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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot, cel, zakres merytoryczny prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu  
na środowisko planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Dudy – Gracza, ul. 1 Maja  
i ul.Bogucickiej w Katowicach. 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały określone w pismach 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 września 2013r. (znak pisma: 
WOOŚ.411.176.2013.RK1) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2013 r. (znak pisma: NS/NZ/522/35/13) zgodnie z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.); 

Do wykonania prognozy zastosowano metodę analizy systemowej; opierającą się na tworzeniu 
modeli i stosowaniu hipotez, jako podstawy rozważań. 

1.2. Podstawy opracowania oraz wykorzystane materiały 

Niniejszą prognozę sporządzono na zlecenie P.P.S.U i R. TERPLAN Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się o następujące akty prawne: 
[1.2.1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.); 

[1.2.2] Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1232 z 
późn. zm.); 

[1.2.3] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2013, Nr 0, poz. 
627); 

[1.2.4] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 1153); 

[1.2.5] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U. 2004 
Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), 

[1.2.6] Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1205); 
[1.2.7] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tekst jednolity z 

2014r. poz.1446), 
[1.2.8] Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz.196), 
[1.2.9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826 z późn. zm.), 
[1.2.10] Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883). 

Ustawy te dały podstawę do wydania szeregu rozporządzeń oraz podejmowania na ich podstawie 
uchwał w sprawie tworzenia określonego typu obszarów i obiektów oraz wprowadzania ochrony 
gatunkowej roślin i zwierząt. Stanowią one również podstawę do konstrukcji planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się na następujących materiałach: 

[1.2.11] Opracowanie ekofizjograficzne miasta Katowice. Wyk. Przedsiębiorstwo Usługowe 
“GEOGRAF”, Dąbrowa Górnicza, 2005 r.; 

[1.2.12] Kondracki, 2001: Geografia fizyczna. PWN, Warszawa; 

[1.2.13] Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic. Wyk. 
Państwowy Instytut Geologiczny. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział Górnośląski im. St. 
Doktorowicza- Hrebnickiego, Sosnowiec, 2011 r.  
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[1.2.14] Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Katowice, w skali 1:50 000; 
[1.2.15] Mapa hydrogeologiczna Polski, Ark. Kraków w skali 1:200 000; 
[1.2.16] Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 

podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000;  

[1.2.17] Mapa hydrograficzna ark. Katowice, w skali 1:50 000;  
[1.2.18] Mapa akustyczna miasta Katowic. Wyk.: Ekosystem Śląsk Mysłowice, Mysłowice, 2008 

[1.2.19] www.katowice.pios.gov.pl; 

[1.2.20] Oficjalna strona Urzędu Miasta w Katowicach: www.katowice.eu 

[1.2.21] www.wkz.katowice.pl; 

[1.2.22] Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, KZGW, Warszawa 2011 

[1.2.23] Informacja Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Murcki-Staszic” o warunkach 
geologiczno-górniczych terenu w rejonie ulicy Dudy-Gracza, 1 Maja i Bogucickiej w Katowicach 
(znak pisma: TMG/S/RŁ/5202/11/ 13) 

[1.2.24] www.kzgw.gov.pl 

[1.2.25] Informacje zebrane w czasie wizji terenowe 

2. Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami. 

2.1. Obszar opracowania i jego aktualne zagospodarowanie 

 
Rysunek 1 Mapa lokalizacyjna terenu objętego opracowaniem 

Teren objęty niniejszym opracowaniem zajmuje powierzchnię ok. 13,035 ha i położony jest 
w województwie śląskim, w północnej części miasta Katowice, w dzielnicy Zawodzie, w rejonie ulic 
Dudy-Gracza, 1 Maja i Bogucickiej.   

Granicę terenu objętego opracowaniem wyznaczają: 

 od strony zachodniej – ulica Jerzego Dudy – Gracza, 
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 od strony wschodniej – ulica Bogucicka, 

 od strony północnej – otwarty kanał Rawy, 

 od strony południowej – ulica 1 – Maja. 
Teren opracowania jest niemal w całości zagospodarowany. Zdecydowanie większą cześć tego 

terenu zajmuje zabudowa wraz z drogami, placami i towarzyszącą infrastrukturą. W mniejszym stopniu 
powierzchnia terenu zajęta jest przez obszary biologicznie czynne, głównie w postaci elementów zieleni 
urządzonej, a także nieużytków.  

Istniejąca na przedmiotowym terenie zabudowa charakteryzuje się zróżnicowaniem pod względem 
struktury i funkcji. Zlokalizowane są tutaj zarówno obiekty mieszkaniowe jak i usługowe oraz 
produkcyjne. 

Usługi na przedmiotowym terenie skupione są wzdłuż głównych ulic tj. ulicy Bogucickiej, 1- Maja 
oraz Dudy-Gracza oraz mniejszych przebiegających wewnątrz terenu.  

Zlokalizowane są tutaj między innymi usługi handlowe, siedziby przedsiębiorstw, a także hotel 
Senator przy ulicy 1 – Maja 3, X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Paderewskiego przy ulicy Karola 
Miarki 6 oraz Urząd Pocztowy przy ulicy Bogucickiej. 

W środkowej części terenu, przy ulicy 1-Maja 11/13 zlokalizowana jest fabryka żarówek Helios sp. z 
o.o.  

Zabudowania typowo mieszkaniowe w postaci kilkukondygnacyjnych budynków wielorodzinnych 
zlokalizowane są między innymi przy ulicy Mikołaja Reja, a także ulicy Karola Miarki czy Bronisława 
Czecha. 

Obszary w północno-zachodniej części terenu w rejonie ulicy Dudy-Gracza stanowią obecnie 
nieużytki pozostałe po wyburzeniu istniejących tu dawniej zabudowań – część jest zabudowana 
obiektem handlowym „LIDL”. Natomiast obszar w rejonie ulicy 1 Maja 33 (dawna lokalizacja budynku 
firmy „Elewator Sp. z o.o.”) jest zabudowany jest w części parterowym pawilonem handlowym „ALDI”. 

Komunikacja 

Głównym szlakiem komunikacyjnym w granicach przedmiotowego terenu jest ulica 1 Maja  
stanowiąca jednocześnie jego południową granicę, a także wspominane już ulice Bogucicka (na 
wschodzie) oraz ulica Dudy-Gracza (na zachodzie). 

Od wymienionych wyżej ulic odchodzą mniejsze drogi stanowiące lokalne dojazdy do posesji 
i zabudowań. Nalezą do nich między innymi ulice: Mikołaja Reja, Długa i Drzewna w części zachodniej, 
ulica Karola Miarki oraz Tadeusza Rejtana w części południowo-środkowej oraz ulice Nowograniczna i 
Bronisława Czecha w części wschodniej. Większość z nich stanowią drogi o nawierzchni asfaltowej. 

Zaopatrzenie w media 

Zarówno miasto Katowice, jak i przedmiotowy teren, zaopatrywane jest w wodę pitną przez 
Katowickie Wodociągi S.A., które zakupują wodę od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i dostarcza ją konsumentom wodociągiem grupowym. Woda pozyskiwana jest z ujęć powierzchniowych 
w Goczałkowicach, Dziećkowicach, Czańcu, Maczkach, Kozłowej Górze oraz z ujęć podziemnych w 
Brzezince i Dziećkowicach. Wody pozyskane z wyżej wymienionych ujęć tłoczone są do wspólnego 
systemu rozrządu, który zaopatruje w wodę m.in. mieszkańców Katowic. 

Ścieki z przedmiotowego terenu odprowadzane są systemem kanalizacji ogólnospławnej, 
a w mniejszym stopniu także kanalizacji sanitarnej na oczyszczalnię ścieków „GIGABLOK” zlokalizowaną 
przy ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach (jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna).  

W granicach przedmiotowego terenu, funkcjonuje również system kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do Otwartego Kanału Rawy.  

Energia cieplna dostarczana jest na przedmiotowy teren za pomocą miejskich magistrali cieplnych 
należących do PEC Katowice S.A. 

Teren ten wyposażony jest również w sieć gazową i teletechniczną.  
Energia elektryczna dostarczana jest na przedmiotowy teren za pomocą sieci elektroenergetycznej 

średniego oraz niskiego napięcia. 
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Gospodarka odpadami 

Obecnie na terenie miasta funkcjonuje system zbierania odpadów niesegregowanych, a ponadto 
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne.  

2.2. Charakterystyka zamierzeń planistycznych 

W planie przedstawionym do oceny ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów: 
MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, 
UMW – teren zabudowy usługowej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
U – teren zabudowy usługowej, 
PU – teren zabudowy produkcyjno – usługowej,  
ZP – teren zieleni urządzonej, 
WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych, 
KDZT– teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” wraz z torowiskiem tramwajowym, 
KDZ – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 
KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 
KDD – teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 
KDX – teren publicznego ciągu pieszo – jezdnego, 
KX –teren drogi pieszo - rowerowej, 
KP –teren parkingów. 

Projekt planu przedstawiony do oceny wprowadza takie przeznaczenia terenów, które odpowiadają 
w większości istniejącemu już zagospodarowaniu w granicach opracowania. Jedynie w części północno-
zachodniej wprowadzono jednostkę 1UMW, która obejmuje pojedynczy budynek mieszkalny przy ulicy 
Długiej, istniejący pawilon handlowy LIDL oraz w części pozostałej wyrównaną powierzchnię po 
zlikwidowanych budynkach i nieużytki.  

2.3. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Miejscowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego realizuje ustalenia zawarte 
w obowiązującym ustawodawstwie (wymienionym w pkt. 1.2). 

Zapisy planu wraz z ograniczeniami i dopuszczeniami realizują politykę rozwoju miasta przyjętą na 
szczeblu lokalnym i określoną w takich dokumentach jak: 
1. Strategia rozwoju miasta Katowice 
2. Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020 
3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego (2004 r.) 

Ponadto plan uwzględnia założenia ochrony środowiska gruntowo – wodnego określonego na 
szczeblu ponadlokalnym.  

Wprowadzone w projekcie planu przeznaczenia terenu są zgodne z ustaleniami przyjętymi dla 
tego obszaru w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 
- II Edycja”. 

3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

W czasie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko stosuje się różnorodne metody 
analityczne i waloryzacyjne. Aktualnie brak jest znormalizowanego nazewnictwa w tym zakresie. 
W niniejszym opracowaniu posłużono się między innymi następującymi metodami: 

W zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi. 

W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko na etapie realizacji 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie przez analogie, 
biorąc pod uwagę analizy i badania obszarów o podobnych zagospodarowaniu terenu, charakterze i 
funkcjach.. 
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4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Projekt planu przedstawiony do oceny wprowadza przeznaczenia terenów odpowiadające 
istniejącemu już zagospodarowaniu, a ponadto lokalnie na tereny niezabudowane przewiduje się 
wprowadzenie zabudowy usługowej czy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Jakość poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, wody powierzchniowe czy wody 
podziemne na terenie województwa śląskiego, jak również w mieście Katowice podlega monitoringowi 
prowadzonemu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Katowicach. 

Dla przedmiotowego terenu w planie wprowadzono zapisy ustalające zasady ochrony 
i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci ustaleń, nakazów i zakazów ograniczających 
negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Z uwagi na ujęte w planie zapisy z zakresu ochrony środowiska oraz charakter wprowadzanych 
przeznaczeń terenów za wystarczający uznaje się wspomniany wyżej monitoring prowadzony przez 
WIOŚ w Katowicach i nie proponuje się dodatkowych metod analizy skutków realizacji postanowień 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

5. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego 
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego planu 

5.1. Stan zasobów środowiska  

Stan środowiska na przedmiotowym terenie kształtowany jest nie tylko przez czynniki miejscowe, 
ale jest także wypadkową jej powiązań z otoczeniem.  

Zgodnie z podziałem regionalnym kraju według Kondrackiego (2001) omawiany teren znajduje się w 
obrębie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyny Śląsko – Krakowskiej (341), makroregionu 
Wyżyna Śląska (341.1), mezoregionu Wyżyna Katowicka (341.13). 

Przedmiotowy teren położony jest w północnej części miasta Katowice, w pobliżu ścisłego 
śródmieścia. Jest on w przeważającej części zagospodarowany i ze wszystkich stron otoczony przez 
obszary zabudowane. Na szatę roślinną obszaru składają się tereny zieleni urządzonej oraz płaty 
nieużytków.  

