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1. WPROWADZENIE 

1.1. Informacje wstępne. 

Niniejsze opracowanie dotyczy obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 
XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czterech terenów zlokalizowanych pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną 
(teren nr 1), ul. Krasińskiego i ul. Równoległą (teren nr  2), Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota (teren nr 3) 
oraz ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego (teren nr 4) w Katowicach.  
Opracowanie dotyczy terenu określonego numerem 1, czyli terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. 
Graniczną. 
Opracowanie wykonano na podstawie umowy Nr PP/4/2014 z dnia 16.01.2014 zawartej z Zamawiającym. 
Prognoza zawiera część tekstową i załącznik graficzny. 

1.2. Podstawa prawna opracowania prognozy. 

Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowią: 
 Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi 

zmianami); 
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 
1235 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. 
poz. 199 z późniejszymi zmianami); 

oraz na szczeblu międzynarodowym: 
 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko, 
 Dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu 

do informacji dotyczących środowiska. 

1.3. Cel, zakres prognozy. 

Celem prognozy jest identyfikacja oraz ocena wpływu projektowanych rozwiązań planistycznych na środowisko 
przyrodnicze, a także ocena skuteczności przyjętych rozwiązań proekologicznych. Prognoza oddziaływania na 
środowisko jest dokumentem obligatoryjnym w procesie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Jej miejsce w procedurze planistycznej określa art. 46 i art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami), a także art. 
17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 
2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami). W toku prac planistycznych prognoza podlega opiniowaniu i uzgadnianiu, 
wraz z projektem planu przez właściwe, wymagane prawem organy. Podlega również udostępnieniu opinii społecznej 
na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 

Prognoza do projektu planu miejscowego jest częścią postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, jednego z głównych narzędzi realizacyjnych zasady zrównoważonego rozwoju. Idea zrównoważonego 
rozwoju, najpełniej odzwierciedlona jest w tzw. Strategii Lizbońskiej (przyjętej w 2000 roku), należy do podstawowych 
zasad tworzenia i wdrażania polityk wspólnotowych, określonych w traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. 
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy bowiem całego procesu planistycznego. Pozwala to, we wszystkich 
fazach planowania, uwzględnić wzajemne relacje pomiędzy uwarunkowaniami przyrodniczymi a przyjętymi 
rozwiązaniami planistycznymi. Skuteczność realizacji polityki ekologicznej państwa, opartej na zasadach 
zrównoważonego rozwoju, w dużej mierze zależy bowiem od racjonalnego zagospodarowania przestrzennego kraju, 
regionów i poszczególnych gmin. Polityka proekologiczna powinna uzyskać akceptację lokalnej społeczności. Służą 
temu m.in. opracowanie ekofizjograficzne i prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Prognoza oddziaływania na środowisko jest wykładana do publicznego wglądu.  

W trakcie sporządzania prognozy kierowano się również wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Katowicach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem nr WOOŚ.411.155.2012.RK1 z dnia 09.08.2012 r. 
uzgadnia zakres prognozy zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2. 

Ponadto w prognozie należy uwzględnić wyniki analizy skumulowanych oddziaływań na środowisko, wynikających z 
obecnego i planowanego zagospodarowania terenu, którego przedmiotowy dokument dotyczy, jak i sposobu 
użytkowania obszarów przyległych. W szczególności prognoza powinna: 

 uwzględnić wyniki analizy skumulowanych oddziaływań na środowisko, wynikających z obecnego i planowanego 
zagospodarowania terenu, którego przedmiotowy dokument dotyczy, sposobu użytkowania obszarów przyległych. 

 analizować wpływ realizacji ustaleń planu na wartości przyrodnicze, pod kątem zachowania terenów czynnych 
przyrodniczo oraz możliwości utrzymania lub poprawy systemu terenów zieleni w mieście. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach pismem nr NS/NZ/522/21/12 z dnia 13 sierpnia 2012r. 
uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie zgodny z art. 51 ust. 2 Ustawy. 

Przedmiotowa prognoza zgodnie z art. 51 ust. 2 ww. Ustawy. 
Zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami, 
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 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
 
Określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności dotyczącej obszarów podlegającej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004 r. o 
ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i 
podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności: 

 różnorodność biologiczną, 
 ludzi, 
 zwierzęta, 
 rośliny, 
 wodę, 
 powietrze, 
 powierzchnię ziemi, 
 krajobraz, 
 klimat, 
 zasoby naturalne, 
 zabytki, 
 dobra materialne, 
 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 
Przedstawia: 

 rozwiązanie mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie 
braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy. 

 

1.4. Metodyka, wykorzystane materiały sporządzonej Prognozy. 

Prognozę oddziaływania na środowisko Planu sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczących 
charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących 
oddziaływań oraz obszarów prawnie chronionych i tendencji niektórych zjawisk, procesów przyrodniczych. 
Wykorzystano również metody analityczne, badania fizyczne, analizy map, zdjęć lotniczych i satelitarnych, zbiory 
statystyczne i meteorologiczne.  
Ponadto w prognozie uwzględniono informacje zawarte w dokumentach powiązanych z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego takich jak: 
 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" Edycja II przyjęte 

uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012r.;  
 Opracowanie Ekofizjograficzne – Problemowe Miasta Katowice. Dąbrowa Górnicza, październik 2004r. 
 Opracowanie Ekofizjograficzne Miasta Katowice. Dąbrowa Górnicza, październik 2005r. 
 Adaptacja i uaktualnienie opracowania ekofizjograficznego podstawowego miasta Katowice sporządzone na 

potrzeby analizowanego planu, maj 2014r. 
 Program ochrony środowiska przed hałasem, Katowice, 2010r. 

 

1.5 Ocena celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 
krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu oraz stopień ich uwzględnienia. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w wielu 
dokumentach strategicznych opracowanych na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zawarte w dyrektywach UE. 
Integracja z Unią wyznaczyła zupełnie nowe ramy dla rozwoju regionalnego. Dlatego projekt planu miejscowego 
wyznacza nowe pole działań między innymi dla ochrony i kształtowania środowiska oraz jego zasobów, środowiska 
kulturowego oraz tożsamości narodowej i regionalnej. Realizacja tych działań umożliwi włączenie potencjału 
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przyrodniczego w europejski system ekologiczny i wykorzystanie go dla turystyki i rekreacji, a także wygenerowanie 
procesów dostosowujących przestrzeń analizowanego do jakościowych wymagań XXI wieku. 
W projektach planów miejscowych należy uwzględnić priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające z 
dokumentów przyjętych na szczeblu krajowym i samorządowym oraz porozumień międzynarodowych, a także 
dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej. 
Najważniejsze umowy międzynarodowe, które należy brać pod uwagę przy sporządzaniu dokumentów to: 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku 
dnia 9 maja 1992 roku – w której Polska zobowiązuje się do podjęcia działań zmierzających do 
ograniczenia emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych; 

 Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu z dnia 11 grudnia 1997 roku, w którym Polska zobowiązuje się 
podjąć działania zmierzające do ograniczenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych, obejmujące w 
szczególności: energię (spalanie paliw, emisje lotne z paliw), procesy przemysłowe, zużycie 
rozpuszczalników i innych produktów, rolnictwo, odpady; 

 Konwencja o różnorodności biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 roku; 

 Konwencja Berneńska o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych 
z 1979 roku (ratyfikowana przez Polskę w1982 roku); 

Obszar prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska dotyczy około 79 dyrektyw. Działania Wspólnoty w 
zakresie ochrony środowiska dotyczą zapobiegania, likwidacji szkód w szczególności u źródła, pokrywania kosztów 
przez sprawcę. Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym są ściśle powiązane z celami Unijnymi i mają swoje 
odzwierciedlenie w polskim prawodawstwie. 
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Cele ochrony środowiska wyznaczone na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym uwzględnione w Projekcie planu. 

Lp. Podstawa prawna Cel ochrony środowiska Szczegółowe zapisy Planu zapewniające zgodność 

1.  Dyrektywa 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 23  października 
2000r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej 
(Ramowa Dyrektywa  Wodna) 
(Dz.Urz. UE L z 2000 r. Nr 327,  
poz. 1 z późn. zmian.); 

Zapewnienie właściwej ochrony wód  
i zapobieganie postępującej 
degradacji.  Dyrektywa zobowiązuje 
do osiągnięcia przynajmniej dobrego 
stanu wód do 2015r., co jest 
warunkiem niezbędnym dla właściwej 
ochrony gatunków i siedlisk 
bezpośrednio zależnych od wody. 

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez zapisy: 
W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

 obsługę z miejskiej sieci wodociągowej; 

 możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i 
przeciwpożarowych. 

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

 nakaz odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji miejskiej, z preferencją systemu 
rozdzielczego. 

2.  Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 
1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych 
(91/271/EWG), 

Wymóg wyposażenia w systemy 
zbierania ścieków komunalnych. 

Plan reguluje gospodarkę wodno-ściekową poprzez w/w zapisy 

 

3.  Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 roku w sprawie jakości 
powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy (Dz. Urz. 
UE L 152 z 11.06.2008) 

Ochrona powietrza należy do 
najistotniejszych zadań 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. 

Plan zapewnia ochronę powietrza poprzez ustalenia: 

 dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej, z zastrzeżeniem pkt 2, 

 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 
o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności przekraczającej 85%,  
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną, 
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jako instalacji zintegrowanych z budynkiem lub jego bezpośrednim 

otoczeniem oraz estetycznie w niego wkomponowanym. 

 nakaz utrzymania emisji do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z 
zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności; 

4.  Polityka ekologiczna państwa w 
latach 2009–2012 z 
perspektywą do 2016 r. planach 
wyników monitoringu 
środowiska. 

Zachowanie bogatej  
różnorodności biologicznej na  
rożnych poziomach  organizacji:  
wewnątrzgatunkowym,  
gatunkowym,  ponadgatunkowym, 
wraz  z umożliwieniem  
zrównoważonego rozwoju  
gospodarczego kraju, który  
w sposób niekonfliktowy  
współistnieje z różnorodnością  
biologiczną. 

 Ustalono minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy od 2% – 35%.  

 Ustalono zachowanie i rozwój terenów zieleni urządzonej jako cennych ekosystemów  środowiska zurbanizowanego. 
 

Prace w kierunku racjonalnego  
użytkowania zasobów leśnych  
przez kształtowanie ich właściwej 
struktury  gatunkowej i wiekowej z 
zachowaniem bogactwa 
biologicznego. 

W granicach opracowania brak terenów leśnych. 
 

Racjonalizacja  gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych  
i podziemnych w taki sposób,  
aby uchronić gospodarkę  narodową 
od deficytów wody  i zabezpieczyć 
przed skutkami  powodzi. 

W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

 nakaz odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji miejskiej, z preferencją systemu 
rozdzielczego. 

W obszarze opracowania nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszary na których wystąpienie 
powodzi jest prawdopodobne. 

Ochrona powierzchni ziemi,  
w szczególności gruntów  

W granicach opracowania brak terenów użytkowanych rolniczo.  
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użytkowanych rolniczo. 

Racjonalizacja zaopatrzenia  
ludności oraz sektorów  
gospodarczych w kopaliny  i wodę z 
zasobów  podziemnych oraz 
otoczenia  ich ochroną przed 
ilościową  i jakościową degradacją. 

W obszarze objętym Planem, w związku z występowaniem złoża węgla kamiennego „Katowice”, ustalono: 

 w całym obszarze planu występuje udokumentowane złoże węgla kamiennego „Katowice”; 

 cały obszar objęty planem położony jest w granicach obszaru górniczego „Bogucice” i terenu górniczego „Katowice - Bogucice - 
Załęże” zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”, ustanowionych dla eksploatacji złoża o którym mowa w pkt 1; 

Spełnienie zobowiązań  
wynikających z Traktatu  
Akcesyjnego i dyrektyw  
unijnych dotyczących limitów  
emisji zanieczyszczeń. 

W planie ustalono: 

 dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej, z zastrzeżeniem pkt 2, 

 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 
o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności przekraczającej 85%,  
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną, 
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jako instalacji zintegrowanych z budynkiem lub jego bezpośrednim 

otoczeniem oraz estetycznie w niego wkomponowanym. 

 nakaz utrzymania emisji do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z 
zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności; 

Utrzymanie lub osiągnięcie  
dobrego stanu wszystkich  wód, w 
tym zachowanie  i przywrócenie 
ciągłości ekologicznej cieków. 

W planie ustalono: 

 nakaz odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji miejskiej, z preferencją systemu 
rozdzielczego. 

5.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 
2001 roku Prawo ochrony 
środowiska  
 

Ustawa określa: 

 zasady ochrony środowiska; 

 warunki korzystania ze 
środowiska; 

 obowiązki administracji 
publicznej związane z ochroną 
środowiska. 

W Art. 72. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska określono, że: 
1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w 
szczególności przez: 
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego 
gospodarowania gruntami: 
W projekcie planu w pełni wykorzystano potencjał terenu położonego w strefie śródmiejskiej, przeznaczając go pod zabudowę 
usługową, z zachowaniem istniejących terenów wartościowej zieleni miejskiej.  
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż: 
W granicach opracowania ujawniono występowanie złoża węgla kamiennego „Katowice” 
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 
odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 
terenów zieleni: 
W projekcie planu założono utrzymanie istniejącej zabudowy oraz określono warunki realizacji ewentualnej nowej zabudowy lub 
wymiany istniejącej w terenach już zainwestowanych. Cała zabudowa ma być podłączona do zbiorczych sieci infrastruktury 
technicznej lub mieć zapewnione inne sposoby wyposażenia w infrastrukturę techniczną przy zastosowaniu rozwiązań 
proekologicznych. W projekcie planu chroni się również wartościowe tereny zieleni przed ewentualną ekspansją zabudowy na te 
tereny. 
4) […]; 
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych: 
W projekcie planu zastosowano zapisy mające na celu ochronę istniejących walorów środowiska kulturowego i krajobrazu 
kulturowego. Wprowadzono również ustalenia służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego. Kształtowanie warunków 
klimatycznych, przy obecnym zagospodarowaniu terenu jest praktycznie niemożliwe. 
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom: 
Na analizowanym obszarze nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych ani zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami 
elektromagnetycznymi. 
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem w projekcie planu odnosi się do ustalenia właściwej gospodarki cieplnej, która jest tu 
głównym źródłem zanieczyszczeń. W tym zakresie ustalono: 

 dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej, z zastrzeżeniem pkt 2, 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
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 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 
o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności przekraczającej 85%,  
o systemy grzewcze zasilane energią elektryczną, 
o systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jako instalacji zintegrowanych z budynkiem lub jego bezpośrednim 

otoczeniem oraz estetycznie w niego wkomponowanym. 
Ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych byłoby możliwe wyłącznie poprzez ograniczenie ruchu samochodowego, co nie 
leży w zakresie ustaleń planu.  
Ochrona wód, gleby i ziemi w planie została zapewniona nakazem odbioru ścieków przez miejską sieć kanalizacyjną, dodatkowo w 
obrębie terenów oznaczonych symbolem 10ZP oraz 01UUP, był zlokalizowany dawny cmentarz ewangelicki – wszelkie prace ziemne, 
naruszające głębsze warstwy gruntu, należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów wynikających z niniejszego uwarunkowania. 
Ochrona przed hałasem w planie została zapewniona poprzez nakaz utrzymania poziomów hałasu w środowisku dopuszczonych 
przepisami odrębnymi: 

 ustala się iż teren objęty planem, należy traktować jako teren w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w świetle 
art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 nakaz utrzymania emisji do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z 
zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności; 

W obszarze planu nie wykazano występowania wibracji i nie zastosowano żadnych rozwiązań w tym zakresie. Odnośnie ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustalono: 

 nakaz utrzymania emisji do środowiska na poziomach nie przekraczających dopuszczonych wartości, określonych w przepisach z 
zakresu ochrony środowiska od istniejących, przebudowanych i nowo wznoszonych obiektów oraz prowadzonych działalności; 

2. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem 
w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi 
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia. 
Plan zachowuje w miarę możliwości tereny zieleni miejskiej. Plan ustala równocześnie minimalne wskaźniki powierzchni biologicznie 
czynnych na terenach przewidzianych do zabudowy od 2% – 35%.  
3. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego określa się także sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk 
żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi. 
Obszary zdegradowane w obszarze planu nie występują. 

6.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 roku o ochronie 
przyrody. 

 Nie ma zastosowania w przypadku omawianego obszaru. 

7.  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 
roku Prawo wodne 

Ochrona wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ochrona 
przeciwpowodziowa. 

Ustawa ma zastosowanie w obszarze planu w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami 
oraz ochrony przeciwpowodziowej. Uwzględnione zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych zostały opisane powyżej. 
Natomiast jeśli chodzi o ochronę przeciwpowodziową w obszarze opracowania nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz obszary na których wystąpienie powodzi jest prawdopodobne. 

8.  Ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 roku O odpadach  

Reguluje kwestie związane z 
właściwą gospodarka odpadami. 

W projekcie planu ustalono: 

 nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych: 
o w budynkach lub zadaszonych wiatach, 
o sytuowanych w sposób estetycznie wkomponowany w otoczenie, 
o osłoniętych od strony przestrzeni ogólnodostępnych, 
o zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych; 

9.  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 
roku Prawo geologiczne i 
górnicze.  

Regulują kwestie z zakresu 
poszukiwania i wydobywania złóż 
surowców naturalnych. 

