
GMINA DĄBROWA ZIELONA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU
ZLOKALIZOWANEGO W GMINIE DĄBROWA ZIELONA,

W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTA ANNA

opracowanie:  Renata  Gajecka

Częstochowa, czrwiec 2017



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZLOKALIZOWANEGO 
W GMINIE DĄBROWA ZIELONA, W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA

Spis treści

1. Wprowadzenie............................................................................................................................... 3
1.1 Podstawa prawna opracowania..............................................................................................3
1.2 Cel i zakres merytoryczny prognozy.......................................................................................3
1.3 Materiały wyjściowe i metoda opracowania............................................................................4

2. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi   
dokumentami................................................................................................................................. 5

3. Ocena istniejącego stanu środowiska...........................................................................................8
3.1  Położenie i struktura użytkowania..........................................................................................8
3.2  Budowa geologiczna..............................................................................................................8
3.3  Wody podziemne .................................................................................................................. 9
3.4  Rzeźba terenu........................................................................................................................ 9
3.5  Gleby...................................................................................................................................... 9
3.6  Wody powierzchniowe.........................................................................................................10
3.7  Klimat i warunki topoklimatyczne.........................................................................................10
3.8  Stan sanitarny atmosfery......................................................................................................11
3.9  Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów...............................................................12
3.10 Krajobraz ............................................................................................................................ 13
3.11 Klimat akustyczny i emisja niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego........................................................................................................14
4. Ocena tendencji zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń 

projektowanego dokumentu.......................................................................................................14
5. 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....................................................................................................................15

6. Cele ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, ........................................................................................................15

7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko..............................................................17
7.1 Przewidywane skutki dla środowiska i jego komponentów wynikające z projektowanego 

przeznaczenia terenu.........................................................................................................18
7.2 Przewidywane typy oddziaływań wynikające z realizacji projektowanego dokumentu...... .21

8. Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu.....................................................................21
9. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko. ...........................................................................22
10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko. ...........................................................22
11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym...............................................................................24
12. Materiały źródłowe..................................................................................................................... 26

2



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZLOKALIZOWANEGO 
W GMINIE DĄBROWA ZIELONA, W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA

1. Wprowadzenie

1.1 Podstawa prawna opracowania

Obowiązek  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  projektów

planów  zagospodarowania  przestrzennego  wprowadziła  ustawa  z  dnia  3  października  2008 r.

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania

na środowisko  skutków realizacji  m.in.  planu miejscowego,  obejmujące  w szczególności  sporządzenie

prognozy  oddziaływania  na  środowisko.  Obecnie  obowiązujące  przepisy  prawne  stawiają  wymóg

uzgodnienia  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  informacji  wymaganych  w prognozie  z  Regionalnym

Dyrektorem Ochrony  Środowiska  w Katowicach  (RDOŚ)  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem

Sanitarnym  w Częstochowie  (PPIS)  –  ww.  uzgodnienia  uzyskano  odpowiednio  16  kwietnia  2018 r.

i 20 kwietnia 2018 r.

Według  uzgodnionego  zakresu,  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  opracowywana  do

przedmiotowego projektu planu, powinna obejmować wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2

ww.  ustawy.  Zgodnie  z  treścią  uzgodnienia  RDOŚ  wszystkie  elementy  z  ww.  artykułu  powinny  być

przeanalizowane i  ocenione w stopniu i  w zakresie odpowiednim do charakterystyki  obszaru objętego

opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań planistycznych, stosownie do stanu współczesnej wiedzy

i metod oceny. 

W szczególności prognoza powinna analizować, oceniać i uwzględniać:

- możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na formy ochrony przyrody

zlokalizowane  na  terenie  objętym  projektem  zmiany  planu  oraz  w  jego  bliskim  sąsiedztwie),

mogących być rezultatem ewentualnej  zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenów objętych

projektem planu;

- wpływ realizacji  zapisów przedmiotowego dokumentu na funkcjonowanie korytarzy  ekologicznych

określonych w opracowaniu „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu

zagospodarowania przestrzennego województwa;

- wpływ na funkcjonowanie lokalnych korytarzy ekologicznych;

- oddziaływania na lokalne ostoje przyrody istotne dla zachowania różnorodności biologicznej, w tym

kompleksy leśne,  płaty  roślinności  nieleśnej,  zadrzewienia  śródpolne,  a  także  obiekty  ważne dla

ochrony płazów;

- wpływ na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych;

- propozycje  zapobiegania  i  ograniczania  przewidywanych  skutków  realizacji  ustaleń  planu  na

srodowisko przyrodnicze i krajobraz;

- oddziaływanie  planowanego  przeznaczenia  terenów  na  obszary  sąsiednie,  w  szczególności  na

tereny podlegające ochronie akustycznej.
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Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko winna dostarczać informacji o występowaniu, lub jego

braku, chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk objętych ochroną, występujących na

obszarze  objętym  ww.  planem  lub  w  jego  bliskim  sąsiedztwie,  ich  szacunkowej  liczebności,

rozmieszczeniu,  stanie  ochrony  oraz  analizę  zagrożeń  dla  populacji  tych  gatunków,  a  w  przypadku

negatywnego oddziaływania – propozycje jego ograniczenia.

Zgodnie z treścią uzgodnienia PPIS  zakres prognozy winien obejmować ustalenia i wymagania

zawarte w art. 51 ust. 2  oraz art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Stopień szczegółowości prognozy powinien być

adekwatny  do  charakteru,  lokalizacji  i  przeznaczenia  terenu  objętego  planem,  powinien  umożliwiać

prawidłową i rzetelną ocenę oddziaływania skutków realizacji planu na środowisko i zdrowie ludzi.

1.2 Cel i zakres merytoryczny prognozy

Celem prognozy jest określenie w jaki sposób ustalenia projektu planu mogą wpłynąć na  stan

środowiska  w  obszarze  opracowania  oraz  w  obszarach  wzajemnych  oddziaływań,  stwierdzenie,  czy

ustalenia  projektu  planu  biorą  pod  uwagę  lokalne  uwarunkowania  środowiska,  oraz  ewentualne

zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

Szczegółową  zawartość  merytoryczną  prognozy  określa  przytoczona  powyżej  ustawa

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

oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ponadto  podczas  prac  przy  opracowaniu  prognozy

korzystano  z  przepisów  zawartych  w  obowiązujących  aktach  prawnych  przede  wszystkim  z zakresu

ochrony środowiska.

Niniejsza prognoza zawiera informacje z zakresu charakterystyki cech poszczególnych elementów

środowiska opracowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych. Prognoza została sporządzona

w formie tekstowej i graficznej, integralną jej część stanowi mapa – Ustalenia prognozy oddziaływania na

środowisko w skali  1 : 1 000 (załącznik 1).

1.3 Materiały wyjściowe i metoda opracowania

Materiałem  wyjściowym  do  sporządzenia  prognozy  jest  projekt  planu  zawierający  ustalenia

tekstowe  -  stanowiące treść projektu  Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona  w sprawie miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  zlokalizowanego  w  miejscowości  Św.  Anna  wraz

z rysunkiem planu – załącznik nr 1 do w/w uchwały w skali 1 : 1 000.

Przed przystąpieniem do prac nad prognozą przeprowadzono wizję terenu będącego przedmiotem

opracowania  planu,  co  pozwoliło  na  rozpoznanie  aktualnego  stanu  użytkowania,  natomiast  oceny

istniejącego stanu środowiska i jego zagrożeń dokonano w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Prognoza  została  sporządzona  w  oparciu  o  identyfikację,  analizę  i  ocenę  potencjalnych

oddziaływań  na  środowisko,  związanych  z  realizacją  ustaleń  planu.  Przeanalizowano  potencjalne

oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska tj: rośliny, zwierzęta, bioróżnorodność, zdrowie ludzi

wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
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zabytki  oraz  dobra  materialne.  Ponadto  zakres  przedmiotowego  opracowania  obejmuje  zagadnienia

przewidywanych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i oceny ich oddziaływania na środowisko,

a także możliwości realizacji rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację

przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań.  Prognozę  sporządzono  przy  zastosowaniu  metod  opisowych,

charakteryzujących istniejący stan zasobów środowiska z uwzględnieniem istniejących i przewidywanych

znaczących oddziaływań w tym dla obszarów prawnie chronionych, występujących w rejonie opracowania.

Ocenę ewentualnych zagrożeń, poszczególnych komponentów środowiska oraz ich analizy jakościowe,

oparto m.in. na danych z państwowego monitoringu środowiska.