Wymiana biologiczna z terenami przyległymi jest w znacznym stopniu ograniczona.  
W pewnym stopniu odbywa się ona dzięki wspomnianym płatom nieużytków oraz enklawom zieleni 
urządzonej wśród zabudowy, w tym trawnikom oraz roślinności wysokiej (drzewa  
i krzewy). Struktury tego typu mają tutaj znaczenie lokalne. Stanowią schronienie dla występującej tu 
fauny (głównie ptaków) oraz umożliwiają lokalne przemieszczanie się zwierząt. 

Pierwotnie istotnym pod względem przyrodniczym elementem łączącym przedmiotowy obszar 
z terenami otaczającymi było koryto rzeki Rawy oraz przyległe do niego powierzchnie. Obecnie jednak 
koryto jest w całości zabudowane i ma postać kanału, co wraz ze znacznym zanieczyszczeniem wód 
Rawy silnie ograniczyło jej funkcje ekologiczne. 

Jednym z głównych powiązań przyrodniczym obszaru opracowania są zalegające w podłożu 
pokłady węgla. 

Ukształtowanie powierzchni terenu 

Omawiany teren położony jest w południowej części Wyżyny Śląskiej.  
W ostatnich wiekach zasadniczy wpływ na rzeźbę całego miasta Katowice, jak również 

analizowanego fragmentu, wywarła morfogenetyczna działalność człowieka związana z rozwojem 
osadnictwa. Pierwotny charakter rzeźby został przekształcony poprzez niwelację terenu pod obiekty 
kubaturowe oraz ciągi komunikacyjne. 

Przekształcenie rzeźby pierwotnej związane jest również z prowadzeniem działalności górniczej w 
obrębie Katowic. Do najczęściej spotykanych przekształceń na terenach związanych z działalnością 
górniczą należą osiadania powierzchni powstałe w wyniku eksploatacji podziemnej węgla kamiennego. 
Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w granicach obszaru górniczego „Bogucice” i terenu 
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górniczego „Katowice–Bogucice–Załęże” zlikwidowanej KWK „Katowice- Kleofas”. Nie planuje się tutaj 
prowadzenia eksploatacji górniczej, a teren został zakwalifikowany do kategorii „A” i nie wymaga 
stosowania zabezpieczeń profilaktycznych. 

Obecnie powierzchnia terenu opracowania jest wyrównana i łagodnie obniża się w kierunku 
północno-wschodnim, co wynika z jego położenia w dolinie Rawy. 

Rzędne wysokościowe na przedmiotowym terenie opracowania kształtują się na poziomie od 257 
m n.p.m. w części północno-wschodniej (w rejonie Otwartego Kanału Rawy) do 263 m n.p.m. w części 
południowo-zachodniej (w rejonie ulicy 1 Maja). 

Budowa geologiczna 

Według „Szczegółowej mapy geologicznej Polski” w budowie geologicznej omawianego terenu 
zasadniczy udział biorą utwory karbońskie pokryte utworami czwartorzędowymi. 

Utwory karbonu są zasadniczo wykształcone w postaci łupków szarych, piaskowców i węgla 
(zlepieńców z węglem w warstwach siodłowych) warstw siodłowych, rudzkich i orzeskich.  

W granicach omawianego obszaru na strop karbonu mają wychodnie pokładów węgla 354, 364 
oraz 401.  

Na terenie opracowania są one przykryte przez osady czwartorzędowe (o miąższości ok. 50 - 60 
m) wykształcone w postaci plejstoceńskich piasków i żwirów lodowcowych i wodnolodowcowych. 

Jedynie w północnej części terenu w warstwach przypowierzchniowych zalegają holoceńskie 
osady rzeczne. 

Warunki hydrogeologiczne 

Według materiałów archiwalnych omawiany teren położony jest w Rejonie Górnośląskim (XVI) 
podregionie katowickim (XVI2), w którym główny użytkowy poziom wodonośny związany jest 
z szczelinowo – porowymi utworami karbonu górnego. W naturalnych warunkach wody występowały 
w piaskowcach na głębokości 10÷80 m ppt.  

W naturalnych warunkach poziom karboński zasilany jest bezpośrednio w rejonie ich wychodni 
poprzez wody opadowe. Natomiast poza rejonami wychodni zasilanie zachodzi poprzez infiltrację wód z 
młodszych utworów zalegających na osadach karbońskich. 

Obecnie na przedmiotowym terenie infiltracja opadów atmosferycznych w podłoże jest 
utrudniona ze względu na uszczelnienie podłoża na znacznych powierzchniach związane z urbanizacją 
terenu (zabudowa, asfaltowe drogi). 

Zgodnie z Mapą warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 
podziemnych górnośląskiego zagłębia węglowego i jego obrzeża,  przedmiotowy teren objęty 
opracowaniem położony jest na obszarach gdzie poziomy wodonośne nie występują bądź poziomy 
wodonośne nie spełniają kryteriów przyjętych dla GZWP i UPWP. 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 
(JCWPd) o kodzie PLGW2100134 (Region Małej Wisły). Stan chemiczny wspomnianej JCWPd jest dobry, 
natomiast stan ilościowy zły. Możliwość osiągnięcia celów środowiskowych przez omawianą jednolitą 
część wód podziemnych jest zagrożona ze względu na wpływy ze strony górnictwa. 

Warunki górnicze 

W granicach terenu objętego opracowaniem znajduje się złoże węgla kamiennego „Katowice”. 
Omawiany obszar jest ponadto w całości zlokalizowany jest w granicach terenu górniczego „Katowice–
Bogucice–Załęże” i obszaru górniczego „Bogucice” zlikwidowanej KWK „Katowice- Kleofas”. Zgodnie z 
informacją przedstawioną przez Katowicki Holding Węglowy S.A. Kopalnię Węgla Kamiennego „Murcki – 
Staszic” (znak pisma: znak pisma: TMG/S/LE/5225/220/ 13) z uwagi na likwidację kopalni „Katowice” w 
1999 r. nie planuje się tutaj prowadzenia eksploatacji górniczej. W przedmiotowym rejonie nie 
prowadzono płytkiej eksploatacji górniczej i nie znajdują się tu również szyby, szybiki oraz uskoki.  

Na przedmiotowym terenie, na strop karbonu mają wychodnie pokłady: 354, 364 i 401, a grubość 
nadkładu na tym terenie wynosi 50 – 60 metrów.  
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Teren objęty opracowaniem zakwalifikowany został do kategorii „A” i nie wymaga stosowania 
zabezpieczeń profilaktycznych. 

 

Powierzchnia ziemi i gleby 

W granicach miasta Katowice w tworzeniu pedosfery biorą udział głównie gleby brunatne i czarne 
ziemie zdegradowane, wytworzone z piasków słabogliniastych i glin oraz gleby bielicowe 
i pseudobielicowe powstałe z piasków gliniastych i glin lekkich. Ponadto znaczną powierzchnię zajmują 
grunty pochodzenia antropogenicznego [1.2.11]. 

Ze względu sposób zagospodarowania oraz oddziaływania z nim związane na terenie opracowania 
występują głównie grunty antropogeniczne, a także obszary bezglebowe.  

Grunty antropogeniczne zlokalizowane są w obrębie nieużytków czy terenów zieleni urządzonej 
wokół budynków. Powierzchnie bezglebowe znajdują się zasadniczo pod budynkami, placami, drogami 
itp. Ich występowanie pokrywa się z zasięgiem obszarów zabudowy. Pierwotna pokrywa glebowa tych 
terenów została przekształcona wielorako. Najpowszechniejsze są przekształcenia mechaniczne profilów 
glebowych. Przejawiają się one w częściowym lub całkowitym zdarciu poziomów genetycznych, ich 
wymieszaniu między sobą lub z materiałem obcym, zasypaniu, zagęszczeniu itp. Nastąpiła także zmiana 
stosunków powietrzno-wodnychi właściwości chemicznych gleb. Pokrywę glebową zniszczono między 
innymi podczas prac przygotowawczych pod zabudowę obiektów, a następnie teren rekultywowano. 
Najczęściej zabiegi te polegały na pokryciu powierzchni kilkucentymetrową warstwą humusu lub 
gruntów organicznych, a następnie zadarnieniu. 

Wody powierzchniowe 

Podstawowym i jedynym elementem powierzchniowej sieci hydrograficznej na przedmiotowym 
terenie jest Otwarty Kanał Rawy (zlewnia III-rzędu rzeki Wisły), który stanowi jego północną granicę. 

Teren położony jest w zasięgu dwóch zlewni: Otwartego Kanału Rawy oraz zlewni Potoku Leśnego 
(Rys. 2).  

 

 
Rysunek 2 Poglądowe rozmieszczenie zlewni (JCWP) w granicach przedmiotowego terenu  

 

Zdecydowanie większa część omawianego obszaru (za wyjątkiem południowo-wschodniego 
fragmentu) położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Rawa” 
(PLRW20006212689). Stanowi ona silnie zmienioną część wód. Zgodnie z Planem Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 
zagrożona. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wpływ działalności 
antropogenicznej oraz brak możliwości technicznej ograniczenia wpływu tych oddziaływań. W związku z 
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tym istnieje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez omawiane 
JCWP. 

Południowo-wschodni fragment przedmiotowego obszaru należy do zlewni Potoku Leśnego 
przepływającego korytem podziemnym w odległości ok. 55 metrów na wschód od południowo-
wschodniej granicy opracowania. Potok Leśny jest prawobrzeżnym dopływem Rawy, a jego zlewnia 
stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Potok Leśny (PLRW60006116582). Ma ona 
status naturalnej części wód, lecz jej stan został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych jest zagrożona z uwagi na stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem 
zagospodarowania zlewni [1.2.22]. 

Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (pismo 
OKI-19/983/13/AWD/17035 z dnia 10.09.2013 r.) obszar opracowania znajduje się częściowo (głównie 
północno-wschodni fragment terenu) w zasięgu terenów zalewowych rzeki Przemszy i jej dopływów 
(Rawy) o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%. Wspomniana strefa zalewowa na przedmiotowym 
terenie obejmuje lokalnie najbliżej przylegające do Otwartego Kanału Rawy powierzchnie zielone,  
a w części północno-wschodniej także obszar parkingu oraz dróg dojazdowych. 

Dane przekazane przez RZGW, w tym zasięgi terenów zalewowych staną się nieaktualne z chwilą 
wyznaczenia dokładnych map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego.  

Należy podkreślić, iż zgodnie ze Wstępną Ocena Ryzyka Powodziowego (stanowiącą podstawę do 
sporządzenia dokładnych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego) wykonaną przez 
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej teren objęty niniejszym opracowaniem nie został 
zakwalifikowany do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

Warunki atmosferyczne  

Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej opracowanej przez R. Gumińskiego (1948), obszar 
analizowany teren należy zaliczyć do dzielnicy XV (dzielnica częstochowsko-kielecka). 

Zasadniczy wpływ na kształtowanie się warunków klimatycznych na terenie miasta, jak również 
w obrębie omawianego terenu, wywierają masy powietrza oceanicznego przynoszone przez dominujące 
wiatry z sektora zachodniego. Łącznie z sektora zachodniego napływa ponad 50 % mas powietrza. 
Ponadto, nad teren Katowic, jak również nad analizowany teren, napływają masy powietrza z kierunków 
południowo-zachodniego (>20 %) oraz północno-zachodniego (10 %).  

Na klimat i warunki aerosanitarne obszaru opracowania wpływa również gospodarcza działalność 
człowieka wpływająca na zmianę cyrkulacji mas powietrza, stosunków termicznych, prędkości wiatrów, 
natężenia promieniowania słonecznego oraz stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego. 

Duża wilgotność mas powietrza napływających wraz z wiatrami zachodnimi znad Oceanu 
Atlantyckiego sprzyja tworzeniu się zachmurzenia a tym samym opadów. Średnie roczne opady 
atmosferyczne dla Katowic z wielolecia pomierzone na posterunku opadowym w Katowicach - 
Muchowcu wynoszą około 724 mm. Najwyższe opady notuje się w miesiącach letnich (lipiec) 81-104 mm 
opadu, najmniejsze w lutym i marcu: 38-42 mm.. Pokrywa śnieżna utrzymuje się miejscami przez około 
100 dni w roku. Jest to pokrywa cienka nieprzekraczająca kilkunastu centymetrów. 