Zgodnie art. 95 w celu ochrony udokumentowanych złóż kopalin ujawnia się je w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. W granicach opracowania ujawniono występowanie złoża węgla kamiennego „Katowice” 
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2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

2.1. Położenie fizyczno-geograficzne 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998), obszar Miasta Katowice znajduje się w 
obrębie jednej podprowincji:  
Podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska (341),  
makroregion   Wyżyna Śląska (341.1), 
mezoregion   Wyżyna Katowicka (341.13) 

 
Wyżyna Katowicka zajmuje centralną część Wyżyny Śląskiej. Zbudowana jest z węglonośnych skał karbońskich, na 
których zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu. W obrębie Wyżyny Katowickiej możemy wyróżnić: Płaskowyż 
Bytomsko-Katowicki - zajmujący północną, zachodnią oraz centralną jej część, Zrąb Mikołowski - położony na południu 
oraz Wysoczyznę Dąbrowską i Kotlinę Mysłowicką - położone na wschodzie.  
Teren objęty zmianą planu o powierzchni ok. 16,8ha położony jest w północnej części Katowic w  dzielnicy Osiedle 
Paderewskiego Muchowiec. Od północy i zachodu graniczy z dzielnicą Śródmieście.  
 
Obszar opracowania obejmuje teren Placu Rady Europy wraz z przyległymi terenami usługowymi o charakterze 
ogólnomiejskim. Od północy granicę obszaru opracowania stanowi ul. Przemysłowa, od południa ul. Sowińskiego, od 
wschodu ulica Graniczna i od zachodu ul. Damrota. Od wschodu i południa analizowany obszar sąsiaduje z terenami 
zabudowy mieszkaniowej (osiedle Paderewskiego). Od północy obszar opracowania sąsiaduje z zabudową usługową tj. 
m.in. siedzibą Katowickiego Holdingu Węglowego, z kościołem p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 
pośrednio z budynkami Akademii Muzycznej. Natomiast od zachodu z budynkami Szpitala Klinicznego im. A. 
Mielęckiego, Banku PKO, Izby Skarbowej oraz  z zabytkowym zespołem cmentarnym, który tworzą cmentarz 
ewangelicki z 1882 i cmentarz rzymskokatolicki z 1860 (zespół został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 
A/1516/93 z 26 lutego 1993).  

 
 
Dzielnica Osiedle Paderewskiego Muchowiec jest zróżnicowana pod względem użytkowania terenów. Część północna to 
głównie tereny mieszkaniowe z usługami (os. Paderewskiego). Część centralna w rejonie autostrady obejmuje tereny 
centrów usługowo-handlowych o charakterze ogólnomiejskim (Centrum Handlowe 3 Stawy). W części południowej 
obszaru dzielnicy położone są tereny rekreacyjne Katowickiego Parku Leśnego oraz lotnisko sportowe Muchowiec. 
Około 70% terenów dzielnicy to tereny zainwestowane, ok. 30% stanowią tereny parkowo-leśne. Nowa zabudowa 
mieszkaniowa rozwija się w kierunku Doliny Trzech Stawów, stara z lat 70. podlega rehabilitacji. Na obszarze dzielnicy 
występują stopniowo likwidowane tereny poprzemysłowe. Główny układ komunikacyjny tworzą na kierunku wschód-
zachód: tory kolejowe, aleja Górnośląska, bocznice kolejowe, ul. 73. Pułku Piechoty, a na kierunku północ-południe: ul. 
Francuska i ul. Murckowska. 
O wysokiej atrakcyjności krajobrazu miejskiego dzielnicy decydują: 

o walory przyrodnicze: Katowicki Park Leśny, o funkcjach rekreacyjnych z istniejącymi zbiornikami wodnymi, 

o atrakcyjna zabudowa mieszkaniowa, 

o bezpośrednie sąsiedztwo nowego centrum biznesowego i kulturalnego powstałego wokół placu Rady Europy, 

o bliskość położenia względem takich obiektów ścisłego centrum miasta jak: dworzec kolejowy, Rynek, ciąg 
handlowy ul. Warszawskiej i 3 Maja. 

2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

W profilu geologicznym  omawiany teren reprezentowany jest głównie przez utwory karbonu górnego (łupki, piaskowce i 
węgiel warstw orzeskich (westfal B)) oraz karbon górny produktywny – warstwy orzeskie (łupki szare, piaskowce i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_przy_ul._Francuskiej_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rejestr_zabytk%C3%B3w
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węgiel) i plejstoceńskie gliny zwałowe. W budowie geologicznej można również odnaleźć ślady czwartorzędu 
reprezentowanego przez holoceńskie osady rzeczne. 
Znaczącą część terenu pokrywają grunty nienośne pochodzenia naturalnego (namuły organiczno-mineralne z 
rozwarstwieniami piasków pylastych oraz pyły holoceńskie i plejstoceńskie) lub antropogenicznego (nasypy 
przemysłowo-górnicze, przeróbcze, wtórne, nasypy budowlane i inne). Są to grunty spoiste, nieskonsolidowane oraz 
luźne piaszczyste o obciążeniach dopuszczalnych do 0,05MPa. (Źródło: Opinia górniczo – geologiczna 237-1/12 dla 
uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenów górniczych z dn. 16 sierpnia 2012 r.).  
Charakteryzują się one niekorzystnymi warunkami geologiczno - inżynierskimi, nie nadają się one do posadowień 
bezpośrednich z wodami gruntowymi zalegającymi na poziomie do 2 m p.p.t. W ich obszarze przed realizacją zabudowy, 
dla obiektów budowlanych wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii 
geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy wykonać dokumentację 
geologiczno-inżynierską. 
Analizowany teren położony jest w granicach terenu górniczego „Katowice – Bogucice – Zalęże” zlikwidowanej KWK 
„Katowice-Kleofas”. Na terenie nadal istnieje obszar górniczy "Bogucice". Eksploatacja górnicza w tym rejonie została 
zakończona i do 2020r. nie przewiduje się eksploatacji.  
Wykaz złóż węgla kamiennego - tys. T 

Nazwa złoża Stan 
zagospodarowania 

złoża 

Zasoby geologiczne bilansowe Zasoby 
przemysłowe 

Wydobycie 

Razem A+B+C1 C2+D 

Katowice Z 
złoże zaniechane 

116 785 92 162 24 623 – – 

   Źródło: BILANS ZASOBÓW KOPALIN I WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE wg stanu na 31 XII 2013 r. 

Udokumentowane złoża surowców zgodnie z Prawem ochrony środowiska (art. 125, art. 126) podlegają ochronie oraz 
zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym (art. 95) ujawnieniu w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 
 

Analizowany teren znajduje się w obrębie Płaskowyżu Katowickiego. Płaskowyż Katowicki składa się z szeregu garbów 
zbudowanych z utworów karbońskich (piaskowcowych, iłowce, łupki) o spłaszczonych wierzchołkach w poziomie 300-
320 m n.p.m. Zwarty obszar płaskowyżu rozcinają wypełnione glacjalnymi osadami piaszczysto-gliniastymi doliny rzek 
Rawy, Potoku Leśnego, Boliny Zachodniej i Południowej oraz górnego odcinka Kłodnicy.  
Głównym czynnikiem modelującym naturalną rzeźbę terenu stał się w ciągu ostatnich dwustu lat człowiek. Pierwotna 
rzeźba terenu została zaburzona w wyniku przeobrażeń związanych z budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym 
oraz przede wszystkim eksploatacją kopalin. Na skutek działalności człowieka, w wyniku niwelacji czy eksploatacji 
powierzchniowej czy wgłębnej kopalin uległo częściowemu lub całkowitemu zatarciu szereg naturalnych form terenu. 
Pojawiły się natomiast liczne nowe formy zwane antropogenicznymi. Najsilniejszym tego rodzaju przemianom uległa 
północno – zachodnia część Katowic. Przeważają tu różne elementy związane z liniami komunikacyjnymi, jak nasypy, 
wykopy, wypełnione wodą wyrobiska po eksploatacji gliny i piasku podsadzkowego, zwały węglowe i hutnicze oraz tzw. 
powierzchnie zrównania antropogenicznego, jak tereny składowe, kolejowe, osadniku mułu węglowego itp. 
Do najczęściej spotykanych przekształceń na terenie Katowic należą osiadania powierzchni powstałe w wyniku 
eksploatacji podziemnej węgla kamiennego. Częste są również zagłębienia po eksploatacji glin, piasków, łupków. 
Znaczne powierzchnie na terenie Katowic zajmują tereny tzw. płytkiej eksploatacji górniczej w obrębie obszarów 
związanych z najstarszą eksploatacją węgla kamiennego. 
Analizowany teren nie jest zagrożony skutkami płytkiej eksploatacji. Jednym ze skutków płytkiej eksploatacji górniczej 
jest powstawanie pustek, czyli zmian własności mechanicznych niektórych obszarów górotworu w wyniku 
niejednokrotnego osiadania na tyle, że następuje zmiana właściwości budowlanych gruntu, które mogą prowadzić do 
katastrofy. 
Na terenie opracowania nie występują warunki do tworzenia się osuwisk (osuwania się mas ziemnych) w rozumieniu art. 
17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. Zjawiska takie mogą jednakże zachodzić w obrębie sztucznie utworzonych stoków, 
na których nie przeprowadzono jeszcze właściwej rekultywacji. Z uwagi na gwałtowność przebiegu należy do nich 
również zaliczyć osuwanie się mas ziemnych związane z zapadaniem się powierzchni na terenach płytkiej eksploatacji 
górniczej. 

2.3. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 
Pod względem hydrograficznym analizowany obszar w całości należy do lewostronnego dorzecza Wisły. Analizowany 
obszar odwadniany jest przez rzekę Rawę i  Potok Leśny. W granicach opracowania przebiega dział wodny V rzędu. 
Na charakter Rawy szczególnie silne znaczenie wywarła działalność górnicza, która spowodowała znaczne osiadania 
terenu. Konsekwencją tego była konieczność prowadzenia ciągłych regulacji rzeki, łącznie z podnoszeniem koryta. W 
przypadku Rawy kontakt hydrauliczny z wodami podziemnymi został utracony na skutek szczelnego obudowania koryta. 
Efektem utraty więzi hydraulicznej wód rzecznych z wodami podziemnymi jest zmiana charakteru cieku z drenującego na 
infiltracyjny – prowadzi to z reguły do znacznego zmniejszenia się przepływów, a w okresach posusznych nawet do 
zaników wody. Rawa jest zasilana głównie wodą deszczową oraz ściekami komunalnymi i przemysłowymi. Naturalnym 
dopływem Rawy jest Potok Leśny odwadniający tereny Katowickiego Parku Leśnego, który wpada do Rawy na 
wysokości Akademii Ekonomicznej w Katowicach.  
W granica opracowania wyróżnić można 2 JCWP: 

 PLRW20006212684 – Potok Leśny, 

 PLRW20006212689 – Rawa, 



 
 

 

10 

 

W celu poznania stanu wód powierzchniowych, zapobieganiu pogorszenia ich stanu oraz identyfikacji działań mających 
na celu poprawę ich jakości prowadzi się monitoring wód powierzchniowych. Monitoring wód powierzchniowych jest 
elementem systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem badań jest uzyskanie wiedzy o stanie ekologicznym i 
chemicznym wód powierzchniowych, niezbędnej do gospodarowania wodami, ochrony przed eutrofizacją i 
zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego. 
Rodzaje monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych: 
Diagnostyczny – ustalenie stanu wód, określenie długoterminowych zmian stanu jcw (1 x na 6 lat), 
Operacyjny – ustalenie stanu jcw, które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych (1 raz na 3 lata), 
Badawczy – zebranie dodatkowych informacji o stanie wód wynikających z uwarunkowań lokalnych (prowadzony w 
miarę potrzeb), 
Obszarów chronionych (operacyjny celowy) – ustalenie stanu jcw na obszarach chronionych (corocznie lub co 3 lata). 
Wynikiem prowadzonego monitoringu jest ocena stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód. Kryteria 
oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 
listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych. Według rozporządzenia klasyfikacji podlegają elementy fizykochemiczne, 
biologiczne i hydromorfologiczne na podstawie wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem kategorii jednolitych części 
wód oraz typu wód powierzchniowych. 
 
Tabela poniżej przedstawia oceny jednolitych części wód powierzchniowych w roku 2007 i 2008 wraz z zestawieniem 
oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu jednolitych części wód. 
 

Kod JCWP Nazwa JCW Nazwa rzeki 
Ocena 

stanu/potencjału 
ekologicznego 

Ocena stanu 
jednolitych 
części wód 

JCW 

PLRW20006212689 Rawa Rawa Zły Zły 

PLRW20006212684 Potok Leśny Potok Leśny Słaby b.d 

Tabela: Ocena stanu JCWP w regionie wodnym Małej Wisły - źródło Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu 
"Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Małej Wisły" 

 
Wody podziemne 

Miasto Katowice znajduje się w zasięgu występowania XII śląsko-krakowskiego regionu hydrogeologicznego, w 
obrębie subregionu XII2 - górnośląskiego. Budowa geologiczna Katowic sprzyja występowaniu kilku pięter wodonośnych: 
czwartorzędowego i karbońskiego. 
Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze zaburzonego układu wód podziemnych. Na analizowanym terenie 
nie występują udokumentowane zbiorniki wód podziemnych ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych: Wykaz zbiorników wód podziemnych 
przyporządkowanych do obszarów dorzeczy (Dz. U. z 2006 r. Nr 126, poz. 878). 
Zgodnie ze zaktualizowanym podziałem Polski na Jednolite Części Wód Podziemnych, Katowice znajdują się w 
granicach dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych: JCWPd nr 111 (Subregion Środkowej Wisły Wyżynny) oraz 
JCWPd nr 129 (Region Górnej Odry). Według starego, obecnie jeszcze obowiązującego podziału obszar miasta znajduje 
się w granicach trzech jednolitych części wód podziemnych o numerach: 133, 134, 141. Analizowany obszar w całości 
zlokalizowany jest w obszarze JCWPd 134. 

 
 
 
 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061260878
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Powierzchnia 
[km2 ] 

Dorzecze Stratygrafia 
poziomów 

wodonośnych 
występujących 
na obszarze 

JCWPd 

Główny 
użytkowy 
poziom 

wodonośny 

Struktura poboru 
rejestrowanego 

Stan 
ilościowy 

wg 
danych z 

2010 r 

Stan 
chemiczny 

wg 
danych z 
2010 r. 

Stan 
chemiczny 

wg 
danych z 
2011 r. 

Stan 
ilościowy 

wg 
danych z 
2012 r. 

Stan 
chemiczny 

wg 
danych z 
2012 r. 

Stratygrafia Udział 
[%] 

563,79 Wisła Q (1-3), C3 (1-5) - b.d.  SŁABY DOBRY DOBRY SŁABY SŁABY 

Charakterystyka JCWPd nr 134 „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w 
dorzeczach w latach 2012–2014”, Etap III, zadanie nr 9 – Raport  - źródło Państwowy Instytut Geologiczny 
 

Nr 
MONBADA 

Głębokość 
ww. strop [m] 

Kompleks 
wodonośny 

Stratygrafia Klasa jakości 
w punkcie 

Wskaźniki w zakresie stężeń Stan 
chemiczny 
kompleksów 
wodonośnych 

Stan 
chemiczny 
JCWPd wg 
danych z 
2013 r. 

IV klasy jakości V klasy 
jakości 

1613 5.5 1 Q IV SO4, Fe  DOBRY DOBRY DW 

2686 13 1 Q IV pH, Cl, Zn, Ni  
2716 13.6 2 C IV Zn  DOBRY 

2239 23 2 P II   
2685 32.5 2 C III   
2684 54.7 3 C III   DOBRY 

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w JCWPd nr 134 „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych 
części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014”, Etap III, zadanie nr 9 – Raport  - źródło Państwowy Instytut 
Geologiczny 

 
Pomimo stwierdzonego, lokalnego zanieczyszczenia, o charakterze antropogenicznym, wód czwartorzędowego piętra 
wodonośnego, stan chemiczny całej JCWPd nr 134 określono jako dobry dostatecznej wiarygodności. Piętro 
czwartorzędowe ma charakter nieciągły, zalega w postaci nieregularnych płatów, które wypełniają rzeźbę starszego 
podłoża. Ze względu na szczelinowy lub szczelinowo-krasowy (z wyjątkiem poziomu czwartorzędowego) charakter, 
liczne kontakty hydrauliczne pomiędzy poszczególnymi warstwami oraz generalnie brak izolacji od powierzchni terenu, 
wody podziemne w granicach JCWPd nr 134 są narażone na zanieczyszczenie głównie związkami azotu, siarki, 
związkami organicznymi, związkami cynku i ołowiu. Z tego względu jednostka powinna w dalszym ciągu być objęta 
monitoringiem operacyjnym.  

2.4. Warunki glebowe 

Na analizowanym terenie brak terenów o funkcji rolniczej. Przeważają tereny zabudowane o funkcji usługowej.  

2.5. Klimat 

Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej opracowanej przez R. Gumińskiego (1948), obszar Miasta Katowice należy 
zaliczyć do dzielnicy XV (dzielnica częstochowsko-kielecka). Jest on położony w południowej części tej dzielnicy. 
Dzielnicę XV charakteryzują następujące warunki (dane temperatur za lata 1961-2000, wg Tokarska-Guzik i in., 2002): 
 średnia temperatura stycznia –2,3°C,  
 średnia temperatura lipca ok. 17,3°C,  
 średnia temperatura roczna 7,9°C, 
 dni z przymrozkami od 112 do 130,  
 dni mroźne ok. 20-40, 
 ostatnie przymrozki wiosenne występują w końcu kwietnia lub na początku maja, 
 czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 100 dni, 
 okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 
 opady atmosferyczne znacznie zróżnicowane, od 720 do 840 mm/rok, 
 przeważają wiatry pd-zachodnie i zachodnie o prędkościach średnich ok. 2 m/s. 
Obszar Katowic charakteryzuje się stosunkowo wysoką ilością opadów. Średnia roczna suma opadów (lata1961-
2000)wyniosła 724mm dla posterunku Muchowiec i aż 842mm dla posterunku Murcki (jeden z najwyższych poziomów 
zarejestrowanych na Wyżynie Śląskiej). Przeważają (wielolecie 1961-1990) wiatry południowo-zachodnie (15,1%) oraz 
zachodnie (14,1). Najrzadziej wieją wiatry z północy (6%) oraz z północnego-wschodu (6,4%). Przez 11% czasu w roku 
występują cisze. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,1m/s. Najsilniejsze są wiatry zachodnie i południowo zachodnie 
(4,0)m/s), najsłabsze – północno-wschodnie (2,5m/s).  