2.   Zawartość,  główne  cele  projektowanego  dokumentu  oraz  jego  powiązania  z innymi

dokumentami 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, którego  celem

jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów ich

zagospodarowania i zabudowy. 

Przedmiotowy dokument zawiera ustalenia w zakresie:

 przeznaczenia  terenów,  zasad  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  i  krajobrazu,

parametrów,  zasad  i  warunków  kształtowania  zabudowy  oraz  wskaźników  zagospodarowania

terenu,

 szczególnych warunków dotyczących zabudowy i  zagospodarowania  terenów oraz ograniczeń

w ich użytkowaniu,

 wymagań wynikających z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury

współczesnej,

 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

 zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,

 zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji,

 szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem

miejscowym.

W granicach opracowania wyodrębniono teren  zabudowy usługowej oznaczony symbolem – U,

dla  którego określono  przeznaczenie  terenu  oraz  zasady  jego  zagospodarowania,  zamieszczone

w poniższej tabeli:

Przeznaczenie terenu Ustalenia określające
dopuszczalne oddziaływanie na

środowisko

Powierzchnia
(ha)Podstawowe Dopuszczalne

U - zabudowa, obiekty 
i elementy zagospodarowania
terenu służące usługom, w 
tym np. usługom z zakresu 
turystyki i wypoczynku

- funkcja mieszkalna

- uzupełniające obiekty 
towarzyszące:
- budynki i obiekty 

gospodarcze, 
garażowe, 
administracyjne, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: 
działki budowlanej: 0,001 – 0,4;

- wielkość powierzchni zabudowy  
w stosunku do powierzchni działki 
budowlanej:  nie więcej niż 40%;

- wielkość powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni 

1,0
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socjalne itp.;
- urządzenia 

budowlane oraz 
obiekty i urządzania 
infrastruktury 
technicznej;

- elementy 
komunikacyjne 
(dojścia, dojazdy, 
parkingi, place 
manewrowe itp.);

- obiekty małej 
architektury; tereny 
zieleni urządzonej 
lub izolacyjnej;

działki budowlanej – nie mniej niż 
30%;

- wysokość zabudowy: 
- gospodarczej i garażowej do

6 m n.p.t.
- pozostałej – do 9 m n.p.t.

Ryc.  1.  Rysunek  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zlokalizowanego
w miejscowości Św. Anna.

Prace nad projektem zainicjowane zostały Uchwałą  Nr  XXXIX/267/2018  Rady Gminy Dąbrowa

Zielona z dnia  z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w gminie Dąbrowa Zielona, w miejscowości

Św. Anna. Podjęte prace planistyczne mają na celu niewielką modyfikację obowiązującego dokumentu, tj.

miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dąbrowa  Zielona  dla  miejscowości

Św. Anna, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 r.

Modyfikacja obowiązującego planu miejscowego dla miejscowości Św. Anna, ograniczona jest do obszaru
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o powierzchni ok. 1,0 ha, zlokalizowanego przy drodze wojewódzkiej. Aktualnym przeznaczeniem obszaru

opracowania jest teren usług turystyczno-wypoczynkowych (ozn. symb. UT,U), obejmujący powierzchnię

3,0 ha. 

Podjęcie  prac  planistycznych  ma  na  celu  stworzenie  prawnych  uwarunkowań  dla  rozwoju  funkcji

usługowej.

Dokumentami powiązanymi z niniejszym planem są:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Zielona -

Uchwała Nr IV/30/02 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zm.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św.

Anna, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29 września

2009 r.

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+, Uchwała  nr V/26/2/2016

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 20016 r.
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3. Ocena istniejącego stanu środowiska

3.1 Położenie i struktura użytkowania

Projekt  planu dotyczy terenu położonego na obszarze gminy  Dąbrowa Zielona, w  zachodniej

części miejscowości Św. Anna. Obejmuje obszar stanowiący wydzieloną ewidencyjnie działkę o nr 60/2,

o powierzchni ok. 1,0 ha z bezpośrednim dostępem do drogi wojewódzkiej. 

Ryc. 2. Teren objęty planem wraz z najbliższym otoczeniem - ortofotomapa

Obecnie jest to obszar niezabudowany i niezagospodarowany położony w odległości  ok. 300 m

od zgrupowania  zabudowań mieszkalno-usługowych,  tworzących  funkcjonalne  i  przestrzenne centrum

miejscowości Św. Anna. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem – bo po przeciwnej

stronie  drogi  publicznej,  istnieje  działka  nr  ewid.  338/2,  zabudowana  (budynek  mieszkalny  i  obiekty

gospodarcze), zagospodarowana i użytkowana.

 Wg ewidencji gruntów obszar opracowania stanowi użytek rolny V klasy bonitacyjnej, obecnie nie

użytkowany rolniczo.

3.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne

Budowa geologiczna

Pod  względem  geologicznym  obszar  gminy  położony  jest  w  obrębie  Niecki  Nidziańskiej,

graniczącej  od  zachodu  z  Monokliną  Śląsko  –  Krakowską.  Podłoże  budują  utwory  kredowe

reprezentowane przez margle, opoki i wapienie margliste zalegające na utworach jury górnej. 

Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na utworach kredy. Cechuje je zmienna miąższość

spowodowana  nierównościami  podłoża.  Plejstocen  reprezentują:  piaski  i  żwiry  akumulacji  wodno  –

lodowcowej, piaski rzeczne terasy akumulacyjnej oraz fragmentarycznie piaski i żwiry wodnolodowcowe
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na glinach zwałowych. Holocen reprezentują piaski rzeczne terenów zalewowych oraz utwory organiczne

(mady, namuły i torfy).

Bezpośrednie podłoże przedmiotowego terenu stanowią utwory plejstoceńskie w postaci piasków

rzecznych tarasów akumulacyjnych zalegające na utworach kredy górnej.

Surowce mineralne 

W obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.

3.3 Wody podziemne 

Wody  podziemne  na  terenie  opracowania  występują  w  dwóch  piętrach  wodonośnych  –

czwartorzędowym i kredowym.

Czwartorzędowe  piętro  wodonośne  stanowią  piaszczyste  i  żwirowe  warstwy  wodonośne.

W dolinach  rzecznych  i  obniżeniach  zwierciadło  wody  gruntowej  występuje  na  ogół  dość  płytko,

przeważnie 0-1 m p.p.t. Na pozostałym obszarze gdzie miąższość utworów piaszczysto-żwirowych jest

zróżnicowana,  zwierciadło  wody  gruntowej  kształtuje  się  na  zmiennym  poziomie,  przeważnie  jednak

głębiej niż 2,0 m p.p.t. 

Kredowe piętro  wodonośne związane jest  z utworami kredy górnej (margle,  wapienie,  opoki  -

mastrychu,  kampanu  i santonu),  jest  to  poziom  szczelinowy  występujący  na  głębokości  do  20  m.

Uzyskiwane wydajności są rzędu od kilku do kilkudziesięciu m3/h. Poziom górnokredowy spełnia kryteria

Głównych  Zbiorników  Wód  Podziemnych.  Dla  wód  tego  poziomu  wydzielono  GZWP nr  408  Niecka

Miechowska (NW.)

Obszar  objęty  analizą  znajduje  się  w  obrębie  jednolitej  części  wód  podziemnych  o  kodzie

PLGW600099.  Ocenę stanu ilościowego i chemicznego tych wód określono jako dobrą, a ocenę ryzyka

nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrożone.

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są ścieki komunalne. Zagrożenie stwarzają

też substancje ropopochodne wyciekające z pojazdów samochodowych a także niewłaściwe składowanie

odpadów (dzikie wysypiska odpadów).

3.4 Rzeźba terenu

Według regionalizacji J. Kondrackiego, obszar gminy Dąbrowa Zielona położony jest na terenie

podprowincji  Wyżyna Małopolska (342), makroregionu Wyżyna Przedborska (342.1) oraz mezoregionu

Niecka Włoszczowska (342.14).

Rzeźbę obszaru  objętego projektem planu  stanowi  wyrównana, płaska powierzchnia obniżenia

dolinnego  związanego  z  przebiegiem –  Kanału  Lodowego  (rz.  Wierciczka).  Obszar  położony  jest  na

wysokości  bezwzględnej  ok.  231 -  232  m n.  p.  m.  z  niewielkim nachyleniem w kierunku północno –

wschodnim. 