Analizowany obszar charakteryzuje się łagodnymi stosunkami termicznymi – średnia roczna 
temperatura powietrza wynosi około 7,9°C. Średnia miesięczna temperatura najcieplejszego miesiąca – 
lipca, kształtuje się na poziomie około 17,3°C, a w najchłodniejszym miesiącu – styczniu, wynosi około –
2,3°C. 

Liczba dni z przymrozkami w ciągu roku waha się w przedziale 112 – 130 dni. Dni mroźnych w ciągu 
roku odnotowuje się na terenie miasta Katowice, jak i na przedmiotowym obszarze, około 20 – 40. 
Ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu kwietnia lub na początku maja. 

Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni. 
W granicach analizowanego terenu dominuje topoklimat zabudowanych zboczy dolin z wodą 

gruntową zalegającą głębiej niż 1 m. Zmniejszona ilość wody przeciwdziała utracie ciepła. Są to 
powierzchnie o względnie małych wartościach wymiany ciepła między powierzchnią graniczną 
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a podłożem wskutek konwekcji (w nocy) oraz o przeciętnych wartościach wymiany ciepła utajonego 
wskutek parowania. W okresach grzewczych pojawia się dodatkowa ilość ciepła i zanieczyszczeń 
pochodzących z procesów spalania [1.2.11] 

Warunki florystyczno-faunistyczne 

Środowisko naturalne terenu objętego opracowaniem zostało silnie przekształcone przez 
człowieka i stale pozostaje pod wpływem jego działalności. Naturalna roślinność na przestrzeni lat uległa 
degradacji i już tu nie występuje. 

 Na szatę roślinną przedmiotowego terenu składają się elementy zieleni urządzonej oraz płaty 
roślinności spontanicznej porastające niezagospodarowane nieużytki oraz siedliska ruderalne. Terenom 
zabudowy towarzyszą lokalnie niewielkie zadrzewienia, a także pojedyncze drzewa i krzewy. 

Na przedmiotowym terenie siedliska o charakterze ruderalnym porośnięte spontanicznie przez 
kosmopolityczne, synantropijne gatunki roślin występują między innymi w niezagospodarowanych 
powierzchniach pomiędzy budynkami, na przydrożach, przy ścieżkach zwyczajowych wydeptanych przez 
mieszkańców oraz zaniedbanych trawnikach.  

W wielu miejscach na siedliskach ruderalnych i nieużytkach uwidacznia się dominacja gatunków 
nitrofilnych, preferujących zwiększone zawartości związków azotowych w podłożu. Na siedliskach tego 
typu występują między innymi takie gatunki jak pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica), bylica pospolita 
(Artemisia vulgaris), łopian większy (Arctium lappa) i inne.  
Ponadto w siedliskach ruderalnych występują także żółtlica (Galinsoga sp.), psianka czarna (Solanum 
nigrum), wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare), babka zwyczajna (Plantago major), rdest ptasi 
(Polygonum aviculare), szczaw (Rumex sp.), mniszek pospolity (Taraxacum officinalis), a lokalnie również 
wiesiołek (Oenothera sp.), trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios), nawłoć (Solidago sp.), rudbekia 
(Rudbekia sp.) i inne. 

W wielu miejscach kształtują się umiarkowanie nitrofilne zbiorowiska z klasy Plantaginetalia 
majoris i rzędu Poligonion avicularis, które zajmują miejsca silnie wydeptywane i złożone są z gatunków 
znoszących uszkodzenia mechaniczne (np. rdest ptasi, wiechlina roczna czy babka zwyczajna). 

Lokalnie na kanałem Rawy w północnej części terenu opracowania występują antropogeniczne 
zbiorowiska odznaczające się większym udziałem gatunków łąkowych takich jak na przykład koniczyna 
biała (Trifolium album), koniczyna łąkowa (Trifolium pratense) czy kupkówka pospolita (Dactylis 
glomerata). Występują tutaj ponadto bniec biały (Melandrium album), pięciornik gęsi (Potentilla 
anserina) oraz gatunki typowe dla siedlisk ruderalnych. 

Na terenie zauważyć można stopniową ekspansję gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć 
(Solidago sp.), rudbekia (Rudbeckia sp.), a na licznych stanowiskach także rdestowiec (Reynoutria sp.). 
Udział gatunków inwazyjnych takich jak nawłoć czy rudbekia, którym towarzyszył również trzcinnik 
piaskowy był wyraźny przede wszystkim na obrzeżach nieużytków w północno-zachodniej części terenu 
opracowania (w rejonie ulicy Dudy-Gracza).  

Lokalnie obszarom zabudowanym towarzyszą pojedyncze drzewa i krzewy wśród których 
przeważają: topola czarna (Populus nigra) oraz robinia akacjowata (Robinia pseudoacacia), ponadto 
spotkać tutaj klona jawora (Acer pseudoplatanus), bez czarny (Sambucus nigra) czy brzozę 
brodawkowatą (Betula pendula).  

Zadrzewienia o większej powierzchni (lub liczniejsze skupienia drzew) występują przede wszystkim 
przy ośrodku pomocy społecznej w rejonie ulicy Bronisława Czecha, a także w rejonie liceum 
ogólnokształcącego przy ulicy Karola Miarki. Zwracają tutaj uwagę przede wszystkim okazałe topole 
czarne, a także kasztanowce białe (Aesculus hippocastanum), tworzą między innymi swoistą aleję między 
teren szkoły a terenem fabryki żarówek. Ponadto w rejonie ulicy Karola Miarki spotkać można wierzbę 
iwę (Salix caprea), głóg (Crataegus sp.) oraz krzewiaste ligustry (Ligustrum sp.). Na terenie liceum rosą 
również lipy szerokolistne (Tilia platyphyllos), a także dąb bezszypułkowy (Quercus petraea). 

W rejonie hotelu „Senator” przy ulicy Mikołaja Reja spotkać można także jesiony wyniosłe 
(Fraxinus excelsior). 

Oprócz przedstawiony wyżej gatunków w wielu miejscach w pobliżu zabudowy na terenie 
opracowania występują również nasadzone gatunki ozdobne drzew i krzewów takie jak świerki 
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srebrzyste (Picea pungens), sosny (Pinus sp.), klony jesionolistne (Acer negundo) (miejscami dziczejące), 
żywotniki (Thuja sp.) oraz inne krzewy ozdobne. Ponadto przy ulicy Dudy-Gracza istnieje żywopłot 
utworzony z ligustru.  

Miejscami na terenie opracowania spotka można również pnącza porastające części ogrodzeń, w 
tym między innymi chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) czy winobluszcz (Parthenocissus sp.) 

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu fauna jest tutaj reprezentowana głównie przez 
gatunki zsynantropizowane. Do ssaków występujących na terenie opracowania należą potencjalnie 
przede wszystkim gryzonie jak myszy (Mus musculus) czy szczury (Rattus norvegicus), choć mogą tu się 
pojawiać również przedstawiciele z rzędu nietoperzy.  

Lokalne zadrzewienia i zakrzewienia na omawianym terenie są potencjalnym schronieniem dla 
ptaków, które na przedmiotowym terenie reprezentowane są między innymi przez takie gatunki jak 
sroka (Pica pica), kawka (Coloeus monedula), gołąb miejski (Columba livia f.urbana), a także sierpówka 
(Streptopelia decaocto) oraz drobne ptaki śpiewające, których przedstawicielem jest między innymi 
sikora bogatka (Parus major). Przelotnie na terenie opracowania pojawiać się mogą również gołąb 
grzywacz (Columba palumbus) oraz mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus). 

Bez wątpienia najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt są tutaj bezkręgowce, w tym przede 
wszystkim owady i pajęczaki związane z siedliskami antropogenicznymi. 

5.2. Istniejące zagrożenia środowiska, a jego odporność na degradację i zdolność do 
samoregeneracji 

Z problemem odporności środowiska na degradację wiąże się ściśle ocena jego zdolności do 
regeneracji. Zdolność do regeneracji najczęściej jest wyrażana długością czasu, jaki upływa między 
momentem ustania działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, 
który występował przed rozpoczęciem działania tych czynników. Uzupełniającym miernikiem jest różnica 
stanów środowiska w punkcie „początkowym” (przed oddziaływaniem) i końcowym („po regeneracji”) 
ponieważ środowisko rzadko wraca do stanu w pełni zgodnego ze stanem wyjściowym.  

Tempo regeneracji ekosystemu zależy od wielu czynników. Wpływa na nie między innymi charakter 
naturalnych siedlisk, które tu niegdyś występowały oraz od stopnia przekształcenia pierwotnego 
środowiska. Można zatem stwierdzić, że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są także 
jego możliwości regeneracyjne. 

Środowisko terenu objętego opracowaniem w związku z wieloletnią działalnością człowieka uległo 
silnym i praktycznie nieodwracalnym przekształceniom. Obecnie do głównych antropogenicznych 
oddziaływań i zagrożeń środowiska przedmiotowego obszaru należą: 

- przekształcenia powierzchni ziemi i regulacja cieków wodnych, 
- zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, 
- zanieczyszczenie powietrza, 
- emisja hałasu, 
- promieniowanie niejonizujące 
- przekształcenia biocenoz 

Przekształcenia powierzchni ziemi 
Teren opracowania obejmuje obszar zlokalizowany w sąsiedztwie ścisłego centrum 

miasta. Pierwotna morfologia powierzchni terenu wraz z pokrywą glebową zostały niemal całkowicie 
przekształcona w związku z niwelacją terenu pod obiekty kubaturowe oraz ciągi komunikacyjne.  

Oddziaływaniem związanym z przyrostem powierzchni szczelnych było i jest również zmniejszenie 
powierzchni biologicznie czynnych, co prowadzi do ograniczenia możliwości infiltracji wód w głąb ziemi i 
równocześnie powodować będzie wzrost spływu wód deszczowych z terenów utwardzonych.  

Wraz z postępem urbanizacji dokonano również regulacji rzeki Rawy, która obecnie stanowi tzw. 
Otwarty Kanał Rawy i przepływa w uregulowanym, obudowanym korycie. W stanie obecnym 
przekształcenia powierzchni terenu są tak głębokie, iż powrót do stanu pierwotnego jest praktycznie 
niemożliwy.  
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Zanieczyszczenia gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych 
Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji terenu grunty na przedmiotowym terenie, a także wody 

powierzchniowe i podziemne są narażone na zanieczyszczenia. Przyczyną zmian chemizmu wód czy też 
gruntów są zanieczyszczenia przenikające z powietrza atmosferycznego, a także dostające się do nich 
wraz opadami atmosferycznymi. 

Do niekorzystnych z przyrodniczego punktu widzenia procederów jest także bezprawne zaśmiecanie 
powierzchni zielonych. Dodatkowo grunty na terenie opracowania są również narażone na zasolenie. 

Wody powierzchniowe reprezentowane przez Otwarty Kanał Rawy przepływający przez przedmowy 
teren są odbiornikiem zanieczyszczonych wód pochodzenia antropogenicznego. Zgodnie z informacjami 
o stanie środowiska w województwie śląskim prezentowanymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach [1.2.9.] Jednolita Część Wód Powierzchniowych „Rawa” wykazuje zły 
potencjał ekologiczny, choć jej stan chemiczny w 2012 roku oceniono jako dobry. W punkcie 
pomiarowo-kontrolnym (przy ujściu Rawy do Brynicy) w wodzie (2012 r.) stwierdzono obecność m.in.: 
kadmu i jego związków w średnim stężeniu 0,089 µg/l (max. 0,158 µg/l), ołowiu i jego związków o 
średnim stężeniu (µg/l) oraz niklu i jego związków o średnim stężeniu 8 µg/l. Stężenia wymienionych 
substancji w 2012 roku nie przekraczały dopuszczalnych norm środowiskowych w tym zakresie, podczas 
gdy w 2011 roku stan chemiczny JCWP „Rawa’ nie osiągał stanu dobrego (występowały przekroczenia 
dopuszczalnych norm środowiskowych dla kadmu).  