2.6. Przyroda ożywiona 

Analizowany obszar jest obszarem już zainwestowanym. Istniejącej zabudowie towarzyszy zieleń urządzona jak również 
nieurządzona (zieleń wysoka i trawniki w parterach) pozostająca poza planowym kształtowaniem zieleni, rozwijająca się 
spontanicznie, o charakterze ruderalnym. Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni 16,8ha z czego 6,8ha tj. 
40,0% stanowi zieleń. Tereny zieleni urządzonej stanowią obszar o powierzchni 3,5ha natomiast zieleń nieurządzona 
3,3ha. 
W granicach opracowania na uwagę zasługuje teren zieleni parkowej zlokalizowanej wzdłuż ulicy Damrota. Teren o 
powierzchni ok. 1,8ha w całości zagospodarowany jako zieleń urządzona (zieleń parkowa) z wydzielonymi ciągami 
spacerowymi oraz elementami małej architektury. W części parku wydzielony jest plac zabaw dla dzieci wyposażony w 
drabinki, huśtawki itp. – stan techniczny niezadawalający. Rosną tu głównie drzewa gatunków liściastych. Drzewostan 
budują zarówno przedstawiciele gatunków rodzimych, wśród których dominują:, jesion wyniosły, Fraxinus excelsior L. 
oraz brzoza brodawkowata, Betula verrucosa Ehrh. Z introdukowanych dominują zwłaszcza: topola kanadyjska, Populus 
xeuramericana oraz kasztanowiec pospolity, Aesculus hippocastanum L. – zwykle imponujące rozmiarowo okazy. 
Drzewostan parku jest dość mocno zaniedbany. 
Poza obszarem zieleni parkowej nie wyróżnia się drzew o wybitnych walorach przyrodniczych ani o bardzo wysokich 
walorach krajobrazowych, które wymagałyby zachowania. 
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Znaczny procent drzew charakteryzuje się stosunkowo młodym wiekiem i małowartościowym składem gatunkowym (ok. 
50%). Znaczna część zadrzewień powstała w wyniku naturalnej sukcesji roślinnej, z gatunków mało wartościowych a 
wręcz inwazyjnych. Wśród samosiewów dominują: betula pendula (brzoza brodawkowata), populus x canadensis 
(mieszaniec topoli kanadyjskiej) oraz robinia pseudoacacia (robinia akacjowa). 
 

2.7. Zasoby kulturowe 

W granicach opracowania budynek przy ul. Damrota 22 ujęty został w gminnej ewidencji zabytków, występują tu również 
obszary i obiekty objęte ochroną w obowiązującym planie miejscowym tj. budynek przy ul. Damrota 22, "Młot spadowy" 
przed gmachem Biblioteki Śląskiej.  
W granicach opracowania brak obiektów postulowanych do wpisania do rejestru zabytków jak również obiektów do 
objęcia ochroną konserwatorską indywidualną lub strefową w planie zagospodarowania przestrzennego. 
W granicach opracowania nie wyróżnia się drzew o wybitnych walorach przyrodniczych ani o bardzo wysokich walorach 
krajobrazowych, które wymagałyby objęcia szczególną ochroną. 
 
Analizowany obszar zlokalizowany jest w obszarze Centrum wyznaczonym do rewitalizacji. 
W ramach obszaru Centrum wyznaczono strefy operacyjne wymagające podjęcia działań rewitalizacyjnych. Analizowany 
obszar zaliczony został do strefy nr 10 "Plac Rady Europy". 
 
W granicach opracowania zlokalizowana jest ujęta w "Ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc 
pamięci województwa śląskiego", prowadzonej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, tablica poświęcona 
pamięci spoczywających na byłym cmentarzu ewangelickim, w tym założycieli miasta i innych wybitnych obywateli 
Katowic. 
 

EWIDENCJA MIEJSC PAMIĘCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO - miasto Katowice 

nr rodzaj opis położenie foto 

15/230 U* Tablica poświęcona pamięci 
spoczywających na byłym 
cmentarzu ewangelickim, w tym 
założycieli miasta i innych 
wybitnych obywateli Katowic 

Katowice, 

Plac Rady 
Europy 

 

*U - upamiętnienie – znak pamięci (pomnik, tablica pamiątkowa itp.) 

2.8. Jakość powietrza 

Stan powietrza atmosferycznego na tym obszarze jest zależny od napływu zanieczyszczeń docierających tu znad 
uprzemysłowionych i zurbanizowanych części Katowic.  
Do lokalnych źródeł zanieczyszczających powietrze można zaliczyć: 
 ruch samochodowy  
 zakłady produkcyjne i usługowe  
 gospodarstwa indywidualne 
Do najbardziej rozpowszechnionych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą związki siarki (dwutlenek i 
trójtlenek siarki, siarkowodór), związki fluoru, chloru i azotu oraz dwutlenek i tlenek węgla. 
Żadne z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, niejednokrotnie ulegają one w powietrzu dalszym przemianom. W 
działaniu na organizmy żywe obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, 
wywołującego efekt większy niż ten, który powinien wynikać z sumy efektów poszczególnych składników. Na stopień 
oddziaływania mają również wpływ warunki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza, 
prędkość wiatru.  
Omawiany obszar znajduje się w granicach strefy oceny jakości powietrza p.n. „aglomeracja górnośląska” zaliczonej do 
klasy C, w granicach której nastąpiły przekroczenia: 
 dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku 

kalendarzowym, 
 dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym, 
 poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym. 
 
Śląski Monitoring Powietrza - wyniki stężeń zanieczyszczeń uzyskane w systemie automatycznych stacji pomiarowych-
raport roczny ( rok 2013 i 2014) 

Katowice ul. Kossutha 6 - 2013 

Parametr Jednostka Norma Miesiąc Średnia 

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

Dwutlenek siarki 
(SO2) 

μg/m3  35 25 21 17 12 10 9 10 12 19 16 16 17 

Tlenek azotu 
(NO) 

μg/m3  12 10 6 11 7 3 8 12 11 27 19 21 13 
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Dwutlenek azotu 
(NO2) 

μg/m3 40 33 37 36 39 25 22 27 31 29 36 32 30 32 

Tlenek węgla 
(CO) (średnie 
ośmiogodz.) 

mg/m3 10 2,32 1,56 1,42 1,98 0,80 0,49 0,68 0,88 1,48 2,50 2,18 3,60 3,60 

Ozon (O3) μg/m3  16 16 57 63 54 57 59 60 32 28 21 28 41 

Ozon (O3) 
(średnie 
ośmiogodz.) 

μg/m3 120 44 49 105 135 119 137 163 173 106 72 61 77 173 

Tlenki azotu (NOx) μg/m3  51 52 45 56 36 27 40 50 46 77 61 62 51 

Pył zawieszony 
(PM10) 

μg/m3 40 73 65 57 55 31 31 34 36 31 58 53 52 49 

Pył zawieszony 
(PM2,5) 

μg/m3 25 69 60 49 35 19 17 18 19 20 42 43 45 37 

Prędkość wiatru 
(WS) 

m/s  1,0 0,9 1,1 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8 

Kierunek wiatru 
(WD) 

o (stopnie)  194 158 161 174 181 184 196 171 203 159 187 211 182 

Ciśnienie 
atmosferyczne 
(PA) 

hPa  978 978 976 981 977 981 984 984 981 985 980 987 981 

Temperatura (TP) oC  -2,6 -0,4 -0,8 8,9 13,7 17,4 19,5 19,0 11,7 10,1 5,0 2,1 8,2 

Promieniowanie 
słoneczne 
całkowite 

W/m2  13 27 77 135 164 166 240 184 110 72 27 23 101 

Prom UVB - 
efektywny 
strumień W/m2  

W/m2  - - - - - - - - - - - - - 

 

Katowice ul. Kossutha 6 - 2014 

Parametr Jednostka Norma Miesiąc Średnia 

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

Pył zawieszony 
(PM2,5) 

μg/m3 25 41 59 40 31 19 20 26 15 24 32 44 - 31.3 

Pył zawieszony 
(PM10) 

μg/m3 40 54 73 56 40 28 27 31 23 32 52 57 - 41.5 

Benzo(a)piren ng/m3 1 11.26 14.50 6.24 4.18 1.33 0.50 0.27 0.55 0.63 - - - 4.377 

Benzo(a)antracen ng/m3  12.39 14.72 6.43 4.25 0.90 0.36 0.17 0.36 0.39 - - - 4.445 

Ołów (Pb) w PM10 μg/m3 0.5 0.07 0.08 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 - - - 0.039 

Arsen (As) w PM10 ng/m3 6 2.99 3.77 2.08 1.48 0.90 0.90 0.90 1.07 2.50 - - - 1.800 

Kadm (Cd) w PM10 ng/m3 5 1.73 5.13 1.16 1.14 0.92 1.26 0.80 0.66 1.00 - - - 1.504 

Nikiel (Ni) w PM10 ng/m3 20 2.51 2.83 4.38 2.05 5.67 1.00 2.01 1.57 2.34 - - - 2.707 

Benzo(b)fluoranten ng/m3  11.26 13.48 6.75 4.92 1.53 0.69 0.38 0.74 0.89 - - - 4.520 

Benzo(j)fluoranten ng/m3  7.49 9.56 4.60 3.29 1.29 0.49 0.22 0.57 0.73 - - - 3.134 

Benzo(k)fluoranten ng/m3  6.17 7.49 3.50 2.34 0.77 0.31 0.18 0.35 0.42 - - - 2.390 

Dibenzo(a,h)antrace
n 

ng/m3  1.56 1.99 0.80 0.60 0.21 0.09 0.04 0.09 0.10 - - - 0.608 

Indeno(1,2,3-cd) 
piren 

ng/m3  9.35 11.04 5.51 3.81 1.20 0.54 0.33 0.62 0.76 - - - 3.687 

 

x 
Wartość < 50% normy. 
 

x 
50 % normy < wartość < 75 % normy 
 

x 
75 % normy < wartość < 100 % normy 
 

x 
Wartość przekracza normę 
 

 

2.9. Hałas 

Ogół wrażeń dźwiękowych odbieranych przez człowieka w środowisku jego życia – nazywamy klimatem akustycznym. 
Natomiast hałas to wszelkie niepożądane, dokuczliwe i szkodliwe zjawiska dźwiękowe, współtworzące klimat 
akustyczny. Hałas jest najpowszechniej i najczęściej spotykanym problemem życia ludzi w środowisku aglomeracji 
miejskiej. Dokuczliwość hałasu znacząco rośnie powyżej poziomu 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej. 
Klimat akustyczny analizowanego obszaru jest kształtowany przede wszystkim przez hałas komunikacyjny towarzyszący 
ruchowi drogowemu jak również szynowemu. Przedstawione na poniższych mapkach wyniki pomiarów akustycznych 
dotyczą pory dziennej i nocnej w obrębie analizowanego obszaru. 
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Obszar opracowania w Studium zakwalifikowany został jako obszar w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100tys. 
mieszkańców. 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem 
hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone 
wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 
ochrony przed hałasem. 
Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będąca  
źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim dobom w 
roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 
nocy 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim dobom w 
roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 
nocy 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100tys. 
mieszkańców 

70 65 55 45 

Mapa akustyczna Katowic, zgodnie z Art.112a ustawy prawo ochrony środowiska, uwzględnia wskaźniki długookresowe 
(obliczanych dla jednego roku):  

 LDWN – rozumiany jako długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), wyznaczony w ciągu 
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział od godz. 6.00 do godz. 18.00, pory wieczoru od 
godz. 18.00 do godz. 22.00 i pory nocy od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

 LN – rozumiany jako długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich 
okresów nocnych w ciągu roku rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00. 

Mapa akustyczna Katowic sporządzona została w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 
2007r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. Nr 106, poz. 729 z późn. zm.) oraz ich 
wartości z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826). 
W dniu 23 października 2012 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.2012 poz. 1109).  
Zmiana ta poskutkowała obniżeniem dopuszczalnych poziomów hałasu o 5 - 9dB. 
Poniżej przedstawiono fragmenty mapy akustycznej Katowic dotyczące analizowanego obszaru. 
hałas drogowy – pora dzienna                                                                                          hałas drogowy pora nocna 

         
W granicach opracowania brak terenów chronionych przed hałasem. 

2.10. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony 
środowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 ustawy, ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 
 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, 
 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe 
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i 
obserwacja ich zmian, należy do zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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Przepisem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska, wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 122, 
jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 
1883). Załącznik nr 1 do rozporządzenia, określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, 
zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności, przy 
czym przez tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa rozumie się tereny, dla których taką funkcję przewidziano 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub tereny działek o takim samym przeznaczeniu. 
Najpowszechniej występującymi instalacjami emitującymi pole elektromagnetyczne są linie elektroenergetyczne oraz 
instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i telewizyjne.  
W granicach opracowania nie przebiegają żadne linie wysokiego napięcia. 
 

2.11. Obszary chronione i wymagające ochrony 
Lasy ochronne  

W granicach opracowania nie występują tereny lasów w tym lasów ochronnych. 

Zasoby wodne 

Analizowany teren znajduje się w obszarze zaburzonego układu wód podziemnych, w zasięgu jednolitych części wód 
podziemnych JCWdP nr 134. Na przedmiotowym terenie nie występują udokumentowane zbiorniki wód podziemnych 
ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27.06.2006 w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów 
wodnych (Dz.U.2006 nr 126 poz.878). 
Wody powierzchniowe i podziemne objęte są ochroną zgodnie z Prawem wodnym na zasadach ogólnych. 

Fauna i flora 

Flora i fauna podlega ochronie na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody. 
Ustawa o ochronie przyrody wprowadziła ochronę gatunkową w celu zabezpieczenia „dziko występujących roślin lub 
zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i 
zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak też zachowanie 
różnorodności gatunkowej i genetycznej.”  
Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni urządzonej, drzewa i 
krzewy oraz ich zbiorowiska niebędące lasem.  
W analizowanym planie wprowadzono dla wyznaczonych terenów zabudowy minimalny procent terenów biologicznie 
czynnych na poziomie 2%-35%.  

Walory krajobrazowe 

Ochrona krajobrazu kulturowego odbywa się według takich samych zasad jak ochrona przyrody. Określona jest 
ustawami: o ochronie dóbr kultury, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie i kształtowaniu 
środowiska oraz o ochronie przyrody. 
Na analizowanym terenie nie występują tereny cenne pod względem krajobrazowym. 

Grunty rolne i leśne 

Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
Na analizowanym terenie występują grunty o charakterze antropogenicznym, które nie podlegają ochronie z mocy 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

Obszary cenne przyrodniczo a nie objęte ochroną 

Granice analizowanego obszaru obejmują powierzchnię o przeważającej funkcji usługowej, w którą wkomponowane są 
różnej wielkości obszary zielone. W granicach planu nie występują elementy środowiska cenne pod względem 
przyrodniczym. 

Natura 2000 

W granicach opracowania jak również w granicach administracyjnych Katowic nie utworzono, jak również nie 
zaproponowano żadnego obszaru NATURA 2000 – w oparciu o Dyrektywę Siedliskową oraz Dyrektywę Ptasią. 
 

3. UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE  

Uwarunkowania ekofizjograficzne dla potrzeb niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 
zostały zawarte w rozdziale 9 opracowania pt. "Adaptacja i uaktualnienie opracowania ekofizjiograficznego 
podstawowego miasta Katowice dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicą Damrota i ulicą Graniczną w Katowicach". 
 
Synteza uwarunkowań ekofizjograficznych na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Przeprowadzona analiza ekofizjograficzna pozwala na wyciągnięcie następujących wniosków: 

 dalszy rozwój obszaru powinien odbywać się w oparciu o istniejącą strukturę funkcjonalno-przestrzenną Miasta;  

 w planach zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić zgodnie z Prawem geologicznym i górniczym 
udokumentowane złoża surowców ujęte w bilansie krajowym; 

 na terenach występowania gruntów antropogenicznych (nasypowych) należy wprowadzić obowiązek 
wykonywania rozpoznania geotechnicznego przed posadowieniem budowli; 

 dla ochrony wód powierzchniowych wprowadzić zakaz zrzucania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do 
wód powierzchniowych; 

 dla ochrony wód podziemnych wprowadzić zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do 
wód i do gruntu; 

 dla obiektów budowlanych  wymagających wykonania robót geologicznych, zaliczonych do trzeciej kategorii 
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geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii, należy wykonać dokumentację 
geologiczno-inżynierską; 

 w ustaleniach planów zagospodarowania przestrzennego wpisać konieczność ochrony terenów przyrodniczo 
cennych bez konieczności ustalania ochrony; 

 w celu ochrony powietrza należy wprowadzić zasadę używania do ogrzewania pomieszczeń urządzeń o 
wysokiej sprawności energetycznej i paliw proekologicznych. 

