  się  z  kolei  nadrzędne  cele  określone  w  koncepcji  przestrzennego 

zagospodarowania  kraju,  ustalenia  strategii  rozwoju  i  planu  zagospodarowania  przestrzennego 

województwa oraz strategii rozwoju miasta.

Ustawowy wymóg zachowania zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium i nienaruszanie 

przyjętych  w  nim  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  jest  ważnym  elementem 

kształtowania  ciągłości  planistycznej.  Oznacza  to  w  szczególności  przyjęcie  takich  rozwiązań 

planistycznych, które wpiszą się w ogólną politykę przestrzenną gminy i zagwarantują możliwość jej 

kontrolowanego kontynuowania (kształtowania również w przyszłości).

Studium określa następujące obszary o różnych kierunkach przeznaczenia terenu:

- U/ZU – OBSZARY USŁUG SPOŁECZNYCH Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ;

- UMC – OBSZARY ZABUDOWY USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ INTENSYWNEJ;

Studium, ponad kierunki przeznaczenia terenu, określa również inne specyficzne obszary:

- teren zabudowy planowanej;

- obszar przestrzeni publicznej;

- strefa ochrony konserwatorskiej;

- obszary i obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody: Park Krajobrazowy 

"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" ("CKKRW") - cały obszar planu;

- obszar  aglomeracji  przewidziany  do  objęcia  zbiorowym  systemem  odprowadzania 

i oczyszczania ścieków - cały obszar planu.

Regulacje  przyjęte  w  plenie  spełniają  także  wymóg  zapewnienie  w  obrębie  obszaru  U/ZU  co 

najmniej 35% udziału terenów zieleni urządzonej.

Istotnym  dokumentem  powiązanym  z  projektem  planu  miejscowego  jest  również 

opracowanie  ekofizjograficzne  dla  gminy  Pilchowice, -  jako  opracowanie  podstawowe  dla 

sporządzania projektów planów miejscowych, aktualne na marzec 2017 roku, zawiera najświeższą 

diagnozę stanu środowiska (uwzględniono i zaczerpnięto większość informacji i danych na potrzeby 

opracowywanej prognozy oddziaływania na środowisko). 

Podstawowym  celem  wykorzystania  opracowania  ekofizjograficznego  jest  zidentyfikowanie 

zagrożeń i  uciążliwości  wpływających  na ocenę warunków do rozwoju  urbanizacyjnego obszaru 

objętego planem – w szczególności opracowanie zwraca uwagę na:

- ochronę  wód  podziemnych,  ze  względu  na  strefę  zasilania  użytkowych  poziomów  wód 

podziemnych  (UPWP)  o  wysokim  stopniu  zagrożenia  wód  podziemnych  oraz  położenie 

w zasięgu  zlewni  ujęcia  wód  podziemnych  „Nieborowice  –  Leboszowice”  -  wnioski  (istotne 

w kontekście ustaleń przedmiotowego planu): na obszarach przeznaczonych do zainwestowania 

zaleca się stosowanie kanalizacji służącej do zbiorowego odprowadzania ścieków; wykluczenie 

możliwości  odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych oraz do gruntu w obrębie den 

dolin;  należy  ograniczać  wprowadzanie  użytkowania  terenu  związanego  ze  znacznym 

przyrostem powierzchni szczelnych;

- obszary o niekorzystnych warunkach topoklimatycznych – topoklimaty form wklęsłych w obrębie 

dolin  (obszary  dużym  prawdopodobieństwem  powstawania  zastoisk  chłodnego  powietrza 

i częstszych  mgieł  oraz  bardziej  wrażliwe  na  skutki  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza)  - 

zabudowę  na  tych  terenach  należy  kształtować  w  sposób,  który  nie  będzie  utrudniał 
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przewietrzania obszaru; zaleca się stosowanie mniejszej intensywności i zwartości zabudowy, 

co  ma  służyć  utrzymaniu  korytarzy  wentylacyjnych  oraz  ograniczaniu  powstawania  nowych 

źródeł niskiej emisji.

Ponadto zwraca się uwagę na problem zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji, ochronę 

kompozycyjnych  układów  zieleni  w  strefach  ochrony  konserwatorskiej  oraz  ograniczenia 

w przeznaczeniu terenu wokół cmentarzy.

Podkreśla się również rangę obszaru objętego ochroną prawną w formie Parku Krajobrazowego 

"Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  Rud  Wielkich"  ("CKKRW").  Przy  czym  wszelkie  zakazy 

i nakazy określa uchwała ustanawiająca obszar chroniony oraz inne wymogi wynikające z ustawy 

o ochronie przyrody, w szczególności jednak zakazy i nakazy powinny wynikać z planu ochrony jako 

dokumentu będącego podstawą realizacji zadań ochronnych.

METODYKA

W wyniku analizy zebranych uwarunkowań, w oparciu o aktualne lub archiwalne dokumenty, 

opracowania  i  materiały  oraz  prace  terenowe,  określono  jakość  środowiska  w  obszarze  planu, 

odporność na degradację poszczególnych elementów środowiska oraz możliwości jego regeneracji. 

Dokonano oceny skutków ustaleń  planu  na środowisko  w zakresie nowych  regulacji,  będących 

wynikiem rozwiązań przyjętych w planie - należy podkreślić,  że niezależnie od przyjęcia nowego 

planu  miejscowego,  zmiany  w  środowisku  są  i  będą generowane  w  związku  z  ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wpływ  na  środowisko  jest  również  wynikiem  istniejącego  zagospodarowania,  użytkowania 

i wykorzystania terenu, które w zakresie odrębnych decyzji administracyjnych może być rozwijane 

niezależnie  od przyjęcia  ustaleń planu miejscowego – dotyczy  w szczególności  funkcjonujących 

obiektów straży pożarnej oraz oddziaływania dróg publicznych.

Na  podstawie  diagnozy  stanu  środowiska  i  uwarunkowań  planistycznych  dokonano 

syntetycznej oceny wpływu projektu planu na środowisko, uwzględniając wagę oraz rodzaj skutków 

dla środowiska. Oddziaływanie może być  bezpośrednie,  pośrednie,  wtórne lub  skumulowane. 

Skutki oddziaływania mogą być zarówno negatywne jak i pozytywne oraz stałe lub chwilowe.

Wagę skutków ujęto w trzystopniowej skali:

- nieznaczne  (wynikające  ogólnie  z  powszechnego  korzystania  ze  środowiska,  o  bardzo 

ograniczonym oddziaływaniu);

- umiarkowane (powstałe w wyniku działalności wykraczającej poza powszechne korzystanie ze 

środowiska,  negatywne  -  miejscowo  zubażające  pojedyncze  lub  nieliczne  komponenty 

środowiska  w stopniu  nie  wykraczającym poza oddziaływania  lokalne,  pozytywne  -  poprawa 

stanu pojedynczych komponentów środowiska lub stopnia ochrony zasobów środowiska);

- znaczące  (głównie negatywne o potencjalnie istotnym niekorzystnym i uciążliwym wpływie na 

poszczególne komponenty środowiska).

Ponadto oceniono:

- odwracalność  procesów - odwracalny, nieodwracalny,  w  tym  dla  procesów odwracalnych, 

w zależności od potrzeb, czas trwania regeneracji skutków - krótkotrwałe, długotrwałe;

- zasięg przestrzenny -  miejscowy  (mieszczący  się  ogólnie  w ramach konkretnej  przestrzeni, 

miejsca, wydzielenia), lokalny (dotyczący skali planu i ewentualnie najbliższego otoczenia).
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II. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA NA TERENACH OBJĘTYCH 
PROJEKTEM ORAZ NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM

BUDOWA GEOLOGICZNA, ZŁOŻA KOPALIN I ICH EKSPLOATACJA

Podłoże  skalne  obszaru  planu,  istotne  z  punktu  widzenia  zagospodarowania 

przestrzennego, stanowią utwory karbonu górnego, neogenu i czwartorzędu.

Osady karbonu górnego reprezentują głównie osady: serii paralicznej (namur A) - warstwy 

pietrzkowickie, gruszowskie, jaklowieckie i porębskie oraz górnośląskiej serii piaskowcowej (namur 

B  i  C)  –  warstwy  jejkowickie,  siodłowe  oraz  rudzkie  (dolne).  Osady  serii  mułowcowej 

reprezentowane są przez warstwy rudzkie (górne) oraz orzeskie. Osady karbonu górnego zawierają 

liczne pokłady węgla kamiennego, o przeważnie małej miąższości.

W obrębie  utworów karbonu występują fałdowania i nasunięcia o przebiegu zbliżonym do 

kierunku północ – południe (NNE – SSW), związane są z waryscyjskimi ruchami górotwórczymi. 

Głównym elementem tektonicznym jest nasunięcie orłowskie, które przemieszcza warstwy skalne 

w kierunku ogólnie wschodnim, wzdłuż stromo nachylonej płaszczyzny. Górotwór karboński pocięty 

jest licznymi uskokami. Powierzchnia stropu karbonu ma charakter erozyjny, warunkowany budową 

tektoniczną. Strop utworów karbonu znajduje się na głębokości  ok. 300 m.

Osady neogenu zalegają bezpośrednio na utworach karbonu. Są to głównie morskie osady 

środkowego miocenu, w stropie przechodzące w osady słodkowodne (baden, sarmat), miejscami 

przykryte  płatami  osadów  plioceńskich.  Baden  dolny  reprezentują  iły  margliste  szare,  wapienie 

i piaski  z  serią  gipsową.  Baden środkowy  reprezentują  iły  z  przewarstwieniami  piasków.  Baden 

górny  budują  iły  i  iły  margliste  z  przeławiceniami  drobnoziarnistych  piasków  i  piaskowców 

mułowcowych. Sarmat dolny reprezentują warstwy kędzierzyńskie (iły szare, zielone i czerwone, iły 

z wkładkami mułków i piasków oraz piaski i  żwiry;  lokalnie zawierają syderyty lub wkładki węgla 

brunatnego).  Pliocen  reprezentują  żwiry  kwarcowe  i  piaskowcowe  oraz  piaski  zalegające  na 

powierzchni utworów sarmatu dolnego.

Powierzchnia  stropowa  osadów  neogenu  ma  rzeźbę  powstałą  w  efekcie  procesów 

erozyjno–denudacyjnych, przy podrzędnym udziale ruchów tektonicznych. Główne elementy rzeźby 

są tożsame  z rzeźbą współczesnej powierzchni terenu.

Na  utworach  neogenu  zalega  pokrywa  osadów czwartorzędowych  o  kilkunastometrowej 

miąższości,  przy czym rozgraniczenie  osadów neogeńskich i  czwartorzędowych jest  utrudnione, 

gdyż spągowa część serii czwartorzędowej zawiera znaczny udział wyerodowanych składników skał 

starszego podłoża z zachowanymi skamieniałościami fauny neogeńskiej.

Zasadniczą  część  w  profilu  utworów  czwartorzędu  na  tym  obszarze  stanowią  osady 

lodowcowe  i  wodnolodowcowe  związane  ze  zlodowaceniem  odry  (środkowopolskim).  Na 

powierzchni  terenu  występują  piaski  wodnolodowcowe  oraz  piaski  i  żwiry  wodnolodowcowe 

i lodowcowe.

W granicach planu nie występują udokumentowane złoża kopalin.

WODY PODZIEMNE

Zgodnie  z  regionalizacją  hydrogeologiczną  słodkich  wód  podziemnych  według  Atlasu 

hydrogeologicznego  Polski  (B.  Paczyński  [red.],  1995)  obszar  znajduje  się  w  makroregionie 

południowym, w regionie przedkarpackim (XIII) – w subregionie kędzierzyńskim (XIII1).
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Wody podziemne mogące być wykorzystane do celów gospodarczych występują w osadach 

przepuszczalnych tworzących czwartorzędowe i neogeńskie piętra wodonośne.