Zanieczyszczenia powietrza 
Bezpośrednio na przedmiotowym terenie nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza.  
Na warunki aerosanitarne na przedmiotowym terenie mają między innymi wpływ zanieczyszczenia 

pochodzące z emitorów punktowych, a także liniowych. Do punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego należą zabudowania w obrębie których dochodzi do emisji szkodliwych związków 
powstających w procesie grzewczym (powstawanie tzw. „niskiej emisji”). Liniowymi źródłami emisji 
zanieczyszczeń są ciągi komunikacyjne, generujące do powietrza atmosferycznego zanieczyszczenia w 
postaci spalin samochodowych, które w okresie niesprzyjających wiatrów mogą one być wwiewane w 
głąb obszaru. Zanieczyszczenia mogą tutaj być również nawiewane z terenów przyległych. 

W związku z obserwowaną tendencją do ciągłego wzrostu liczby pojazdów należy się liczyć z tym, że 
obszary zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych mogą być narażone przy niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń takich jak NO2, SO2, pył, CO, 
węglowodory alifatyczne i aromatyczne. 

Istniejący na terenie miasta układ wiatrów przyczynia się do zróżnicowania stanu sanitarnego 
powietrza w jego granicach. Równoleżnikowa orientacja ulicy 1-Maja oraz Otwartego  kanału Rawy na 
przedmiotowym terenie wraz z dominacją wiatrów z sektora zachodniego sprzyjają przewietrzaniu tego 
obszaru. 

Emisja hałasu 
Na jakość środowiska omawianego terenu wpływa również hałas pochodzący głównie ze 

wzmożonego ruchu komunikacyjnego. 
W obrębie analizowanego terenu głównym źródłem hałasu są większe ciągi komunikacyjne takie jak 

ulica Dudy-Gracza, Bogucicka, a przede wszystkim ulica 1-Maja. Drogi te prowadzą znaczny ruch kołowy 
powodujący przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w obszarach zabudowy mieszkaniowej 
(mieszkaniowo-usługowej). Wzdłuż ulicy 1 – Maja przebiega linia tramwajowa stanowiąca dodatkowo 
źródło hałasu szynowego.  

Zgodnie z mapą akustyczną Katowic opracowaną przez EKOSYSTEM Mysłowice [1.2.18] na 
omawianym terenie najwyższe wartości długookresowego, średniego poziomu hałasu drogowego 
występują w rejonie ulic 1-Maja oraz Jerzego Dudy-Gracza i osiągają w odniesieniu do pory dziennej, 
wieczornej i nocnej (wskaźnik LDWN) do 75 dB, a w odniesieniu do pory nocnej (wskaźnik LN) do 65 dB. 
Jedynie w południowo-zachodnim fragmencie terenu, w rejonie skrzyżowania wymienionych wyżej ulic 
średnie, długookresowe poziomy hałasu drogowego przekraczają w odniesieniu do pory dziennej, 
wieczornej i nocnej 75 dB, a w odniesieniu do pory nocnej 65 dB. 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
 w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach 

Ekoid  ul. Łączna 3/40 40-236 Katowice   tel./fax.:  353 32 14,  255 28 23 14 

Najwyższe wartości długookresowego, średniego poziomu hałasu szynowego pochodzącego 
z istniejącej linii tramwajowej występują w rejonie ulicy 1-Maja i osiągają w odniesieniu do pory 
dziennej, wieczornej i nocnej do 75 dB, a w odniesieniu do pory nocnej do 65 dB. 

W rejonie ulicy 1-Maja dochodzi dodatkowo do nakładania się hałasu drogowego oraz szynowego. 
Najbardziej niekorzystne warunki związane z oddziaływaniem akustycznym opisanych wyżej dróg 
występują w godzinach szczytu w powszednie dni tygodnia. 

Uwzględniając uwarunkowania akustyczne terenu przedstawione na Mapie Akustycznej Katowic 
oraz dopuszczalne poziomy hałasu ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 
2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku można 
stwierdzić, iż poziomy hałasu występujące w rejonie ulic 1- Maja oraz Jerzego Dudy-Gracza przekraczają 
dopuszczalne wartości określone dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców. Na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu narażone są przede wszystkim obiekty 
zlokalizowane w pierwszej linii zabudowy przy w/w ulicach.  

Oddziaływanie akustyczne w granicach przedmiotowego obszaru ma charakter czasowy i lokalny, a 
po jego ustąpieniu możliwy jest powrót do stanu pierwotnego. 

Promieniowanie niejonizujące 
Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałuje na 

każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powodując w nim procesu jonizacji. 
Związane jest ściśle ze zmianami pola elektromagnetycznego. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) określa dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
odrębną wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1kV/m.  

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń 
w/w rozporządzenie określa wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego  
o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. 
Energia elektryczna do zabudowań znajdujących się w obrębie przedmiotowego terenu rozprowadzana 
jest za pomocą linii średniego i niskiego napięcia. 

Źródłem promieniowania niejonizującego w granicach opracowania są również nadajniki  
i stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane przy:  

- ul. 1 Maja 3 – operator Plus; 
- ul. 1 Maja 11/13 – operator T-Mobile; 
- ul. 1 Maja 7 – operator Play. 

Przekształcenia biocenoz 
Naturalna pokrywa glebowa jak również naturalna szata roślinna w granicach przedmiotowego 

terenu praktycznie już nie występują. Dokonywane przez lata przekształcanie siedlisk pociągnęło za sobą 
głębokie zmiany w składzie gatunkowym zwierząt. Znacznemu uproszczeniu uległy również zależności 
troficzne między organizmami.  

Roślinność obszarów śródmiejskich narażona jest przede wszystkim na działanie takich stresorów 
jak zanieczyszczenie powietrza, zmiana chemizmu podłoża oraz związany z nią wzrost ciśnienia 
osmotycznego roztworu wodnego występującego w podłożu (wywołane m.in. soleniem dróg), a także 
uszkodzenia mechaniczne roślinności spowodowane przez wydeptywanie lub rozjeżdżanie. W związku 
z powyższym w powierzchnie biologicznie czynne są zdominowane i porastane niemal wyłącznie przez 
gatunki synantropijne oraz wprowadzone przez człowieka gatunki ozdobne odporne na wspomniane 
wyżej czynniki stresowe. Fauna jest również reprezentowana wyłącznie przez pospolite i 
zsynantropizowane gatunki zwierząt, przystosowane do warunków miejskich. 

Podsumowując można stwierdzić, żer w wyniku znacznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego 
na omawianym terenie oraz ciągłej presji ze strony człowieka samoistny (bez pomocy człowieka) powrót 
lokalnego środowiska do stanu pierwotnego (sprzed dewastacji) jest praktycznie niemożliwy. W 
obecnym stanie, w granicach opracowania kształtują się lokalnie spontanicznie wtórne zbiorowiska 
roślinne charakteryzujące się dość wysoką odpornością na występujące tutaj oddziaływania. 
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5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego planu 

Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się sytuację 
pozostawienia obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania. 

Z uwagi na wysoki stopień urbanizacji oraz działalność produkcyjną środowisko przyrodnicze na 
przedmiotowym terenie jest silnie przekształcone i pozostaje pod ciągła presją antropogeniczną. 
W związku z tym potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu będą związane 
z pogłębianiem się oddziaływań już tu występujących.  

Dalsze przekształcenie środowiska w przypadku braku realizacji planu na terenie opracowania 
może być potencjalnie związane z nieukierunkowanym zagospodarowaniem terenu, w tym na przykład 
z dogęszczeniem zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych, co wiąże się między innymi z 
likwidacją roślinności, degradacją gruntu oraz zmianą warunków krajobrazowych. Przyrost nowych 
terenów zabudowanych, przyczyni się do pogorszenia warunków aerosanitarnych i topoklimatycznych. 
Poszerzanie terenów zabudowanych, w tym produkcyjnych może być związany z lokalnym wzrostem 
emisji hałasu i niekorzystnym oddziaływaniem akustycznym ludzi.  

Zaniedbanie i zaśmiecanie terenów zieleni może być związane z pogorszeniem się wartości 
estetycznych oraz umożliwi ekspansję synantropijnym gatunkom roślin o szerokiej tolerancji 
siedliskowej, w tym gatunkom inwazyjnym.  

Prognozowane zmiany i potencjalne zagrożenia środowiska związane z wpływami górniczymi 
W granicach terenu objętego opracowaniem znajduje się złoże węgla kamiennego „Katowice”. 

Omawiany obszar jest w całości zlokalizowany jest w granicach terenu górniczego „Katowice–Bogucice–
Załęże” i obszaru górniczego „Bogucice” zlikwidowanej KWK „Katowice- Kleofas”. W związku z likwidacją 
kopalni „Katowice” w 1999 r. nie planuje się tutaj prowadzenia eksploatacji górniczej.  
W przedmiotowym rejonie nie prowadzono płytkiej eksploatacji górniczej i nie znajdują się tu również 
szyby, szybiki oraz uskoki. 

Z uwagi na zakończenie eksploatacji górniczej w przedmiotowym obszarze ponad 12 lat temu oraz 
brak płytkich zrobów, szybów, szybików oraz uskoków aktualnie nie przewiduje się tutaj możliwości 
wystąpienia oddziaływań i zagrożeń ze strony kopalnictwa.  

Teren objęty opracowaniem zakwalifikowany został do kategorii „A” i nie wymaga stosowania 
zabezpieczeń profilaktycznych. 

6. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

6.1. Formy ochrony prawnej  

6.1.1. Lasy ochronne  
Lasy ochronne to obszary leśne podlegające ochronie ze względu na pełnione funkcje, określone 

w Ustawie o lasach [1.2.4]. 
Na obszarze objętym niniejszym opracowaniem nie występują tereny lasów.  

6.1.2. Zasoby wodne 

Zasoby wodne podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne [1.2.6]. Ustawa reguluje 
gospodarowanie wodami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ochronie podlegają między innymi wody podziemne i obszary ich zasilania. Ochrona ta polega na 
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich 
zasilania oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.  

Analizowany obszar znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). 

Aktualnie przez przedmiotowy teren przebiega Otwarty Kanał Rawy, który traktowany jest jako 
element systemu kanalizacji. 
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W przedstawionym do oceny projekcie planu wprowadzono zapisy służące ochronie wód 
powierzchniowych i podziemnych w związku, z czym realizacja ustaleń planu nie przyczyni się do 
znaczącego pogorszenia się ich stanu. 

 

6.1.3. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego. 
Zdecydowanie większa część omawianego obszaru (za wyjątkiem południowo-wschodniego 

fragmentu) położona jest w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o nazwie „Rawa” 
(PLRW20006212689). Stanowi ona silnie zmienioną część wód. Zgodnie z Planem Gospodarowania 
Wodami na Obszarze Dorzecza Wisły jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 
zagrożona. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim wpływ działalności 
antropogenicznej oraz brak możliwości technicznej ograniczenia wpływu tych oddziaływań. W związku z 
tym istnieje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych przez omawiane 
JCWP. 

Południowo-wschodni fragment przedmiotowego obszaru należy do zlewni Potoku Leśnego, która 
stanowi Jednolitą Część Wód Powierzchniowych o nazwie „Potok Leśny (PLRW60006116582). Ma ona 
status naturalnej części wód, lecz jej stan został określony jako zły, a możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych jest zagrożona z uwagi na stopień zanieczyszczenia wód spowodowanego rodzajem 
zagospodarowania zlewni [1.2.22]. 

Oceniany projekt planu wprowadza zapisy służące ochronie wód powierzchniowych 
i podziemnych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. W związku z tym realizacja zamierzeń planu 
przy zachowaniu wprowadzanych ustaleń nie powinna stwarzać zagrożenia dla osiągnięcia celów 
środowiskowych w/w jednolitej części wód powierzchniowych. 
 

6.1.4. Złoża kopalin 
Udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo Geologiczne 

i Górnicze [1.2.8].  
W granicach terenu objętego opracowaniem znajduje się złoże węgla kamiennego „Katowice”, 

które w przeszłości było przedmiotem eksploatacji. Z uwagi na likwidację kopalni „Katowice”  
w 1999 r. eksploatację zaniechano i aktualnie nie planuje się tutaj prowadzenia eksploatacji górniczej.  
 

6.1.5. Flora i fauna 
Flora i fauna podlega ochronie na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska [1.2.2] oraz Ustawy 

o ochronie przyrody [1.2.3]. 
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska ochrona zwierząt oraz roślin polega na:  

1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 
przyrodniczej,  
2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność 
funkcji biologicznej w środowisku,   
3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 
niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin,   
4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 

W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska 
i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania 
i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych 
ochroną na podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności 
gatunkowej i genetycznej.  