W odniesieniu do terenów zabudowy wymagającej komfortu akustycznego w  środowisku, uznaje się za niezbędne - w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla analizowanego terenu:  

 zachowywanie bezpiecznej odległości linii zabudowy od  źródeł hałasu, niezbędnej dla zapewnienia 
wymaganych standardów akustycznych w środowisku;  

 planowanie przegród przeciwhałasowych, w tym ekranów akustycznych, w miejscach gdzie zachowanie 
bezpiecznej odległości od źródeł hałasu nie jest możliwe; 

 przekształcanie zabudowy rozmieszczonej wzdłuż dokuczliwych  źródeł hałasu w zabudowę usługową – nie 
posiadającą wymagań akustycznych bądź spełniającą wymagania akustyki budowlanej;  

 w ustaleniach planów należy ustalić dopuszczalne poziomy hałasu, w szczególności dla obszarów 
sąsiadujących z terenami wymagającymi ochrony przed hałasem; 

 wykluczanie lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej oraz budynków związanych ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży w przypadku nie zapewnienia wymaganego poziomu hałasu w środowisku;  

 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zastosowanie zabezpieczeń akustycznych 
doprowadzających poziom hałasu do wartości zgodnych z obowiązującymi normami.  

 
W projekcie planu, wskazania zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym zostały uwzględnione.  

4. USTALENIA STUDIUM  UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
KATOWICE 

 
Problematyka i rozwiązania planu muszą uwzględniać uwarunkowania oraz kierunki rozwoju i kształtowania obszaru w 
zakresie struktury przestrzennej oraz polityki zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice" Edycja II przyjęte uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012r. 
 
Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" 
 

 

o Cały obszar zawiera się w obrębie jednostek urbanistycznych „A76, A84 i A94” 

 
CU3 – OBSZARY CENTRALNEGO OŚRODKA USŁUGOWEGO; 

o Maksymalna wysokość zabudowy:  
 do 6 kondygnacji – nie wyklucza się możliwości kształtowania dominant o wysokości do 8 

kondygnacji; 
o Minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 

 0%  

o Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
 4,0; 

podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 

 Usługi z przewagą usług o randze ogólnomiejskiej i metropolitalnej: 
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 społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem usług kultury, nauki, edukacji wyższej, administracji 
publicznej, organów władzy i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, 

 konsumpcyjne, ze szczególnym uwzględnieniem usług gastronomii i rozrywki oraz usługi handlu 
detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, 

 administracyjno-biurowe, 

 zabudowa wielofunkcyjna, 

 zabudowa zamieszkania zbiorowego, w tym hotele, 

 zabudowa mieszkaniowo - usługowa. 
dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów: 

 obiekty handlu detalicznego lub handlowo-usługowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 -wyłącznie w 
"obszarach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2", oznaczonych 
na rysunku studium nr 1, 

 usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 - wbudowane, 

 usługi kultu religijnego i cmentarze przykościelne, 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

 węzły przesiadkowe publicznego transportu zbiorowego, dworce wraz z zapleczem, 

 parkingi i garaże wielopoziomowe nadziemne, 

 stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, 

 inne, wyżej nie wymienione - zgodnie z 5 2 p.1.2. 
ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów: 

 W obszarach, w których dopuszcza się lokalizację usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2 000 m2, wbudowanych w obiektach usługowych lub wielofunkcyjnych, łączna powierzchnia 
sprzedaży może wynosić powyżej 2000 m2, jednakże pod warunkiem, że powierzchnia całkowita usług handlu 
detalicznego nie przekroczy 25% powierzchni całkowitej budynku, a powierzchnia sprzedaży pojedynczego 
sklepu nie przekroczy 2000 m2. Ograniczenie to nie dotyczy "obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2". 

 Istniejące wbudowane usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 mogą podlegać 
przebudowie i rozbudowie, pod warunkiem zachowaniem ustaleń p. 1.3.1. 

 Zakaz budowy obiektów handlowych jednokondygnacyjnych. 

 Nie należy lokalizować obiektów o niższych dopuszczalnych poziomach hałasu, niż określone dla terenów 
zabudowy w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, jeżeli powodowałoby to konieczność 
budowy ekranów akustycznych. 

zasady zagospodarowana i użytkowania terenów: 

1. Za wyjątkiem historycznych gmachów publicznych, partery frontowe budynków tworzących obudowę przestrzeni 
publicznych powinny być zagospodarowane w sposób sprzyjający ożywieniu i zwiększeniu atrakcyjności przestrzeni 
publicznych, powinny mieścić lokale użytkowe z witrynami, o wnętrzach dostępnych bezpośrednio z ulicy. 

2. W obszarach "CU4" powinna nastąpić koncentracja funkcji handlowych lub innych usługowych funkcji 
centrotwórczych, w stopniu pozwalającym na stworzenie atrakcyjnej przeciwwagi dla centrów handlowo-usługowych 
położonych na obrzeżach śródmieścia. W zabudowie tworzącej zachodnią pierzeję Alei W. Korfantego sklepy, lokale 
gastronomiczne, usługi kultury, rozrywki, rekreacji i tym podobne usługi powinny zajmować co najmniej dwie 
pierwsze kondygnacje nadziemne budynków. 

3. Zaleca się, aby wszystkie ulice i ciągi piesze w obszarach "CU" były publicznie dostępne. 
4. Kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego: 
 

a. Lokalizacja i forma nowych obiektów i zespołów zabudowy powinna uwzględniać wartościowe elementy 
kontekstu urbanistycznego, w tym widoczność dominant istotnych dla tożsamości miasta oraz harmonijne 
nawiązanie do zabudowy istniejącej. 

b. W obszarach "CU4" i "CU2" dopuszcza się kształtowanie nowych dominant kompozycyjnych. Budynki 
wysokościowe powinny być dopuszczone wyłącznie w miejscach wynikających z przesłanek 
kompozycyjnych - służących formowaniu atrakcyjnej sylwety centrum. Należy uwzględnić przepustowość 
układu drogowego i możliwość dostosowania jego parametrów do przewidywanego natężenia ruchu 
pojazdów. Należy ograniczyć dopuszczalną powierzchnię zabudowy dziatki budowlanej, aby pozostawić 
teren dla kształtowania przestrzeni publicznych oraz zieleni, zgodnie z ustaleniami Rozdziału III. 
Lokalizacja i kształtowanie dominant w obszarach "CU2" - wyłącznie na zasadach ustalonych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

c. W obszarach "CU3" nadbudowa i rozbudowa obiektów oraz nowe realizacje powinny nawiązywać do 
historycznego rozplanowania zabudowy - w szczególności granic kwartałów i przebiegu ulic. 

d. Szczególnie starannego opracowania wymagają budynki lokalizowane na styku zabudowy historycznej 
(obszarów "CU3") i współczesnej - wzdłuż ulic A. Mickiewicza, P. Skargi, S. Moniuszki. 

e. Obiekty handlowe o powierzchni przekraczającej 2 000 m2 powinny mieć formę dostosowaną do 
charakteru ścisłego centrum miasta - wielokondygnacyjnych galerii lub domów towarowych o wysokim 
standardzie architektury i materiałów budowlanych; preferuje się obiekty wielofunkcyjne. 

f. Tereny zieleni należy urządzać intensywną, starannie skomponowaną zielenią ozdobną, zapewniającą 
estetyczny i atrakcyjny wygląd terenu również poza okresem wegetacji. 

g. Nowe sieci zaopatrzenia w energię zaleca się prowadzić przewodami podziemnymi, urządzenia realizować 
w wykonaniu podziemnym lub jako wbudowane w budynki. 

5. Polityka parkingowa: 
 

a. Parkowanie na powierzchni terenu należy ograniczać do niezbędnego minimum, w tym obejmującego 
miejsca dla niepełnosprawnych, postoje taksówek i ograniczoną liczbę miejsc przeznaczonych do 
krótkotrwałego postoju. 
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b. Zaspokojenie potrzeb parkingowych nowej zabudowy powinno być realizowane z zasady w formie 
parkingów podziemnych. Parkingi podziemne mogą być wykonywane również pod istniejącymi budynkami i 
przestrzeniami publicznymi. 

c. Wyjątkowo, w budynkach, dla których nie można zapewnić minimalnej wymaganej liczby miejsc 
postojowych w parkingach podziemnych, mogą być realizowane parkingi wbudowane (za wyjątkiem 
kondygnacji parterowej), pod warunkiem, że nie będą obniżać atrakcyjności przestrzeni publicznych ani 
stanowić uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej. 

d. Zaleca się, aby parkingi w realizowanych obiektach usługowych były publicznie dostępne. 
Wytyczne szczegółowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

1. Obszary "CU" należy zaliczać do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców w rozumieniu 
przepisów o ochronie przed hałasem. 

2. Ze względu na skalę i złożoność niezbędnych przekształceń, zasady zagospodarowania obszarów "CU", w tym 
zasady formowania zabudowy powinien określać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy 
plan powinien obejmować co najmniej obszar położony pomiędzy torami kolejowymi a ulicami Grundmanna, 
Chorzowską, Al. Roździeńskiego i Dudy-Gracza. 

3. Pozostałe wytyczne - patrz Rozdział XIV "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 54 p. 3. 
 
U/Zu4 – OBSZARY ZABUDOWY USŁUGOWEJ Z ZIELENIĄ URZĄDZONĄ; 

o Maksymalna wysokość zabudowy:  
 do 8 kondygnacji – nie wyklucza się możliwości kształtowania dominant o wysokości określonej 

indywidualnie; 
o Minimalny udział terenu biologicznie czynnego: 

 30%  

o Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 
 2,4; 

podstawowe kierunki przeznaczenia terenów: 

 usługi administracyjno-biurowe, 

 usługi społeczne ze szczególnym uwzględnieniem usług kultury, nauki, edukacji wyższej, administracji 
publicznej, organów władzy i wymiaru sprawiedliwości, ochrony zdrowia, sportu i rekreacji, 

 zabudowa wielofunkcyjna, 

 zabudowa zamieszkania zbiorowego w tym hotele, 

 zawansowana technologicznie działalność produkcyjna, 

 tereny zieleni urządzonej i ogrody działkowe, 

 lasy. 
dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów:  

 usługi konsumpcyjne oraz usługi handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, 

 usługi kultu religijnego, 

 salony sprzedaży pojazdów wraz z zapleczem serwisowym, 

 węzły przesiadkowe publicznego transportu zbiorowego, 

 stacje paliw wraz z zapleczem usługowo-handlowym, 

 parkingi i garaże wielopoziomowe nadziemne, 

 garaże nadziemne w zorganizowanych zespołach, 

 inne, wyżej nie wymienione - zgodnie z § 2 p.1.2. 
ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów: 

Lokalizacja funkcji mieszkaniowej i innych funkcji chronionych przed hałasem w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska - wyłącznie pod warunkiem możliwości spełnienia standardów akustycznych bez potrzeby zastosowania 
ekranów akustycznych. 
zasady zagospodarowana i użytkowania terenów: 

1. Publicznie dostępne tereny zieleni urządzonej lub tereny usług sportu i rekreacji powinny zajmować co najmniej 20% 
powierzchni obszaru wydzielonego na rysunku studium; do terenów tych zalicza się również tereny towarzyszące 
budynkom usługowym, urządzone jako przestrzenie publiczne, a także tereny zieleni urządzonej służące wyłącznie 
użytkownikom zabudowy w obrębie obszaru, jak ogrody przyklasztorne i przyszpitalne oraz tereny zieleni 
urządzonej w formie parków lub skwerów w osiedlach mieszkaniowych. 

2. Zaleca się utrzymać istniejące lasy, z możliwością ich ekstensywnego zagospodarowania do celów rekreacyjno-
wypoczynkowych. 

3. Zachowuje się istniejące rodzinne ogrody działkowe; w przypadku zaprzestania ich użytkowania zmiany sposobu 
zagospodarowania powinny następować przede wszystkim w kierunku terenów zieleni urządzonej - w szczególności 
w przypadku, gdy do 1 km występuje deficyt terenów rekreacyjnych w stosunku do standardów określonych w 
rozdziale III. Zmiany przeznaczenia ogrodów działkowych dopuszcza sie w przypadkach, w których uszczuplenie ich 
powierzchni jest niezbędne dla realizacji inwestycji celu publicznego. 

4. kształtowanie i ochrona ładu przestrzennego 
a. większość obszarów U/Zu wymaga rehabilitacji i przekształceń istniejącego zagospodarowania. W 

obszarach tych preferowana jest zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, zwłaszcza w formie 
parków biznesu, parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, lub kształtowana w sposób 
charakterystyczny dla tych form zagospodarowania. Usługi konsumpcyjne, w tym usługi gastronomii, 
rozrywki i rekreacji zaleca się realizować jako wbudowane. 

b. Nowa zabudowę mieszkaniową należy wyposażyć w tereny zieleni urządzonej przeznaczone do 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie codziennego wypoczynku; tereny zieleni powinny być 
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lokalizowane i urządzane w sposób minimalizujący uciążliwość hałasu komunikacyjnego i zapewniający 
bezpieczeństwo publiczne. 

c. W obrębie nowych zespołów mieszkaniowych należy zlokalizować usługi społeczne, przyjmując wielkości 
programu stosowne do przewidywanej liczby mieszkańców. 

d. Nowe sieci zaopatrzenia w energię zaleca się prowadzić przewodami podziemnymi. 
5. Polityka parkingowa. Potrzeby parkingowe zabudowy powinny być zbilansowane i zaspokojone, przy uwzględnieniu 

parkingów zbiorowych z zachowaniem standardów parkingowych określonych w rozdziale III oraz niżej określonych 
zasad: 

a. dla obszarów dobrze obsługiwanych transportem zbiorowym zaleca się redukcję wskaźników 
parkingowych, o 25%-50% w stosunku do wartości podstawowych określonych w rozdziale III, 

b. zaleca się ograniczać powierzchnię przeznaczona na parkingi terenowe, 
c. parkingi i garaże w kondygnacji parterowej mogą być sytuowane pod warunkiem, że od strony frontu 

budynku umieszczone będą lokale użytkowe 
Wytyczne szczegółowe do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

4. W przypadku wprowadzania funkcji mieszkaniowej, w miejscowym planie zaleca sie zapewnić rozmieszczenie 
zabudowy w sposób zapewniający kształtowanie w pełni funkcjonalnego, przyjaznego środowiska zamieszkania. 
Strefy stykowe z terenami o funkcjach potencjalnie uciążliwych dla zabudowy mieszkaniowej lub niskiej estetyce 
zagospodarowania zaleca się urządzać zielenią osłonową lub lokalizować w nich zabudowę usługową. 

5. Zaleca się wykluczenie zespołów zabudowy o intensywności - uzyskiwanej kosztem jakości środowiska 
zamieszkania, w tym pomniejszenia pożądanych parametrów powierzchni terenów zieleni urządzonej, a także 
nadmiernie obciążających układ komunikacyjny. 

Układ komunikacyjny: 

 ul. Graniczna – projektowana droga klasy „KDZ”  

 ul. Damrota – droga klasy „KDL”  

 ul. Powstańców – droga klasy „KDZ” 

 ul. Sowińskiego – droga klasy „KDZ” 

 ul. Przemysłowa – droga klasy „KDD” 
 

RH1- obszar Śródmieścia wymagający rehabilitacji 

Główne kierunki przeznaczenia dla obszarów wymagających rehabilitacji obejmują: 

 CU - obszaru centralnego ośrodka usługowego, w tym zwłaszcza obszary CU3. 

 Wymienione obszary wymagają przede wszystkim poprawy stanu technicznego i podniesienia standardu 
zabudowy oraz jakości przestrzeni publicznych, zwłaszcza na wzbogaceniu zagospodarowania terenów 
zieleni urządzonej.  

 W obszarach CU3 priorytetem jest utrzymanie witalności głównych ulic handlowych: 3 Maja, Stawowej, 
Staromiejskiej, Dyrekcyjnej, Chopina, Gliwickiej, Sobieskiego, Opolskiej, Sokolskiej, Al. Korfantego, 
Moniuszki, Warszawskiej, Dworcowej, Mielęckiego, Mariackiej. Wzdłuż ulic handlowych sklepy, restauracje i 
kawiarnie, kluby i inne lokale usługowe związane z kulturą i rozrywką itp. powinny stanowić 70% wszystkich 
lokali użytkowych w kondygnacjach parterowych. Zmiany sposobu użytkowania istniejącej zabudowy powinny 
polegać między innymi na aktywizacji lokali użytkowych we wnętrzach kwartałów, zwłaszcza w zabudowie 
otaczającej główne przestrzenie publiczne; zmiana sposobu użytkowania lokali mieszkalnych w oficynach na 
lokale usługowe może być dopuszczona bez wymogu zapewnienia miejsc postojowych. 
 