3.5 Gleby

Na  obszarze  opracowania  zgodnie  z  mapą  glebowo  –  rolniczą  występują  gleby  wytworzone

z piaszczystych  utworów  czwartorzędowych.  Pod  względem  typologicznym  gleby  zaliczono  do  gleb
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brunatnych wyługowanych i kwaśnych. Klasa bonitacyjna gruntów jest niskiej jakości - grunty orne V klasy.

Pod  względem  przydatności  rolniczej  zaliczone  zostały  do  kompleksu –  6  (kompleks  żytni  słaby)

obejmujący głównie gleby ubogie w składniki pokarmowe, wytworzone z piasków luźnych podścielonych

tylko  żwirem piaszczystym lub  piaskiem luźnym.  Ponadto,  kompleks  ten  obejmuje  gleby  wytworzone

z piasków słabogliniastych głębokich.  Gleby wchodzące w skład tego kompleksu są trwale  zbyt  suche

i ubogie  w składniki  pokarmowe,  co  powoduje,  że  nawet  nawożenie  mineralne powoduje  nieznaczny

wzrost plonu.

3.6 Wody powierzchniowe

Teren  objęty  opracowaniem  położony  jest  w  zlewni  rzeki  Warty.  Odwadniany  jest  za

pośrednictwem rzeki Wierciczki (Kanał Lodowy), która przepływa w odległości ok. 0,78 km na północny -

wschód od obszaru objętego planem. Kanał Lodowy jest ciekiem zbierającym wody odwadniające rozległe

kompleksy łąk w centralnej części gminy za pośrednictwem licznej sieci rowów melioracyjnych.

Wody powierzchniowe na terenie opracowania nie występują. Obszar objęty projektem planu położony jest

w granicach jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Kanał Warty ze Starą Wiercicą i Kanałem

Lodowym (kod PLRW600017181149). Ocenę stanu ekologicznego i chemicznego tych wód określono jako

dobrą, a ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określono jako niezagrożone.

Należy  zaznaczyć,  iż  zlewnia  rzeki  Warty,  w  tym  obszar  opracowania,  objęta  jest

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia

2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty, regulującym zasady korzystania

z wód  w  regionie  wodnym.  Zawiera  ono  szczegółowe  wymagania  w  zakresie  stanu  wód,  wynikające

z ustalonych  celów  środowiskowych,  priorytety  w  zaspokajaniu  potrzeb  wodnych  oraz  ograniczenia

w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego, niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych.

Najistotniejsze  regulacje  wynikające  z  przytoczonego  rozporządzenia  dotyczą  m.in.  ograniczenia

możliwości  bezpośredniego odprowadzania wód z odwodnień oraz ścieków opadowych i  roztopowych

z kanalizacji deszczowej, dopuszczając do realizacji tylko te przypadki, dla których w kontekście realizacji

założonych funkcji rozpatrzono i zastosowano rozwiązania minimalizujące utratę naturalnej retencji oraz

spowolniające odpływ odprowadzanych wód i przywracające w możliwym zakresie naturalny, gruntowy

charakter odpływu.

 Teren objęty planem znajduje się poza granicami obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.

Mapy zagrożenia powodziowego sporządzone w 2015 r. przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dla

obszarów  wskazanych  we  wstępnej  ocenie  ryzyka  powodziowego,  nie  obejmują  cieków  wodnych

położonych  na obszarze  gminy Dąbrowa Zielona.  W związku z  powyższym w rejonie  analizowanego

obszaru  obowiązuje  Studium  ochrony  przeciwpowodziowej  opracowane  dla  rzeki  Warty  w  latach

wcześniejszych.  

3.7 Klimat i warunki topoklimatyczne.

Umiarkowaną strefę  klimatyczną  i  środkowopolski  region  klimatyczny,  w których  położony jest

przedmiotowy teren, charakteryzują częste i szybkie napływy i przemieszczanie się aktywnych układów
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barycznych, powodujących ścieranie się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, w wyniku czego

klimat  odznacza  się  dużą  zmiennością  pogody.  Obszar  gminy  został  zaliczony  do  Częstochowsko-

Kieleckiej dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński).

Klimat gminy Dąbrowa Zielona charakteryzują następujące elementy:

 średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 - 8,0 °C, 

 Najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec +18°C - 18,5°C, najchłodniejszym styczeń -3°C,

 średnioroczna amplituda temperatury powietrza 20 do 21°C,

 średnie  roczne  sumy  opadów  atmosferycznych  wynoszą  650  –  700  mm,Najwięcej  odpadów

otrzymuje letnia pora roku z maximum w lipcu, a najmniej zimą z minimum w styczniu i lutym.

 okres wegetacyjny z temperaturą powyżej +5° trwa 210-220 dni,

 liczba dni z pokrywą śnieżną średnio wynosi 80 dni,

 dni z przymrozkami notuje się przeciętnie nieco powyżej 100, a z mrozem 50,

 największa  wilgotność  względna  występuje  w  chłodnej  połowie  roku  z  największą  średnią

miesięczną w grudniu i listopadzie, najniższa natomiast występuje w maju i czerwcu,

 największe zachmurzenie  przypada na miesiące:  listopad,  grudzień i  luty,  najmniejsze zaś na

miesiące: styczeń, wrzesień, październik,

dominują wiatry zachodnie z udziałem wiatrów południowo-zachodnich w chłodnej porze roku i północno-

zachodnich w ciepłej porze roku.

 Warunki  topoklimatyczne  na  przedmiotowym  terenie  są  średniokorzystne  ze  względu  na

ukształtowanie terenu i związane z nim warunki solarne, wilgotnościowe i warunki przewietrzania. Gorsze

warunki związane są z obniżeniami terenu poza obszarem planu i przebiegiem cieków wodnych, wysokim

poziomem  wód  gruntowych  gdzie  występują  sprzyjające  warunki  dla  stagnacji  chłodnego  powietrza

i tworzenia się mgieł.

3.8 Stan sanitarny atmosfery

Na terenie opracowania, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie jest prowadzony monitoring

powietrza. Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie śląskim prowadzoną przez Wojewódzki

Inspektorat  Ochrony Środowiska w Katowicach,  obejmującą lata  2013 -  2015 r.  teren gminy Dąbrowa

Zielona  sklasyfikowano  w klasie  C  ze  względu  na  ochronę  zdrowia  z  uwagi  na  przekroczenia

dopuszczalnych stężeń pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu. Uzyskane wynikowe klasy C kwalifikują gminę

do opracowania Programów Ochrony Powietrza dla tych zanieczyszczeń.

Dla  pozostałych  zanieczyszczeń:  ozonu,  dwutlenku  azotu, dwutlenku  siarki,  tlenku  węgla,  benzenu,

arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w ocenie za lata 2013 -2015 r. klasą wynikową jest klasa A według kryterium

ochrony zdrowia. Klasa A świadczy o dobrym stanie jakości powietrza, co wskazuje na potrzebę dalszego

utrzymania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu na tym samym lub lepszym poziomie.

Na  stan  czystości  powietrza  w  rejonie  obszaru  opracowania  wpływa  emisja  zanieczyszczeń

pyłowych i gazowych. Jest to głównie niska emisja z palenisk domowych i indywidualnych źródeł ciepła,

korzystających z nieekologicznych paliw oraz komunikacja. Obszar opracowania położony jest w zasięgu
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negatywnego oddziaływania drogi wojewódzkiej nr 786.

3.9 Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów

Świat roślin

Pod względem przyrodniczym obszar opracowania położony jest w całości  w pododdziale Pas

Wyżyn Środkowych w obrębie Krainy Świętokrzyskiej (W. Szefer 1989). 

Zbiorowiska roślinne rejonu opracowania to antropogeniczne zbiorowiska tworzące roślinność rzeczywistą

związaną przede wszystkim z uprawami rolniczymi.

Zbiorowiska  roślinne  na  analizowanym  obszarze  nie  należą  do  przyrodniczo  cennych,  nie

stwierdzono  tutaj  występowania  chronionych  gatunków  roślin,  zwierząt  i  grzybów  oraz  siedlisk  tych

gatunków.  Projekt  planu  obejmuje  tereny dawnych  upraw rolnych,  obecnie  zarastających  roślinnością

synantropijną, zadrzewienia występują jedynie  wzdłuż drogi publicznej.

Świat zwierząt. 

Obszar  opracowania  położony  jest  poza  cennymi ostojami  fauny.  Zubożonym  strukturom

zbiorowisk roślinnych odpowiada charakterystyczna dla nich fauna. Faunę tego obszaru stanowią zarówno

bezkręgowce – głównie  owady oraz kręgowce będące  przede wszystkim szkodnikami  pól,  ptaki  oraz

pospolite  ssaki:  drobne  drapieżniki  -  lisy,  kuny  leśne,  domowe  i  łasice.  Grupę  ssaków  łownych

reprezentują zające, dziki, sarny i jelenie.