Wody  piętra  czwartorzędowego  związane  są  z  warstwami,  płatami  i  soczewami 

piaszczysto–żwirowych  utworów  wodnolodowcowych.  Poziom  wodonośny  jest  podścielony 

nieprzepuszczalnymi  iłami  neogeńskimi.  Zwierciadło  wody  poziomu  czwartorzędowego  jest 

swobodne. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się bezpośrednio z powierzchni terenu.

W  osadach  tworzących  piętro  neogeńskie  głównym kolektorem  wód  słodkich  są 

przepuszczalne utwory sarmatu dolnego. Neogeński  użytkowy poziom wodonośny związany jest 

z wkładkami piaszczystymi  i  piaszczysto-żwirowymi  zalegającymi  w ilastym kompleksie  sarmatu. 

Zasoby wód użytkowych w piętrze neogeńskim zostały rozpoznane do głębokości ok. 90-100 m, są 

to  wody  subartezyjskie.  Zasilanie  poziomów  wodonośnych  odbywa  się  w  rejonie  opracowania 

poprzez przepuszczalne utwory czwartorzędowe.

Według  Mapy  Hydrogeologicznej  Polski  w  skali  1:50000,  arkusze  Kuźnia  Raciborska  

i Gliwice (1998) wydajność maksymalna pojedynczego otworu studziennego, w rejonie opracowania, 

mieści się w przedziale 30 – 50 m3/h.

Według  Mapy warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 

podziemnych  Górnośląskiego Zagłębia  Węglowego i  jego obrzeżenia  w skali  1:100 000 (1997), 

zasoby  piętra  neogeńskiego  zostały  zaliczone  do  Użytkowego  Poziomu Wodonośnego  (UPWP) 

Kuźnia  Raciborska  (TrI),  natomiast  obszary  występowania  czwartorzędowych  utworów 

wodonośnych w systemach dolinnych Bierawki i  Rudy wraz z szerokim sąsiedztwem wydzielono 

jako część UPWP QI - Rejonu Górnej Odry, uznając przy tym UPWP TrI za zbiornik główny.

Wody podziemne stanowią jedyne lokalne źródło zaopatrzenia mieszkańców Gminy w wodę 

przeznaczoną do spożycia.  Wody podziemne są również czerpane do celów przemysłowych lub 

socjalno-bytowych  jednostek  gospodarczych.  Na terenie  opracowania  nie  występują  ujęcia  wód 

podziemnych. Od południowego  zachodu (ok. 50 m za granicą planu, na terenie Szpitala Chorób 

Płuc) znajduje się komunalne ujęcie wód „S1-(Ng)” o udokumentowanych zasobach 25,2 m3/h. Dla 

ujęcia  wydano  pozwolenie  wodnoprawne  na  pobór  wód  w  ilości  14  m3/h  (decyzja  Starosty 

Gliwickiego WOŚ.6341.21.2012 z dn.22.05.2012 r.).

Zagrożenie  wód  podziemnych  przenikaniem  zanieczyszczeń  z  powierzchni  terenu, 

w przypadku  zbiornika  czwartorzędowego  jest  wysokie,  natomiast  dla  zbiornika  neogeńskiego 

bardzo niskie.

RZEŹBA TERENU

Według regionalizacji  geomorfologicznej  Polski  Południowej  M.  Klimaszewskiego,  obszar 

Gminy  Pilchowice  położony  jest  w  całości  na  obszarze  kolejnych  jednostek  hierarchicznych 

niższego rzędu strefy alpejskiej:  prowincji Kotliny Podkarpackie, podprowincji Kotliny Podkarpackie 

Zachodnie,  makroregionie  Kotlina  Raciborsko-Oświęcimska,  mezoregionie  Kotlina  Raciborska, 

regionie Wysoczyzny Przywyżynne. Wysoczyzna położona między dolinami Bierawki i Rudy została 

wyróżniona jako Wysoczyzna Wilczy.

Główne  rysy  rzeźby  obszaru  gminy  powstały  w  neogenie  w  wyniku  alpejskich  ruchów 

górotwórczych.  Powierzchnię  zdegradowanych  utworów  mioceńskich  okrywają  osady  z  okresu 

zlodowacenia  środkowopolskiego.  Wysoczyzny są płaskimi,  gliniastymi  formami polodowcowymi, 

tworzonymi przez pokrywę moreny dennej, położone na wysokości 250 – 270 m n.p.m.

Obszar planu znajduje się w wyżej położonej części doliny Dopływu z Pilchowic. Teren jest 

płaski (nachylenia < 2%) lub łagodnie nachylony (2 – 8%).
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Na obszarze  planu nie  występuje  zagrożenie  powstawaniem ruchów masowych.  Rejestr 

osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla powiatu gliwickiego nie zawiera osuwisk ani 

terenów zagrożonych, zinwentaryzowanych na obszarze planu.

GLEBY

Gleby  na  terenie  planu  wytworzyły  się  na  podłożu  piasków  gliniastych.  W  tym  rejonie 

występują gleby bielicowe i płowe oraz gleby brunatne wyługowane. W granicach planu grunty nie 

są  użytkowane  rolniczo.  Brak  danych  na  temat  ich  stanu  chemicznego.  W  części  zostały 

przekształcone mechanicznie.

WODY POWIERZCHNIOWE

Obszar planu znajduje się w zlewni Dopływu z Pilchowic - lewobrzeżnego dopływu Bierawki.  

Na analizowanym obszarze jedynym elementem sieci hydrograficznej jest niewielki staw (0,04 ha) 

pełniący  funkcję  zbiornika  przeciwpożarowego.  Wody opadowe częściowo  trafiają  do kanalizacji  

deszczowej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 921.

W  krajowym  podziale  na  jednolite  części  wód  powierzchniowych  (JCWP)  do  celów 

gospodarki  wodnej  obszar  zaliczany  jest  do  JCW  o  kodzie  RW600019115899  (Bierawka  od 

Knurówki  do ujścia).  W planie gospodarowania  wodami na obszarze dorzecza Odry obszar ten 

został zaliczony  do silnie zmienionych.

Badania jakości wód powierzchniowych, prowadzone przez WIOŚ w Katowicach, obejmują 

punkt  pomiarowo-kontrolny  monitoringu  operacyjnego  na  Bierawce  poniżej  ujścia  Knurówki 

(PLRW60006115838).  W  2015  roku  badania  jakości  wód  wykazały  ogólnie  znaczne 

zanieczyszczenie Bierawki:

- IV klasa (stan słaby) elementów biologicznych;

- klasa elementów fizykochemicznych - PPD (poniżej potencjału dobrego);

- stan/potencjał ekologiczny – słaby;

- stan – zły.

KLIMAT I STAN SANITARNY ATMOSFERY

Według regionalizacji  rolniczo-klimatycznej  R.  Gumińskiego, obszar opracowania leży na 

pograniczu  podsudeckiej  i  podkarpackiej  dzielnicy  klimatycznej.  Jest  to  typ  klimatu  stosunkowo 

ciepły i wilgotny.

Według danych  Atlasu klimatu województwa śląskiego (2000) średnia roczna temperatura 

powietrza wynosiła ok. 8°C. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) była bliska 18°C, 

a najchłodniejszego miesiąca (stycznia) wynosiła ok. -2°C. Średnia liczba dni mroźnych wynosiła ok. 

25, a dni gorących ok. 40. Okres wegetacyny trwa ok. 220 dni.

Przeciętna wielkość opadów w ciągu roku (wielolecie 1961-2000) wynosiła dla posterunku 

opadowego Stanica 736 mm; ekstremalne sumy roczne kształtowały się od 507 mm do 1043 mm. 

Najwyższe średnie opady notuje się w lipcu 96 mm, najniższe w lutym 43 mm. Wielkość opadu 

dobowego  o  prawdopodobieństwie  wystąpienia  p=1%  (raz  na  100  lat)  wynosi  ok.  90mm, 

a o prawdopodobieństwie p=50% (raz na 2 lata) ok. 40 mm (Atlas hydrologiczny Polski, 1987).

Według  danych  z  posterunku  meteorologicznego  w  Rybniku  zdecydowanie  przeważają 

wiatry z kierunku południowo-zachodniego (25% dni w ciągu roku). Duży udział przypada również na 

wiatry północno-zachodnie (18%) i południowe (17%). Najrzadziej wieją wiatry z kierunku północno-

wschodniego (7%) i północnego (8%). Cisze występują przez 7% dni w roku. Najsilniejsze są wiatry  
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wiejące od zachodu (3,5÷4,0 m/s). Duży udział wiatrów wiejących z sektora południowego (SW-S-

SE)  wskazuje  na  znaczenie  Bramy  Morawskiej  w  kształtowaniu  warunków  wietrznych  oraz 

aerosanitarnych na terenie gminy.

Warunki topoklimatyczne są ogólnie mało korzystne. Obszar znajduje się w obrębie wklęsłej 

formy  ukształtowania  terenu,  gdzie  występują  warunki  do  częstszego  tworzenia  się  mgieł  oraz 

zastoisk chłodnego powietrza, przy czym warunki przewietrzania, pomimo wklęsłej formy terenowej,  

są umiarkowanie korzystne, ze względu na usytuowanie doliny w osi najczęściej wiejących wiatrów 

południowo-zachodnich. Ogólnie obszar ten jest nieco bardziej wrażliwy, niż przeciętnie, na skutki 

emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Roczne oceny jakości powietrza w województwie śląskim za 2015 r. i lata wcześniejsze, 

wykonane  wg  zasad  określonych  w art.  89  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  zakwalifikowały 

strefę śląską, w tym również gminę Pilchowice, do klasy C (ze względu na ochronę zdrowia), co 

oznacza, że poziomy stężeń przekraczają wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji. 

Odnotowano  przekroczenia  stężeń  pyłu  zawieszonego  PM10  i  PM2,5  oraz  benzo(a)pirenu. 

Konsekwencją  zaliczenia  strefy  do  klasy  C  była  konieczność  opracowania  programu  ochrony 

powietrza.

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie  

poziomów dopuszczalnych  substancji  w powietrzu  oraz pułapu stężenia  ekspozycji  (uchwała  Nr 

IV/57/15/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.) określa najważniejsze 

działania  niezbędne  do  przywrócenia  poziomów  substancji  w  powietrzu  do  poziomów 

nieprzekraczających standardów jakości powietrza. W szczególności wskazuje na działania możliwe 

do realizacji poprzez planowanie przestrzenne:

- opracowanie nowych lub zmiana istniejących planów zagospodarowania przestrzennego dla  

obszarów  gmin,  w  których  wstępują  obszary  przekroczeń,  w  szczególności  pyłu  PM10  

i PM2,5, określające wymagania w zakresie stosowanych sposobów zaopatrzenia w ciepło,  

energię elektryczną i paliwa gazowe niepowodujące nadmiernej emisji zanieczyszczeń;

- uwzględnienie,  w  nowopowstających  lub  zmienianych  planach  zagospodarowania  

przestrzennego  oraz  na  etapie  wydawania  decyzji  o  warunkach  zabudowy,  zachowania  

terenów zielonych oraz określonych wymogów ochrony powietrza.