OP1 - obszar przestrzeni publicznej Śródmieście 

 przestrzenie publiczne wymagające zachowania: 

 układ placów: Andrzeja, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzkiego, Gwarków, Jana Pawia II, Kardynała Hlonda, 
Ks. Szramka, Miarki, Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Rady Europy, Rostka, Sejmu Śląskiego, Synagogi, 
Wolności i Żołnierza Polskiego; 

 otoczenie zespołu obiektów: Hali Widowiskowo • Sportowej "Spodek' wraz z Rondem im. gen. Ziętka oraz 
Parkiem Powstańców Śląskich; Uniwersytetu Śląskiego wraz z Bulwarami Rawy; Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego oraz Górnośląskie Centrum Kultury; Katedry Chrystusa Króla; Biblioteki 
Śląskiej; 

 układ ulic wiążących główne publiczne place, skwery i obiekty użyteczności publicznej: 3 Maja, Andrzeja, 
Bankowa, Chełkowskiego, Chopina, Damrota, Dworcowa, Dyrekcyjna, Dąbrowskiego, Dąbrówki, Francuska, 
Gliwicka, Graniczna, Górnicza, Jagiellońska, Jana III Sobieskiego, Jordana, Katowicka, Kilińskiego, 
Kochanowskiego, Kopernika, Aleja Korfantego, Kościuszki, Krasińskiego, Ligonia, Lompy, Mariacka, Matejki, 
Mickiewicza, Mielęckiego, Mikołowska, Misjonarzy Oblatów NM, Moniuszki, Morcinka, Młyńska, Opolska, 
PCK, Plebiscytowa, Pocztowa, Podgórna, Poniatowskiego, Powstańców, Reymonta, Sienkiewicza, Skargi, 
Skłodowskiej-Curie, Sokolska, Staromiejska, Starowiejska, Stawowa, Stefana Batorego, Wita Stwosza, 
Szeligiewicza, Szkolna, Słowackiego, Św. Jana, Św. Pawia, Św. Stanisława, Teatralna, Uniwersytecka, 
Warszawska, Wawelska, Wodna, Wojewódzka, Zabrska, Zacisze, Żwirki i Wigury; 

 przestrzenie publiczne zalecane do ukształtowania: 

 w ramach kompleksu obiektów na terenach byłej kopalni Katowice (Międzynarodowe Centrum Kongresowe, 
Muzeum Śląskie, sala koncertowa Narodowej Orkiestry Polskiego Radia) w powiązaniu z parkiem Boguckim 
(przy ul. Kopalnianej) oraz z otoczeniem zespołu obiektów Hali Widowiskowo - Sportowej "Spodek"; 

 w ramach przekształceń strefy Rondo - Rynek wraz z obszarem wzdłuż Alei Korfantego Wojciecha, 
przedpolem Teatru Śląskiego i placem Obrońców Katowic w powiązaniu z rejonem Ronda i Parku 
Powstańców Śląskich oraz z ulicami łączącymi się z Aleją Korfantego Wojciecha i z obszarem Rynku; 
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 w ramach przebudowy obszaru głównego dworca PKP wraz z Placem Szewczyka w połączeniu z ulicami: 3 
Maja, Dworcową, Młyńską, Stawową i Słowackiego. 

 
Wyrys 2 ze „Studium…” - System terenów przyrodniczo-krajobrazowych i rekreacyjnych. Obszary przestrzeni publicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cały obszar objęty opracowaniem zaliczony został obszarów głównych przestrzeni publicznych. Cześć 
obszaru opracowania w rejonie Biblioteki Śląskiej oraz BRE Banku dodatkowo zaliczona została do 
przestrzeni publicznych wymagających zachowania.  

 W granicach opracowania występują obszary i obiekty objęte ochroną w obowiązującym planie miejscowym tj. 
budynek przy ul. Damrota 22, "Młot spadowy" przed gmachem Biblioteki Śląskiej oraz obiekty istotne dla 
witalności przestrzeni publicznych tj. Biblioteka Śląska i CH Belg.  

 
Ustalenia projektu miejscowego planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" Edycja II przyjęte uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta 
Katowice z dnia 25.04.2012r.; 

5. USTALENIA PROJEKTU PLANU 

5.1. Cel planu 

Głównym celem sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapisanym w uzasadnieniu do 
uchwały inicjującej, jest: 

 Weryfikacja zasad obsługi komunikacyjnej z dostosowaniem ich do aktualnych potrzeb umożliwiających 
rozwój całego obszaru. 

 Określenie spójnych zasad kompozycji urbanistycznej całego obszaru uwzględniającej istniejące, znaczące 
elementy zagospodarowania, a także określenie możliwych przekształceń zagospodarowania i realizacji 
nowych obiektów. 

 Dominującym kierunkiem przeznaczenia będą funkcje użyteczności publicznej z wykształceniem systemu 
przestrzeni publicznych. 

5.2. Dyspozycje funkcjonalne planu 

W zakresie dyspozycji funkcjonalnej planu - lokowania funkcji w obszarze, wyznaczono tereny: 
o UUP – tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej, 
o U – tereny zabudowy usługowej, 
o KPP/ZP –  tereny placu publicznego z zielenią urządzoną, 
o ZP/KP – tereny zieleni urządzonej z parkingami, 
o ZP – tereny zieleni urządzonej, 
o KPJ/ZP – tereny komunikacji pieszo-jezdnej i zieleni urządzonej, 
o KDZ –  tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza”, 
o KDL –  tereny dróg publicznych klasy „lokalna”, 
o KDD – tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”. 

W zakresie w dyspozycji przestrzennej planu wyznaczono: 
o granica obszaru objętego planem; 
o linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach   zagospodarowania; 
o nieprzekraczalne linie zabudowy; 
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o obowiązujące linie zabudowy; 
o SP - strefy przestrzeni publicznej; 
o SE - strefa ochrony ekspozycji; 
o strefa obniżonej wysokości zabudowy; 
o główne przebiegi ciągów komunikacji pieszej i rowerowej; 
o budynek objęty ochroną w planie; 
o strefa ochrony archeologicznej; 
o obiekty małej architektury objęte ochroną w planie; 

elementy, przyjęte na podstawie przepisów odrębnych: 
o budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków; 
o granica pięćdziesięciometrowej strefy sanitarnej od cmentarza; 
o obszar przeszkody rozległej ograniczenia wysokości zabudowy do 404 m n.p.m. związanej z 

powierzchniami ograniczającymi lotniska „Katowice - Muchowiec”; 
o strefa zakazu budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania 

ptaków; 
o teren górniczy „Katowice - Bogucice - Załęże”, zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas"; 
o obszar górniczy „Bogucice”, zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas"; 
o złoże węgla kamiennego "Katowice". 

 
oraz elementy informacyjne nie będące ustaleniami planu: 

o kontynuacja układu drogowego poza granicami obszaru objętego planem; 
o obszar dawnego cmentarza; 
o jezdnie dróg publicznych; 
o sieci infrastruktury technicznej: 

 wodociągi, 
 kolektory kanalizacji sanitarnej, 
 główne kolektory kanalizacji deszczowej Ø800-1200 mm, 
 kolektory kanalizacji deszczowej, 
 główne kolektory kanalizacji ogólnospławnej Ø1000 mm, 
 kolektory kanalizacji ogólnospławnej, 
 kablowe linie elektroenergetyczne SN, 
 ciepłociągi wysokich parametrów, 
 gazociągi, 
 linie telekomunikacyjne. 

5.3. Ustalenia szczegółowe dla form użytkowania terenów 
W poniższej tabeli zestawiono warunki zabudowy i zagospodarowania, które wpływają na jakość środowiska w 
wyznaczonych terenach. Dla poszczególnych kategorii terenów określono rodzaj i zakres obowiązujących dla niej 
standardów środowiska. 

Użytkowanie terenów Zasady zagospodarowania 

podstawowe uzupełniające Ustalenia obowiązujące określające 
dopuszczalne oddziaływanie na środowisko 

Wymagane standardy 
klimatu akustycznego  

01UUP  
o usługi społeczne z zakresu 

kultury i nauki; 

o usługi służące obsłudze i 
uzupełnieniu przeznaczenia 
podstawowego, w 
szczególności z zakresu: 

 edukacji, 

 wystawiennictwa, 

 gastronomii. 
 

 min. udział pow. biol. czynnej: 30%; 

 intensywność zabudowy od 0,8 do 1,4; 

 max. wskaźnik zabudowy: 0,5; 

 max. wysokość budynków: 

 poza „strefą obniżonej wysokości 
zabudowy”: 50 m, 

 w obrębie „strefy obniżonej wysokości 
zabudowy” 5m, 

 max. wysokość obiektów budowlanych: 
3,5m dla budowli i obiektów małej 
architektury realizowanych na terenie, 
oraz 3m powyżej wysokości budynku, 
w przypadku urządzeń budowlanych 
zlokalizowanych na dachu budynku. 

ustala się iż teren 
objęty planem, 
należy traktować jako 
teren w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców,  

 

02U  
o zabudowa usługowa 

obejmująca usługi: 

 administracyjno-biurowe, 

 społeczne z zakresu: 
edukacji, opieki zdrowotnej, 
społecznej lub socjalnej, 
ubezpieczeń społecznych, 
administracji publicznej, 
siedziby stowarzyszeń i 
organizacji, 

 turystyczne, 

 wystawiennicze, 

o lokale mieszkalne 
wbudowane w budynki z 
zakresu przeznaczenia 
podstawowego. 

 min. udział pow. biol. czynnej: 5%; 

 intensywność zabudowy od 0,5 do 1,5; 

 max. wskaźnik zabudowy: 0,5; 

 max. wysokość budynków: 15 m, 

 max. wysokość obiektów budowlanych: 
16 m, 

 liczba kondygnacji nadziemnych 3 

 max. udział powierzchni użytkowych 
lokali mieszkalnych: 49% powierzchni 
użytkowej budynku. 

o  

ustala się iż teren 
objęty planem, 
należy traktować jako 
teren w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców,  

 

03U 
o zabudowa usługowa 

obejmująca usługi: 

o zabudowa usługowa 
obejmująca usługi:  

 konsumpcyjne, za 

 min. udział powierzchni biologicznie 
czynnej: 2%, 

 intensywność zabudowy: od 0,8 do 4,0, z 

ustala się iż teren 
objęty planem, 
należy traktować jako 
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 administracyjno-biurowe, 

 społeczne z zakresu: 
kultury, administracji 
publicznej, siedziby 
stowarzyszeń i organizacji, 

 turystyczne, 

 konsumpcyjne z zakresu: 
finansów, ubezpieczeń, 
bankowości, 

 handlu w obiektach o 
powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000m2; 
 

wyjątkiem usług z 
zakresu: finansów, 
ubezpieczeń, bankowości, 

 handlu detalicznego, 

 rekreacji, 

 rozrywki, za wyjątkiem 
działalności generujących 
hałas wykraczający poza 
budynek, 

o lokale mieszkalne 
wbudowane w budynki z 
zakresu przeznaczenia 
podstawowego 

zastrzeżeniem, że w obliczeniu 
intensywności zabudowy, nie 
uwzględnienia podziemnych kondygnacji 
parkingowych, 

 max wskaźnik zabudowy: 0,75, 

 wysokość zabudowy: 

 wysokość budynków: od 12 do 20m, 

 max wysokość obiektów budowlanych: 
25 m, 

 liczba kondygnacji nadziemnych 
budynków: od 2 do 5; 

teren w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców,  

 

04U, 05U 

o zabudowa usługowa 
obejmująca usługi: 

 administracyjno-biurowe, 

 społeczne z zakresu: 
kultury, nauki, edukacji, 
administracji publicznej, 
siedziby stowarzyszeń i 
organizacji, 

 turystyczne, 

 konsumpcyjne z zakresu: 
finansów, ubezpieczeń, 
bankowości; 
 

o zabudowa usługowa 
obejmująca usługi:  

 konsumpcyjne, za 
wyjątkiem usług z 
zakresu: finansów, 
ubezpieczeń, bankowości; 

 handlu detalicznego, 

 rekreacji, 

 rozrywki, za wyjątkiem 
działalności generujących 
hałas wykraczający poza 
budynek, 

 min. udział pow. biol. czynnej: 30%, 

 intensywność zabudowy: od 0,8 do 2,4 
przy czym w obliczeniu intensywności 
zabudowy, nie uwzględnienia się 
podziemnych kondygnacji parkingowych; 

 maksymalny wskaźnik zabudowy 0,5; 

 minimalna powierzchnia zabudowy 
budynku 750m2; 

 minimalna szerokość elewacji frontowej 
25m; 

 wysokość zabudowy: 

 max wysokość budynków: poza „strefą 
obniżonej wysokości zabudowy”: 20 m, 
w obrębie „strefy obniżonej wysokości 
zabudowy” 8m, 

 max wysokość obiektów budowlanych: 
poza „strefą obniżonej wysokości 
zabudowy”: 23 m, w obrębie „strefy 
obniżonej wysokości zabudowy” 9m, 

 liczba kondygnacji nadziemnych 
budynków: poza „strefą obniżonej 
wysokości zabudowy” od 3 do 5, w 
obrębie „strefy obniżonej wysokości 
zabudowy”: od 1 do 2; 

ustala się iż teren 
objęty planem, 
należy traktować jako 
teren w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców,  

 

06U 

o zabudowa usługowa 
obejmująca usługi: 

 administracyjno-biurowe, 

 społeczne z zakresu: 
kultury, nauki, edukacji, 
administracji publicznej, 
ubezpieczeń społecznych, 
usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, 
siedziby stowarzyszeń i 
organizacji, 

 konsumpcyjne z zakresu: 
finansów, ubezpieczeń, 
bankowości; 
 

o zabudowa usługowa 
obejmująca usługi:  

 konsumpcyjne za 
wyjątkiem usług z 
zakresu: finansów, 
ubezpieczeń, bankowości; 

 handlu detalicznego, 

 rekreacji. 
 

 min. udział pow. biol. czynnej: 30%, 

 intensywność zabudowy: od 1,2 do 2,4 
przy czym, w obliczeniu intensywności 
zabudowy, nie uwzględnienia się 
podziemnych kondygnacji parkingowych; 

 max. wskaźnik zabudowy: 0,5; 

 min. powierzchnia zabudowy budynku: 
600m2; 

 min. szerokość elewacji frontowej: 35m; 

 wysokość zabudowy: 

 wysokość budynków: od 14 do 25m,  

 dla budynków lokalizowanych w 
obowiązującej linii zabudowy przy ul. 
Powstańców obowiązuje wysokość 
wyznaczona przez elewacje frontową 
istniejącego budynku przy ul. 
Powstańców 43, w przypadku jego 
likwidacji od 14 do 25m; 

 maksymalna wysokość obiektów 
budowlanych: 28 m, 

 liczba kondygnacji nadziemnych 
budynków: od 4 do 6, 

 max udział powierzchni użytkowych 
handlu: 15% powierzchni użytkowej 
budynku. 

ustala się iż teren 
objęty planem, 
należy traktować jako 
teren w strefie 
śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców, 

07KPP/ZP  

o plac publiczny z zielenią 
urządzoną; 

o obiekty małej architektury i 
elementy wyposażenia 
miejskiego, 

o ciągi piesze i pieszo 
rowerowe, drogi rowerowe. 

 min. udział pow. biol. czynnej 15%; 

 udział powierzchni utwardzonych służących do ruchu pieszego 
lub rowerowego: nie mniej niż 35% powierzchni terenu. 

08ZP/KP  

o zieleń urządzona,  
o parkingi; 

 

o obiekty małej architektury i 
elementy wyposażenia 
miejskiego, 

o ciągi piesze i pieszo 
rowerowe, drogi rowerowe. 

o infrastruktura techniczna, 
o drogi wewnętrzne , dla 

obsługi terenu 06U. 
 
 

 min. udział powierzchni biologicznie czynnej: 35%; 
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09ZP  

o zieleń urządzona; 

o obiekty małej architektury i 
elementy wyposażenia 
miejskiego, 

o ciągi piesze i pieszo 
rowerowe, drogi rowerowe. 

o infrastruktura techniczna, 

 zakaz lokalizowania parkingów; 
 

10ZP  

o zieleń urządzona; 

o obiekty małej architektury i 
elementy wyposażenia 
miejskiego, 

o ciągi piesze i pieszo 
rowerowe, drogi rowerowe. 

o infrastruktura techniczna. 

 nakaz kształtowania zagospodarowania z zachowaniem 
istniejących drzewostanów i parkowego charakteru terenu; 

 zakaz lokalizowania parkingów. 
 

11KPJ/ZP  

o ciągi piesze, drogi rowerowe, 
ciągi pieszo-jezdne, 

o zieleń urządzona; 

o miejsca postojowe, 
o infrastruktura techniczna. 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%; 

 maksymalny udział powierzchni terenu przeznaczonej na 
miejsca postojowe: 30%. 

 

Wodociągi i kanalizacja W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
 obsługę z miejskiej sieci wodociągowej; 
 możliwość rozbudowy i przebudowy funkcjonującego systemu zaopatrzenia w wodę dla pokrycia 

potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych. 
W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się: 
 nakaz odprowadzania ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji 

miejskiej, z preferencją systemu rozdzielczego. 

System ciepłowniczy  dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej,  
 dopuszcza się zastosowanie indywidualnych lub grupowych systemów grzewczych opartych o: 

 spalanie paliw w urządzeniach o sprawności przekraczającej 85%,  

 systemy grzewcze zasilane energią elektryczną, 

 systemy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii jako instalacji zintegrowanych z 
budynkiem lub jego bezpośrednim otoczeniem oraz estetycznie w niego wkomponowanym. 

Energia elektryczna  dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną kablową sieć 
elektroenergetyczną, z zastrzeżeniem pkt 2; 

 dopuszcza się stosowanie indywidualnych systemów zaopatrzenia w energię elektryczną 
pozyskiwaną ze słońca do 100kW, przy czym dopuszcza się realizację urządzeń służących 
pozyskiwaniu energii wyłącznie na dachach budynków, lub jako zintegrowanych z elewacją 
budynku oraz estetycznie w nią wkomponowanych. 

Gospodarka odpadami  nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych: 

 w budynkach lub zadaszonych wiatach, 

 sytuowanych w sposób estetycznie wkomponowany w otoczenie, 

 osłoniętych od strony przestrzeni ogólnodostępnych, 

 zabezpieczonych przed infiltracją wód opadowych; 

 
6. OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano na podstawie opracowania ekofizjograficznego podstawowego 
sporządzonego dla analizowanego projektu planu, wizji w terenie, a także na podstawie obowiązujących planów i 
programów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody. Oceny istniejącego stanu środowiska dokonano w 
aspekcie poszczególnych jego komponentów, które podlegają badaniom skutków realizacji ustaleń planu na środowisko. 
Niniejszy rozdział stanowi więc próg wyjściowy do oceny skutków realizacji ustaleń planu na środowisko, przy założeniu 
jego całkowitego wdrożenia. 