Teren  opracowania  położony  jest  poza  obszarami  wyznaczonych  na  terenie  województwa

korytarzy migracyjnych ptaków i ssaków, które zostały określone w opracowaniu „Korytarze ekologiczne

w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa” (Parusel

J.B., Skowrońska K, Wower A. (red.) 2007 CDPGŚ, Katowice). Przebieg korytarzy migracyjnych związany

jest z występującymi w rejonie opracowania kompleksami leśnymi. Korytarz migracyjny ssaków kopytnych

wyznaczony został  w odległości  ok.  280 m a korytarz  migracyjny ssaków drapieżnych ok.  330 m od

zachodnich granic obszaru objętego zmianą planu. 

Obszar opracowania znajduje  się  natomiast  w obrębie  terenów,  dla  których w obowiązującym

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Zielona, ustalono

za celowe objęcie ochroną przyrodniczą i krajobrazową obszaru doliny rzeki Wiercicy i Kanału Lodowego

jako korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym.

Ochrona prawna zasobów przyrody

Teren opracowania położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie ustawy

o ochronie przyrody.  Najbliżej obszaru objętego projektem planu zlokalizowane są:

 Park  Krajobrazowy  „Stawki”  –  znajdujący  się  w odległości  ok. 3,0  km od  południowej  granicy

obszaru objętego projektem planu, 

 rezerwat przyrody Wielki Las – w odległości ok. 4,4 km,

 pomnik  przyrody  –  dąb  szypułkowy  rosnący   na  dziedzińcu  Klasztoru  Sióstr  Dominikanek

w Aleksandrówce – w odległości ok.0,75 km

W większej odległości znajdują się:
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 rezerwat przyrody Borek ok. (ok.9,8 km),

 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd ( ok. 11,0 km),

 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Dolina Górnej Pilicy (ok. 10,7 km)

Park Krajobrazowy Stawki – obejmuje siedliska leśne, szczególnie grądy i olsy: - siedliska lęgowe bociana czarnego

Ciconia  nigra,  dzięcioła  czarnego  Dryocopus  martius  i  żurawia  Grus  grus.  Możliwe  stanowisko  lęgowe  bielika

Haliaetus albicilla

Rezerwat przyrody Wielki Las - stanowi fragment  Parku Krajobrazowego Stawki o pow. 32,27 ha, utworzony w roku

1953, chroni kompleks wilgotnych lasów łęgowych na silnie podmokłym obszarze źródliskowym. Znajdują się tutaj

szczególnie dobrze wykształcone fragmenty łęgu jesionowo-olszowego oraz olsu porzeczkowego, w których bogatym

runie występują m.in. kossaciec żółty Iris pseudacorus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara, starzec kędzierzawy

Senecio  crispatus,  rzeżucha  niecierpek  Cardamine impatiens.  Rezerwat  ten  stanowi  również  ostoje  dla  gatunku

bociana czarnego i orlika krzykliwego. 

Ryc. 3. Położenie terenu opracowania względem obszarów objętych ochroną prawną

3.10 Krajobraz 

Obszar  gminy  Dąbrowa  Zielona  charakteryzuje  się  monotonnym  krajobrazem,  który  wynika

w główniej mierze z mało urozmaiconej rzeźby terenu.  Na kształt krajobrazu składają się ukształtowanie

oraz pokrycie terenu w tym wytworzone na skutek działalności człowieka. W krajobrazie gminy dominują

użytki  zielone  z  licznymi  rowami  melioracyjnymi  związane  z  doliną  Wierciczki  oraz  pola  uprawne.

W krajobrazie miejscowości Święta Anna zaznacza się dominanta krajobrazowa będąca obiektami zespołu

klasztornego.

Teren  objęty  opracowaniem  planu  charakteryzuje  się  mało  urozmaiconym  ukształtowaniem

powierzchni,  stanowi  teren  położony  przy  drodze  publicznej,  porośnięty  zbiorowiskiem  nieleśnym,
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właściwie pozbawionym drzew (pojedyncze drzewa rosną wzdłuż drogi publicznej) i w ogólnym odbiorze

charakteryzuje się przeciętnymi walorami krajobrazowymi. 

Widok obszaru opracowania od strony zachodniej z drogi
wojewódzkiej nr 786

Widok obszaru opracowania z drogi wojewódzkiej 
w kierunku północnym

Ryc. 4  Widok obszaru objętego opracowaniem planu 

3.11 Klimat akustyczny i emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego

Obecnie  klimat  akustyczny  obszaru  opracowania  kształtowany  jest  przez  przebiegającą

w sąsiedztwie drogę wojewódzką. 

Na  obszarze  objętym  planem  nie  występują  źródła  emisji  niejonizującego  promieniowania

elektromagnetycznego tj. linie elektroenergetyczne wysokich napięć, stacje energetyczne czy też obiekty

radiokomunikacyjne.

4. Ocena tendencji zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń  projektowanego
dokumentu

Niezależnie  od  przyjęcia  niniejszego  planu  będą  następować  zmiany  w  zagospodarowaniu

terenów, wynikające z realizacji obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego,  uchwalonego w 2009 r. W obowiązującym miejscowym planie przeznaczeniem obszaru

opracowania  jest teren  usług  turystyczno-wypoczynkowych (ozn.  symb.  UT,U).  Analiza  aktualnego

zagospodarowania przestrzennego tego terenu i jego przeznaczenia ustalonego w obowiązującym planie

miejscowym  nie  wskazuje  na  możliwość  istotnych  zmian  środowiska w  razie  nierealizowania

projektowanej zmiany planu miejscowego. Brak realizacji ustaleń obowiązującego dla tego terenu planu
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miejscowego spowoduje, iż będzie postępował naturalny proces jego przekształcania się w spontaniczne

zbiorowisko leśne. Z przyrodniczych względów jest to proces korzystny, który na ogół prowadzi do wzrostu

potencjału biologicznego obszaru.   

Zmiany  środowiska  na  tym  terenie  należy  rozpatrywać  w  powiązaniu  z  oddziaływaniami

zewnętrznymi związanymi z funkcjonowaniem większego obszaru, które kształtują jakość poszczególnych

komponentów środowiska na terenie opracowania.  

5.  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  objęty  opracowaniem planu położony jest  poza  obszarami podlegającymi  ochronie  na

mocy ustawy o ochronie przyrody. 

Nie  ulega wątpliwości,  że analizowane ustalenia projektu  planu będą mieć wpływ na przyszłe

zagospodarowanie tego terenu, a tym samym na stan i funkcjonowanie środowiska, a zwłaszcza na takie

jego komponenty jak: krajobraz, świat roślin i zwierząt, gleby i wody podziemne.

Biorąc pod uwagę projektowane przeznaczenie terenu do najistotniejszych problemów ochrony

środowiska  z  punktu  widzenia  analizowanego  dokumentu,  należy  przede  wszystkim  ograniczenie

zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności związanej z funkcjonowaniem zabudowy usługowej:

- ochrona zasobów wodnych w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych w tym zapewnienie

korzystnych warunków ich odtwarzania,

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza

jak również minimalizacja negatywnego oddziaływania na istniejącą w sąsiedztwie zabudowę zagrodową.

6.  Cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym
i krajowym, 

Strategicznym  celem  polityki  ekologicznej  państwa,  a  także  województwa  śląskiego  jest

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno

- gospodarczego. Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety

w  skali  Unii  Europejskiej  i  cele  szóstego  wspólnotowego  programu  działań w  zakresie  środowiska

naturalnego  (Szósty  wspólnotowy  program  działań w  zakresie  środowiska  naturalnego  ustanowiony

decyzją 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 22 lipca 2002 r.). Dokument ten wskazuje

szereg zadań mających na celu m.in. osiągnięcie poziomów jakości ziemi i wody powierzchniowej, które

nie wywołują znacznego wpływu oraz zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. 

W  odniesieniu  do  wspólnotowej  polityki  ochrony  środowiska,  zgodnie  z  Polityką  Ekologiczną

Państwa, do najważniejszych wyzwań należy zaliczyć:

 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

 przystosowanie do zmian klimatu,

 ochronę różnorodności biologicznej.