W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową (ścisłą lub 
częściową) obowiązują zakazy:  

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania; 
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2) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 

leśnej i gleby w ostojach; 
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 

gatunków; 
5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków. 

W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących objętych ochroną ścisłą lub 
częściową wprowadza się m.in. następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 
2) umyślnego okaleczania i chwytania; 
3) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt; 
4) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 
5) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 
6) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 
7) niszczenia ich gniazd; 
8) niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień; 
9) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; 
10) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek; 
11) preparowania okazów gatunków; 
12) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 
13) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 
14) umyślnego płoszenia i niepokojenia; 
15) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 
16) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 

Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni 
urządzonej, drzewa i krzewy oraz ich zbiorowiska nie będące lasem. W Ustawie o Ochronie Przyrody 
nakazano zwrócić szczególną uwagę na roboty ziemne oraz inne roboty związane  
z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub 
krzewów albo ich zespołów. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nieszkodzący drzewom 
lub krzewom. W okresie zimowym na ulicach, placach oraz drogach publicznych środki chemiczne mogą 
być stosowane tylko w sposób nieszkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

W obszarze planu występują chronione gatunki roślin czy też rzadkie i zagrożone gatunki zwierząt. 
Mogą pojawiać się tu co prawda  przedstawiciele nietoperzy i pojawiają się również ptaki takie jak na 
przykład kawka, sroka, sikora bogatka czy gołąb miejski, które objęte są ochroną gatunkową zgodnie z 
obowiązującym ustawodawstwem. Są to jednak gatunki zsynantropizowane związane m.in. z siedzibami 
ludzkimi i przystosowane do warunków miejskich, w związku z czym realizacja ustaleń planu nie będzie 
stanowiła zagrożenia dla lokalnych populacji tych zwierząt.  

Pojawiające się w granicach opracowania nietoperze czy niektóre gatunki ptaków mogłyby być 
zagrożone jedynie w chwili podjęcia wyburzania budynków w których mogłyby schronić się te zwierzęta. 
Obecnie jednak trudno przewidzieć możliwość wystąpienia takiego zbiegu okoliczności. Ponadto 
sytuacja taka może zaistnieć bez względu na ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. 

W zakresie środowiska przyrodniczego oceniany projekt planu wprowadza nakaz 
zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części 
terenów. Dodatkowo przedstawiony do oceny plan dla wyznaczonych terenów wprowadza minimalny 
procent terenów biologicznie czynnych określony indywidualnie w zależności od charakteru 
wprowadzanej zabudowy.  
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6.1.6. Walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody [1.2.3]  
Walory krajobrazowe, rozumiane jako wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz 

związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowane przez siły przyrody lub  
w wyniku działalności człowieka, podlegają ochronie bez względu na to, czy są objęte szczególnymi 
formami ochrony przyrody. 

W granicach przedmiotowego terenu zlokalizowane są obiekty objęte ochroną konserwatorską.  
W rejonie ulicy Bogucickiej 6 znajduje się m.in. kamienica pochodząca z 1909 roku i reprezentująca styl 
secesyjny. Budynek ten wpisany jest do rejestru zabytków województwa śląskiego (Decyzja nr 
A/1485/92 z dnia 11.08.1992r.). W odniesieniu do wspomnianej wyżej kamienicy w planie wprowadzono 
zapis zgodnie z którym wszelkie działania inwestycyjne w obrębie obiektu wpisanego do rejestru 
zabytków, wymaga postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami, odnoszącymi się do tych zespołów i obiektów wraz z zielenią towarzyszącą. 

Ponadto w planie obejmuje się ochroną następujące obiekty:  

1) kamienicę przy ul. 1 Maja 9,  

2) dawną willę przy ul. 1 Maja 11,  

3) kamienicę przy ul. 1 Maja 23, 

4) kamienicę przy ul. Bogucickiej 2/1 Maja,  

5) kamienicę przy ul. Bogucickiej 4,  

6) zespół familoków przy ul. Długiej 2, 3, 4, 5, 

7) budynek X  Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Miarki 6, 

8) kamienicę przy ul. M.Reja 6. 

9) kwartał zabudowy przy ulicy Bronisława Czecha 3, 4, 4a, 5a, 5, 6. 
Dla powyższych obiektów zabytkowych ustala się następujące zasady ochrony konserwatorskiej: 

1) nakazuje się: 
a) ochronę zabytkowej formy i substancji budynku tj. zachowanie w niezmienionej postaci 

sposobu ukształtowania bryły, wysokości zabudowy frontowej, w tym w szczególności:  

 wysokości gzymsu wieńczącego z dopuszczeniem wynikającym z lit. d oraz pkt 2 lit. b 
i c,  

 rysunku i zasad kompozycji elewacji, balkonów,  

 kształtu i rodzaju pierwotnego pokrycia dachu budynku,  

 ochronę zabytkowych detali architektonicznych, stolarki okiennej 
i drzwiowej, w tym wielkości otworów, jej podziału, ilości skrzydeł 
i formy historycznej oraz z zastrzeżeniem §4 ust.4 pkt.2. 

b) utrzymanie ceglanych pierwotnych elewacji wyznaczonych obowiązującymi liniami 
zabudowy pierzejowej w kwartale zabudowy przy ulicy B. Czecha 3, 4, 4a, 5a, 5, 6, 

c) stosowanie oryginalnych materiałów wykończeniowych, 
d) dla nowej zabudowy dopuszczonej w sąsiedztwie obiektów zabytkowych zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymi: 

 zachowane  wysokości nowej zabudowy, nadbudowywanej zabudowy  
i odbudowywanej zabudowy w pierzei ulicy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla 
terenów,  

 zachowanie geometrii i spadków  połaci dachów zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi dla terenów, 

 zastosowanie podziałów elewacji w nawiązaniu do podziałów istniejących w pierzei, 

 zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy i obowiązujących linii zabudowy 
pierzejowej, określonych na rysunku planu. 

e) w przypadku prac budowlanych podejmowanych przy budynkach przekształconych w 
sposób naruszający wartości historyczne, przywrócenie ich oryginalnej, historycznej 
formy i wystroju. 
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2) dopuszcza się: 
a) wymianę technicznie zużytych elementów budynku lub zniszczonych na skutek zdarzeń 

losowych (w tym okien, drzwi, konstrukcji i pokrycia dachu) przy zachowaniu pierwotnej 
historycznej formy, detalu, podziału, materiału (odtworzenie)  tych elementów, 

b) nadbudowę: 

 kamienicy przy ulicy 1 Maja 9 obejmującą nadbudowę o charakterze mansardowym 
do wysokości kalenicy przy ul. 1 Maja 7 z tolerancją +/- 1,0  m, 

 ścianek kolankowych od strony podwórza w kamienicach przy ulicach 1 Maja 23 i 
Mikołaja Reja 6, 

 nadbudowę sali gimnastycznej przy ulicy Karola Miarki 6. 
c) docieplenie obiektów zabytkowych od strony podwórza za wyjątkiem elewacji podwórza 

kwartału obejmującego budynki przy ulicy Bogucickiej 2/1 Maja i ul. Bogucickiej 4 dla 
którego zakazuje się docieplenia, 

d) lokalizację złącz kablowych elektroenergetycznych lub przyłączy gazowych  
w szafkach wnękowych na elewacjach, 

e) lokalizację nowych i rozbudowywanych w podziemiach lub we wnętrzach obiektów 
kubaturowych, 

3) zakazuje się: 
a) przekształcenia elewacji w obrębie przyziemia willi przy ulicy 1 Maja 11 za wyjątkiem 

elewacji północnej,  
b) docieplania elewacji frontowych obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie w 

tym elewacji frontowych budynków przy ulicy B. Czecha 3, 4, 4a, 5a, 5, 6,  
c) nadbudowy i rozbudowy obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie 

wymienionych w §6 ust. 3 za wyjątkiem przypadków określonych w §6 ust. 4 pkt. 2 lit.b, 
d) lokalizacji szaf telekomunikacyjnych i transformatrów SN/nN jako wolnostojących, 
e) stosowania na elewacjach okładzin systemowych typu listwy plastikowe, siding, blacha 

oraz drewno. 
Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym dla przedmiotowego terenu, przez północno-

zachodnią jego część przebiega oś widokowa związana z ekspozycją sylwety Katedry Chrystusa Króla 
widocznej z drogi ekspresowej nr 86. W ocenianym projekcie planu ujęto zapisy dotyczące zachowania 
wspomnianej osi widokowej. 

6.1.7. Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny podlega ochronie na mocy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu [1.2.9]. 

Terem opracowania zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta 
Katowic, gdzie głównym źródłem hałasu są przede wszystkim duże ciągi komunikacyjne takie jak ulica 
Dudy-Gracza, Bogucicka, a zwłaszcza ulica 1-Maja. 

Zgodnie z zapisami wprowadzonymi w ocenianym projekcie planu, obszar opracowania pod 
względem dopuszczalnego poziomu hałasu zalicza się do terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej 
z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych położonych w strefie 
śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. 

Dopuszczalne poziomy hałasu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 
z późn. zm.) dla wspomnianych wyżej terenów strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
przedstawione zostały poniżej w Tabeli 1. 
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Tabela 1 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 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A hałasu w dB 

drogi lub linie kolejowe
1)

 
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 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców 

70 65 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym 

Uwzględniając uwarunkowania akustyczne terenu przedstawione na Mapie Akustycznej Katowic 
oraz dopuszczalne poziomy hałasu ujęte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 
2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku można 
stwierdzić, iż aktualnie średnie, długookresowe poziomy hałasu występujące w rejonie ulic 1- Maja oraz 
Jerzego Dudy-Gracza przekraczają dopuszczalne wartości określone dla terenów w strefie śródmiejskiej 
miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (Tabela 1). Na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu 
narażone są przede wszystkim obiekty zlokalizowane w pierwszej linii zabudowy przy w/w ulicach. 

W ocenianym projekcie planu wprowadzono nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń 
przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów akustycznych, dla inwestycji obejmujących pomieszczenia 
chronione przez hałasem w środowisku gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu. 
 

6.1.8. Grunty rolne i leśne 
Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

[1.2.5].  Na terenie opracowania nie występują tereny leśne oraz grunty rolne w rozumieniu wyżej 
wymienionej ustawy. 
 

6.1.9. Obszary cenne przyrodniczo a nie objęte ochroną  
Obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest w sąsiedztwie ścisłego Śródmieścia miasta 

Katowic i odznacza się typowo antropogenicznym charakterem. Zdecydowanie większa części 
przedmiotowego terenu jest już zagospodarowana (zabudowana). Z tego względu naturalna pokrywa 
glebowa oraz szata roślinna terenu została tu niemal zupełnie przekształcona. Aktualnie na powierzchnie 
biologicznie czynne składają się elementy zieleni urządzonej (towarzyszącej zabudowaniom), oraz płaty 
nieużytków. Występujące tu siedliska mają charakter wybitnie antropogeniczny i są miejscem 
występowania zsynantropizowanych gatunków zwierząt, które przystosowały się do warunków 
miejskich. W związku z powyższym przedmiotowy teren nie wykazuje szczególnie cennych walorów 
przyrodniczych. 

W przedmiotowym planie na części obszarów biologicznie czynnych, obejmujących również lokalne 
zadrzewienia wprowadzono przeznaczenie w postaci zieleni urządzonej. 