Wyniki modelowania rozkładu zanieczyszczeń (Program ochrony powietrza… 2014) wskazują na 

umiarkowane zanieczyszczenie powietrza w 2012 r. Roczne stężenie pyłu zawieszonego znalazło 

się w przedziale 35 - 38 µg/m3 (poniżej wartości dopuszczalnej - 40 µg/m3). Występowało natomiast 

przekroczenie dopuszczalnej wielkości stężeń 24-godz. (powyżej 35 w ciągu roku). Średnie roczne 

stężenie  benzo(a)pirenu  znacznie  przekraczało  wartość  dopuszczalną  (1 ng/m3), mieściło  się 

w przedziale 3,5 -7 ng/m3.

BIOSFERA I KRAJOBRAZ

Obszar objęty opracowaniem jest w zasadniczej części zagospodarowany jako gminny teren 

zieleni o funkcji rekreacyjnej lub utrzymywany jako teren niskiej zieleni. Znajdująca się tu roślinność, 

o charakterze ozdobnym, jest wynikiem adaptacji części wcześniejszych zadrzewień i późniejszych 

nasadzeń oraz zadarnień. Na uwagę zasługuje drzewostan, na który składa się: buk zwyczajny, dąb 

szypułkowy, lipa drobnolistna. Drzewa występują w kilku kępach. Jest to drzewostan stosunkowo 

młody - szacowany wiek nie przekracza 70 lat.  Zasadniczą część powierzchni stanowią trawniki  

nieregularnie  koszone.  Wzdłuż  alejek  nasadzone  są  żywotniki  oraz  z  rzadka  inne  iglaki.  Świat 

zwierzęcy reprezentują pospolite gatunki synantropijne, głównie ptaki, owady i drobne gryzonie.
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Obszar planu nie jest istotny z punktu widzenia powiązań przyrodniczych - znajduje się poza 

siecią  korytarzy  ekologicznych,  jest  natomiast  częścią  Parku  Krajobrazowego  Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich - obowiązuje stosowanie określonych zasad i kierunków 

działania oraz nakazów i zakazów, wskazanych w rozporządzeniu powołującym:

- zakaz lokalizowania inwestycji przemysłowych mogących pogorszyć stan środowiska,

- nakaz ograniczania lokalizowania kopalnictwa podziemnego i odkrywkowego, wydobywania 

skał, minerałów i torfu,

- zakaz zakładania upraw plantacyjnych drzew szybko rosnących na obszarach leśnych,

- zakaz  wysypywania,  zakopywania  i  wylewania  odpadów lub  innych  nieczystości,  innego 

zanieczyszczenia wód i gleby oraz powietrza,

- zakaz prowadzenia prac powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych,

- zakaz  umieszczania  tablic,  napisów,  ogłoszeń  reklamowych  i  innych  znaków w obrębie 

obszarów  objętych  szczególnymi  formami  ochrony  przyrody,  niezwiązanych  z  ochroną 

porządku i bezpieczeństwa,

- zakaz  prowadzenia  działalności  handlowej  na  terenach  objętych  szczególnymi  formami 

ochrony przyrody,

- zakaz hodowli zwierząt metodą bezściółkową na skalę przemysłową.

Dla  Parku  Krajobrazowego  Cysterskie  Kompozycje  Krajobrazowe  Rud  Wielkich  nie 

uchwalono dotychczas planu ochrony. Zgodnie z istniejącym projektem ochrona obszaru w ujęciu 

wielkoprzestrzennym realizowana jest w oparciu o analizę wartości  przyrodniczych i  kulturowych 

parku,  która  wraz  z  zagrożeniami  oraz  uwarunkowaniami  przyrodniczymi,  społecznymi 

i gospodarczymi  była  podstawą  wydzielenia  stref  funkcjonalno-przestrzennych.  Obszar  planu 

znajduje się w „Strefie III - aktywności społeczno-ekonomicznej”, w której środowisko kształtowane 

jest przez człowieka - obszary aktywności ekonomicznej, organizacji sieci transportu, koncentracji  

osadnictwa oraz ewolucji przestrzennych struktur (centra poszczególnych sołectw i przysiółków).

KLIMAT AKUSTYCZNY

Zagrożenie hałasem dla terenów objętych planem miejscowym wynika w głównej  mierze 

z jego  emisji  pochodzącej  z  ciągów  komunikacyjnych.  Najważniejszym  źródłem  hałasu  jest 

ul. Powstańców (droga wojewódzka nr 921).

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

Nr  120,  poz.  826)  w  brzmieniu  ustalonym  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  1 

października 2012 r.  zmieniającym rozporządzenie  w sprawie dopuszczalnych  poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109), które weszło w życie w dniu 23 października 2012 r. 

Dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A w decybelach (dB), dla emisji pochodzącej 

z dróg lub linii kolejowych, wynoszą:

• dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  terenów  zabudowy  związanej  ze 

stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali - 64 dB dla 

całej doby (wskaźnik LDWN) i 59 dB dla pory nocnej (wskaźnik LN),

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy 

zagrodowej,  terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,  terenów mieszkaniowo-usługowych  - 

68 dB dla całej doby (wskaźnik LDWN) i 59 dB dla pory nocnej (wskaźnik LN).

Dla drogi wojewódzkiej nr 921, w ostatnich latach, nie prowadzono badań monitoringowych 

hałasu.  Biorąc  pod  uwagę  natężenie  ruchu  na  tej  drodze,  możliwość  przekraczania  wartości 

dopuszczalnych  hałasu  jest  mało  prawdopodobna.  Możliwe  jest  to  jedynie  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie jezdni.
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III. GŁÓWNE PROBLEMY I CELE OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTNIEJĄCE  PROBLEMY  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU  WIDZENIA 

REALIZACJI  PROJEKTOWANEGO  DOKUMENTU,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  DOTYCZĄCE 

OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PRAWNEJ NA MOCY USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar planu (podobnie jak znaczna część całej gminy) znajduje się w granicach prawnej 

formy ochrony przyrody:  Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” 

(utworzony na podstawie Rozporządzenia nr 181/93 Wojewody Katowickiego z 23 listopada 1993 r.,  

zm.  Rozporządzenie  Nr  37/2000  Wojewody  Śląskiego  z  28  sierpnia  2000  r.).  Park  został 

ustanowiony  w  celu  ochrony  walorów  przyrodniczych,  krajobrazowych  i  historycznych  obszaru, 

w tym  cennych  siedlisk  leśnych,  rolniczych  i  wodnych.  Obszar  planu  położony  jest,  zgodnie 

z wyodrębnionymi  obszarami  działań  ochronnych  (według  projektu  planu  ochrony)  w  strefie 

funkcjonalno-przestrzennej „Strefa III  -  aktywności  społeczno-ekonomicznej”,  w której  środowisko 

kształtowane jest przez człowieka. Strefa ta obejmuje obszary aktywności ekonomicznej, organizacji 

sieci transportu, koncentracji osadnictwa oraz ewolucji przestrzennych struktur. Jest to strefa życia 

społecznego i kształtowania środowiska przez człowieka (obejmuje centra poszczególnych sołectw 

i przysiółków).  W  obszarze  planu  nie  znajdują  się  wartości  środowiska  przyrodniczego, 

w szczególności cenne siedliska leśne, rolnicze i wodne, które są przedmiotem ochrony na potrzeby 

której został ustanowiony park krajobrazowy.

Z  punktu  widzenia  projektowanego  dokumentu  do  najistotniejszych  problemów  ochrony 

środowiska należą:

1. Ochrona zasobów wodnych oraz zapewnienie korzystnych warunków ich odtwarzania, dotyczy 

głównie  ograniczenia  zanieczyszczeń  wód podziemnych w strefie  zasilania  wód podziemnych 

użytkowego poziomu wód podziemnych (UPWP)  o wysokim stopniu narażenia na przenikanie 

zanieczyszczeń  w  zakresie  poziomu  wodonośnego  zasilającego  ujęcie  wód  podziemnych 

„Nieborowice – Leboszowice” - ochrona przede wszystkim przez:

- rozwój zbiorowego, rozdzielczego systemu gospodarki wodno-ściekowej,

- zakaz stosowania rozwiązań w postaci indywidualnego oczyszczania ścieków;

2. Ograniczenie  środowiskowych  zagrożeń  dla  zdrowia  ludzi w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń 

powietrza i ochrony przed hałasem komunikacyjnym.

3. Zapewnienie właściwego udziału powierzchni biologicznie czynnej sprzyjającej naturalnej infiltracji 

wód  opadowych  zasilających  wody  podziemne  oraz  utrzymaniu  powierzchni  pokrytych 

roślinnością istotnych dla poprawy jakości życia w centrum gminy.

PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE  ODDZIAŁYWANIA,  NA  CELE  I  PRZEDMIOT  OCHRONY 

OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW.

Obszar planu nie znajduje się wewnątrz sieci obszarów Natura 2000. Nie powołano również 

na tym obszarze żadnego obiektu współtworzącego formę ochrony w postaci Natura 2000.

Na terenie gminy nie został wyznaczony dotychczas żaden element sieci obszarów Natura 

2000.  Najbliżej  granic  administracyjnych  opisywanego  terenu  położony  jest  specjalny  obszar 

ochrony  siedlisk  PLH240010  Stawy  Łężczok,  zlokalizowany  w  gminach  Nędza  i  Racibórz 

(w odległości ok. 15 km od granic administracyjnych). Najbliższy obszar specjalnej ochrony ptaków 
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– PLB240003 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski – położony jest również na południowy-zachód od 

Pilchowic, w odległości ponad 20 km od jego granic (gm. Lubomia i Krzyżanowice).

Ustalenia  planu  nie  będą mieć żadnego znaczącego oddziaływania  na cele  i  przedmiot 

ochrony najbliższych obszarów Natura 2000 oraz integralność tych ob  szarów  .  

POTENCJALNE  ZMIANY  ŚRODOWISKA  W  WYNIKU  BRAKU  REALIZACJI 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU.

Dla  obszaru  planu  obowiązują  aktualnie  ustalenia  dotychczasowego  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego  część  terenów  sołectw:  Pilchowice,  Wilcza, 

Leboszowice, przyjęty uchwałą Nr VII/53/07 Rady Gminy Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r.  Brak 

przyjęcia  projektowanego  obecnie  dokumentu  (planu  miejscowego)  utrzyma  dotychczasowe 

regulacje planistyczne (obowiązujący plan miejscowy). Według obowiązujących ustaleń w obszarze 

planu,  w  ramach  powierzchni  stanowiącej  część  Parku  im.  Dra  Franciszka  Moritza,  na  potrzeby 

zabudowy  mieszkaniowo  (jednorodzinnej)  -  usługowej  (MNU)  przeznaczono  ok.  0,64ha,  a  na 

potrzeby  nowej  drogi  publicznej  (łączącej  ul.  Strażaków z  ul.  Rynek)  przeznaczono ok.  0,12ha. 

Utrzymanie  możliwości  kształtowania  obowiązującego  przeznaczenia  terenu  spowoduje  zajęcie 

blisko 0,76ha powierzchni terenu, zawężając możliwość utrzymania zieleni parkowej, co uznaje się 

za niewłaściwe ze względu na walory przyrodnicze występowania zieleni w centralnej części gminy 

oraz ich wartość dla jakości życia mieszkańców. Ponadto spowoduje to potencjalne niekorzystne 

oddziaływanie  na  tereny  służące  wypoczynkowi,  ze  względu  na  ruch  samochodowy  związany 

z obsługą terenów mieszkaniowych.