Przepisy prawne Unii Europejskiej uwzględniają wyznaczone priorytety polityki Unii Europejskiej

15



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZLOKALIZOWANEGO 
W GMINIE DĄBROWA ZIELONA, W MIEJSCOWOŚCI ŚW. ANNA

w zakresie  ochrony  środowiska  oraz  określają  zarówno  cele,  jak  i  odpowiednie  kierunki  działań.

Największy wpływ na ochronę środowiska ma implementacja zapisów dyrektyw UE odnoszących się do: 

- standardów emisji SO2, NOx, pyłu zawieszonego i dopuszczalnych emisji tych substancji przez

instalacje przemysłowe, energetyczne (w tym spalarnie odpadów) oraz transport, 

- zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu, 

- jakości wody pitnej, 

- ochrony zasobów wodnych i ekosystemów od wody zależnych, 

- oczyszczania i odprowadzania ścieków, 

- instalacji do przerobu lub utylizacji odpadów, 

- gospodarowania odpadami przemysłowymi, 

- użytkowania i składowania odpadów niebezpiecznych i toksycznych, 

- opakowań i gospodarki odpadami opakowaniowymi, 

- ograniczania różnych rodzajów hałasu,

- zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń oraz zarządzania ryzykiem ekologicznym.

Podstawy  prawne  do  przeprowadzenia  postępowania  w  sprawie  strategicznych  ocen

oddziaływania  na  środowisko  zostały  określone  w  prawodawstwie  Unii  Europejskiej,  jak  i  w  prawie

polskim.  Są  to  przepisy  rozdziału  1  działu  IV  ustawy  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku,

uwzględniającej  dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady z  dnia  27 czerwca 2001 r.

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko. 

Główne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblach: międzynarodowym, wspólnotowym

i krajowym, istotne z punktu widzenia realizacji ustaleń projektu planu miejscowego to:

 zapewnienie właściwej ochrony wód  i zapobieganie postępującej ich degradacji - cel wynikający

z  Dyrektywy  2000/60/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23   października  2000 r.

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa

Wodna)  –  w  projekcie  planu  zawarto  nakazy  i  zakazy  w  zakresie  ochrony  przed

zanieczyszczeniem wód oraz gruntu;

 wymóg wyposażenia w systemy zbierania ścieków komunalnych – cel wynikający z Dyrektywy

Rady z dnia  21 maja 1991 r.  dotyczący oczyszczania  ścieków komunalnych (91/271/EWG) –

w projekcie planu określenie zasady odprowadzania ścieków komunalnych i wód opadowych;

 ochrona powietrza – jako najistotniejsze zadanie instytucji zajmujących się ochroną środowiska ze

względu  na  wysokie  oddziaływanie  atmosfery  na  inne  elementy  przyrodnicze  tj.  glebę,  szatę

roślinną oraz wodę, a tym samym na zdrowie człowieka - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego

i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza

dla Europy – w projekcie planu ustalono odpowiednie zasady zaopatrzenia w energię cieplną,

z wykorzystaniem urządzeń niskoemisyjnych.

Podobnie w Polityce Ekologicznej Państwa ustanowione cele ochrony środowiska dotyczą racjonalizacji

gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony powierzchni ziemi, spełnienia

zobowiązań w zakresie limitów emisji zanieczyszczeń. 
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W celu ochrony przed możliwością zanieczyszczenia  wód oraz gruntu do ustaleń planu wprowadzono

następujące nakazy:

- nakaz  uszczelnienia  powierzchni  zagrożonych  zanieczyszczeniem oraz  postępowania  ze  ściekami

w sposób  uniemożliwiający  przedostawanie  się  zanieczyszczeń  do  wód  i do  ziemi,  stosownie  do

przepisów ustawy Prawo wodne,

- sposoby postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, z zastrzeżeniem warunku zabezpieczenia

czystości odbiorników:

- odprowadzenie do kanalizacji deszczowej, po jej realizacji,

- zatrzymanie i wykorzystanie w granicach działki budowlanej,

- odprowadzenie na powierzchnię biologicznie czynną w granicach działki budowlanej;

- zakaz  zmiany  ukształtowania  terenu  oraz  zagospodarowania  i  zabudowy  terenu  w  sposób,  który

utrudnia spływ wód powierzchniowych.

Ponadto ochronie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 408 Niecka  Miechowska,

służą  regulacje  z  zakresu  przeznaczenia  terenów,  zasad  ochrony  środowiska,  przyrody  i  krajobrazu,

a także - zasad modernizacji, budowy i rozbudowy systemów infrastruktury technicznej. Przy prowadzeniu

gospodarowania wodami, a w szczególności przy poborze wód i postępowaniu  z wodami deszczowymi,

roztopowymi i ściekami, odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji  stosuje się ustalenia   wynikające

z Rozporządzenia  z  dnia  2  kwietnia  2014  r.  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej

w Poznaniu w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty.

Ochronie  powierzchni  ziemi  służy  zachowanie  części  terenu  wolnego od  zabudowy,  natomiast

ustalenie odpowiednich warunków zaopatrzenia w energię cieplną, z wykorzystaniem źródeł odnawialnych

albo  dobór  innych  rozwiązań  technicznych  mających  na  celu  unikanie  lub  ograniczanie  emisji  gazów

cieplarnianych i innych substancji  wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenie tzw. niskiej emisji

sprzyja  spełnieniu  zobowiązań  wynikających  z  Traktatu  Akcesyjnego  i dyrektyw  unijnych  dotyczących

limitów emisji zanieczyszczeń.

Reasumując  należy  stwierdzić,  iż  w  projekcie  planu  określono  podstawowe  zasady  ochrony

lokalnych  zasobów  środowiska  przyrodniczego,  opierając  się na  priorytetowych  celach  ochrony

środowiska  wynikających  z dokumentów  ustanowionych  na  szczeblu  wspólnotowym  (dokumenty

i dyrektywy  Unii  Europejskiej),  rządowym  (Polityka  Ekologiczna  Państwa,  Narodowy  Plan  Rozwoju),

samorządowym (Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego Województwa  Śląskiego,  Strategia  Rozwoju

Województwa Śląskiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego).

7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko

Analizowany dokument wprowadza możliwość realizacji  zabudowy usługowej na tereny mające

dotychczas charakter terenów otwartych.  

Z  wystąpieniem  znaczących  oddziaływań  na  środowisko  mamy  do  czynienia  jeśli  dotyczą,

zasadniczych zmian czy przekroczeń określonych prawem parametrów i standardów jakości środowiska,

naruszenia trwałości zasobów i ciągłości funkcji ekologicznych na dużą skalę, zagrożenia dla liczebności
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i bioróżnorodności gatunków, istotnych barier dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych,

w tym dla celu i przedmiotu ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich  integralności.

Analizowany dokument wyznacza tereny zabudowy usługowej, w ramach której mogą mieścić się:

zabudowa,  obiekty  i  elementy  zagospodarowania  terenu  służące  usługom.  Usługi  zgodnie  z  definicją

zawartą  w  analizowanym  projekcie  planu  należy  rozumieć  jako  funkcję  charakteryzującą  sposób

użytkowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych obiektów, w ramach którego mieszczą się

czynności  związane  bezpośrednio  lub  pośrednio  z  zaspokojeniem  potrzeb  ludności,  wykonywane

w obiekcie, jego części lub w granicach działki budowlanej; do usług w rozumieniu planu, nie zalicza się

w szczególności  działalności o charakterze produkcyjnym, wytwórczym, rzemieślniczym i transportowym;

działalności usługowych z zakresu gospodarowania odpadami i składowisk odpadów

Jak wynika z  ustaleń analizowanego projektu  planu w ramach powyższego przeznaczenia  terenu nie

mogą  być  realizowane  przedsięwzięcia  mogące  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko

w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 

7.1  Przewidywane  skutki  dla  środowiska  i  jego  komponentów  wynikające  z  projektowanego
przeznaczenia terenu

W wyniku  realizacji  ustaleń  projektu  planu  na  etapie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,

sporządzanej  do  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  przewiduje  się

następujący sposób oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska: 