Różnorodność biologiczna: 

stan istniejący  
Obszar objęty opracowaniem, to obszar w znacznej mierze już zagospodarowany. Nadal jednak istnieją tu znaczne 
powierzchnie biologicznie czynne, w tym m.in. teren zieleni parkowej przy bibliotece śląskiej oraz swobodne 
zadrzewienia w obrębie ul. Granicznej i Powstańców, które stanowią naturalne źródło zasilania biologicznego. 
Elementem negatywnym z punktu widzenia bioróżnorodności są trasy komunikacyjne – drogowe, które powodują, że 
obszary otwarte wewnątrz terenu opracowania nie są ze sobą powiązane przyrodniczo. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Jak powyżej stwierdzono, obszar objęty opracowaniem jest już intensywnie zagospodarowany i zabudowany. Stan 
bioróżnorodności został oceniony na poziomie dostatecznym, głównie ze względu na stosunkowo duże obszary 

biologicznie czynne, w części porośnięte zwartymi drzewostanami. Brak planu nie wpłynie istotnie na ogólny stan 
bioróżnorodności. Jedynie można się spodziewać uszczuplenia udziału powierzchni biologicznie czynnych w ogólnej 
strukturze zagospodarowania terenu, w skutek zabudowy jeszcze niezabudowanych terenów. 

Ludzie: 

stan istniejący  
Obszar opracowania to tereny zabudowy usługowej w tym usług użyteczności publicznej oraz tereny zieleni wchodzące 
w skład systemu przestrzeni publicznych śródmieścia Katowic. 
Położenie obszaru opracowania na tle Katowic warunkuje bardzo dobrą dostępność do obiektów użyteczności 
publicznej, dobrą dostępność komunikacyjną. W obecnym stanie przestrzeń publiczna w rejonie Placu Rady Europy  jest 
zdegradowana i nie odpowiada standardom współczesnej metropolii. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
W przypadku braku realizacji ustaleń planu, warunki bytowania ludzi nie ulegną zasadniczym zmianom. Wykształcona 
struktura przestrzenna będzie się utrzymywała, z możliwością poprawy jakości zabudowy w wyniku remontów lub 
wymiany budynków na nowe. Również funkcje poszczególnych terenów nie ulegną zasadniczym zmianom. Nie od 
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realizacji ustaleń planu zależy poprawa ogólnej jakości środowiska, gdyż główne zagrożenia i uciążliwości mają swoje 
źródło poza obszarem planu. Natomiast główne źródła uciążliwości w obszarze planu to drogi, które nie mogą być 
wyeliminowane ze struktury miejskiej, dlatego nadal będą oddziaływać na otoczenie. Uciążliwość hałasowa może być 
niezależnie od ustaleń planu wyeliminowana poprzez zastosowanie np. ekranów akustycznych. Natomiast istotne jest, 
że w przypadku braku właściwych ustaleń, ekrany te mogą negatywnie wpłynąć na jakość krajobrazu. 

Zwierzęta: 

stan istniejący 
Przestrzenie życiowe zwierząt, w obszarze planu to głównie tereny niezabudowane, zadrzewione. Jak wynika z 
opracowania ekofizjograficznego podstawowego, w obszarze planu spotyka się typowe gatunki synantropijne, spotykane 
we wszystkich większych aglomeracjach. Najczęściej są to ptaki, takie jak: wróbel domowy czy gołąb domowy, gołąb 
grzywacz, kwiczoł sierpówka, jerzyki, jaskółki oknówki czy dymówki, jak również kawki, sroki, kosy, gawrony i szpaki. 
Poważnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt są trasy komunikacyjne, a także znaczna penetracja przez ludzi. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania zwierząt, a tym samym ich skład gatunkowych czy 
ilościowy nie powinien ulec widocznym zmianom, chyba że na podstawie ustaleń obecnie obowiązującego planu będzie 
powstawała nowa zabudowa, wówczas może nastąpić utrata części siedlisk zasiedlonych przez zwierzęta, a 
zwiększenie liczby ludności przebywającej tu okresowo lub stale będzie powodować płoszenie zwierząt.  

Rośliny: 

stan istniejący 
Jak już powyżej wspomniano, w obszarze planu występuje szata roślinna w różnych formacjach: zadrzewienia w obrębie 
ul. Powstańców i Granicznej, roślinność urządzona w sąsiedztwie budynku biblioteki i budynku Banku, trawniki z grupami 
drzew w sąsiedztwie dróg. Na jakość życia roślin wpływają tu przede wszystkim dwa czynniki: zanieczyszczenie gleb 
oraz zanieczyszczenie powietrza. Rośliny w warunkach miejskich są znacznie bardziej narażone na skutki braku 
opadów, gdyż duże powierzchnie nieprzepuszczalne ograniczają zasilanie gleby.  
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
W przypadku braku realizacji ustaleń planu warunki bytowania roślin nie zmienią się. Nie ulegnie zmianie również sama 
szata roślinna. W przypadku realizacji nowej zabudowy zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu część obecnej 
szaty roślinnej może ulec likwidacji.  

Wody: 

stan istniejący  
Wody dzielą się na powierzchniowe i podziemne. Wody powierzchniowe w obszarze opracowania nie występują w 
ogóle.  Analizowany teren położony jest poza obszarem występowania głównych zbiorników wód podziemnych. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał większego znaczenia dla jakości wód. Jedynie w przypadku realizacji nowej 
zabudowy, ubędzie powierzchni retencyjnych, co lokalnie może wpłynąć na zasilanie wód gruntowych. Jednakże 
zjawisko to może być obserwowane jedynie w mikroskali. 

Powietrze: 

stan istniejący 
Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze objętym planem jest zła. Jak już stwierdzono powyżej, stężenia pyłów 
zawieszonych, oraz związków azotu przekraczają dopuszczone prawem normy. W obszarze planu głównym źródłem 
emisji zanieczyszczeń atmosferycznych jest ruch samochodowy na ul. Powstańców i Granicznej. Kolejnym 
zanieczyszczeniem powietrza jest hałas. Jak wynika z mapy akustycznej opracowanej dla miasta Katowice, poziom 
hałasu w środowisku znacznie przekracza dopuszczone przepisami normy. Wzdłuż ulicy Powstańców oraz ulicy 
Granicznej poziom hałasu przekracza 70- 75 dB. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
w przypadku braku realizacji ustaleń planu, jakość powietrza atmosferycznego nie ulegnie zmianie. Główne źródła emisji 
hałasu nie zostaną zlikwidowane, ani nie zmienią swojej lokalizacji. Ewentualnie, niezależnie od planu może obniżyć się 
hałas emitowany przez samochody jeśli zostaną zastosowane ekrany akustyczne. 

Powierzchnia ziemi: 

stan istniejący 
Na analizowanym terenie brak terenów o funkcji rolniczej. Przeważają tereny zabudowane, tereny zieleni parkowej oraz 
tereny komunikacji. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na jakość powierzchni ziemi.  

Krajobraz: 

stan istniejący  
Jakość zagospodarowania terenu wpływa bezpośrednio na jakość krajobrazu miasta. W przedmiotowym przypadku 
teren jest dość intensywnie zurbanizowany, choć tkanka miejska jest stosunkowo słabo wykształcona, głównie z powodu 
dominującej funkcji komunikacyjnej terenu. Obszary istniejącej zabudowy wymagają uporządkowania, a sama zabudowa 
często wymaga remontów. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Niezależnie od realizacji ustaleń planu, krajobraz kulturowy tej części miasta może się zmieniać w dwóch różnych 
kierunkach. Korzystnym – w wyniku remontów i wymiany zdekapitalizowanej zabudowy na nową o wysokich 
standardach architektonicznych, podwyższania jakości zagospodarowania i wyposażenia przestrzeni publicznych. 
Niekorzystnym – głównie w wyniku dalszej dekapitalizacji zabudowy, zarastaniu terenów niezabudowanych roślinnością 
ruderalną.  

Klimat: 

stan istniejący  
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Klimat to zespół zjawisk pogodowych na danym obszarze w ujęciu wieloletnim. Na kształtowanie klimatu wpływają 
czynniki naturalne, a przede wszystkim położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, wody, szata roślinna, jak również 
czynniki antropogeniczne, przekształcenie środowiska naturalnego, osuszanie terenów, zabudowa, emisja 
zanieczyszczeń do atmosfery.  
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu 
Niezależnie od tego czy ustalenia planu zostaną wdrożone czy nie, mikroklimat nie ulegnie zmianie. 

Zasoby naturalne: 

stan istniejący  
Zasoby naturalne są to elementy przyrody mające znaczenie dla bytowania i gospodarki człowieka. W szczególności są 
to gleby, surowce mineralne, lasy, wody, zwierzęta. Ponieważ w niniejszym rozdziale omówiono już stan istniejący 
środowiska w odniesieniu do gleb, wody, zwierząt i szaty roślinnej, w niniejszym punkcie oceniono wyłącznie ich stan 
jako zasobów. Jedynym zasobem naturalnym jest występujące tu złoże węgla kamiennego, dla których utworzono 
obszary i tereny górnicze. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał większego znaczenia dla występującego tu złoża.  

 Zabytki: 

stan istniejący  
W granicach opracowania budynek przy ul. Damrota 22 ujęty został w gminnej ewidencji zabytków. Występują tu również 
obszary i obiekty objęte ochroną w obowiązującym planie miejscowym tj. budynek przy ul. Damrota 22, "Młot spadowy" 
przed gmachem Biblioteki Śląskiej.  
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Wymienione wyżej obiekty są chronione na mocy obowiązującego planu, brak realizacji ustaleń analizowanego planu nie 
będzie miał znaczenia z punktu ochrony zabytków. 

Dobra materialne: 

stan istniejący 
Ocena stanu istniejącego środowiska pod kątem dóbr materialnych to przede wszystkim ocena zagrożeń dla tych dóbr 
ze strony czynników przyrodniczych. W tej ocenie najważniejszymi zagrożeniami są: gwałtowne czynniki pogodowe, 
powodzie, susze, osuwanie się mas ziemnych. Gwałtowne zjawiska pogodowe: jak burze, huragany, trąby powietrzne, 
długotrwałe opady lub susze, długotrwałe upały lub mrozy zagrażają w takim samym stopniu jak w innych częściach 
miasta. 
zmiany w przypadku braku realizacji ustaleń planu  
Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie w obecnej sytuacji na dobra materialne. 
 
Jak wynika z przeprowadzonej analizy stan środowiska naturalnego na terenie opracowania można ocenić na poziomie 
dostatecznym. Brak realizacji ustaleń planu nie wpłynie zasadniczo na funkcjonowanie środowiska naturalnego, 

zdrowia i życia ludzi, oraz bezpieczeństwo zasobów naturalnych i materialnych. Jedynie w przypadku realizacji nowej 
zabudowy na terenach niezabudowanych może dochodzić do zmian w środowisku naturalnym i krajobrazie. A skala 
oddziaływania będzie tu uzależniona od lokalizacji nowej zabudowy oraz intensywności ruchu budowlanego.  

 
7. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYWAŃ  ZWIĄZANA Z PLANOWANYMI FUNKCJAMI OBSZARU 
Skutki wprowadzenia w życie ustaleń planu mogą być różnorodne w zależności od rodzaju inwestycji, jakie powstaną 
oraz sposobu ich realizacji, w tym stosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych, które nie do końca mogą 
być określone na etapie sporządzenia planu. Analizując projekt uchwały można stwierdzić, że jest on w zgodzie z ideą 
ochrony środowiska. Plan jest środkiem w pewnym stopniu zapobiegającym powstaniu negatywnych skutków dla 
środowiska, należy jednak pamiętać, że podejmowane przedsięwzięcia służące realizacji inwestycji będą mogły 
generować chwilowe negatywne oddziaływania, np.: hałas związany z budową nowych obiektów. Znaczące 
oddziaływania zostały przedstawione za pomocą poniższej tabeli. 

Identyfikacja oddziaływań związana z planowanymi funkcjami obszaru. 

Czynnik Dotyczy terenów Technologia, możliwość 
wystąpienia 

Prognozowane oddziaływanie i jego natężenie 

Emisja zanieczyszczeń 
powietrza z układów 
grzewczych 

Tereny zabudowy Zaopatrzenia w energię 
cieplną do celów grzewczych 
z miejskiego systemu 
ciepłowniczego 

Wystąpi pomijalnie małe  

Wobec przewidywanego planem stosowania 
ekologicznych źródeł ciepła oraz niewielkiego 
obszaru opracowania nie należy się spodziewać 
pogorszenia stanu sanitarnego powietrza 
atmosferycznego. 

Emisja zanieczyszczeń 
powietrza z pojazdów 
samochodowych 

Tereny komunikacji  
drogowej i ich 
otoczenia 

Wystąpi głównie w otoczeniu 
istniejących dróg klasy Z 

Pomijalnie małe, zawierające się w obszarach 
oddziaływań istniejących dróg klasy Z. 

Zwiększenie natężenia ruchu na przyległych 
drogach publicznych, wynikające z realizacji 
nowych funkcji, również nie będzie znaczące w 
porównaniu do istniejącego natężenia ruchu na 
drogach przyległych. 

Emisja hałasu 
komunikacyjnego 

Tereny komunikacji 
drogowej i kole-
jowej 

Wystąpi  (hałas drogowy) Oddziaływanie - wzdłuż głównych ciągów 
drogowych (ul. Graniczna, ul. Damrota i ul. 
Powstańców) 
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Hałas związany z lokowanymi 
funkcjami 

Tereny  
zainwestowane 

Wystąpi Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym 

 

Wpływ na klimat lokalny Tereny zabudowy Prawdopodobny Miejscowo w stopniu nieodczuwalnym 

Przekształcenie krajobrazu Tereny  
zainwestowane 

Wystąpi Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym 

 

Przekształcenia walorów 
widokowych 

Tereny zabudowy Wystąpią Ograniczenie pola widoku nową zabudową 

 

Przekształcenie stosunków 
wodnogruntowych 

Tereny  
zainwestowane 

Wystąpi Wskutek wzrostu współczynnika odpływu 
(utwardzenie powierzchni) 

Zanieczyszczenie wód na 
skutek zrzutu ścieków 

Tereny  
zainwestowane 

Nie wystąpi – ścieki zrzucane 
do kanalizacji miejskiej 

Zależnie od zastosowanych rozwiązań 

 

Powstawanie odpadów 
komunalnych 

Tereny  
zainwestowane 

Wystąpi Zależnie od sprawności miejskiego systemu 
utylizacji (regulują przepisy odrębne) 

Powstawanie odpadów 
niebezpiecznych 

Obiekty usługowe i 
produkcyjne i 
związane z 
przetwarzaniem 
odpadów 

Może wystąpić  W założeniu nie znaczące  

(podlega utylizacji wg przepisów odrębnych) 

 

Ograniczenie infiltracji wód 
opadowych do gruntu 

Dachy, 
powierzchnie 
utwardzone 

Wystąpi Miejscowo w związku z nową zabudową  

 

Likwidacja powierzchni 
biologicznie czynnej 

Tereny  
zainwestowane 

Wystąpi  Miejscowo w związku z nową zabudową  

 

 
8. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 
 
Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne 

Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne przed 
wzrostem poziomu zanieczyszczenia. Ustalenia planu nie przewidują możliwości zastosowania rozwiązań tymczasowych 
w tym zakresie, nie ma więc niebezpieczeństwa wynikającego z nieprawidłowości w gromadzeniu ścieków.  
Można przyjąć, że realizacja ustaleń analizowanego planu nie powinna w znacznym stopniu przyczynić się do 
pogorszenia elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych, określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, zarówno rzeki Rawy jak i Potoku 
Leśnego. 
Nie przewiduje się również takiego wpływu ustaleń planu na wody podziemne, który mógłby w efekcie oddziaływać 
negatywnie na środowisko.  
Wpływ na warunki klimatyczne  

Warunki klimatyczne obszaru opracowania zostały w większości już ukształtowane istniejącą zabudową i realizacja 
planu wydaje się mieć niewielki wpływ na klimat obszaru opracowania. W obrębie tego komponentu zmiany można 
rozpatrywać jedynie w skali mikroklimatu. Jedynie w najbliższym sąsiedztwie zabudowy i dużych powierzchni 
wyasfaltowanych należy oczekiwać wzrostu średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza. Jednak w skali obszaru 
opracowania będą to zmiany słabo odczuwalne. 

Ustalenia Planu zapewniają utrzymanie istniejącego charakteru, dlatego realizacja planu wydaje się mieć niewielki wpływ 
na klimat obszaru opracowania. W obrębie tego komponentu zmiany można rozpatrywać jedynie w skali mikroklimatu, 
jedynie w najbliższym sąsiedztwie zabudowy i dużych powierzchni wyasfaltowanych należy oczekiwać wzrostu średnich 
temperatur i spadku wilgotności powietrza. Jednak nawet w skali obszaru opracowania będą to zmiany słabo 
odczuwalne. 

Wpływ na powierzchnię ziemi (rzeźbę terenu), gleby, kopaliny  

Powierzchnia ziemi, a w szczególności jej biologicznie czynna powierzchnia, czyli gleba podlega ciągłym procesom 
przeobrażania i niszczenia, zarówno przez czynniki naturalne jak i w wyniku działalności człowieka. Różne sposoby 
użytkowania powierzchni ziemi stanowią o charakterze i skali przekształceń jej naturalnych właściwości, a każda 
ingerencja w środowisko glebowe powoduje zmiany w środowisku. Jednym z podstawowym czynników degradujących 
środowisko glebowe jest wadliwe użytkowanie gruntów, które w konsekwencji prowadzi do powstawania nieużytków 
rolnych i leśnych. Drugim z procesów, mogącym negatywnie wpływać na stan gleb i powodować utratę ich właściwości 
jest przeznaczanie obszarów leśnych i gruntów rolnych na tereny pod infrastrukturę. Wynikiem antropogenicznego 
oddziaływania na powierzchnię ziemi jest degradacja (obniżenie się) i dewastacja (całkowita utrata) wartości użytkowych 
gruntów. W celu ograniczenia degradacji powierzchni ziemi w wyniku gospodarczej i bytowej działalności człowieka, 
stosuje się szeroko pojętą ochronę gleb. Jednym ze sposobów jest rolnictwo ekologiczne, które będąc alternatywą dla 
rolnictwa konwencjonalnego jest specyficzną formą gospodarowania i produkcji żywności. W województwie opolskim 
obserwuje się systematyczny wzrost liczby gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi. 
Wpływ na powierzchnię ziemi będzie polegał na: 

 przekształceniach niewielkich powierzchni biologicznie czynnych w tereny zabudowane, 
 realizacji prac ziemnych w związku z zabudową czy infrastrukturą. 