Potencjalne zmiany środowiska w wyniku braku realizacji projektowanego dokumentu będą 

więc  związane  z  obowiązującymi  ustaleniami  planistycznymi,  prowadzącymi  do  zmniejszenia 

powierzchni  terenu zieleni  parkowej  (w większym zakresie niż ustalenia sporządzanego projektu 

planu)  oraz  generowania  wpływów  związanych  z  indywidualną  zabudową  mieszkaniową  wraz 

z planowaną na jej potrzeby dodatkową obsługą komunikacyjną (nowa droga).

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM  I  KRAJOWYM  ISTOTNE  DLA  PROJEKTU  DOKUMENTU  ORAZ 

SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA

Zgodnie z przeglądem wspólnotowej polityki  ochrony środowiska (dokumenty rangi krajowej 

i międzynarodowej, w tym wspólnotowej, w zakresie ochrony środowiska i polityki ekologicznej) do 

najważniejszych celów (wyzwań, działań, zadań) należy zaliczyć:

- ograniczanie  zmian  klimatu  oraz  ich  kosztów  i  negatywnych  skutków  jakie  obciążają 

społeczeństwo i środowisko naturalne;

- przekształcanie gospodarki w zasobooszczędną i niskoemisyjną;

- poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie dostępu do różnych form terenów zieleni;

- kształtowanie przyjaznych dla środowiska środków transportu, wspieranie alternatywnych form 

transportu wobec transportu drogowego, przeciwdziałanie emisji spalin;

- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej na różnych poziomach, wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego,  w  sposób  niekonfliktowy  dla 

utrzymania różnorodności biologicznej

- ochrona  zasobów  naturalny  –  racjonalne  gospodarowanie  zasobami  złóż  kopalin,  wód 

podziemnych i powierzchniowych, gruntów rolnych i leśnych;

- ograniczenie presji wywieranej na środowisko w związku z urbanizacją;

- minimalizowanie  emisji  zanieczyszczeń,  w  szczególności  w  zakresie  jakości  powietrza 
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atmosferycznego (redukcja niskiej emisji ze środków transportu i lokalnych źródeł grzewczych),  

poziomu  hałasu  (zwłaszcza  zmniejszenie  wpływu  na  warunki  mieszkaniowe),  jakości  wód 

powierzchniowych  i  podziemnych  (wspieranie  przedsięwzięć  związanych  z  oczyszczaniem 

ścieków i naturalną infiltracją niezanieczyszczonych wód opadowych);

- zintegrowanie zadań ochrony krajobrazu i przyrody z polityką planowania przestrzennego na 

poziomie krajowym, wojewódzkim i gminnym.

Biorąc  pod  uwagę  przedmiot  planu  (jego  niewielką  powierzchnię  i  skonkretyzowane 

zamierzenia) za znaczące  w kontekście realizacji przywołanych celów uznaje się:

- zrównoważenie  potrzeb  urbanizacji  obszaru  planu,  uwzględniając  strefowanie  funkcji 

i minimalizowanie  wpływu  terenów  inwestycyjnych  na  tereny  zielone  i  sąsiednie  -  plan  nie 

określa  funkcji  potencjalnie  uciążliwych  i  niekorzystnie  oddziałujących  oraz  określa  zasięg 

nieprzekraczalnej linii zabudowy w stosunku do terenów sąsiednich;

- utrzymanie istotnego udziału terenów zieleni urządzonej, co wpływa na poprawę jakości życia 

mieszkańców poprzez zwiększenie dostępu do terenów zieleni w centralnej części gminy oraz 

służy ochronie krajobrazu i przyrody, w szczególności w sytuacji kształtowania zadrzewień;

- określenie  zasad  kształtowania  zabudowy  zmierzających  do  wykluczenia  lub  ograniczenia 

rozwiązań  dysharmonijnych  w  obszarach  strefy  ochrony  konserwatorskiej,  strefy  ochrony 

ekspozycji  zabudowy  oraz  przestrzeni  publicznych,  co  sprzyja  kształtowaniu  ładu 

przestrzennego, służy poprawie jakości przestrzeni oraz przyczynia się do ochrony walorów 

krajobrazu kulturowego;

- ograniczenie  możliwości  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  ścieków  ze  względu  na 

wysoki  stopień  przenikania  zanieczyszczeń  w  strefie  zasilania  wód  podziemnych  (ochrona 

jakości wód podziemnych - konieczność docelowego odprowadzania ścieków do kanalizacji, 

z ewentualnym dopuszczeniem zbiorników bezodpływowych;

- określenie ogólnych zasad ochrony przed hałasem, oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, 

ochrony powietrza, wód oraz postępowania z odpadami;

- uwzględnienie  wymagań  ochronnych  wynikających  z  położenia  obszaru  w  granicach  Parku 

Krajobrazowego „ Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

INFORMACJE  O  MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIAŁYWANIU  NA 

ŚRODOWISKO

Skutki realizacji ustaleń projektu planu miejscowego będą mieć zasadniczo oddziaływanie 

lokalne. Mając na uwadze oddalenie Pilchowic od granicy państwa, należy uznać, że nie występuje 

transgraniczne oddziaływanie na środowisko w rozumieniu art. 104 Ustawy z dnia 3 października 

2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
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IV. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

WARUNKI ZDROWOTNE I BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI

Oddziaływanie  na  ludzi  będzie  się  wiązało  z  kształtowaniem  ogólnych  warunków 

zdrowotnych  i  bioklimatycznych.  Bezpośrednie  oddziaływanie  na  ludzi  wynika  z  emisji 

zanieczyszczeń  w  postaci  hałasu  oraz  spali  komunikacyjnych  i  związanych  z  spalaniem  paliw 

w indywidualnych źródłach grzewczych.

Prognozowane narażenie na emisję ponadnormatywnego hałasu

Potencjalne  zagrożenie  dla  terenów w granicach  planu  związane  może  być  z  hałasem 

komunikacyjnym –  przebieg  drogi  wojewódzkiej  nr  921.  Podkreślić  należy,  że  nie  ma  żadnych 

badań, które wskazywały by przedmiotową drogę jako źródło ponadnormatywnego hałasu (biorąc 

pod uwagę natężenie ruchu).

Plan nie przewiduje w zasięgu oddziaływania drogi terenów wymagających ochrony przed hałasem. 

W rozumieniu art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

ochrony wymagają  tereny faktycznie zagospodarowane pod: zabudowę mieszkaniową, zabudowę 

mieszkaniowo-usługową,  szpitale  i  domy  pomocy  społecznej,  budynki  związane  ze  stałym  lub 

czasowym pobytem dzieci  i  młodzieży oraz na cele  uzdrowiskowe i  rekreacyjno-wypoczynkowe. 

W przypadku  sytuowania  na  terenie  usług  publicznych  (1UP)  nowych  szpitali  i  domów pomocy 

społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, będą 

obowiązywać wymogi określone w art. 114 ust. 4 ww. ustawy - ochrona przed hałasem polega na 

stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.

Docelowo wpływ hałasu komunikacyjnego wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez 

centrum gminy ulegnie znacznemu obniżeniu w sytuacji  budowy tzw.  obwodnicy centrum gminy 

(przełożenie drogi wojewódzkiej), co wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum. Zmiana 

przebiegu drogi  wojewódzkiej  potwierdzona jest  ustaleniami  obowiązującego planu miejscowego 

oraz  kierunkami  rozwoju  komunikacji  określonymi  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- ewentualnym  niekorzystnym wpływom powinny przeciwdziałać ogólne przepisy, w tym ustawa 

Prawo  ochrony  środowiska,  przy  czym  przywołane  ustalenie  planu  uznaje  się  za  służące 

ochronie przed hałasem - ustalenia pozytywne:

- „przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu, należy uwzględnić  

dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku,  w  stosunku  do  terenów  i  zabudowy,  którym  

odpowiadają  wymogi  ochrony  przed  hałasem,  w  szczególności  stosując  zabezpieczenia  

i rozwiązania  techniczne  ograniczające  ponadnormatywny  poziom  hałasu  i  zapewniające  

właściwe warunki akustyczne w budynkach”;

- odsunięcie  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy na terenie 1UP w stosunku do krawędzi  jezdni  

drogi wojewódzkiej (ul. Powstańców) na odległość blisko 32m

- bezpośrednie, umiarkowanie negatywne skutki mogą dotyczyć sytuowania szpitali i domów pomocy 

społecznej  oraz  budynków  związanych  ze  stałym  lub  czasowym  pobytem  dzieci  i  młodzieży 

lokalizowanych  na terenach 1UP w zasięgu oddziaływania  hałasu komunikacyjnego,  przy czym 

poziom hałasu powinien być oceniony w okresie planowania zamierzenia inwestycyjnego -  zasięg 

skutków  będzie miejscowy,  niekorzystne  zjawiska  mogą  być  stałe lub  długoterminowe,  ale 

odwracalne (zmniejszenie natężenia ruchu – zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej lub zwiększenie 

zabezpieczeń w budynkach zmniejszających źródła hałasu).
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Prognozowane narażenie na emisję promieniowania elektromagnetycznego

Źródłami emisji  fal elektromagnetycznych są nadajniki radiowe, stacje nadawcze telefonii 

komórkowej, oraz urządzenia elektroenergetyczne (linie wysokiego i średniego napięcia, niektóre 

stacje transformatorowe).  W obszarze planu nie zidentyfikowano żadnych istotnych źródeł emisji 

promieniowania  elektromagnetycznego  –  istniejące  urządzenia  (transformator)  i  sieć  średniego 

napięcia,  uznaje  się  za  nie  istotne  w  aspekcie  ponadnormatywnych  wpływów).  W  najbliższym 

otoczeniu obszaru planu (ok. 70m na północ, przy ul. Rynek) występuje obiekt telekomunikacyjny 

(obiekt typu SLR – Stacja Linii Radiowych) w postaci wieży (wys. 45m), wykorzystywanej również do 

umieszczania  innych  urządzeń  operatorów telekomunikacyjnych  – brak  danych  o  oddziaływaniu 

promieniowania elektromagnetycznego.

Ustalenia planu, podobnie jak ogólnokrajowe przepisy odrębne, dopuszczają lokalizację systemów 

infrastruktury  technicznej  i  uzbrojenia  terenu,  w  tym  m.in.  lokalizację  stacji  bazowych  telefonii 

komórkowej oraz urządzeń i linii elektroenergetycznych, przy założeniu przestrzegania stosownych 

przepisów  ustaw,  rozporządzeń  i  norm.  Przepisy  w  tym  względzie  reguluje  przede  wszystkim 

rozporządzenie  Ministra  Środowiska,  z  dnia  30 października  2003 r.  w sprawie  dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów.  Poziomy  te  są  zróżnicowane  w  podziale  na  tereny  przeznaczone  pod  zabudowę 

mieszkaniową  oraz  miejsca  dostępnych  dla  ludności. Przedsięwzięcia  takie  podlegają  ocenie 

środowiskowej w odrębnej procedurze, w zależności od parametrów, rodzaju i skali przedsięwzięcia.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- wpływy  należy  dostosować  do  sposobu  i  rodzaju  użytkowania  przewidzianego  w  planie, 

w szczególności  ustala się:  „przy sytuowaniu  instalacji  wytwarzających pola elektromagnetyczne 

należy  uwzględnić  dopuszczalne  poziomy  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  w  sposób  

umożliwiający przeznaczenie i zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami planu”;

- narażenie na promieniowanie elektroenergetyczne może być kompensowane zielenią, zwłaszcza 

wysoką, możliwą do ukształtowania na wyznaczonym w planie terenie zieleni urządzonej.

Prognozowane zagrożenia wynikające z warunków topoklimatycznych.

Zagrożenie związane jest z  dużym prawdopodobieństwem powstawania zastoisk chłodnego 

powietrza i częstszych mgieł (obszar znajduje się w obrębie wklęsłej formy ukształtowania terenu). 