KOMPONENT
ŚRODOWISKA

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA

Rośliny i zwierzęta 
oraz różnorodność 
biologiczną

Należy  zauważyć,  że  różnorodność  biologiczna  analizowanego  obszaru  jest  stosunkowo
niewielka,  występująca  roślinność  tworzy  mozaikę  zbiorowisk  nieleśnych.  Są  to  tereny
przekształcone przez człowieka, stanowiące wcześniej  użytki  rolne,  obecnie w większości
odłogowane.  Na podstawie analizy materiałów źródłowych a także przeprowadzonej wizji
terenowej  nie stwierdzono  występowania na tym terenie oraz w jego bliskim sąsiedztwie
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk objętych ochroną. 
Lokalne,  bezpośrednie  zubożenie  lub  zlikwidowanie  istniejącej  pokrywy  roślinnej  wystąpi
w miejscu utwardzenia powierzchni. Zmiany mogą dotknąć najbardziej fauny glebowej, która
w  miejscu  posadowienia  obiektów  budowlanych,  utwardzenia  powierzchni  utraci  swoje
siedliska.  Nastąpi  utrata  istniejących  terenów  aktywnie  biologicznych  nie  przewiduje  się
jednak  istotnych  strat  dla  bioróżnorodności.  Należy  liczyć  się  ze  zmianami  w składzie
gatunkowym i liczebności zwierząt. Część gatunków będzie migrować na sąsiednie tereny,
co  związane będzie  przede  wszystkim ze  zwiększonym  hałasem w wyniku  prowadzonej
działalności oraz ruchem pojazdów transportowych. Z drugiej natomiast strony zwiększy się
liczebność gatunków towarzyszących obszarom zmienionym antropogenicznie np. niektórych
gatunków ptaków, gryzoni i owadów.  
Działania inwestycyjne związane z realizacją obiektów zabudowy z niezbędną infrastrukturą
techniczną nie powinny zagrażać terenom chronionym ze względu na dzielącą je odległość.
Nie  przewiduje  się  również  wpływu  realizacji  zapisów  przedmiotowego  dokumentu  na
funkcjonowanie korytarzy ekologicznych określonych w opracowaniu „Korytarze ekologiczne
w województwie śląskim ze względu na położenie analizowanego obszaru względem tych
korytarzy. Zawężony natomiast zostanie korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym związany
z  przebiegiem  Kanału  Lodowego,  jednak  ze  względu,  że  nie  posiada  on  w tym  rejonie
charakteru „wąskiego gardła”, obejmując rozległe tereny zielone doliny Kanału Lodowego,
zachowana zostanie jego drożność.
Na obszarze  opracowania  nie  występują  obiekty ważne dla  ochrony płazów jak  również
lokalne ostoje przyrody istotne dla zachowania różnorodności biologicznej.
Ocenia  się,  że  oddziaływanie  skutków  ustaleń  planu  miejscowego  na  bioróżnorodność,
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KOMPONENT
ŚRODOWISKA

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA

rośliny  i  zwierzęta  będzie  oddziaływaniem  negatywnym,  długotrwałym  i  pośrednim,  lecz
o lokalnym zasięgu.

zdrowie i życie
ludzi

W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania zagrożeń dla zdrowia i życia
ludzi.  Prognozowany wpływ realizacji  planu  na  ludzi  nie  będzie  się  wiązał  ze  znacznym
wzrostem emisji gazów i pyłów oraz emisji hałasu w odniesieniu do stanu istniejącego.  
Źródłami hałasu wynikającymi z realizacji ustaleń planu, będą: 
- na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  –  urządzenia,  pojazdy  oraz  operacje

techniczne (np. transport materiałów, sprzętu), 
- na etapie  użytkowania  terenu i  obiektów  –  ruch  pojazdów i  inne  czynniki  związane

z użytkowaniem  obiektów  i  instalacji  (np.  eksploatacja  systemów  wentylacyjnych  lub
klimatyzacyjnych). 

W celu odseparowania funkcji potencjalnie konfliktowych w projekcie planu ustalono zasadę
oddzielenia  działki  użytkowanej  dla  funkcji  mieszkalnej  od  graniczących  z  nią  działek
budowlanych  użytkowanych  wyłącznie  dla  funkcji  usługowej,  zielenią  o charakterze
izolacyjnym  lub  ogrodzeniem  spełniającym  taki  sam  cel  jak  zieleń  izolacyjna;  szerokość
pasma zieleni o charakterze izolacyjnym nie może być mniejsza niż 4 m

Wody
powierzchniowe 
i podziemne

Realizacja projektu planu nie powinna w istotny sposób wpłynąć na zasoby wód i ich jakość
Wpływ realizacji ustaleń planu na wody powierzchniowe będzie pośredni i polegać będzie na
zwiększonej ilości ścieków komunalnych wymagających oczyszczenia oraz wzroście ilości
wód  odprowadzanych  kanalizacją  deszczową  z pominięciem  retencji  gruntowej.  Pokrycie
części  obszaru  szczelnymi  nawierzchniami  przyczyni  się  do  utrudnienia  infiltracji  wód
opadowych do gruntu. Przewidywane ograniczenie infiltracji nie będzie jednak znaczące dla
użytkowania  lokalnych  zasobów  wód  podziemnych.  Ustalenia  projektu  planu  przewidują
możliwość  odprowadzania  wody  opadowej  lub  roztopowej  na  powierzchnię  biologicznie
czynną,  z zastrzeżeniem  zabezpieczenia  czystości  odbiornika  oraz  ich  zatrzymania
i wykorzystania  w granicach  działki  budowlanej  i w ten  sposób  wpłyną  na  ograniczenie
odpływu. 
Ustalenia projektu planu w zakresie ochrony wód podziemnych oraz gruntu przed możliwością
zanieczyszczenia  zawierają  nakaz  uszczelnienia  powierzchni  zagrożonych
zanieczyszczeniem  oraz  postępowania  ze  ściekami  w  sposób  uniemożliwiający
przedostawanie  się  zanieczyszczeń  do  wód  i  do  ziemi,  stosownie  do  przepisów  ustawy
Prawo wodne.
Odprowadzenie  ścieków kanalizacją  sanitarną  przy  zachowaniu  jej  szczelności  podczas
eksploatacji oraz separacja zanieczyszczeń z wód opadowych i roztopowych pochodzących
z powierzchni zanieczyszczonych terenu dróg i parkingów zapewni konieczną ochronę wód
przed  zanieczyszczeniem.  Potencjalne  zagrożenie  dla  wód  podziemnych  stanowić  mogą
ewentualne wycieki z nieszczelnych sieci kanalizacyjnych. 
Sposób  postępowania  z odpadami  regulują  przepisy  ustawy  o  odpadach  i  ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, których przestrzeganie zapewni minimalizację
negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo – wodne.
Projektowana inwestycja, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie powinna wpłynąć
na  osiągnięcie  celów  środowiskowych  jednolitych  części  wód  powierzchniowych
i podziemnych, określonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
pod warunkiem respektowania wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. 

Powietrze 
atmosferyczne

Oddziaływanie  na  zanieczyszczenia  powietrza  w  trakcie  realizacji  ustaleń  planu  nastąpi
w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportu materiałów budowlanych. 
W trakcie funkcjonowania obiektów oddziaływania te będą związane głównie z emisją spalin
z pojazdów  mechanicznych  obsługujących  zabudowę  usługową.  Zanieczyszczenia
powstające w wyniku spalania benzyny oraz oleju napędowego to dwutlenek azotu, tlenek
węgla,  dwutlenek siarki,  węglowodory oraz pył zawieszony PM10 i PM2,5 kumulują się w
otoczeniu głównych szlaków komunikacyjnych o znacznym natężeniu ruchu. Nie przewiduje
się istotnego pogorszenia stanu powietrza w odniesieniu do stanu obecnego.
Ustalenia projektu planu w zakresie zaopatrzenia w ciepło wskazują zasadę wykorzystywania
do  ogrzewania  obiektów  energii  ze  źródeł  odnawialnych  albo  dobór  innych  rozwiązań
technicznych mających na celu unikanie lub ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych
substancji wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenie tzw. niskiej emisji
Biorąc  pod  uwagę  projektowane  przeznaczenie  tego  obszaru,  nie  przewiduje  się  emisji
z procesów technologicznych.
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KOMPONENT
ŚRODOWISKA

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA I ZAGROŻENIA

Powierzchnia ziemi Główne  przekształcenia  powierzchniowej  warstwy  litosfery,  które  będą  miały  miejsce
w wyniku realizacji ustaleń planu polegać będą na likwidacji pokrywy glebowej w miejscach
utwardzonych.
Prace budowlane (ziemne) powodują ingerencję w środowisko gruntowo-wodne, a przez to
mogą  mieć  wpływ  na  zanieczyszczenie  gleby.  Jednak  przy  właściwej  organizacji  prac
budowlanych, stosowanie w pełni sprawnego sprzętu budowlanego, właściwy nadzór oraz
przygotowanie terenu pod budowę, może skutecznie przeciwdziałać zanieczyszczeniu gleby. 
Należy  również  zauważyć,  że  obszar  zmian  powierzchni  ziemi  ograniczony  jest
projektowanym zagospodarowaniem, opartym na ustalonych w projekcie planu parametrach
i wskaźnikach  kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Niektóre
z prognozowanych  zmian  powierzchni  ziemi,  takie  jak  deformacja  terenu,  powstanie
wykopów  i  nasypów,  są  krótkotrwałe  i odwracalne  (ustąpią  po  zakończeniu  budowy
i docelowym  zagospodarowaniu  terenu).  Projekt  planu  nakazuje  zdjęcie  warstwy
próchnicznej  gleby  w miejscu  lokalizacji  projektowanych  obiektów  budowlanych  i  jej
zagospodarowanie na niezabudowanych częściach działek budowlanych lub terenach.
Zaznaczyć również należy, iż poprzez ustalenie w projekcie planu wskaźników minimalnego
udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej,  a  także  maksymalnej  powierzchni  zabudowy
w stosunku  do  powierzchni  działki  budowlanej,  zabudowana  może  zostać  jedynie  część
obszaru objętego projektem planu.