Ponadto wprowadzono także nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni 
niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów. 
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7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz 
sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania projektu planu 

 

Podstawowe cele ochrony środowiska zostały uwzględnione w następujących dokumentach 
krajowych: 

1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (ogłoszona w Monitorze Polskim Nr 
26, poz. 432), 

2. „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” z 2005 r. 
3. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Rządowe Centrum 

Studiów Strategicznych, 2000 r),  
4. Dokument Rządowy Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 

2016 (Warszawa, 2008 r.), 
5. Dokument Rządowy II Polityka ekologiczna państwa (2000 r.) 
oraz międzynarodowych, ratyfikowanych przez stronę Polską, których ustalenia w znaczącej części 

zawarte są w w/w dokumentach oraz przepisach prawnych.  
Główne cele zawarte w tych dokumentach to: 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 
- przyjęcie nadrzędnej zasady zrównoważonego rozwoju, 
- eksponowanie wartości krajobrazowych i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem,  
- ochrona zasobów wodnych poprzez prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, 

polegającej m.in. na wprowadzeniu szczególnych zasad ochrony środowiska w obszarach 
alimentacji wód podziemnych, zachowanie nieuregulowanych rzek, których funkcje przyrodnicze 
nie uległy dewastacji, 

- ochrona dolin rzecznych reprezentujących bogactwo przyrody oraz spełniających funkcje 
korytarzy ekologicznych, oczek wodnych i terenów wodno-błotnych, 

- tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz 
zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, 

-  zahamowanie procesów degradacji oraz przywrócenie wartości środowiska przyrodniczego na 
obszarach o szczególnym jego zniszczeniu lub zubożeniu przez urbanizację, melioracje 
osuszające oraz regulacje rzek, 

- określenie obszarów wymagających ograniczenia działalności inwestycyjnej  
i gospodarczej, 

- określenie złóż surowców mineralnych, których eksploatacja nie może być uruchomiona, jeżeli 
może naruszać inne zasoby przyrody, istotne części lub całość systemu ekologicznego, 

-  uwzględnienie ekologicznych podstaw polityki przestrzennej w stosunku do transportu poprzez 
wskazanie obszarów do preferencji prośrodowiskowego transportu i nasycenie odpowiednim 
transportem obszarów o szczególnych walorach społecznych, realizacje na przebiegu korytarzy 
ekologicznych przepustów drogowych umożliwiających migracje fauny, odpowiednie trasowanie 
autostrad z ominięciem obszarów o cennych walorach przyrodniczych,  

- stopniowe rozszerzanie i utrwalania dobrej kondycji ekologicznej obszarów o walorach 
przyrodniczych objętych ochroną prawną, 

- powszechne i współzależne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych  w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz programach przedsięwzięć publicznych o 
znaczeniu ponadlokalnym, 

- promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dziedzinach i obszarach 
(ekoturystyka, ekorolnictwo, ekosadownictwo), 

- zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego w obszarach o przekroczonych normach zanieczyszczeń, 
- ochrona różnorodności biologicznej obszarów niezdegradowanych, które stanowią główny 

potencjał przyrodniczy kraju  
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- ustanowienie obowiązkowej komasacji gruntów realizowanej w oparciu o pomoc państwa, 
podporządkowanej działalności przeciwerozyjnej na najlepszych glebach oraz najbardziej 
podatnych na erozję wodną lub podjęcie innych skutecznych środków gwarantujących 
odpowiednie ich zabezpieczenie przed erozją, 

- zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich walorach 
krajobrazowych, 

- ochrona jako „dziedzictwa ludzkości" zanikających krajobrazów (mozaiki ekosystemów leśnych, 
łąkowych, polnych oraz związanych z osadnictwem),  

-  priorytetowe traktowanie tworzenia korytarzy ekologicznych w trakcie realizacji programów 
zwiększania lesistości, 

- ochrona i wykorzystanie rodzimej różnorodności biologicznej w programach rekultywacji 
obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą. 

Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju:  
Głównym jej celem jest stworzenie warunków dla stymulowania rozwoju, sprzyjających 

sukcesywnemu eliminowaniu procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia 
ludzi, promowaniu sposobów gospodarowania przyjaznych dla środowiska oraz przywracaniu 
równowagi na obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej. Głównym założeń rozwojowym strategii 
jest utrzymanie wzrostu gospodarczego w powiązaniu ze zdecydowanym wzrostem efektywności 
wykorzystania surowców, paliw oraz zasobów przyrody a także zapewnieniem bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju. Ponadto strategia zaleca: 

- uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego elementów ochrony środowiska, 
ochrony różnorodności biologicznej i pomników natury, 

- pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów i zasobów 
skażonych, dla czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, 

- przestrzeganie prawa ekologicznego krajowego i międzynarodowego przez wszystkie 
podmioty, 

- zapewnienie równego dostępu do środowiska i jego zasobów, 
- zapewnienie konkurencyjności wykorzystania zasobów odnawialnych i recyklingu 

surowców, 
- zapewnienie swobodnego transferu technologicznego i inwestycji proekologicznych, 
- uwzględnienie zagadnień środowiskowych w opracowywanych politykach i programach 

sektorowych szczebla krajowego i regionalnego. 
Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 określa cele 
średniookresowe do 2016 r. m.in. dla: 

- ochrony przyrody, 
- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, 
- racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi 
- ochrony powierzchni ziemi 
- gospodarowaniem zasobami geologicznymi 
- jakości powietrza, ochrony wód, gospodarki odpadami, substancji chemicznych 

w środowisku, oddziaływania hałasu i pól elektromagnetycznych. 
Polityka ekologiczna państwa  
Jest podstawą do podejmowania działań na szczeblu lokalnym. Jej główne cele to: m. in.: 

- zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie 
odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów,  

- likwidację zanieczyszczeń u źródła, ograniczenie emisji pyłowej, gazowej i gazów 
cieplarnianych do wielkości wynikających z przepisów i zobowiązań międzynarodowych 
oraz wprowadzanie norm emisyjnych i produktowych w gospodarce, 

-  racjonalizację i modernizację gospodarki energetycznej, 
- zmniejszenie uciążliwości transportu, w szczególności drogowego na terenach 

zamieszkania. 
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Wymienione powyżej cele znalazły odzwierciedlenie w planie zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar położony w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach.  

8.  Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, wtórne  
i skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe  
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko. 

 

Na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszarowe formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Najbliższym obszarem chronionym jest oddalony o ok. 3,75 km na południowy-zachód Zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”, a także oddalony o ok. 5,7 km również na południowy 
zachód Rezerwat przyrody „Ochojec”. 

Ponadto w odległości ok. 5,95 km na zachód zlokalizowany jest Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy 
„Uroczysko Buczyna”, a w odległości ok. 7,25 km na południe Rezerwat przyrody „Las Murckowski”.  

Najbliższym obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000 jest położony około 16 km 
na zachód Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Torfowisko Sosnowiec-Bory” (PLH 240038). 

Identyfikacji potencjalnych skutków ustaleń projektu planu na środowisko przyrodnicze dokonano 
w formie tabelarycznej. Występujące uciążliwości scharakteryzowano biorąc pod uwagę ustalenia planu 
dla projektowanych jednostek urbanistyczno - architektonicznych. Oddziaływania powodowane 
ustaleniami projektu planu podzielono ze względu na natężenie uciążliwości, w tabeli oznaczone 
symbolami: 

o – rodzaj występującej uciążliwości 
p? – prawdopodobne ale nieprzewidywalne oddziaływanie, 
n- znaczące oddziaływanie negatywne 
p – znaczące oddziaływanie pozytywne 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że natężenie zmian powodowanych w środowisku zależeć będzie 

od ostatecznych rozwiązań przyjętych przez inwestorów, np. rodzaju prowadzonej działalności, stopnia 
nasycenia terenów zabudową, formą architektoniczną budynków itp.  

Na terenie objętym opracowaniem, w projekcie  planu wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: 

 inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej,  

 linii tramwajowych, 

 łączności publicznej,  

 wydobywania węgla kamiennego ze złoża metodą podziemną o parametrach określonych w 
przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko 

Nie wyklucza się jednocześnie realizacji niektórych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez 
właściwy organ. Wówczas realizacja tego typu przedsięwzięć przeprowadzana jest na zasadach 
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Szczegółowa ocena wpływu na środowisko dla wszystkich inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wykracza poza zakres niniejszej prognozy.  
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Tabela 2 Poglądowa macierz skutków wpływu ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego na 
środowisko przyrodnicze 

Projektowan
e 

przeznaczeni
e terenu 

Uciążliwości wynikające z realizacji ustaleń 
planu 

Ocena oddziaływania skutków ustaleń planu na elementy środowiska 

Emisja 
do 
powietrz
a 

Ścieki 
i 
odpa
dy 

Hała
s i 
wibr
acje 

Przeksz
tałceni
a 
rzeźby i 
gruntu 

Po
wie
trz
e 

Rzeź
ba i 
kraj
obr
az 

Gleby 
(grunt
y 
antro
pog.) 

Wody 
powie
rzchni
owe 

Wo
dy 
pod
zie
mne 

Klim
at 

Ludz
ie 

Flora 
i 
faun
a 

MWU o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

UMW o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

U o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

PU o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

ZP  o  o p p p p p p p p 

WS      p?  p?  p? p? p? 

KDZ/KT o o o o n p? p? p? p? p? n n 

KDZ o o o o n p? p? p? p? p? n n 

KDL o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

KDD o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

KDX o o o o p? p? p? p? p? p? p? p? 

KX  o  o p p? p? p? p? p? p p? 

KP  o  o p? p? p? p? p? p? p? p? 

W tabeli nr 3 skonkretyzowano typy oddziaływań na środowisko przyrodnicze, 
z wyszczególnieniem funkcji, które te oddziaływania będą powodować. Niektóre typy oddziaływań, 
wyszczególnione dla danego rodzaju jednostki dotyczą jednak jedynie części obszaru np. likwidacja 
powierzchniowej warstwy gruntu w większości przypadków obszarów zainwestowanych już nastąpiła  
a w obszarach przeznaczonych do zainwestowania nastąpi jedynie w części zajętej pod układ drogowy, 
powierzchnie utwardzone i obiekty kubaturowe. 

Tabela 3 Typy możliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne 

Typ oddziaływania Rodzaj jednostki Typ oddziaływania Rodzaj jednostki 

Powietrze atmosferyczne 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

MWU, UMW, U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub lokalizacja 

nowych emitorów 

UMW, MWU, U, PU, KDZ/KT, 
KDZ, KDL, KDD, KDX, 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU,  U, PU 

Wzrost natężenia emisji z 
ruchu samochodów oraz 
lokalizacja nowych miejsc 

postojowych stanowiących 
źródło emisji zanieczyszczeń do 

KDZ/KT, KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KP 
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dopuszczenie na terenach nie 
objętych systemem 

zdalaczynnej, miejskiej sieci 
ciepłowniczej, do czasu jego 

realizacji systemów 
grzewczych: 

- opartych o spalanie paliw – 
w urządzeniach o 
efektywności energetycznej 
co najmniej 80%; 
- zasilanych energią 
elektryczną oraz energią 
słoneczną. 

 

powietrza 

Realizacja lub utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej 

oraz ciągów pieszych 

ZP, KX 

Powierzchnia, krajobraz 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Potencjalna lokalizacja nowych 
obiektów (dogęszczenie 

zabudowy)  
UMW, MWU, U, PU 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU, U, PU 
Zmniejszenie lub likwidacja 

terenów zielonych 
UMW, U, PU 

Realizacja lub utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej 

oraz ciągów pieszych 

ZP, KX   

Gleby (grunty antropogeniczne) 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU,  U, PU 
Dalsze pogłębianie 

procesów degradacyjnych 
gruntów 

UMW, MWU, U, PU, 
KDZ/KT, KDZ, KDL, KDD, KDX, 

KX, KP 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Potencjalna lokalizacja nowych 
obiektów (dogęszczenie 

zabudowy)  
UMW, MWU,  U, PU 

Wody podziemne i powierzchniowe 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU,  U, PU 
Zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej na rzecz 
terenów zabudowanych i 

powierzchni uszczelnionych 

UMW, MWU,  U, PU, KDZ/KT, 
KDZ, KDL, KDD, KDX, KX, KP 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 
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Odprowadzanie ścieków 
sanitarnych i deszczowych 
poprzez system kanalizacji 
miejskiej. Na terenach nie 

objętych systemem kanalizacji 
miejskiej, do czasu jego 
realizacji dopuszcza się 

odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do zbiorników 

bezodpływowych a wód 
deszczowych w sposób zgodny 

z wymogami przepisów 
ochrony środowiska. 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Klimat 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU, U, PU 

Utrzymanie się 
zanieczyszczenia powietrza 

związane z nadmiernym 
ruchem samochodowym i tzw. 