Teren nie jest więc predysponowany pod zabudowę, która może utrudniać przewietrzanie obszaru 

centralnej części gminy.  Ogólnie obszar ten jest nieco bardziej wrażliwy, niż przeciętnie, na skutki 

koncentracji zanieczyszczeń z instalacji grzewczych opartych na spalaniu paliw.  W szczególności 

niekorzystne są warunki do kształtowania terenów mieszkaniowych.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- ustalenia planu zmierzają do utrzymania części powierzchni terenów zielonych ukształtowanych 

w centrum obszaru planu w układzie podłużnym, co powinno sprzyjać kształtowaniu właściwych 

warunków przewietrzania  - uznaje się to za pozytywne  ;      

- nie  przewiduje  się  funkcji,  zwłaszcza  mieszkaniowych,  które  w  sposób  stały  mogłyby  być 

narażone na złe warunki topoklimatyczne;

- bezpośrednie, umiarkowanie negatywne skutki  mogą dotyczyć sytuowania zabudowy na terenie 

1UP, co w zależności od sposobu sytuowania i zwarcia zabudowy może przyczynić się w sposób 

stały i nieodwracalny do miejscowego zakłócenia warunków przewietrzania.

Prognozowane narażenie na emisję spalin komunikacyjnych

Transport drogowy wiąże się z uwalnianiem do atmosfery zawiesiny cząsteczek wywołanych 

spalaniem  paliwa  samochodowego,  zanieczyszczających  powietrze.  Spaliny  rozprzestrzeniają  się 

w dużych stężeniach na niskich wysokościach, co jest istotnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi, przede 
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wszystkim w obszarach, gdzie zwiększony jest ruch samochodowy. Temu zjawisku przeciwdziałać mają 

nowelizowane przepisy na szczeblu wspólnotowym (np. wprowadzenie przez Komisję Europejską norm 

Euro, dotyczących czystości spalin - stosowanie nowoczesnych technologii, udoskonalanie konstrukcji 

silników, rozwiązania w zakresie wykorzystywania alternatywnych źródłach energii).

W  obszarze  planu  niekorzystne  skutki  związane  z  zanieczyszczeniami  powietrza  od  ruchu 

samochodowego  mogą  dotyczyć  właściwie  jedynie  oddziaływania  drogi  wojewódzkiej  nr  921, 

charakteryzującej się zwiększonym natężeniem ruchu tranzytowego. Odczuwalne zagrożenie tego typu 

zjawisk może być potęgowane ze względu na słabsze warunki  przewietrzania obszaru. Sprzyjającą 

okolicznością,  minimalizującą  zanieczyszczenie  powietrza  spalinami  komunikacyjnymi,  może  być 

usytuowanie zabudowy w większej odległości od krawędzi jezdni oraz pozostawienie terenów otwartych 

(zieleń i parkingi) od strony drogi – poprawa warunków przewietrzania.

Docelowo wpływ spalin z drogi  wojewódzkiej  ulegnie znacznemu obniżeniu w sytuacji  budowy tzw. 

obwodnicy  centrum gminy  –  planowane  przełożenie,  zgodnie  z  ustaleniami  obowiązującego  planu 

miejscowego praz kierunkami określonymi w studium.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- brak skutków negatywnych wywołanych  ustaleniami planu – źródła zanieczyszczeń  spalinami 

komunikacyjnymi wynikają z faktycznego użytkowania dróg i oddziaływanie każdorazowo może 

być minimalizowane poprzez kształtowanie w pasie drogowym zieleni przydrożnej;

- zagrożenie  może dotyczyć  bezpośredniego  korzystania  z  terenów przyległych  do drogi,  przy 

czym nie przewiduje się funkcji mieszkaniowych, które w sposób stały, mogłyby być narażone na 

zanieczyszczenie emisją spalin;

- skutkiem pozytywnym jest odsunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy na odległość ok. 28m od 

linii rozgraniczającej teren 1UP od strony drogi wojewódzkiej (ul. Powstańców) oraz utrzymanie 

terenów otwartych (zieleń i parkingi) w ramach strefy ochrony ekspozycji zabudowy;

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA ORAZ ZWIERZĘTA I ROŚLINY

Obszar  położony  jest  w  centralnej  części  gminy,  w  znacznym  stopniu  zurbanizowanej 

i podlegającej  urbanizacji  oraz pozbawionej  istotnych  wartości  przyrodniczych  i  predyspozycji  do 

odtwarzania  środowiska  przyrodniczego.  Potwierdzają  to  założenia  projektu  planu  ochrony  dla 

Parku Krajobrazowego CKKRW, według których obszar planu znajduje się w „Strefie III aktywności 

społeczno-ekonomicznej”, gdzie środowisko kształtowane jest przez człowieka - obszary aktywności 

ekonomicznej,  organizacji  sieci  transportu,  koncentracji  osadnictwa  oraz  ewolucji  przestrzennych 

struktur (centra poszczególnych sołectw i przysiółków).  Obszar planu nie jest więc istotny z punktu 

widzenia różnorodności biologicznej oraz zwierząt i roślin.

Realizacja  ustaleń  planu  miejscowego  bezpośrednio  przyczyni  się  do  zmniejszenia 

powierzchni  biologicznie  czynnej.  Doprowadzi  to  do  częściowego  zniszczenia  istniejącej  szaty 

roślinnej.  Urbanizacja  obszaru  związana  będzie  również  z  przekształceniem  gruntów  oraz 

częściową zmianą ukształtowania terenu.

Biorąc  powyższe  pod  uwagę,  uznaje  się  za  pozytywne  ustalenie  planu  zmierzające  do 

utrzymania udziału zieleni urządzonej na poziomie ok. 36% obszaru (w tym w ramach strefy ochrony 

ekspozycji  zabudowy),  w  formie  zapewniającej  przeważający  udział  powierzchni  pokrytych 

roślinnością. Ponadto część terenów budowlanych utrzyma charakter biologiczny, jako wymagany 

udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej. 

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- ze względu na znikomą wartość przyrodniczą obszaru skutki  negatywne planu uznaje się za 

nieznaczne i miejscowe;

- zmiany  związane  z  urbanizacją  terenów  dotychczas  niezagospodarowany  i  nieużytkowanych 

zasadniczo dokonują się kosztem powierzchni biologicznie czynnych, wiążąc się z przekształceniem 
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szaty roślinnej na tereny zagospodarowane powierzchnią nieprzepuszczalną, w mniejszym stopniu 

zabudowaną budynkami – oddziaływanie to należy uznać za  bezpośrednie oraz w duży stopniu 

nieodwracalne i długoterminowe (wpływ nie odbiega od poziomu ustaleń obowiązującego planu);

- pozytywne skutki  dla  środowiska  wiążą  się  z  utrzymaniem  części powierzchni  pokrytych 

roślinnością w ramach terenu zieleni urządzonej ZP, przy czym zaleca się zwiększenie udziału 

powierzchni biologicznie czynnej do 70%.

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Oddziaływanie na wody należy rozpatrywać w dwóch aspektach: w kontekście ich stanu 

sanitarnego oraz w kontekście ich zasobów, w tym warunków odpływu i retencji. O wpływie na stan 

sanitarny wód decydować będzie ilość i sposób odprowadzania i stopień oczyszczenia potencjalnie 

powstających ścieków oraz naturalna odporność środowiska na zanieczyszczenia.

Obszar  planu położony jest  w strefie  zasilania  użytkowych  poziomów wód podziemnych 

(UPWP) o wysokim stopniu zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń do czwartorzędowego piętra 

wodonośnego, z którego czerpane są wody z ujęć wód podziemnych „Nieborowice – Leboszowice”.

W obszarze planu brak elementów sieci hydrograficznej (nie licząc niewielkiego zbiornika 

(stawu) wykorzystywanego do celów ochrony przeciwpożarowej) – wody opadowe głównie infiltrują 

do ziemi, częściowo trafiają do kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 921.

Urbanizacja terenu przyczyni się do zwiększenia źródeł zanieczyszczeń wód - większa ilość 

ścieków gospodarczo-bytowych oraz zanieczyszczenia powierzchni szczelnych dróg czy parkingów. 

Tereny w planie znajdują się w obszarze aglomeracji przewidzianym do skanalizowania - docelowo 

zakłada  się  odprowadzenie  ścieków  do  systemu  kanalizacyjnego.  Jednak  do  tego  czasu  plan 

dopuszcza indywidualne urządzenia i instalacje wyłącznie w zakresie zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe. Biorąc pod uwagę wysoki stopień zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń 

za   niekorzystne  uznaje  się  indywidualne  oczyszczalnie  ścieków,  zwłaszcza  oparte  o  system 

rozsączania podczyszczonych ścieków do ziemi. Przede wszystkim jest to niewłaściwe biorąc pod 

uwagę usługowe wykorzystanie terenu, z którego ścieki powinny być docelowo odprowadzane do 

kanalizacji sanitarnej. Wskazane i pożądane jest tworzenie warunków do naturalnej infiltracja wód 

opadowych zasilających zasoby wód podziemnych. Częściowo zostanie to ograniczone na skutek 

zabudowy i kształtowania powierzchni nieprzepuszczalnych (ulic, chodników, parkingów).

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- ustalenia planu określają ogólne zasady ochrony w zakresie wód, zakazując: „odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi”

- zmiany związane z urbanizacją nowych terenów (rozwój zabudowy i związanych z nią powierzchni 

szczelnych, dróg, parkingów i sztucznych systemów odprowadzania wód opadowych oraz przyrost 

użytkowników - ścieków) ogólnie wpływają niekorzystnie na stosunki wodne zmniejszając naturalną 

infiltrację  wód –  oddziaływanie  to  należy  uznać  za  miejscowe i  umiarkowane,  przy  czym 

bezpośrednie oraz  w  duży  stopniu  nieodwracalne,  w  stosunku  do  stanu  istniejącego  wpływ 

dokonanych zmian (zasięg terenów budowlanych) jest większy;

- skala  i  poziom  zanieczyszczeń  może  być  ograniczany  i  kontrolowany  jedynie  poprzez  rozwój 

systemu  gospodarki  wodno-ściekowej  –  zaniedbania  w tym  zakresie  mogą  mieć  daleko  idące 

niekorzystne skutki dla środowiska, stąd proponuje się wykluczenie indywidualnych, przydomowych 

i lokalnych  oczyszczalni  ścieków  (do  czasu  budowy  kanalizacji,  właściwszym  rozwiązaniem  są 

tymczasowe szczelne zbiorniki bezodpływowe);

- za  pozytywne,  w  kontekście  naturalnego  zasilania  wód  podziemnych,  uznaje  się  utrzymanie 

istotnego udziału gruntów przepuszczalnych (wymagany udział powierzchni biologicznie czynnej na 

terenach ZP – 70% na UP - 35%) oraz dopuszczenie  gromadzenia niezanieczyszczonych wód 

opadowych w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie.
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POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Na terenie  opracowania  zanieczyszczenia  powietrza  mogą pochodzić  przede  wszystkim 

z indywidualnych  źródeł  grzewczych  spalających  paliwa  (głównie  stałe)  oraz emisji  spalin 

samochodowych – wpływ oceniono wyżej (Warunki zdrowotne i  bezpieczeństwo ludzi). Zjawisko 

niskiej  emisji  zanieczyszczeń  z  indywidualnych  źródeł  ciepła,  charakterystyczne  jest  przede 

wszystkim  dla  indywidualnych  gospodarstw  domowych  (głównie  zabudowa  mieszkaniowa 

jednorodzinna).  W  obszarze  planu  nie  przewiduje  się  takiej  zabudowy.  Zakłada  się,  że  nowa 

zabudowa usługowa będzie zaopatrzona w ciepło poprzez systemy elektryczne, gazowe lub inne 

proekologiczne i wysokosprawne rozwiązania, w tym wykorzystujące źródła energii odnawialnej.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- skala  możliwego  oddziaływania  na  powietrze  atmosferyczne  nowych  terenów  budowlanych 

będzie nieznaczna, biorąc pod uwagę obowiązujące regulacje prawne (uchwała nr V/36/1/2017 

sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa  śląskiego  ograniczeń  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,  w  których  następuje 

spalanie paliw) – w stosunku do ustaleń planu obowiązującego ustalenia, w zakresie wykluczenia 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zmiany uznaje się za pozytywne,  zakładając 

brak zasadności stosowania w zabudowie usługowej kotłów grzewczych na paliwa stałe