 
 

 

27 

 

Nie przewiduje się znaczącego wpływu planu na rzeźbę terenu. Zmiany, które ewentualnie zajdą w ukształtowaniu 
powierzchni, nie będą miały znaczenia dla warunków przyrodniczych i krajobrazowych. Zapisy projektu planu nie będą 
generować znaczących zmian w ukształtowaniu terenu. Na terenach obecnie zabudowanych naturalne formy rzeźby 
terenu uległy zatarciu w wyniku wcześniejszych trwałych przekształceń podłoża pod zabudowę i infrastrukturę 
komunikacyjną. Nowa zabudowa i związane z tym roboty ziemne będą ingerować jedynie lokalnie, a w niektórych 
przypadkach tylko w antropogeniczne elementy mikrorzeźby. Zmiany te należy uznać za nieuniknione, towarzyszące 
prowadzeniu każdego typu inwestycji. Budowa obiektów, dróg, sieci infrastruktury technicznej spowoduje mechaniczne 
przekształcenie gruntów związane z prowadzeniem prac ziemnych. Przekształcenia te spowodują degradację i 
zniszczenie urodzajnej warstwy gleb. Dlatego przed przystąpieniem do prac należy warstwę urodzajną gleb zdjąć i 
wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. 

Tereny objęte zmianą planu w całości uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na 
etapie sporządzania poprzednich edycji planu. Na obszarze planu nie przewiduje się terenów użytkowanych rolniczo. 
Przeważają tereny zabudowane, o funkcji usługowej oraz tereny zieleni.  

Ze względu na sposób zagospodarowania oraz oddziaływania z nim związane na terenie opracowania występują 
głównie grunty antropogeniczne, a także obszary bezglebowe. Naturalna pokrywa glebowa w granicach przedmiotowego 
terenu praktycznie już nie występuje. 

Plan ujawnia występujące w obszarze opracowania udokumentowanego złoża węgla kamiennego "Katowice". 

Wpływ na stan czystości powietrze atmosferycznego  

Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń planu mogła spowodować dalszy wzrost zanieczyszczeń powietrza. Na stan 
czystości powietrza na terenie objętym planem w dalszym ciągu główny wpływ będzie mieć rodzaj prowadzonych 
działalności, ruch samochodowy oraz napływ zanieczyszczeń docierających tu znad uprzemysłowionych i 
zurbanizowanych części Katowic i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP). Również wobec przewidywanego 
planem stosowania ekologicznych źródeł ciepła nie należy się spodziewać pogorszenia stanu sanitarnego powietrza 
atmosferycznego. Plan dopuszcza stosowanie wyłącznie ekologicznych systemów grzewczych za wyjątkiem m.in. 
biogazu ze względu na możliwe uciążliwości związane ze składowaniem oraz fermentacją uciążliwych dla środowiska 
odpadów organicznych.  

Wpływ na klimat akustyczny 

Na klimat akustyczny terenu objętego projektem planu wpływ ma i nadal będzie miał przede wszystkim hałas 
komunikacyjny drogowy. Przewiduje się, że zmiany klimatu akustycznego występować będą również podczas realizacji 
inwestycji budowlanych, a po ich zakończeniu będą głównie związane z ich eksploatacją. Hałas w fazie budowy 
generować będą głównie pracujące maszyny, urządzenia budowlane, natomiast po jej zakończeniu hałas będzie 
związany z funkcją powstałych obiektów.  
Plan ustalił, w zakresie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu, iż tereny objęte planem należy traktować jako 
tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, w rozumieniu art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 

Wpływ na zagrożenie polami elektromagnetycznymi  

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropogeniczne. Naturalne 
środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących bądź na Ziemi (wyładowania 
elektromagnetyczne w atmosferze ziemskiej) bądź na Słońcu (promieniowanie elektromagnetyczne Słońca) lub w 
kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko elektromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo 
lub jako produkt uboczny wynikający ze stosowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej 
częstotliwości stosowane są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne o 
wartościach znacznie przewyższających tło naturalne.  
W przedstawionym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się rozbudowę oraz modernizację już 
istniejącego systemu zaopatrzenia w energię elektryczną, sieci elektroenergetycznych oraz sieci urządzeń 
telekomunikacyjnych. Zgodnie z projektem planu nie przewiduje się rozbudowy istniejących sieci średniego napięcia. 
Zgodnie z ustaleniami planu zachowane będą odpowiednie strefy bezpieczeństwa, tak więc można przewidywać, że 
promieniowanie elektromagnetyczne nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko naturalne oraz zdrowie 
ludzi. Niezwykle jednak ważne jest, aby w miejscach zabudowy mieszkalnej wartości składowej elektrycznej nie 
przekraczały 1 kV/m, natomiast składowej magnetycznej – 80 A/m. 
Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych obliguje sporządzającego plan do 
nieograniczania rozwoju usług telekomunikacyjnych, w związku z czym, plan nie wprowadza żadnych regulacji 
dotyczących zasad lokalizowania urządzeń nadawczo-odbiorczych telefonii komórkowej, stanowiących potencjalne, 
znaczące źródło promieniowania elektromagnetycznego, pozostawiając regulację tej kwestii przepisom odrębnym. 
W 2011 roku w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach wykonał 46 dwugodzinnych ciągłych pomiarów promieniowania elektromagnetycznego. W żadnym z 
punktów pomiarowych dla badanego zakresu częstotliwości nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
natężenia pola elektrycznego. Średnia arytmetyczna wartość skutecznych natężeń pola elektrycznego ze wszystkich 
zbadanych w 2011 roku punktów wyniosła 0,31 V/m.  

Wpływ na gospodarkę odpadami 

Z uwagi na charakter wprowadzanych ustaleniami planu przeznaczeń terenów, można uznać iż główną grupę odpadów 
będą stanowiły odpady związane głównie z terenami usług. 
Zagospodarowanie odpadów będzie następowało w sposób przewidziany przepisami odrębnymi, w tym przepisami 
gminnymi. Istotną kwestią w zakresie gospodarki odpadami jest ich segregacja u źródeł ich powstania.  
Z parkingów oraz dróg powstawać będą pewne ilości odpadów z odwadniania olejów w separatorze, traktowane jako 
odpady niebezpieczne. Zagospodarowanie ich następować będzie również w sposób przewidziany przepisami 
odrębnymi w tym przepisami gminnymi. 
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Pewna ilość odpadów powstanie podczas rozbiórki istniejącej zabudowy oraz budowy nowych obiektów. Przy ich 
składowaniu i przemieszczaniu należy zabezpieczyć je przed pyleniem, rozmywaniem. 

Wpływ na szatę roślinną i na świat zwierzęcy  

Realizacja ustaleń planu nie będzie mieć negatywnego wpływu na zasoby przyrody.  
Zmiana rodzaju zagospodarowania terenu oraz wiążące się z tym przeobrażenia szaty roślinnej mogą przyczynić się w 
minimalnym stopniu do zmiany składu gatunkowego zasiedlającej ten obszar fauny. Przewiduje się, że wprowadzone 
planem zmiany będą miały charakter korzystny dla lokalnego ekosystemu, pod warunkiem stosowania właściwych 
zabiegów pielęgnacyjnych na obszarze zieleni urządzonej oraz dobrania właściwego składu gatunkowego nasadzeń.  
Realizacja projektu planu przyczyni się do ograniczenia występowania terenów ruderalnych i zastąpienia ich elementami 
antropogenicznymi. W obrębie elementów antropogenicznych należy oczekiwać zmian pozytywnych. Plan zachowuje 
tereny zieleni miejskiej.  

Wpływ na obszary Natura 2000 

Najbliższy obszar sieci Natura 2000 to:  

Nazwa [km] 

Torfowisko Sosnowiec-Bory PLH240038 16.85 

Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037 18.27 

Łąki w Sławkowie PLH240043 20.10 

Łąki w Jaworznie PLH240042 20.93 

Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003 19.19 

Uwzględniając kryterium odległości jak i kryterium związku funkcjonalnego obejmującego przenoszenie oddziaływań na 
dalsze odległości  w obiegu wodnym, atmosferycznym lub denudacyjnym po powierzchni terenu nie przewiduje się 
bezpośredniego i pośredniego oddziaływania ustaleń planu na obszary sieci Natura 2000. 

Wpływ na krajobraz  

Do najbardziej pozytywnych skutków realizacji ustaleń projektu planu zaliczyć należy: uporządkowanie oraz poprawę 
jakości krajobrazu. Podstawowym celem planu jest prawidłowe dopełnienie istniejących funkcji z ukierunkowaniem na 
ochronę terenów zielonych oraz ukształtowanie systemu przestrzeni publicznych. W ramach ochrony wartości 
krajobrazowych plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje ograniczenia wysokości budynków i intensywności 
zainwestowania terenów zabudowy, zapewniające harmonię nowo powstającej zabudowy. Plan wyznacza strefy 
obniżonej wysokości zabudowy jak również „strefę ochrony ekspozycji” na terenie 06U, dla której ustala się: 

 zakaz lokalizowania obiektów budowlanych ponad powierzchnią terenu,  
 zakaz zagospodarowania zielenią o wysokości przekraczającej 1,5m. 
 jako dopuszczalne, z wyłączeniem „strefy przestrzeni publicznej” SP2, stosowanie ogrodzeń wyłącznie 

ażurowych, o wysokości nie przekraczającej 1,5m. 
Istotnym instrumentem kształtowania ładu przestrzennego, w tym krajobrazowego są wskaźniki i parametry przestrzenne 
ustalone planem miejscowym. Wyznaczone w omawianym projekcie planu wskaźniki zagospodarowania skutecznie 
powinny zabezpieczyć obszar przed powstaniem obiektów skalą odbiegających od właściwej dla obecnego charakteru 
zabudowy. Korzystnym rozwiązaniem jest również wyznaczenie stosunkowo dużych współczynników udziału 
powierzchni biologicznie czynnej. 
Generalnie realizacja zawartych w ustaleniach planu wytycznych dotyczących obszarów już zainwestowanych 
pozwoli na uporządkowanie istniejącej zabudowy oraz ochronę terenów otwartych przed  zabudową i pozwoli na 
prawidłowe ukształtowanie przestrzeni publicznej. W obecnym stanie przestrzeń publiczna w rejonie Placu Rady 
Europy  jest zdegradowana i nie odpowiada standardom współczesnej metropolii. 

Wpływ na dobra kultury  

Plan obejmuje ochroną obiekty:  

 budynek przy ulicy Damrota 22 (teren 02U) – ujęty w gminnej ewidencji zabytków; 

 obiekt małej architektury – „młot spadowy” zlokalizowany przed gmachem Biblioteki Śląskiej (teren 01UUP); 

 obiekt małej architektury – tablica poświęcona pamięci spoczywających na byłym cmentarzu ewangelickim, w tym 
założycieli miasta i innych wybitnych obywateli Katowic (teren 10ZP). 

Dla budynku przy ulicy Damrota 22  plan ustala:  

 nakaz zachowania cech stylowych budynku, w szczególności: gabarytów i formy, kształtów, spadków i rodzaju 
pokrycia dachu, ceglanego wystroju elewacji i detali architektonicznych, rozmieszczenia otworów okiennych i 
drzwiowych na elewacji, proporcji, wielkości i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej; 

 zakaz wykonywania tynków i dociepleń zewnętrznych przesłaniających ceglaną elewację i detale architektoniczne; 

 zakaz lokalizowania reklam na budynkach - dopuszcza się wyłącznie lokalizowanie szyldów z zachowaniem zasad: 
o maksymalna powierzchnia szyldu – 1,5m2, jednak nie więcej niż 3% powierzchni elewacji na której jest 

umieszczony, 
o realizacja szyldu wyłącznie w obrębie kondygnacji parterowej, 
o kolorystyka, grafika i gabaryty szyldu zgodne z charakterem elewacji, 
o szyld należy wkomponować w architektoniczny podział elewacji a usytuowanie szyldu nie może powodować 

przesłaniania detali architektonicznych; 

 zakaz umieszczania na budynku urządzeń technicznych. 
Dla obiektów małej architektury plan ustala:  

 nakaz zachowania obiektów w dotychczasowej formie; 
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 dopuszcza się zmianę lokalizacji obiektów w ramach terenów oznaczonych symbolem 01UUP oraz 10ZP, wyłącznie w 
miejsce wyeksponowane, o niezakłóconej ekspozycji oraz harmonijne wkomponowanie w zagospodarowanie obszaru 
przestrzeni publicznej; 

Wpływ na dobra materialne  

Wpływ na dobra materialne może się wiązać z chwilowymi oddziaływaniami negatywnymi (takimi jak pożar czy 
uszkodzenie mienia na skutek katastrofy naturalnej). W związku z realizacją ustaleń projektu planu, nie przewiduje się 
negatywnego wpływu na dobra materialne. Jednocześnie, wprowadzone w planie nowe funkcje terenów mogą 
potencjalnie wpłynąć na poprawę warunków życia mieszkańców. Nie przewiduje się znaczącego wpływu na dobra 
materialne.  

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Wg definicji zawartej w Prawie ochrony środowiska poważna awaria jest to: „zdarzenie, w szczególności emisja, pożar 
lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna 
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem". Zgodnie z powyższą definicją potencjalnych zagrożeń 
należy doszukiwać się w kontekście użytkowania dróg na terenie objętym projektem planu. W granicach opracowania nie 
występują zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia poważnych awarii.  

Innym istotnym zagrożeniem dla środowiska, zwłaszcza biotycznego, są pożary, których przyczyną na analizowanym 
terenie może być przede wszystkim wiosenne wypalanie traw, albo nielegalne dzikie wysypiska zawierające szkło lub 
substancje łatwopalne. Zjawisko pożaru może negatywnie lokalnie wpłynąć na skład gatunkowy zbiorowisk czy śmierć 
zwierząt bytujących na danym terenie. Należy jednak podkreślić, że ustalenia planu nie generują większego niż 
dotychczas zagrożenia pożarami. 

 
9. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z USTALENIAMI PLANU 

Ustalenia planu dotyczące ochrony środowiska przed negatywnym oddziaływaniem eliminują możliwość powstania 
zagrożeń związanych z realizacją ustaleń planu. Źródłem zagrożeń może być niepełna realizacja ustaleń planu 
dotycząca zwłaszcza terenów przestrzeni publicznych, terenów komunikacyjnych oraz terenów usług. 
 Tereny przestrzeni publicznych - zagrożenia związane będą z dalszą degradacją istniejących terenów przestrzeni 

publicznych,  
 Tereny komunikacyjne - w tym przypadku zagrożenie związane jest z niepełną realizacją ustaleń planu, które 

nakładają obowiązek wyposażenia ciągów komunikacyjnych oraz utwardzonych parkingów w kanalizację deszczową. 
 Obiekty usługowe - zagrożenie nie jest spowodowane realizacją ustaleń planu ale wynika z nieprawidłowości i 

zaniedbań do jakich może dojść w czasie prowadzenia działalności. 
Wyznaczone planem kierunki rozwoju oraz zasady zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni są zgodne z 
zapisanymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Katowic". 
Zagrożenia dla środowiska obszaru, a przede wszystkim dla realizacji celów ustaleń planu, mogą wynikać z braku 
kompleksowości i niepełnej jego realizacji. Jak wykazuje praktyka, najczęstszymi przyczynami braku efektów, lub nawet 
pogorszenia warunków życia są: 
 dowolna interpretacja ustaleń planu w polityce realizacyjnej, prowadząca nieuchronnie do narastania chaosu 

przestrzennego obszaru, 
 brak realizacji ustaleń odnoszących się do kształtowania terenów otwartych, w szczególności powierzchni 

biologicznie czynnej, 
 dopuszczenie do zaśmiecenia terenów na skutek niekonsekwentnego i niepełnego wdrożenia systemu gospodarki 

odpadami. 
Stąd szczególna rola samorządu lokalnego w konsekwentnej egzekucji przepisów obowiązującego prawa, w tym 
lokalnego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego.  
Przy pełnej realizacji ustaleń planu, która będzie jednocześnie uwzględniać warunki i zasady zagospodarowania terenu 
nie powinny wystąpić takie zagrożenia środowiska, które prowadziłyby do zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. 
Wszystkie proponowane przez autora prognozy propozycje zapisów dla części tekstowej planu zostały 
uwzględnione na bieżąco na etapie sporządzania projektu planu. 