Krajobraz Realizacja ustaleń projektu planu istotnie wpłynie na krajobraz analizowanego terenu. Część
terenów  otwartych,  dotychczas  niezabudowanych,  zostanie  zajęta  pod  nową  zabudowę,
aczkolwiek  położoną  w  sąsiedztwie  istniejącej  po  przeciwnej  stronie  drogi  zabudowie
zagrodowej, Jej rodzaj oraz forma architektoniczna będą miały istotny wpływ na ocenę zmian
w krajobrazie tego obszaru, przy czym ocena ta zawsze będzie subiektywna. 
Ustalenia  projektu  planu  przewidują  ochronę  południowego  fragmentu  terenu  U  jako
integralną  część  obszaru  ekspozycji  przestrzennej  zabytków  stanowiących  dominanty
krajobrazowe  oraz  ich  otoczenia,  tj.  zespołu  klasztornego  w miejscowości  Święta  Anna,
zlokalizowanego poza granicami obszaru objętego planem.

Klimat Ze względu na niewielką skalę projektowanych zmian nie przewiduje się wpływu na zmianę
klimatu. Zmiany mikroklimatyczne będą polegać na przekształcaniu się topoklimatu terenów
otwartych  w kierunku topoklimatu  terenów zabudowanych.  Nie przewiduje się  jednak aby
naturalny bilans cieplny został istotnie zaburzony przez wprowadzone zainwestowanie.
Korzystny wpływ na kształtowanie mikroklimatu będzie miał, przewidziany projektem planu,
udział  powierzchni  biologicznie  czynnej  oraz  zastosowanie  rozwiązań  technicznych
służących zatrzymaniu wód w obrębie nieruchomości.
W przypadku projektowanych  funkcji  terenu  emisja  gazów cieplarnianych  będzie  wynikać
w głównej mierze ze spalania paliw w celach grzewczych. Do ograniczenia emisji dwutlenku
węgla przyczyni się wykorzystanie do ogrzewania obiektów energii ze źródeł odnawialnych
albo dobór innych rozwiązań technicznych mających na celu unikanie lub ograniczanie emisji
gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza.
Mimo, że w wyniku realizacji  ustaleń projektu planu nastąpi  wzrost  powierzchni  pokrytych
utwardzonymi nawierzchniami, które będą powodować większe kumulowanie ciepła, a wzrost
zanieczyszczeń powietrza  przyczyni się do  niewielkiego  zmniejszenia  wilgotności,  nie
przewiduje  się,  aby  planowane  do  budowy  i  użytkowane  obiekty  miały  istotny  wpływ  na
zmianę klimatu.

Zasoby naturalne W rejonie  terenu objętego analizą zasobem naturalnym są wody Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 408. Realizacja ustaleń planu nie wpłynie znacząco na warunki zasilania
zbiornika, ani nie ograniczy dostępu do jego zasobów.

Zabytki i obiekty 
o wartościach 
kulturowych

W obszarze objętym planem nie występują zabytki oraz obiekty o wartościach kulturowych.

Dobra materialne W wyniku realizacji ustaleń projektu planu powiększone zostaną zasoby dóbr materialnych.
Realizacja  projektu planu przyczyni  się  do wzrostu dochodów gminy z tytułu  podatku od
nieruchomości.  
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7.2 Przewidywane typy oddziaływań  wynikające z realizacji projektowanego dokumentu

Poniżej  w  tabeli  przedstawiono  typy  oddziaływań  możliwych  do  wystąpienia:  bezpośrednie,

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe, zarówno na etapie

budowy jak i eksploatacji zrealizowanego przeznaczenia terenu.  

typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji

bezpośrednie 

 zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej, likwidacja 
istniejącej pokrywy roślinnej 

 zanieczyszczenie powietrza 
spalinami pochodzącymi z maszyn
pracujących na budowie, zapylenie

 wzrost poziomu hałasu 
związanego z pracami 
budowlanymi przy tworzeniu 
nowych obiektów kubaturowych i 
ciągów komunikacyjnych 
realizowanych w ramach zmiany 
przekształcenia terenu 

 wzrost ilości wytwarzanych odpadów
 wzrost ilości odprowadzanych 

ścieków
 wzrost emisji hałasu związanego 

z funkcjonowaniem terenu usług

pośrednie  brak znaczących oddziaływań

 wraz ze wzrostem powierzchni 
zabudowy synantropizacja 
występujących  zbiorowisk roślinnych

 generowanie ruchu pojazdów na 
terenach nowo zainwestowanych

wtórne  brak znaczących oddziaływań  brak znaczących oddziaływań

skumulowane  brak znaczących oddziaływań
 zwiększony wpływ antropogeniczny 

na terenach biologicznie czynnych

krótkoterminowe

 hałas budowlany związany z 
realizacją zagospodarowania 
wprowadzanego w projekcie planu

 zanieczyszczenie powietrza 
związane z pracami budowlanymi

 powstawanie odpadów 
budowlanych

 brak znaczących oddziaływań

długoterminowe  brak znaczących oddziaływań

 zmiany morfologii terenu związane 
z powstawaniem nowych obiektów

 synantropizacja szaty roślinnej w 
rejonie nowej zabudowy;

 emisja hałasu komunikacyjnego 
związanego z obsługą obiektów;

stałe  brak znaczących oddziaływań
 zwiększenie powierzchni terenów 

utwardzonych

chwilowe  powstanie odpadów „budowlanych”
oraz gruntu z wykopów

 zwiększenie natężenia ruchu 
komunikacyjnego

8.  Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu

Organ opracowujący projekt  dokumentu w tym przepadku plan miejscowy,   zobowiązany  jest

monitorować skutki  wpływu na środowisko wynikające z  realizacji  jego postanowień.  Ma to umożliwić

szybkie  podjęcie  działań zmierzających do usunięcia  negatywnych  zmian w środowisku,  które  można

zaobserwować dzięki odpowiednim narzędziom pomiarowo – kontrolnym.
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W ramach państwowego monitoringu środowiska, prowadzonego przez właściwe organy inspekcji

ochrony  środowiska,  monitorowane  są  niektóre  komponenty  środowiska.  Zatem  monitoring  skutków

realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania

na środowisko może polegać na analizie i ocenie poszczególnych komponentów środowiska w oparciu

o wyniki pomiarów uzyskane w ramach państwowego monitoringu środowiska lub też w ramach innych

systemów kontrolno  –  pomiarowych  prowadzonych przez organy administracji  publicznej   gminy oraz

podmioty  gospodarcze,  o  ile  dotyczą  one  obszaru  objętego  miejscowym  planem  zagospodarowania

przestrzennego.

Biorąc pod uwagę podstawowe cele sporządzanego planu i przedmiot regulacji planistycznych,

działania zapisane w ustaleniach planu, a także odporność i stan środowiska przyrodniczego oraz możliwy

wpływ ustaleń planu na środowisko proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień planu, a –

później  monitoringiem określonym  w  art.  55  ust.  3  pkt  5  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,  następujące  elementy:  wody  podziemne  oraz  stan

powietrza atmosferycznego.

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie obejmujące:

 kontrole stanu wód podziemnych (2 raz w roku);

 pomiary jakości powietrza (1 raz w roku).

9. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

 Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 104 Ustawy

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

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Skutki  realizacji

ustaleń projektu planu będą mieć charakter lokalny.