„niską emisją”  

UMW, MWU,  U, PU, 
KDZ/KT, KDZ, KDL, KDD, KDX, 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na rzecz 

terenów zabudowanych i 
powierzchni uszczelnionych 

UMW, MWU,  U, PU, 
KDZ/KT, KDZ, KDL, KDD, KDX, 

KX, KP Realizacja lub utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej 

oraz ciągów pieszych 

ZP, KX 

Ludzie (warunki życia) 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU, U, PU 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na rzecz 

terenów zabudowanych i 
powierzchni uszczelnionych 

UMW, MWU,  U, PU, KDZ/KT, 
KDZ, KDL, KDD, KDX, KX, KP 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU, U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP Uciążliwości akustyczne ze 

źródeł komunikacyjnych 
KDZ/KT, KDZ, 

Realizacja lub utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej 

oraz ciągów pieszych 

ZP, KX 

Zastosowanie odpowiednich 
zabezpieczeń 

przeciwhałasowych dla 
inwestycji obejmujących 

pomieszczenia chronione przez 
hałasem w pierzejach 

zabudowy usytuowanej od 
strony ulic 1 Maja i Dudy 

Gracza, gdzie mogą wystąpić 
przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu. 

UMW, MWU,  U 

Utrzymanie się 
zanieczyszczenia powietrza 

związane z nadmiernym 
ruchem samochodowym i tzw. 

„niską emisją”  

UMW, MWU,  U, PU, 
KDZ/KT, KDZ, KDL, KDD, KDX, 
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Flora i fauna / Różnorodność biologiczna 

Wprowadzenie 
minimalnego odsetka 

powierzchni biologicznie 
czynnej na poziomie od 10 do 

20% dla poszczególnych 
terenów 

UMW, MWU, U, PU 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na rzecz 

terenów zabudowanych i 
powierzchni uszczelnionych 

UMW, MWU,  U, PU, KDZ/KT, 
KDZ, KDL, KDD, KDX,  KX, KP 

Zagospodarowanie zielenią 
urządzoną powierzchni 

niezabudowanych 
i nieutwardzonych 

UMW, MWU,  U, PU, 
ZP, WS, KDZ/KT, 

KDZ, KDL, KDD, KDX, 
KX, KP 

Realizacja lub utrzymanie 
terenów zieleni urządzonej 

oraz ciągów pieszych 

ZP, KX 

Zasoby naturalne 

W granicach terenu objętego opracowaniem znajduje 
się złoże węgla kamiennego „Katowice”, które w 

przeszłości było przedmiotem eksploatacji. Z uwagi na 
likwidację kopalni „Katowice” w 1999 r. eksploatację 

zaniechano i aktualnie nie planuje się tutaj 
prowadzenia eksploatacji górniczej. 

Brak oddziaływania 

Zabytki 

Ustalenie zasad ochrony dla 
kamienicy objętej ochroną 

konserwatorską 
 

Brak oddziaływania Objęcie ochroną obiektów 
zabytkowych nie ujętych w 

rejestrze zabytków 
województwa śląskiego 

 

Dobra materialne 

zakaz wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części 
o wysokości powyżej 404 m n.p.m wraz  z wszelkimi 

urządzeniami lokalizowanymi na dachach budynków z 
uwagi na położenie obszaru w zasięgu strefy 

ograniczającej wysokość zabudowy wyznaczonej od 
lotniska Katowice – Muchowiec;  

- 

Zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, 
które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, ze 

względu na położenie w strefie 5 km od granic lotniska 
Katowice - Muchowiec 

- 

8.1. Oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, średnio i długo terminowe, stałe i chwilowe, wtórne 
i skumulowane na środowisko rozwiązań planu 

Oceniany projekt planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza w większości takie 
przeznaczenia terenu, które odpowiadają w większości istniejącym już formom zagospodarowania 
w granicach opracowania. W rejonie istniejącej zabudowy dopuszcza się jej przebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę, rozbiórkę i budowę.  

Aktualnie w obszarze planu dominuje stałe oddziaływanie istniejącego zagospodarowania na 
środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł 
komunikacyjnych i tzw. „niska emisja”), emisją hałasu do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków 
oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu.  
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 Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie związana 
głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących.  

Oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do 
powietrza, (których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane) związanych z budową, przebudową 
bądź rozbiórką obiektów. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, bo związany z realizacją 
poszczególnych zadań założonych w planie, a wiec ograniczony do czasu realizacji poszczególnych 
inwestycji.  

Oddziaływanie trwałe będzie potencjalnie polegało przede wszystkim na przekształceniu 
powierzchni ziemi spowodowanym na przykład pracami niwelacyjnymi oraz zajęciem terenu przez 
obiekty kubaturowe, parkingi czy drogi dojazdowe. Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form 
zagospodarowania będzie związane z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych i usunięciem 
porastającej jej roślinności. Realizacja ustaleń planu może być lokalnie związana z koniecznością wycinku 
zieleni wysokiej (drzew i krzewów). Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych, potencjalnie 
zamieszkująca je fauna kręgowców zostanie wyparta na tereny przyległe. Występują tu jednak gatunki 
zsynantropizowane przystosowane do warunków miejskich.  

Nieuniknione jest to, że opisane wyżej oddziaływania będą się w mniejszym lub większym stopniu 
kumulować w środowisku. Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów spowoduje 
wzrost tego oddziaływania. Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane 
zanieczyszczenia atmosferyczne. Kumulacja ta może mieć miejsce w granicach przedmiotowego terenu 
jak i na obszarach przyległych. Zjawisko kumulacji oddziaływań będzie potencjalnie występowało przede 
wszystkim na etapie budowy, w związku, z czym w takim przypadku będzie miało charakter przejściowy,  

Projekt planu dopuszcza funkcjonowanie systemów grzewczych zasilanych energią słoneczną. 
Duże powierzchnie pokryte przez kolektory słoneczne mogłyby potencjalnie oddziaływać na awifaunę 
obszaru, a przy słonecznej pogodzie oślepiać ludzi. Nocą powierzchnie kolektorów mogą być 
postrzegane przez niektóre ptaki (zwłaszcza wodne) jako lustro wody, na którym będą próbowały 
lądować i ulegną kolizji. W granicach przedmiotowego terenu jednak brak jest warunków przestrzennych 
do realizacji wielkopowierzchniowych farm słonecznych. Z tego względu realizacja pojedynczych 
kolektorów słonecznych lub niewielkich ich kompleksów nie będzie znacząco oddziaływało na awifaunę.  

Opisane wpływy zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji będą ograniczane zapisami planu, 
a także przepisami zawartymi w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącymi między innymi 
dopuszczalnych poziomów hałasu i sposobu ograniczenia jego wpływu, a także gospodarki odpadami 
i gospodarki wodnościekowej.  

Można zatem stwierdzić, iż realizacja miejscowego planu przy zachowaniu ograniczeń wpływu na 
środowisko wynikających z jego ustaleń oraz przepisów odrębnych nie spowoduje poważnych zagrożeń 
dla środowiska. 

Tabela 4 Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie 

- wzrost poziomu hałasu związanego 
z pracami budowlanymi przy tworzeniu 
nowych obiektów kubaturowych; 

- pylenie z powierzchni odkrytych miejsc 
składowych materiałów sypkich i 
obiektów w budowie 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami 
pochodzącymi z maszyn pracujących 
na budowach 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej i wycinka zieleni wysokiej 
(drzew i krzewów) 

- wzrost ilości odprowadzanych 
ścieków opadowych z 
powierzchni szczelnych 

- wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów 

- wzrost emisji hałasu bytowego 
- przekształcenie powierzchni 

ziemi w ramach prowadzenia 
niwelacji pod nowe obiekty 
budowlane i towarzyszące im 
zagospodarowanie 

pośrednie 
- nie występują brak znaczących 

oddziaływań  
- generowanie ruchu pojazdów na 

terenach nowo zainwestowanych 

wtórne - nie występują brak znaczących - dalsza synantropizacja szaty 
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oddziaływań roślinnej w rejonie utworzonej 
zabudowy; 

skumulowane 
- krótkotrwała kumulacja hałasu 

pochodzącego z prac budowlanych 
oraz hałasu komunikacyjnego 

- zmiana jakości powietrza w 
wyniku nakładania się emisji z 
poszczególnych emitorów 

- kumulacja hałasu 
komunikacyjnego oraz bytowego 

krótkoterminowe 

- hałas budowlany 
- zanieczyszczenie powietrza związane 

z pracami budowlanymi 
- powstawanie odpadów budowlanych 

- nie występują brak znaczących 
oddziaływań 

długoterminowe 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej 

- zmniejszenie powierzchni 
zadrzewionych 

- zmiany morfologii terenu 
(lokalnych warunków 
krajobrazowych) związane 
z powstawaniem nowych 
zabudowań 

stałe 
- zmiany ukształtowania powierzchni 

terenu 
- zmiana lokalnego krajobrazowych 

- lokalne zmiany mikroklimatu  
- zmiany morfologii terenu związane 

z powstaniem nowych obiektów 
budowlanych 

- zwiększenie powierzchni terenów 
utwardzonych 

chwilowe 

- hałas budowlany 
- zanieczyszczenie powietrza związane 

z pracami budowlanymi 
- powstawanie odpadów budowlanych 

- zwiększenie natężenia ruchu 
komunikacyjnego 

9. Stan środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem  

Teren objęty planem stanowi silnie zurbanizowany obszar zabudowy śródmiejskiej. Większą jego 
część stanowią obecnie tereny już zagospodarowane (zabudowane). Środowisko na omawianym terenie 
na skutek wieloletniej działalności człowieka zostało przekształcone do tego stopnia, że praktycznie 
niemożliwy jest jego powrót do stanu pierwotnego. Naturalna pokrywa glebowa jak i szata roślinna oraz 
fauna już tu nie występują. Fauna i flora są aktualnie reprezentowane głównie przez gatunki 
zsynantropizowane przystosowane do warunków miejskich. Dawny ciek wodny (Rawa) został 
uregulowany (obudowany) i obecnie stanowi otwarty kanał prowadzący przede wszystkim wody 
pochodzenia antropogenicznego. Omawiany teren nie prezentuje szczególnych wartości przyrodniczych.  
Przedstawiony do oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: 

 inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej,  

 linii tramwajowych, 

 łączności publicznej,  
 wydobywania węgla kamiennego ze złoża metodą podziemną o parametrach określonych  

w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  
na środowisko 

W planie nie wyklucza się jednocześnie realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny może być wymagany przez 
właściwy organ. Wówczas realizacja tego typu przedsięwzięć przeprowadzana jest na zasadach 
określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Mając na względzie obecny stan środowiska przyrodniczego przedmiotowego terenu oraz jego 
przekształcenie antropogeniczne jak również uwzględniając ograniczenia uwzględnione w zapisach planu 
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orz przepisach odrębnych należy stwierdzić, iż realizacja planu w granicach przedmiotowego terenu nie 
będzie związana ze znaczącym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. 

10. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w odległości ok. 50 m od południowej granicy Państwa. 
Oddziaływanie realizacji miejscowego planu będzie potencjalnie związane z lokalną niwelacją terenu, 
przekształceniem szaty roślinnej powstawaniem ścieków i odpadów oraz emisją zanieczyszczeń do 
powietrza. Wpływy tego typu ograniczane dodatkowo zapisami planu będą miały charakter lokalny.  
Z tego względu realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie będą 
powodowały transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

11. Obszary problemowe 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tereny 
w znacznej części już zainwestowane, a przeznaczenia przyjęte w planie polegają w większości na 
rozwinięciu dotychczasowego sposobu zagospodarowania. W związku z powyższym, można stwierdzić, iż 
potencjalne oddziaływania związane z realizacją ustaleń planu już tu występują.  

Do głównych problemów, które już występują na przedmiotowym obszarze należy głównie 
oddziaływanie akustyczne ciągów komunikacyjnych, w rejonie, których dochodzi do przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu ustalonych dla strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Przekroczenia mają przede wszystkim miejsce w pierwszej linii zabudowy zlokalizowanej 
przy ulicy 1 Maja oraz Dudy-Gracza (także na terenach sąsiednich poza granicami opracowania). 
Odpowiedzią na ten problem w projekcie miejscowego planu zagospodarowania jest wprowadzenie 
nakazu stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów 
akustycznych, dla inwestycji obejmujących pomieszczenia chronione przez hałasem w środowisku gdzie 
mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 

Do czasu podłączenia obiektów na teranie opracowania do miejskiego systemu sieci ciepłowniczej 
problemem może być również utrzymywanie się lub wzrost poziomu tzw. „niskiej emisji” i związanych 
z nią zanieczyszczeń  atmosferycznych. Przeciwdziałaniu temu zjawisku ma służyć dopuszczenie 
w projekcie planu systemów grzewczych opartych o spalanie paliw – w urządzeniach o efektywności 
energetycznej co najmniej 80%, bądź zasilanych energią elektryczną oraz energią słoneczną. Rozwiązania 
tego typu choć sprzyjają ograniczeniu niskiej emisji, są zwykle bardziej kosztowne, co może generować 
wśród mieszkańców problemy natury ekonomicznej. 