 
10. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Projekt planu przewiduje działania o charakterze „prośrodowiskowym”, których realizacja przyniesie w efekcie 
ograniczenie lub zmniejszenie oddziaływań na środowisko związanych z planowanym rozwojem analizowanego obszaru. 
Ustalenia analizowanego planu, stwarzają możliwość uzyskania pozytywnych efektów środowiskowych. Z punktu 
widzenia przewidywanych ekologicznych skutków jego realizacji należy stwierdzić, że zawiera on rozwiązania 
zmierzające do minimalizacji negatywnych oddziaływań, ochrony zasobów środowiska poprzez jego racjonalne 
użytkowanie. 
Opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicą Damrota i ulicą 
Graniczną w Katowicach jest zgodny ze wskazaniami zawartymi w Opracowaniu Ekofizjograficznym, sporządzonym na 
potrzeby analizowanego planu oraz z kierunkami rozwoju określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" Edycja II, przyjętym uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice 
z dnia 25.04.2012r. Dla całego obszaru planu wprowadzono zapisy ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza 
oraz oddziaływanie akustyczne terenów chronionych przed hałasem. Wprowadzono również szczegółowe zapisy 
określające rozwiązania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz gospodarki odpadami.  
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Można przyjąć, że plan popiera jedynie te inicjatywy, które przyczyniają się do zachowania lub poprawy stanu 
środowiska naturalnego, racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów i walorów, zwłaszcza przyrodniczych oraz 
ograniczenie zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez rozwój gospodarczy. 
Z przeprowadzonych analiz nie wynika potrzeba proponowania innych, niż powyższe, rozwiązań alternatywnych 
ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko. 
Plan prawidłowo określa ramy przestrzenne dla inwestycji na tym terenie oraz ustala szeroki katalog działań z zakresu 
ochrony środowiska. 
Szczegółowe rozwiązania techniczne będą w poszczególnych przypadkach przedmiotem analiz na poziomie realizacji 
przedsięwzięć, dotyczy to przede wszystkim zabudowy usługowej z zakresu usług dla których, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, będą przeprowadzane oceny oddziaływania na środowisko. W analizowanym planie zagospodarowania 
przestrzennego brak rażących konfliktów zagospodarowań, które wymagałyby rozwiązań alternatywnych.  
Na etapie sporządzania projektu planu miejscowego, w związku z dostrzeżeniem czynników, które mogłyby skutkować 
negatywnym oddziaływaniem na środowisko, rozpatrywane były różne warianty. W zespole projektowym prowadzone 
były rozmowy i uzgodnienia dotyczące oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów koncepcji planu. 
Wybrano wariant najbardziej korzystny pod względem środowiskowym i uwzględniający założenia zrównoważonego 
rozwoju, dla którego sporządzono niniejszą prognozę.  
Wszystkie proponowane przez autora prognozy propozycje zapisów dla części tekstowej planu zostały 
uwzględnione na bieżąco na etapie sporządzania projektu planu. 
 
11. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego można stwierdzić, iż działania i 
przewidywane kierunki rozwoju zawarte w tym dokumencie nie wskazują na możliwość jakiegokolwiek oddziaływania 
transgranicznego mogącego objąć terytorium innych państw.  
W związku z powyższym nie stwierdzono oddziaływania transgranicznego wymagającego uruchomienia procedury 
zapisanej w Konwencji z Espoo, a potwierdzonej Prawem ochrony środowiska. Podstawową zasadą tej procedury jest 
wprowadzenie obowiązku informowania o planowanym podjęciu działalności mogącej mieć wpływ na środowisko innych 
państw. 

 
12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Realizacja planu miejscowego będzie skutkować zmianami środowiskowymi. W celu zidentyfikowania pojawiających się 
zmian środowiskowych oraz ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wskazana jest stała kontrola. Zaleca się 
przeprowadzanie monitoringu poszczególnych elementów środowiska (wody, gleby, powietrza, klimatu akustycznego, 
itp). Analizę skutków realizacji planu miejscowego należy wykonywać w ramach całościowej oceny środowiska oraz jej 
poszczególnych elementów. 
Analiza skutków realizacji postanowień projektu planu miejscowego wraz z oceną aktualności planu jest przeprowadzana 
zgodnie z artykułem 32 ustawy o planowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Stosownie do tych zapisów 
wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia 
postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do 
ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu 
opinii gminnej (…) komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy 
podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w 
całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy. 
Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium 
albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
Wskazane, w art. 15 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
Tak więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura 
pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji. 
Monitorowanie skutków wdrożenia kierunków i form zagospodarowania proponowanych w miejscowym planie jest 
skomplikowanym procesem, szczególnie w krótkim przedziale czasowym, gdyż dopiero w dłuższej perspektywie mogą 
być zauważalne zmiany w zagospodarowaniu. 

Do metod analizy skutków realizacji postanowień planistycznych generalnie należeć może: 
 prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
 rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę i gromadzenie materiałów z nimi 

związanych; 
 rejestrowanie wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne bądź 

zmiany funkcji terenu; 
 ocena zgodności wydanych decyzji i pozwoleń budowlanych z projektem; 
 ocena i aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych; 
 oceny rozwoju gospodarczego (przedsiębiorczości, rozwoju budownictwa, przemian struktury agrarnej, powierzchni 

urządzonych terenów zieleni i wzrostu lesistości).  
Narzędziami, przydatnymi w tej analizie powinny być: 
 wskaźniki dotyczące zmian w powierzchni zajętej przez poszczególne formy zagospodarowania przestrzeni; 
 liczba wydawanych pozwoleń na budowę obiektów o różnym przeznaczeniu; 
 obrót gruntami (powierzchnia gruntów, które zmieniają właściciela); 
 liczba nowo-wznoszonych budynków; 
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 liczba obiektów zbudowanych nielegalnie i skuteczność ich likwidacji. 
Pojawienie się jakichkolwiek niezgodności powinno skutkować podjęciem stosownych działań, mających na celu 
wyegzekwowanie od właścicieli lub zarządców uciążliwych obiektów dostosowanie się do norm środowiskowych.  
Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz w celu uniknięcia powielania 
monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na 
środowisko wpływ ustaleń projektu tegoż Planu na środowisko przyrodnicze w zakresie: jakości poszczególnych 
elementów przyrodniczych, dotrzymywania standardów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, 
występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach 
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.  Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocznie w 
Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źródłami danych w tym zakresie 
mogą też być: Wojewódzka Baza Danych prowadzona przez Marszałka Województwa, źródła administracyjne 
wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub zapisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania 
statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego. Ponadto w zakresie monitoringu poszczególnych elementów  
środowiska odpowiedzialne są: jednostki i instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, 
urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody: Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
oraz inne, jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów tej dziedziny (np. IMGW, RZGW).  
Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie polegające na: 
 pomiarach poziomów hałasu w obrębie wydzielonych funkcji, głównie usługowo-produkcyjnych, a także 

komunikacyjnych (2 razy w roku w okresie najintensywniejszego użytkowania tych terenów); 
 pomiar emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania  traktów komunikacyjnych) w 

sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowo-usługowej i monitoring stanu powietrza pod kątem jego zapylenia 
głównie w okresie intensywnej eksploatacji terenów oznaczonych symbolami U; 

Monitoring ten powinien być zgodny przede wszystkim z: Rozporządzeniem MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2011 Nr 258, poz. 1550), 
Rozporządzeniem MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. 2011 Nr 257, poz. 1545), Rozporządzeniem MŚ z dnia 23 grudnia  2002 r. w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 
2093), Rozporządzeniem MŚ z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. 
U. Nr 143, poz. 896), Rozporządzeniem MŚ z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 
1728), Rozporządzeniem MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w 
powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1032), Rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031), Rozporządzeniem MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012 poz. 914), Rozporządzeniem MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tekst jednolity), Rozporządzenie MG z dnia 28 
maja 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2007 nr 105 poz. 718), Rozporządzeniem MŚ 30 
października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542). 
Zmiany w środowisku naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu powinny być monitorowane poprzez następujące 
dokumenty, sporządzane obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony środowiska, gminny 
plan gospodarowania odpadami, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy program ochrony przed 
hałasem. W niniejszym opracowaniu proponuje się, aby analizy w sprawie aktualności studium i planów miejscowych 
były przeprowadzane raz na dwa lata. Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów Planu (w 
zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Miasta Katowice.  

 
13. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w procedurze 
sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązkowo przeprowadza się 
procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, która ma wykazać między innymi, jaki będzie wpływ ustaleń 
planu (w przypadku ich realizacji) na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi, oraz jakie zastosowano zabiegi 
łagodzące, zapobiegające, ograniczające lub kompensacyjne w przypadku wykazanego negatywnego oddziaływania. 
Zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko podlegają uzgodnieniu z właściwym miejscowo 
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, co w 
przedmiotowym przypadku również uczyniono.  
Obszar opracowania o powierzchni 16,8ha obejmuje teren Placu Rady Europy wraz z przyległymi terenami usługowymi 
o charakterze ogólnomiejskim. W granicach obszaru opracowania obowiązują Miejscowe Plany Zagospodarowania 
Przestrzennego: 
 uchwała nr XL/823/05 RM Katowice z dnia 25.04.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska - ul. Graniczna - ul. Francuska w Katowicach. (Dz. U. 
Woj. Śląskiego Nr 78 z dnia 22.06.2005 r.) (plan nr 57), 

 uchwała nr XLVII/962/09 z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Gen. Wł. Sikorskiego - Granicznej w Katowicach. (Dz. U. Woj. 
Śląskiego nr 204 z dnia 19 listopada 2009 r.) (plan nr 102). 

Zgodnie z zawartymi w rozdziale 2 informacjami analizowany teren położony jest pod względem regionalizacji fizyczno-
geograficznej Polski, przedstawionej przez Kondrackiego (1998), w części podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska 
(341), makroregionu Wyżyna Śląska (341.1) i mezoregionu Wyżyna Katowicka (341.13). 
W profilu geologicznym  omawiany teren reprezentowany jest głównie przez utwory karbonu górnego (łupki, piaskowce i 
węgiel warstw orzeskich (westfal B)) oraz karbon górny produktywny – warstwy orzeskie (łupki szare, piaskowce i 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
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węgiel) i plejstoceńskie gliny zwałowe. W budowie geologicznej można również odnaleźć ślady czwartorzędu 
reprezentowanego przez holoceńskie osady rzeczne. 
Znaczącą część terenu pokrywają grunty nienośne pochodzenia naturalnego (namuły organiczno-mineralno z 
rozwarstwieniami piasków pylastych oraz pyły holoceńskie i plejstoceńskie) lub antropogenicznego (nasypy 
przemysłowo-górnicze, przeróbcze, wtórne, nasypy budowlane i inne). Są to grunty spoiste, nieskonsolidowane oraz 
luźne piaszczyste o obciążeniach dopuszczalnych do 0,05MPa. 
Pod względem hydrograficznym analizowany obszar w całości należy do lewostronnego dorzecza Wisły. Analizowany 
obszar odwadniany jest przez rzekę Rawę i  Potok Leśny. W granicach opracowania przebiega dział wodny V rzędu. 
Teren objęty zmianą planu znajduje się w obszarze zaburzonego układu wód podziemnych. Na analizowanym terenie 
nie występują udokumentowane zbiorniki wód podziemnych ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 
2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych. 
W granicach opracowania nie stwierdzono występowania gatunków roślin ani zwierząt objętych ochroną ścisłą. 
Obszar opracowania w większości stanowi przykład krajobrazu kulturowego, ukształtowanego przez człowieka. Zabytki, 
które występują w obszarze planu zostały wymienione w rozdziale 2.7. niniejszej prognozy. 
Obszar opracowania, ze względu na dominujące kierunki wiatrów, leży w obszarze oddziaływania aglomeracji śląskiej. 
Natomiast klimat akustyczny analizowanego obszaru jest kształtowany przede wszystkim przez hałas komunikacyjny ulic 
Granicznej, Damrota i Powstańców. 
Z rozdziału 2.11. wynika, że w granicach opracowania nie utworzono, jak również nie zaproponowano żadnego obszaru 
NATURA 2000.  
Projekt planu miejscowego jest dokumentem powiązanym z innymi dokumentami, w tym w szczególności z: studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowaniem ekofizjograficznym 
podstawowym, który to z kolei dokument musi uwzględniać postulaty dokumentów specjalistycznych z zakresu ochrony 
środowiska, jak np.: program ochrony środowiska, plan gospodarowania odpadami, program ochrony powietrza i tym 
podobne.  
W przypadku przedmiotowego projektu planu przeanalizowano w szczególności, czy wypełnia on postulaty zawarte w 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" Edycja II przyjętym uchwałą nr 
XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012r. (rozdział 4) oraz w Opracowaniu ekofizjograficznym 
podstawowym opracowanym dla powyższego planu (rozdział 3). Zgodnie z rozdziałem 5 sporządzany plan miejscowy 
ma charakter porządkujący przestrzeń, przy zachowaniu najważniejszych elementów cennych przyrodniczo. Funkcje 
poszczególnych terenów wskazane w planie są zgodne ze stanem istniejącym i wytycznymi obowiązującego Studium. 
W projekcie planu wyznaczono tereny: tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej (UUP), tereny zabudowy 
usługowej (U),  tereny placu publicznego z zielenią urządzoną (KPP/ZP).  Wyznaczono również tereny komunikacji oraz 
tereny zieleni. 
W tekście uchwały wprowadzono szczegółowe zapisy dotyczące ochrony środowiska kulturowego oraz warunki realizacji 
ewentualnej nowej zabudowy lub wymiany istniejącej. Ponadto określono warunki kształtowania i ochrony ładu 
przestrzennego, warunki zaopatrzenia w infrastrukturę techniczną oraz obsługę komunikacyjną i parkowanie pojazdów. 
Plan miejscowy musi uwzględniać między innymi wszelkie obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony przyrody i 
środowiska, w stopniu w jakim mogą one być następnie egzekwowane na podstawie planu. Z przeprowadzonej analizy 
ustaleń projektu planu wynika, że zastosowano szereg zapisów mających na celu ochronę: bioróżnorodności, wód, 
powietrza, powierzchni ziemi, krajobrazu, zdrowia i życia ludzi oraz zapobiegających degradacji środowiska.  
Na potrzeby niniejszej prognozy w rozdziale 6 przeprowadzono ocenę stanu istniejącego środowiska naturalnego, biorąc 
pod uwagę takie jego elementy jak: bioróżnorodność, ludzie, zwierzęta, rośliny, wody, powietrze, powierzchnia ziemi, 
klimat, krajobraz, zasoby naturalne i materialne. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że stan środowiska 
przyrodniczego można ocenić na poziomie dostatecznym. Natomiast brak realizacji ustaleń planu nie będzie miał 
większego znaczenia dla istotnych zmian w jakości środowiska naturalnego, warunków życia mieszkańców oraz ochrony 
zasobów naturalnych i materialnych. 
W prognozie w rozdziale 7 i 8 przeanalizowano i oceniono rodzaje oddziaływań na środowisko i ludzi w przypadku 
realizacji ustaleń planu. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wystąpią oddziaływania zarówno negatywne jak i 
pozytywne, co jest nie do uniknięcia w przypadku już w znacznej mierze zagospodarowanego terenu. W Prognozie 
wykazano, że w projekcie planu zastosowano szereg ustaleń mających na celu ochronę, ograniczenie lub zapobieganie 
w przypadku wystąpienia negatywnego oddziaływania na środowisko, zdrowie i życie ludzi, w zakresie jaki jest możliwy 
dla terenów zurbanizowanych. Zabiegi ochronne i zapobiegawcze koncentrują się wokół ochrony elementów 
abiotycznych środowiska, jak: woda, powietrze, gleba, ale przede wszystkim na ochronie zdrowia i życia ludzi oraz 
poprawie warunków bytowych ludzi.  
Ponieważ przyjęte rozwiązania w projekcie planu nie wykazały w zasadzie znaczącego negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a obszar jest obecnie już zainwestowany poszukiwanie dodatkowych rozwiązań alternatywnych nie jest w 
tym wypadku konieczne. Nie wykazano również oddziaływań transgranicznych. 
Po wejściu w życie dokumentu jakim jest plan miejscowy wskazane jest przeprowadzanie stałego monitoringu zmian 
zachodzących w środowisku naturalnym, które są efektem realizacji postanowień planu. Obserwacje i monitorowanie 
środowiska naturalnego powinno dotyczyć zmian w nim zachodzących, spowodowanych w szczególności: 
wprowadzaniem pyłów i gazów do atmosfery, wytwarzaniem odpadów, wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi, 
wykorzystaniem zasobów środowiska, zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, niekorzystnym przekształceniem 
ukształtowania terenu, emitowaniem hałasu, emitowaniem pól elektromagnetycznych, oraz ryzykiem poważnych awarii. 
Zmiany w środowisku naturalnym wywołane realizacją ustaleń planu mogą być monitorowane poprzez następujące 
dokumenty, sporządzane obowiązkowo na podstawie przepisów prawa: gminny program ochrony środowiska, gminny 
plan gospodarowania odpadami, analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, powiatowy program ochrony przed 
hałasem. W niniejszym opracowaniu  w rozdziale 12 proponuje się aby analizy w sprawie aktualności studium i planów 
miejscowych były przeprowadzane raz na dwa lata. Zaleca się również, by monitorowanie skutków wdrażania zapisów 
Planu (w zakresach badań nie objętych monitoringiem WIOŚ) prowadziła Rada Miasta Katowice. 
Wydaje się, że zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia niniejszego 
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planu, wraz z przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności w sposób kompleksowy oraz uwzględniają 
niezbędny zakres zagadnień mających chronić środowisko i walory przyrody, w szczególności poprzez sposób 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zapewniający zrównoważony rozwój. Plan jest również zgodny z 
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody zarówno obowiązującymi powszechnie, jak i z 
przepisami lokalnymi. Tereny przeznaczone w projekcie planu do zabudowy stanowią naturalną kontynuację istniejącego 
zainwestowania, przewidzianą w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice" Edycja II. Studium zostało uchwalone uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25.04.2012 i jako 
dokument podstawowy dla kształtowania polityki przestrzennej miasta jest zgodne w zakresie swoich ustaleń (w tym 
przeznaczenia terenów pod zainwestowanie) z aktami prawnymi dotyczącymi form ochrony przyrody, co zostało 
potwierdzone w toku prowadzonych prac planistycznych, i co stanowi o dopuszczalności przeznaczenia przedmiotowych 
terenów pod kontynuację istniejącego zainwestowania.  
 
 
 

Załączniki:  
 

 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo  nr WOOŚ.411.155.2012.RK1 z dnia 09.08.2012 r.); 

 Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach (pismo nr NS/NZ/522/21/12 z dnia 13 sierpnia 2012r.); 

 Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach. 
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