- skala oddziaływania może być zwiększona w zakresie emisji spalin samochodowych - wzrost 

natężenia ruchu wynikający z sytuowania nowej zabudowy usługowej;

- niekorzystnym  zmianą  mają  przeciwdziałać  ustalenia  planu  w zakresie  ochrony  powietrza: 

„należy stosować systemy grzewcze, oparte na źródłach energii cieplnej charakteryzujących się  

brakiem lub małą emisją substancji do powietrza ...” – uznaje się te regulacje za pozytywne;

- negatywnym wpływom może przeciwdziałać odpowiednio kształtowana zieleń, zwłaszcza wysoka 

(zadrzewienia), pełniąca funkcję ochronną i regeneracyjną stanu sanitarnego powietrza;

- sprzyjające są również regulacje umożliwiające stosowanie alternatywnych źródeł grzewczych, 

w szczególności korzystania z odnawialnych źródeł energii.

POWIERZCHNIA ZIEMI

Prognozowany  wpływ  na  powierzchnię  ziemi  wiąże  się  głównie  ze  zmianami 

w ukształtowaniu (rzeźbie) terenu i przekształceniami pokrywy glebowej.

Realizacja nowych inwestycji budowlanych będzie powodować przekształcenie powierzchni 

ziemi,  mieszanie  wierzchnich  warstw  gruntu,  niszczeniu  lub  zaburzaniu  profili  glebowych  oraz 

pogorszeniu  ich  właściwości.  Bezpośredni  wpływ  na  powierzchnię  ziemi  polegać  będzie  na 

usunięciu wierzchniej warstwy i wyłączeniu biologicznej czynności gleby. W obszarze planu gleby 

nie mają jednak żadnego znaczenia dla produkcji rolniczej, a niekorzystne zjawiska przekształcenia 

powierzchni ziemi będą ograniczone głównie do terenów budowlanych.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- stopień  przekształceń  powierzchni  terenu  na  skutek  mogących  powstać  nowych  zamierzeń 

inwestycyjnych  zwiększy  się  w stosunku do stanu wynikającego z dotychczasowych  ustaleń 

obowiązującego planu – różnica nowych terenów budowlanych w planie obowiązującym w stosunku 

do projektu nowego planu wynosi ok. 0,44ha;

- ustalenia planu wprowadzają zasady ograniczające niekorzystne zmiany - plan ustala wskaźniki 

kontrolujące możliwość zagospodarowania powierzchni terenu, równoważąc udział maksymalnej 

powierzchni zabudowy (PZ) w stosunku do minimalnej powierzchni biologicznie czynnej (PBC) 

w sposób adekwatny do rodzaju przeznaczenia terenu – dla nowej zabudowy na terenie 1UP 

ustalono odpowiednio wskaźniki PZ = 40% i PBC = 35%;

- negatywne skutki nowych ustaleń planistycznych dla powierzchni ziemi będą  nieznaczne,  zasięg 

skutków będzie miejscowy, jednak procesy mogą być stałe i nieodwracalne.
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KRAJOBRAZ

Wartości krajobrazowe w obszarze planu związane są wyłącznie z krajobrazem struktury 

zurbanizowanej,  której  docelowe  ukształtowanie  będzie  w  sposób  umiarkowany  wpływać  na 

krajobraz.  Ustalenia  planu  utrzymują  istotną  część  powierzchni  tereny  zieleni  urządzonej,  co 

przyczyni  się  do  zwiększenia  walorów  krajobrazowych,  zwłaszcza  jeśli  zieleń  ta  będzie 

ukształtowana w formie parku nasyconego drzewostanem, w tym wysokim.

Ustalenia  planu  przyczyniają  się  także  do  podkreślenia  walorów krajobrazu  kulturowego 

zurbanizowanej części gminy, poprzez uwzględnienie wartości dziedzictwa kulturowego związanych 

z występującymi w sąsiedztwie planu obszarami i obiektami zabytkowymi – ustalenie strefy ochrony 

konserwatorskiej  z  wymogami  zabudowy nawiązującymi  do tradycji  miejsca oraz strefy  ochrony 

ekspozycji  zabudowy  umożliwiającej  utrzymanie  widoku  na  otaczające  zabytki  i  obszary  cenne 

kulturowo.  W kontekście krajobrazu istotne wydają się także ograniczenia związane z gabarytami 

obiektów, wysokością zabudowy, geometrią dachów. Przy czym lokalne zmiany krajobrazowe mogą 

być zależne od jakości przyjętych rozwiązań architektonicznych i sposobu zagospodarowania terenu 

w obrębie działek budowlanych.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- ogólnie  zmiany  przestrzenne  w  sposób  ograniczony  wpływają  na  zmianę  walorów 

krajobrazowych,  wpisując  się  w  kształtowanie  (uzupełnianie)  krajobrazu  urbanistyczno-

architektonicznego centralnej części gminy;

- plan wprowadza regulacje w zakresie utrzymania istotnych dla krajobrazu terenów zieleni oraz 

zasad  kształtowania  zabudowy,  a  także  w  ramach  określonych  przestrzeni  publicznych  – 

regulacje te uznaje się za pozytywne;

- negatywne skutki  nowych  ustaleń  planistycznych  na  krajobraz  będą  zasadniczo  nieznaczne, 

uzależnione od przyjętych rozwiązań architektonicznych - zasięg skutków będzie lokalny, zjawiska 

mogą być długotrwałe jednak ogólnie odwracalne (usunięcie elementów dysharmonijnych);

- pozytywne skutki dla środowiska wiążą się z wprowadzeniem nowych regulacji ograniczających 

dysharmonijny wpływ na krajobraz w stosunku do ustaleń obowiązującego planu.

KLIMAT

Nie zakłada się wpływu ustaleń planu na ogólne warunki klimatyczne. Wpływ na powietrze 

atmosferyczne oraz warunki  topoklimatyczne zostały  ocenione wyżej  (Powietrze  atmosferyczne). 

Możliwe są niewielkie zmiany mikroklimatyczne w wyniku zabudowy i kształtowania utwardzonych 

powierzchni,  co  powodować  będzie  zaburzenia  równowagi  cieplnej  i  wilgotnościowej  (niższa 

wilgotność  względna,  wzrost  radiacji)  oraz  miejscową  zmianę  siły  i  kierunków słabych  wiatrów. 

Istotnym  elementem utrzymania  właściwych  warunków  klimatycznych  jest  kształtowanie  zieleni, 

zwłaszcza w postaci nasadzeń drzew – przede wszystkim dotyczy terenów zieleni urządzonej, ale 

także  towarzyszącej  zabudowie.   Efektywnie  zagospodarowane  tereny  zieleni  służą  regeneracji 

powietrza, pełniąc funkcję biologicznego filtru i ochrony stanu sanitarnego powietrza.

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- negatywne skutki na klimat będą nieznaczne, pośrednie, o zasięgu miejscowym;

- pozytywne skutki na klimat, bezpośrednie, o zasięgu lokalnym, związane są z ograniczeniem niskiej 

emisji oraz ukształtowaniem zieleni, w tym zadrzewień (nie tylko na terenie zieleni urządzonej ale 

również na terenach budowlanych).

ZASOBY NATURALNE

Na mocy obowiązujących przepisów w planie miejscowym uwzględnia się uwarunkowania 

wynikając  z  zapewnia  warunków  racjonalnej  gospodarki  zasobami  środowiska  naturalnego. 
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W granicach  obszaru  ustalenia  planu  mogą  mieć  jedynie  wpływ  na  ochronę  jakości  wód 

użytkowych poziomów wód podziemnych (wpływ oceniono wyżej).

   Ocena zmian wynikających z ustaleń nowego planu miejscowego:

- ustalenia planu nie ograniczają dostępu do zasobów naturalnych wód podziemnych.  

ZABYTKI

W obszarze planu nie występują budynki lub obszary zabytkowe objęte formami ochrony 

poprzez  wpis  do  rejestru  zabytków  lub  objęcie  Wojewódzką  i  Gminną  Ewidencją  Zabytków. 

Jedynym obiektem zabytkowym jest chroniony ustaleniami planu transformator murowany, położony 

przy ul. Strażaków na terenie ZP – ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. Obszar planu sąsiaduje 

bezpośrednio z najbardziej  wartościowymi obszarami i  budynkami zabytkowymi centralnej części 

gminy:  dawny  klasztor  i  szpital  Bonifratrów (1802-1814)  - obecnie  Szpital  Chorób  Płuc,  Kościół 

parafialny  p.w.  św.  Jana  Chrzciciela  (1779-1780).  Ze  względu  na  te  wartości  dziedzictwa 

kulturowego oraz związane z układem semiurbanistycznym centrum Pilchowic obszar planu objęty 

jest strefą ochrony konserwatorskiej. Dla strefy w planie określa się zasady kształtowania zabudowy 

w sposób  harmonijnie  nawiązujący  do  zabudowy  historycznej  i  tradycji  miejscowej  architektury. 

Ponadto określa się strefę ochrony ekspozycji zabudowy w celu utrzymania powierzchni wolnej od 

zabudowy w rejonie skrzyżowania ulic Strażaków i Powstańców, co przyczyni się do ochrony widoku 

na otaczające obszaru i obiekty zabytkowe (szpital i kościół wraz z otoczeniem)

Ocena zmian wynikających z ustaleń planu miejscowego:

- uznaje się ustalenia planu w zakresie ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego za pozytywne.

DOBRA MATERIALNE

W obszarze planu nie zidentyfikowano oraz nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla dóbr 

materialnych, w szczególności narażenia na niebezpieczeństwo powodzi oraz innych związanych 

z okresowym zalewaniem wodami opadowymi czy terenami podmokłymi, zagrożeń osuwiskowych 

i terenów  predysponowanych  do  ruchów  masowych  ziemi,  a  także  innych  skomplikowanych 

warunków gruntowych, w tym szkód górniczych na powierzchnię terenu.

Ocena zmian wynikających z ustaleń nowego planu miejscowego:

- brak skutków.  

OCENA SKUMULOWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Charakter skumulowany mogą mieć oddziaływania na środowisko w przypadku nakładania się 

lub  wzajemnego  potęgowania  niekorzystnych  wpływów  na  poszczególne  aspekty  środowiska. 

Skumulowane oddziaływania  mogą występować także  w połączeniu  z  dotychczasowym sposobem 

korzystania ze środowiska (obecne zagospodarowanie i użytkowanie), w tym na obszarach przyległych.