10. Rozwiązania mające na celu zapobieganie,  ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko 

Ustalenia  projektu  planu  uwzględniają  wymogi  ochrony  środowiska  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami,  zawierają również szereg ustaleń minimalizujących jego negatywny wpływ na środowisko.

Do najistotniejszych z nich należą: 

   w zakresie ochrony wód i     gruntów:

- zakaz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

- zakaz lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków,

- nakaz uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem oraz postępowania ze ściekami

w sposób uniemożliwiający przedostawanie się zanieczyszczeń do wód i do ziemi, stosownie do

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
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- uwzględnienie  regulacji  wynikających  z  Rozporządzenia  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód

regionu wodnego Warty, dotyczących całego obszaru objętego planem,

- dopuszczenie zastosowania rozwiązań technicznych służących zatrzymaniu i wykorzystaniu wód

w granicach działki budowlanej,

- wymóg  postępowania  z  odpadami  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012 r.

o odpadach i ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach;

- w zakresie ochrony powietrza:

- ustalenie zasady wykorzystywania do ogrzewania obiektów energii ze źródeł odnawialnych albo

dobór innych rozwiązań technicznych mających na celu unikanie lub ograniczanie emisji gazów

cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenie tzw. niskiej

emisji.

W celu minimalizacji niekorzystnych skutków realizacji ustaleń planu dla środowiska  ograniczono

powierzchnię  trwałego  zainwestowania  terenu  zabudowy  usługowej  (U)  poprzez  ustalenie  dla  niego

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 30%.

Zajęcie  nowych  terenów  pod  zainwestowanie  zawsze  powoduje  zmiany  w  środowisku

przyrodniczym. Najczęściej jest to wpływ niekorzystny, którego całkowite wyeliminowanie jest niemożliwe.

Na  etapie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  sporządzanej  do  projektu  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego nie jest możliwe precyzyjne określenie wielkości (skali) oddziaływania

określonego czynnika (np. intensywności i zasięgu oddziaływania). Prognoza wskazuje przede wszystkim

kierunki  oddziaływania  skutków  ustaleń  planu  oraz  dokonuje  ich  wstępnej  analizy  i  oceny.

W analizowanym  dokumencie  określono  zasady,  które  ograniczają  wpływ  realizacji  jego  ustaleń  na

środowisko. Realizacja ustaleń projektu planu nie wymaga  kompensacji przyrodniczej, która ma ona na

celu zrównoważenie negatywnych skutków realizacji  i  eksploatacji  przedsięwzięcia poprzez zalesianie,

zadrzewianie  lub  tworzenie  skupień  roślinności,  prowadzących  do  wyrównania  szkód  dokonanych

w środowisku..  

Analizowany  dokument  obejmuje  obszar  o  powierzchni  ok.  1,0  ha.  Wyznaczone  dla  niego

w studium  kierunki  przeznaczenia  terenu,  właściwie  przesądzają  o przyjętych  rozwiązaniach  i istotnie

ograniczają wariantowanie przestrzeni na etapie planu miejscowego. Rozwiązania alternatywne w tym

przypadku mogą ograniczyć się do  zaniechania realizacji  inwestycji  i pozostawienie terenu w obecnym

stanie użytkowania i z przeznaczeniem terenu wynikającym z obowiązującego planu miejscowego – teren

usług turystyczno – wypoczynkowych (UT,U).
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Niniejsze opracowanie jest  prognozą oddziaływania na  środowisko ustaleń  miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w gminie Dąbrowa Zielona w miejscowości

Św. Anna.

Podstawowym celem prognozy  opracowywanej  równocześnie  z  projektem miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego jest identyfikacja i  przewidzenie możliwych wpływów na  środowisko

biogeofizyczne oraz na zdrowie ludzi, jakie potencjalnie mogą nastąpić na skutek realizacji ustaleń planu

oraz współpraca z autorem projektu planu w celu wyeliminowania niekorzystnych ustaleń,  które mogą

spowodować  negatywne skutki dla  środowiska. Ważnym zadaniem prognozy jest informowanie lokalnej

społeczności,  władz  samorządowych  i  podmiotów gospodarczych  o  skutkach  realizacji  ustaleń planu.

Niniejsza prognoza opracowana została w celu dokonania oceny skutków ewentualnych oddziaływań na

środowisko, na najważniejsze jego komponenty, jakie mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń projektu

planu.  Prognozę  opracowano  na  podstawie  analizy  projektu  planu  oraz   materiałów  źródłowych

dotyczących charakterystyki i stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. 

Zakres  prognozy  odpowiada  wymogom  wynikającym  z  ustawy  z  dnia  3  października  2008 r.

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawowym  celem  planu  miejscowego  jest  stworzenie  prawnych  warunków  dla

zagospodarowania przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego

i wymogami  zrównoważonego  rozwoju  oraz  kierunkami  wyznaczonymi  w  Studium  uwarunkowań

i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Dąbrowa  Zielona.  Analizowany  dokument  jest

zmianą ustaleń obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy  Dąbrowa Zielona dla miejscowości Św. Anna, przyjętego Uchwałą Nr XXXV/216/09 Rady Gminy

Dąbrowa Zielona z dnia 29 września 2009 r. Podjecie prac planistycznych w analizowanym przypadku ma

na celu stworzenie prawnych uwarunkowań dla rozwoju funkcji usługowej. 

W  stanie  istniejącym,  obszar  obejmuje  powierzchnię  1,0  ha  i  jest  porośnięty  zbiorowiskim

nieleśnym dawniej wykorzystywany rolniczo.

Plan  miejscowy  tworzy  warunki  przestrzenne  dla  prawidłowego  funkcjonowania  obszaru,

kształtowania przestrzeni zgodnie z predyspozycjami obszaru w sposób kontrolowany i zrównoważony

w oparciu o zasadę ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu miejscowego

umożliwi:

 kształtowanie przestrzeni uwzględniające: relacje z terenami otaczającymi,

 prawidłową obsługę komunikacyjną i infrastrukturą techniczną,  

 kształtowanie zabudowy w sposób racjonalnie wykorzystujący przestrzeń i w uporządkowanym

układzie urbanistycznym.

Przy  pełnej  realizacji  ustaleń planu,  która  będzie  jednocześnie  uwzględniać warunki  i  zasady

zagospodarowania  terenu  nie  powinny  wystąpić takie  zagrożenia  środowiska  mające  swoje  źródła

w obszarze opracowania, które prowadziłyby do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
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W związku z realizacją ustaleń projektu planu potencjalnie  wystąpi:

 zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków

 zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów,

 pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego,

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną,

 zmiana krajobrazu.

Wprowadzenie  zabudowy  na  tereny  otwarte  spowoduje  likwidację  powierzchni  biologicznie

czynnej,  w  miejscach  przeznaczonych  pod  lokalizację  obiektów  bezpowrotnemu  zniszczeniu  ulegnie

wierzchnia warstwa gleby wraz z pokrywą roślinną i występującą fauną glebową. Ze względu na położenie

obszaru opracowania poza siedliskami cennymi przyrodniczo nie będzie to oddziaływanie znaczące dla

środowiska. 

Projekt planu jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony  środowiska oraz zgodny

z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.
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12. Materiały źródłowe

W opracowaniu wykorzystano:

- Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  zlokalizowanego  w  gminie

Dąbrowa Zielona wraz z uzasadnieniem,

- Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Dąbrowa  Zielona  -

Uchwała Nr IV/30/02 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zm. ,

- Miejscowy plan zagospodarowania  przestrzennego  gminy Dąbrowa Zielona dla  miejscowości

Św.  Anna,  przyjętego  Uchwałą  Nr  XXXV/216/09  Rady  Gminy  Dąbrowa  Zielona  z  dnia

29 września 2009 r.,

- „Korytarze  ekologiczne  w województwie  śląskim  –  koncepcja  do  planu  zagospodarowania

przestrzennego  województwa”  (Parusel  J.B.,  Skowrońska  K.  Wower  A.  (red.)  2007  CDPGŚ,

Katowice),

- Mapa sozologiczna w skali 1:50 000,  Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1996,

- Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 2000 (wraz z objaśnieniami),

- Mapa geologiczna – gospodarcza Polski w skali 1:50 000,  PIG, Warszawa, 1997,

- Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 1993,

- Mapa glebowo–rolnicza, skala 1:5000, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Łodzi,

- Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1981 wyd. V,

- Plan  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  śląskiego  2020+,  Uchwała   nr  V/26/2/2016

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 20016 r.

- Stan środowiska w województwie śląskim (raport 2015). Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice

2016 r.
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