W obszarze  planu,  poza oceną przywołanych  elementów i  czynników środowiskowych,  nie 

przewiduje się istotnych skumulowanych oddziaływań.
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V. PROPOZYCJE  ROZWIĄZAŃ  ALTERNATYWNYCH  ORAZ  MAJĄCYCH  NA 
CELU  ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZANIE  LUB  KOMPENSACJĘ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

Poddany  ocenie  miejscowy  plan  zagospodarowania  gminy  Pilchowice  obejmującego  teren 

jednostki osadniczej Pilchowice – Park im. Dra Franciszka Moritza w Pilchowicach, spełnia potrzeby 

rozwojowe gminy związane z aktywizacją  terenów obecnie częściowo użytkowanych i  ekstensywnie 

zagospodarowanych, położonych w dogodnej lokalizacji w centralnej części gminy.

Ustalenia planu wywołują oddziaływania, które w pewnych aspektach środowiska zwiększają 

obecne wpływy - zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększone ilości ścieków i odpadów, 

większe spływy powierzchniowe i większa emisja zanieczyszczeń. 

Ocena przedmiotowego planu miejscowego zdiagnozowała wpływy pozytywne i negatywne na 

środowisko, uwzględniając zależności między poszczególnymi elementami środowiska. Jednak wydaje 

się, iż dla przedmiotowego dokumentu, mając na uwadze jego specyfikę, rozważanie alternatywne 

mogą  mieć  ograniczone  znaczenie  ze  względu  na  określone  wcześniej  kierunki  rozwoju 

przestrzennego  gminy  wynikające  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 

przestrzennego, które plan miejscowy uszczegóławia i nadaje im rangę aktu prawa miejscowego.

W  celu  minimalizacji  niekorzystnych  skutków  ustaleń  planu  na  środowisko,  zgodnie 

z przedstawioną w prognozie oceną, zaproponowano w trakcie prac nad projektem przedmiotowego 

planu  miejscowego  dodatkowe  rozwiązania  zapobiegające,  ograniczające  i  kompensujące 

negatywne oddziaływanie – dotyczy:

- wprowadzenie zapisów zmierzających do zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej 

na terenie ZP do 70%;

- określenie  w  ramach  strefy  ochrony  ekspozycji  zabudowy  udziału  terenu  zieleni  urządzonej, 

o przeważającym udziale powierzchni pokrytych roślinnością, na poziomie nie mniejszym niż 50% 

w stosunku do powierzchni terenu w obrębie strefy; 

- wykluczenia  możliwości  stosowania  indywidualnych,  lokalnych  i  przydomowych,  oczyszczalni 

ścieków,  ze  względu  na  położenie  w  strefie  zasilania  wód  podziemnych  o  wysokim  stopniu 

przenikania  zanieczyszczeń  do  poziomu  wodonośnego  zaopatrującego  gminę  w  wodę  oraz 

biorąc  pod  uwagę  położenie  w  obszarze  aglomeracji  przewidzianym  do  skanalizowania 

(docelowo ścieki powinny być odprowadzone do systemu kanalizacyjnego);

- zmianę  zasięgu  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  zwiększającej  odległości  sytuowania  nowej 

zabudowy na terenie 1UP od strony ul. Powstańców (droga wojewódzka o zwiększonym natężeniu 

ruchu), co przyczyni się do zmniejszenia wpływu hałasu i spalin komunikacyjnych.

Wyżej wymienione zmiany uwzględniono w projekcie planu   miejscowego  .      
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VI. PROPONOWANE  METODY  ANALIZY  SKUTKÓW  REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

W  związku  z  tym,  że  realizacja  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego następuje poprzez wydawanie na jego podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

skutki realizacji  projektu wyrażać się będą poprzez wpływ na środowisko konkretnych inwestycji. 

Ocena skutków jest  więc możliwa w trakcie  analizy  zmian w zagospodarowaniu  przestrzennym, 

o której  mowa  w  art.  32  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (ocena 

aktualności planu nie rzadziej niż raz na cztery lata, co najmniej raz w trakcie kadencji rady miasta).

W  trakcie  wspomnianej  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  należy 

skontrolować skuteczność realizacji dokumentu przede wszystkim w zakresie:

- wykorzystania  przestrzeni,  głównie  zasięgu  terenów o  różnym  przeznaczeniu  lub  o  różnych 

zasadach zagospodarowania oraz faktycznego użytkowania terenów;

- parametrów  i  wskaźników  urbanistycznych  (dopuszczalna  intensywność  i  powierzchnia 

zabudowy, minimalny udział terenu biologicznie czynnego, wysokość zabudowy);

- zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenów  wynikające  z  potrzeb  ochrony  środowiska, 

o których mowa m.in w art. 72 i art. 73 ustawy Prawo ochrony środowiska) - w szczególności 

należy  skontrolować  stosowanie  zasad  dotyczących:  ochrony  zdrowia  ludzi  przed  hałasem, 

minimalizowania konfliktów przestrzennych, rozwiązań chroniących grunt i wody powierzchniowe 

przed zanieczyszczeniem oraz służących poprawie stanu sanitarnego atmosfery;

- granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów oraz szczególnych warunków zagospodarowania terenów 

oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym dotyczących zakazu zabudowy.

Metody  analizy  zachodzących  zmian korzystania  ze  środowiska  powinny  opierać się  na 

wynikach  państwowego  monitoringu  środowiska  oraz  informacji  o  korzystaniu  ze  środowiska 

i danych, wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w szczególności z pomiarów 

od przedsiębiorców prowadzących instalacje oraz zarządzających terenami. Należy zbierać sygnały 

i zasięgać opinii od społeczności lokalnej na temat ewentualnych uciążliwości oraz nieprawidłowego 

wykorzystywania i użytkowania terenów. Analizę wykorzystania przestrzeni powinno się dokonywać 

metodami GIS (system informacji geograficznej), wykorzystując aktualne mapy zasadnicze i zdjęcia 

lotnicze, w razie konieczności uzupełniane pomiarami terenowymi.

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania 

na środowisko organ ochrony środowiska powinien zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska 

do  sporządzenia  i  przedłożenia  przeglądu  ekologicznego,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo 

ochrony  środowiska.  W  przypadku  wystąpienia  szkód  w  środowisku  lub  niedopełnienia  przez 

podmiot  korzystający  ze  środowiska  przepisów  o  ochronie  środowiska,  należy  zastosować 

adekwatne  środki,  przewidziane  przepisami  prawa,  z  uwzględnieniem  przepisów  ustawy 

o zapobieganiu szkodom w środowisku i  ich  naprawie.  W razie  stwierdzenia  istotnych naruszeń 

postanowień  planu  miejscowego,  należy  wnieść  do  właściwego  organu  nadzoru  budowlanego 

o wydanie decyzji nakazującej dostosowanie zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej do 

wymogów aktu prawa miejscowego (planu miejscowego).
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VII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  jest  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Pilchowice  obejmującego  teren  jednostki  osadniczej 

Pilchowice – Park im. Dra Franciszka Moritza w Pilchowicach, o powierzchni niecałe 2,7ha.

Plan obejmuje fragment centralnej części gminy, w rejonie Parku im. Dra Franciszka Moritza, 

położonego przy ul. Strażaków, na północ od drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Powstańców). Obszar objęty 

opracowaniem w zasadniczej  części  utrzymywany jest  jako niska zieleń,  częściowo pełniąc funkcje 

rekreacyjne.  W granicach planu znajduje się teren Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilchowicach, a  od 

strony drogi wojewódzkiej, teren wykorzystywany jest na potrzeby parkingu.

Nadrzędnym dokumentem planistycznym w stosunku do projektu planu miejscowego jest 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice (uchwała 

Nr  XXVIII/240/16  Rady  Gminy  Pilchowice  z  dnia  24  listopada  2016  r.). Ustawa  o  planowaniu 

i zagospodarowaniu  przestrzennym  określa  wymóg  zachowania  zgodności  planu  miejscowego 

z ustaleniami  studium  i  nienaruszanie  przyjętych  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego. 

Aktualna polityka przestrzenna gminy określona w studium wskazuje dla terenów objętych planem 

głównie kierunki przeznaczenia w ramach ustaleń dla obszarów U/ZU – obszary usług społecznych 

z zielenią urządzoną (przeważający udział) oraz UMC - obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej 

intensywnej  (niewielka  część  planu  obejmująca  teren  straży  pożarnej).  Spełniony  jest  przy  tym 

wymóg zapewnienie w obrębie obszaru U/ZU co najmniej 35% udziału terenów zieleni urządzonej.

Głównym  celem  prognozy  jest  określenie,  czy  projektowane  ustalenia  planu  mogą 

spowodować  pogorszenie  stanu  środowiska  w  obszarze  opracowania  projektu  oraz  obszarach 

wzajemnych oddziaływań, stwierdzenie, czy ustalenia projektu uwzględniają lokalne uwarunkowania 

środowiska,  oraz  ewentualne  zaproponowanie  rozwiązań  alternatywnych,  bądź  innych  zaleceń 

łagodzących lub kompensujących negatywny wpływ na środowisko wynikający z planu.

Jednym z  podstawowych  celów planu  jest  weryfikacja  potrzeb  wynikających  z aktualnie 

obowiązujących  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obejmującego 

część  terenów  sołectw:  Pilchowice,  Wilcza,  Leboszowice  (uchwała  Nr  VII/53/07  Rady  Gminy 

Pilchowice z dnia 31 maja 2007 r.) - rezygnacja z terenów zabudowy mieszkaniowej i odcinka nowej 

drogi  publicznej  na  potrzeby  nowej zabudowy  usługowej  o  charakterze  publicznym  (usługi 

publiczne), a także zmiana (zmniejszenie) zasięgu terenów zieleni.

Dokonano  oceny  skutków  ustaleń  planu  na  środowisko  w  zakresie  nowych  regulacji, 

będących wynikiem rozwiązań przyjętych w planie - należy podkreślić, że niezależnie od przyjęcia 

nowego planu miejscowego, zmiany w środowisku są i będą generowane w związku z ustaleniami 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Większość zagadnień związanych z ochroną środowiska zostało w ustaleniach planu zawartych, 

a  także  podlega  ochronie  na  podstawie  szczegółowych  wymogów  i  warunków  określonych 

w nadrzędnych przepisach odrębnych. Uznaje się, iż regulacje planu miejscowego w kontekście art. 72 

ustawy Prawo ochrony środowiska zapewniają warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną 

gospodarkę zasobami środowiska w ramach zasad ochrony środowiska,  w zakresie ochrony przed 

hałasem i polami elektromagnetycznymi, ochrony powietrza i wód oraz postępowania z odpadami.

Obszar planu (podobnie jak znaczna część całej gminy) znajduje się w granicach  prawnej 

formy ochrony przyrody „Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, 

przy czym w obszarze planu nie znajdują się wartości środowiska przyrodniczego, w szczególności 

cenne siedliska leśne, rolnicze i wodne, które są przedmiotem ochrony na potrzeby której  został 

ustanowiony park krajobrazowy.  Zgodnie z  wyodrębnionymi strefami działań ochronnych,  według 

projektu  planu  ochrony,  obszar  znajduje  się  w „Strefie  III  aktywności  społeczno-ekonomicznej”  - 

strefa  życia  społecznego  i  kształtowania  środowiska  przez  człowieka,  aktywności  ekonomicznej, 

organizacji sieci transportu, koncentracji osadnictwa oraz ewolucji przestrzennych struktur.
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Najistotniejsze  ustalenia  planistyczne  zawarte  w  przedmiotowym  dokumencie,  właściwe 

i ważne (pozytywne regulacje) z punktu widzenia ochrony środowiska, obejmują:

- przy realizacji  zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu, należy uwzględnić 

dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku,  w  stosunku  do  terenów  i  zabudowy,  którym 

odpowiadają  wymogi  ochrony  przed  hałasem,  w  szczególności  stosując  zabezpieczenia 

i rozwiązania  techniczne  ograniczające  ponadnormatywny  poziom  hałasu  i  zapewniające 

właściwe warunki akustyczne w budynkach;

- przy  sytuowaniu  w obszarze  planu  instalacji  wytwarzających  pola  elektromagnetyczne  należy 

uwzględnić  dopuszczalne  poziomy  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  w  sposób 

umożliwiający przeznaczenie i zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami planu;

- należy stosować systemy grzewcze oparte na źródłach energii  cieplnej charakteryzujących się 

brakiem lub małą emisją substancji do powietrza;

- zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi;

Pozytywnymi rozwiązaniami przestrzennymi są również:

- utrzymanie  części  terenów zieleni  urządzonej  z  określeniem wymogu przeważającego  udziału 

powierzchni pokrytych roślinnością;

- ustalenie stref ochrony konserwatorskiej oraz strefy ochrony ekspozycji zabudowy na terenie 1UP 

-  obowiązują  wymogi  w  zakresie  kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w celu 

wyeliminowania  dysharmonijnych  elementów  widocznych  od  strony  drogi  wojewódzkiej  oraz 

ochrony widoku obszarów i obiektów zabytkowych od strony wjazdu do centrum gminy;

- wykluczenie  sytuowania  nowej  zabudowy  z  zbliżeniu  do  drogi  wojewódzkiej  o  zwiększonym 

natężeniu ruchu - wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy na terenie 1UP w odległości ok. 

32m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej (ul. Powstańców);

- określenie  wymogów  kształtowania  przestrzeni  publicznej  wraz  z  ustaleniami  podnoszącymi 

standardy użytkowe i jakość zagospodarowania przestrzeni.

Ocena oddziaływania skutków realizacji ustaleń projektowanego dokumentu planu miejscowego na 

poszczególne elementy środowiska   wykazała:      

- prognozowane narażenie ludzi na hałas – brak terenów wymagających ochrony  przed hałasem, 

przy czym plan przyjmuje ustalenia zmierzające do minimalizowania wpływu hałasu;

- prognozowane narażenie na emisję promieniowania elektromagnetycznego – za nieistotne uznaje 

się emisję z istniejących urządzeń i sieci średniego napięcia, brak jest również danych o wpływie 

usytuowanej w otoczeniu Stacji Linii Radiowych z wieżą i urządzeniami na niej umieszczonymi; 

ewentualne sytuowanie instalacji  wytwarzających pola elektromagnetyczne nie może uniemożliwiać 

przeznaczenia i  zagospodarowania terenu zgodnie z planem; wpływy mogą być  kompensowane 

zielenią, zwłaszcza wysoką, możliwą do ukształtowania na terenie zieleni urządzonej;

- prognozowane zagrożenie wynikające z warunków topoklimatycznych – nie przewiduje się funkcji, 

które  w  sposób  stały  mogłyby  być  narażone  na  złe  warunki  topoklimatyczne;  utrzymuje  się 

w centralnej  części  obszaru  powierzchnię  terenu  wolną  od  zabudowy  (teren  ZP)  służącą 

właściwemu przewietrzaniu; nowa zabudowa może przyczynić się do zaburzenia przewietrzania, 

co będzie zależne od skali i formy sytuowanych budynków;

- prognozowane narażenie na emisję spalin samochodowych – głównym źródłem spalin jest droga 

wojewódzka, istotne zagrożenie może dotyczyć korzystania z terenów przyległych, przy czym plan 

określa nieprzekraczalną linię zabudowy na terenie 1UP w odległości ok. 32m od krawędzi jezdni 

drogi wojewódzkiej (ul. Powstańców);

- prognozowany wpływ na różnorodność biologiczną oraz zwierzęta i rośliny –  skutki negatywne są 

nieznaczne, biorąc pod uwagę mało istotne znaczenie obszaru z punktu widzenia różnorodności 

biologicznej  oraz  zwierząt  i  roślin;  pozytywnym  ustaleniem  jest  utrzymanie  istotnego udziału 

powierzchni pokrytych roślinnością na terenie zieleni urządzonej ZP;

- prognozowany wpływ na wody podziemne i powierzchniowe –  w związku z niewielkim rozwojem 

zabudowy i zagospodarowania terenu w postaci powierzchni szczelnych, wpływy niekorzystne są 
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umiarkowane; w obszarze nie ma kanalizacji, jednak docelowo zakłada się jej realizację w zasięgu 

obszaru aglomeracji przewidzianego do skanalizowania (skala i poziom zanieczyszczeń może być 

ograniczany  i  kontrolowany  poprzez  rozwój  systemu  gospodarki  wodno-ściekowej);  duży  udział 

powierzchni biologicznie czynnej sprzyja naturalnej infiltracji wód do ziemi zasilając wody podziemne;

- prognozowany wpływ na powietrze atmosferyczne - skala możliwego oddziaływania na powietrze 

atmosferyczne będzie nieistotna jeśli chodzi o stosowanie indywidualnych źródeł ciepła opartych 

na spalaniu paliw stałych charakterystycznych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (nie 

występuje); nieznacznie większa może być skala oddziaływania w zakresie emisji zanieczyszczeń 

z ruchu samochodowego (potencjalny wzrost ruchu samochodowego);

- prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi -  stopień przekształceń powierzchni terenu na skutek 

mogących  powstać  nowych  zamierzeń  inwestycyjnych,  wzrośnie  na  terenach  dotychczas 

niezagospodarowanych  na  cele  użytkowe;  plan  ustala  wskaźniki  kontrolujące  możliwość 

zagospodarowania powierzchni terenu, określając na poziomie umiarkowanie intensywnym udział 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni biologicznie czynnej.

- prognozowany  wpływ  na  krajobraz –  ogólnie  zmiany  przestrzenne  wpisują  się  w  kształtowanie 

(uzupełnianie) krajobrazu kulturowego (urbanistyczno-architektonicznego) w nawiązaniu do historii 

i tradycji  miejsca;  dysharmonijny wpływ na krajobraz będzie ograniczony przez wymogi dla strefy 

ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony ekspozycji zabudowy oraz przestrzeni publicznych;

- prognozowany wpływ na klimat - w niewielkim stopniu mogą pogorszyć się warunków wilgotnościowe 

i termiczne oraz związane z miejscową zmianą siły i kierunków słabych wiatrów;

- prognozowany wpływ na zasoby naturalne –  dotyczy  wpływu  na zasoby wód podziemnych,  dla 

których określa się wymogi ochrony; ustalenia planu nie wywołują bezpośrednich skutków w zakresie 

ingerencji w zasoby naturalne oraz ograniczania ich wartości dla przyszłych pokoleń;

- prognozowany wpływ na zabytki – w obszarze planu nie występują budynki lub obszary zabytkowe 

objęte formami ochrony,  z wyjątkiem obiektu transformatora (chroniony ustaleniami planu – ujęty 

w Gminnej Ewidencji Zabytków); ze względu jednak na występujące w bezpośrednim sąsiedztwie 

wartości dziedzictwa kulturowego oraz związane z układem semiurbanistycznym centrum Pilchowic 

obszar planu objęty jest  strefą ochrony konserwatorskiej z wymogami zabudowy nawiązującymi do 

tradycji miejsca oraz wyznaczono strefę ochrony ekspozycji zabudowy służącą utrzymaniu widoku na 

otaczające zabytki i obszary cenne kulturowo – skutki pozytywne ustaleń planu;

- prognozowany wpływ na dobra materialne - nie zidentyfikowano oraz nie przewiduje się żadnych 

zagrożeń  dla  dóbr  materialnych  (m.in.  brak  zagrożeń  powodziowych,  osuwiskowych  lub  innych 

wynikających w niekorzystnych warunków budowlanych).

Ogólną  ocenę  przestrzennego  wpływu  ustaleń  projektu  planu  w  stosunku  do 

poszczególnych terenów zamieszczono na mapie (załącznik  graficzny)  „Ocena wpływów ustaleń 

planu na środowisko”, gdzie wagę skutki zobrazowano w podziale na:

0

brak skutków lub skutki nieznaczne – dotyczy terenów, których przeznaczenie w stosunku 
do stanu istniejącego nie zmienia się lub zmienia się w sposób nieznaczny, nie powodując 
zwiększonych oddziaływań (teren 2UP oraz istniejący parking na terenie 1UP w obrębie 
strefy ochrony ekspozycji zabudowy);

1

pozytywne oddziaływanie o znaczeniu lokalnym – tereny sprzyjające poprawie warunków 
i jakości życia,  zwiększeniu udziału zieleni  rekreacyjnej  i  wypoczynkowej  oraz istotnemu 
utrzymania  udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej  (teren  ZP  oraz  istniejąca  zieleń 
urządzona na terenie 1UP w obrębie strefy ochrony ekspozycji zabudowy);

-1

negatywne skutki powodujące zmiany w aktualnym stanie środowiska - tereny dotychczas 
zagospodarowane ekstensywnie lub nie wykorzystane, mogące podlegać przekształceniom 
i intensyfikacji zabudowy, zwiększając skalę i poziom korzystania ze środowiska, wywołując 
wpływy na poszczególne elementy środowiska (teren 1UP w przeważającej części);
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Nie  wszystkie  zidentyfikowane  wpływy  będą  bezpośrednim  skutkiem  przyjętych  w  planie 

regulacji – mogą zależeć od ogólnego przestrzegania przepisów ustaw, rozporządzeń i norm, samego 

sposobu realizacji i użytkowania inwestycji, a także od spełnienie warunków narzuconych przez inne 

specyficzne  procedury  środowiskowe  (np.  dla  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko).  Oddziaływanie  analizowanych  i  ocenianych  regulacji  planistycznych  na  środowisko 

zależnych od ustaleń planu, należy uznać więc ogólnie za mało inwazyjne.

W  celu  minimalizacji  niekorzystnych  skutków  ustaleń  planu  na  środowisko,  zgodnie 

z przedstawioną w prognozie oceną, zaproponowano w trakcie prac nad projektem przedmiotowego 

planu miejscowego dodatkowe rozwiązania zapobiegające, ograniczające i kompensujące negatywne 

oddziaływanie – dotyczy:

- wprowadzenie zapisów zmierzających do zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej 

na terenie ZP do 70%;

- określenie  w  ramach  strefy  ochrony  ekspozycji  zabudowy  udziału  terenu  zieleni  urządzonej, 

o przeważającym udziale powierzchni pokrytych roślinnością, na poziomie nie mniejszym niż 50% 

w stosunku do powierzchni terenu w obrębie strefy; 

- wykluczenia  możliwości  stosowania  indywidualnych,  lokalnych  i  przydomowych,  oczyszczalni 

ścieków,  ze  względu  na  położenie  w  strefie  zasilania  wód  podziemnych  o  wysokim  stopniu 

przenikania  zanieczyszczeń  do  poziomu  wodonośnego  zaopatrującego  gminę  w  wodę  oraz 

biorąc  pod  uwagę  położenie  w  obszarze  aglomeracji  przewidzianym  do  skanalizowania 

(docelowo ścieki powinny być odprowadzone do systemu kanalizacyjnego);

- zmianę  zasięgu  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy  zwiększającej  odległości  sytuowania  nowej 

zabudowy  na  terenie  1UP  od  strony  ul.  Powstańców (droga  wojewódzka  o  zwiększonym 

natężeniu ruchu), co przyczyni się do zmniejszenia wpływu hałasu i spalin komunikacyjnych.

Wyżej wymienione zmiany uwzględniono w projekcie planu miejscowego.  
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