Na rysunku planu zaznaczono granice wyznaczonych zalewów o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p=1% i p 0,5% przy czym w ustaleniach planu nie wprowadzono ograniczeń dotyczących 
form zagospodarowania w zasięgu w/w zalewów. Należy jednak podkreślić, iż tereny zalewów p=1% 
obejmują głównie jednostkę ZP (zieleni urządzonej) oraz istniejące już zagospodarowania w granicach 
jednostek 3U, 1KX, 2KX, KP we wschodniej części terenu. Zapisy planu nie zmieniają stanu istniejącego w 
zasięgu zalewu Q1%.  

12.  Rozwiązania mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru 

W ocenianym planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostały zapisy mające na 
celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko bądź ludzi, a odnoszące się 
indywidualnie do określonego przeznaczenia terenu.  

Plan przedłożony do oceny jest w większości zgodny z uwarunkowaniami określonymi 
w opracowaniu ekofizjograficznym oraz „Programie ochrony środowiska dla miasta Katowice”. 

Sposób, w jaki w projekcie planu realizowane są zapisy z zakresu ochrony poszczególnych 
elementów środowiska został opisany poniżej. 
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Ochrona powietrza atmosferycznego. 
Ze względu na ochronę powietrza atmosferycznego w „Programie ochrony środowiska...” zostały 

przyjęte zapisy mające na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego. Założonym celem dla 
miasta Katowice jest osiągnięcie najwyższej jakości powietrza i wyeliminowanie lokalnych uciążliwości. 

W projekcie planu wprowadzono zapisy zgodnie, z którymi na terenach nie objętych systemem 
zdalaczynnej, miejskiej sieci ciepłowniczej, do czasu jego realizacji dopuszcza się systemy grzewcze: 
- oparte o spalanie paliw – w urządzeniach o efektywności energetycznej, co najmniej 80%; 
- zasilane energią elektryczną oraz energią słoneczną. 

Do poprawy lokalnych warunków aerosanitarnych przyczyni się również nakaz zagospodarowania 
zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów oraz realizacja 
jednostek zieleni urządzonej ZP. 

Ochrona środowiska gruntowo – wodnego.  
Dla ochrony środowiska gruntowo – wodnego na terenie miasta Katowice w „Programie ochrony 

środowiska...” zostały określone kierunki działań dążące do poprawy jakości wód powierzchniowych 
i ograniczenie zanieczyszczeń wód podziemnych. Dodatkowo dla ochrony powierzchni ziemi przyjęto 
założenia mające na celu eliminowanie gruntów zdewastowanych i utrzymanie wysokiego udziału 
powierzchni biologicznie czynnych. Do priorytetowych kierunków działań (mających na celu realizacje 
w/w założeń) należą między innymi rekultywacja terenów zdewastowanych, nie powiększanie i nie 
tworzenie wysypisk odpadów, przeciwdziałanie nieuzasadnionemu wzrostowi powierzchni szczelnych 
i redukowaniu powierzchni biologicznie czynnych. 

Zapisy planu realizują ustalenia w zakresie ochrony środowiska gruntowo - wodnego poprzez 
ustalenie następujących zasad dotyczących odprowadzenia ścieków: 

 odprowadzanie ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych poprzez system 
kanalizacji miejskiej, 

 dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do Otwartego Kanału Rawy   
w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 na terenach nie objętych systemem kanalizacji miejskiej, do czasu jego realizacji dopuszcza się 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych a wód deszczowych w 
sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska. 

Zapis o przeciwdziałaniu nieuzasadnionemu wzrostowi powierzchni szczelnych jest realizowany 
w planie między innymi poprzez wprowadzenie dla terenów zainwestowanych minimalnego procentu 
terenów biologicznie czynnych, który w zależności od jednostki waha się od 10 do 20%.  

Ochrona przed nadmiernym hałasem i promieniowaniem niejonizującym  
Dla ochrony przed nadmiernym hałasem i promieniowaniem niejonizującym na terenie miasta 

Katowice w „Programie ochrony środowiska...” zostały określone kierunki działań dążące do poprawy 
klimatu akustycznego oraz eliminacji źródeł potencjalnego negatywnego oddziaływania promieniowania 
elektromagnetycznego.  

Do priorytetowych kierunków działań (mających na celu realizacje w/w założeń) należą między 
innymi przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta, realizacja systemu zarządzania 
transportem indywidualnym i zbiorowym, utrzymywanie nawierzchni dróg w dobrym stanie 
technicznym, lokalizację ochronnych pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych, modernizacja taboru 
komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus) oraz infrastruktury (torowiska tramwajowe). 

Zapisy planu realizują ustalenia w zakresie ochrony klimatu akustycznego poprzez zaliczenie 
przedmiotowego obszaru pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu do terenów zwartej zabudowy 
mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych położonych 
w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców, zgodnie z ustawą Prawo ochrony 
środowiska. Wprowadzono również nakaz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych, z 
wyłączeniem ekranów akustycznych, dla inwestycji obejmujących pomieszczenia chronione przez 
hałasem w środowisku gdzie mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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Ograniczeniu oddziaływania promieniowania niejonizującego będą ujęte w projekcie planu zapisy 
zgodnie, z którymi:  

 w obszarze objętym planem ustala się nakaz przestrzegania ograniczeń  
w zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa i dostępu do sieci oznaczonych 
graficznie na rysunku planu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów ustawy 
Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, 

 ustala się nakaz realizacji nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie 
jako podziemnych. 

13. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  

Teren objęty opracowaniem, jak już wielokrotnie wspominano, jest w dużym stopniu 
zagospodarowany, a środowisko naturalne uległo tu znacznemu przekształceniu i pozostaje pod 
wpływem presji antropogenicznej wynikającej z istniejących tu zainwestowań. Przedstawiony do oceny 
projekt planu wprowadza przeznaczenia, które w znacznym stopniu nawiązują bezpośrednio do 
obecnych tu już form zagospodarowania. Oceniany plan uwzględnia przy tym również zapisy między 
innymi z zakresu rozwiązań ograniczających oddziaływanie hałasu czy też gospodarki wodno-ściekowej.  

W związku z powyższym trudno jest wskazać racjonalne rozwiązania alternatywne do ustaleń 
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Z uwagi na możliwość ponadnormatywnego oddziaływania hałasu wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych takich jak ulica 1- Maja czy Dudy-Gracza można zaproponować, aby dążyć do lokalizacji 
w pierwszej linii zabudowy głównie funkcji usługowej. Rozwiązanie to jednak na przeważającej części 
obszaru będzie trudne bądź niemożliwe w realizacji z uwagi na istniejące już obecnie funkcje zabudowy 
(m.in. mieszkaniowe) skupionej przy w/w ulicach.  

W celu poprawienia lokalnych warunków aerosanitarnych należałoby dążyć do podłączenia 
w miarę możliwości wszystkich obiektów na terenie opracowania do miejskiego systemu sieci 
ciepłowniczej. 

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego można równie zasugerować, aby na terenie objętym 
planem w miarę możliwości dążyć do utrzymania wysokiego odsetka powierzchni biologicznie czynnych 
oraz aby zachować i uporządkować istniejącą na terenie opracowania zieleń wysoką, także poza 
jednostkami zieleni urządzonej ZP.  

W przypadku konieczności wycinki zieleni wysokiej korzystne byłoby jej przeprowadzenie poza 
okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od marca do 15 sierpnia lub po wizji terenowej 
potwierdzające możliwość przeprowadzenia wycinki w dowolnym czasie bez zagrożenia dla lokalnej 
awifauny.  Korzystne z przyrodniczego punktu widzenia byłoby również poprzedzenie potencjalnego 
wyburzenia budynków wizją lokalną, która pozwoli na wykluczenie ewentualnego narażenia, 
zsynantropizowanych lecz objętych ochroną gatunków ptaków czy nietoperzy, które mogły się w nich 
schronić. Dotyczy to przede wszystkim obiektów zabytkowych.  

14.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu na 
środowisko planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. 
Bogucickiej w Katowicach. 

W zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi. 
W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko na etapie realizacji 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie przez analogie, 
biorąc pod uwagę analizy i badania obszarów o podobnych zagospodarowaniu terenu, charakterze 
i funkcjach. 
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Przedmiotowy teren zajmuje powierzchnię ok. 13,035 ha i jest niemal w całości zagospodarowany. 
Zdecydowanie większą cześć tego terenu zajmuje zabudowa wraz z drogami, placami i towarzyszącą 
infrastrukturą. W mniejszym stopniu powierzchnia terenu zajęta jest przez obszary biologicznie czynne, 
głównie w postaci elementów zieleni urządzonej, a także nieużytków. 

Teren stanowi silnie zurbanizowany obszar zabudowy śródmiejskiej. Środowisko na omawianym 
terenie na skutek wieloletniej działalności człowieka zostało przekształcone do tego stopnia, że 
praktycznie niemożliwy jest jego powrót do stanu pierwotnego. Naturalna pokrywa glebowa jak i szata 
roślinna oraz fauna już tu nie występują. Fauna i flora są aktualnie reprezentowane głównie przez 
gatunki zsynantropizowane przystosowane do warunków miejskich. Dawny ciek wodny (Rawa) został 
uregulowany (obudowany) i obecnie stanowi otwarty kanał prowadzący przede wszystkim wody 
pochodzenia antropogenicznego. Omawiany teren nie prezentuje szczególnych wartości przyrodniczych. 

Przedmiotowy teren znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Teren 
jest również zlokalizowany jest poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Nie ma tu również 
żadnych obiektów objętych ochroną pomnikową. 

Oceniany projekt planu przedstawiony do oceny wprowadza takie przeznaczenia terenów, które 
odpowiadają w większości istniejącemu już zagospodarowaniu w granicach opracowania. J Dopuszcza 
ponadto rozbiórkę, przebudowę bądź rozbudowę istniejącej zabudowy. 

Aktualnie w obszarze planu dominuje stałe oddziaływanie istniejącego zagospodarowania na 
środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł 
komunikacyjnych i tzw. „niska emisja”), emisją hałasu do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków 
oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem powierzchni terenu.  

Przeprowadzona analiza planu zagospodarowania omawianego terenu wykazała, że 
wprowadzenie projektowanego przeznaczenia związane będzie z oddziaływaniem na poszczególne 
elementy środowiska. Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie 
związana głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących.  

Oddziaływanie krótkotrwałe polegać będzie między innymi emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do 
powietrza na etapie realizacji.  

Oddziaływanie trwałe będzie potencjalnie polegało przede wszystkim na przekształceniu 
powierzchni ziemi. Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form zagospodarowania będzie związane 
z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych i usunięciem porastającej jej roślinności. Realizacja ustaleń 
planu może być lokalnie związana z koniecznością wycinku zieleni wysokiej (drzew i krzewów). Wraz 
zajęciem terenów biologicznie czynnych, potencjalnie zamieszkująca je fauna kręgowców zostanie 
wyparta na tereny przyległe. Występują tu jednak przede wszystkim gatunki zsynantropizowane 
przystosowane do warunków miejskich.  

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym dla przedmiotowego terenu, przez północno-
zachodnią jego część przebiega oś widokowa związana z ekspozycją sylwety Katedry Chrystusa Króla 
widocznej z drogi ekspresowej nr 86. W ocenianym projekcie planu ujęto zapisu dotyczące zachowania 
wspomnianej osi widokowej.  

W planie zostały wprowadzone zapisy ograniczające potencjalny wpływ na poszczególne elementy 
środowiska. Część ograniczeń wynika również z przepisów odrębnych zawartych w obowiązującym 
ustawodawstwie.  

Plan przedłożony do oceny jest w większości zgodny z uwarunkowaniami określonymi 
w opracowaniu ekofizjograficznym oraz „Programie ochrony środowiska dla miasta Katowice”. 

Do głównych problemów, które już występują na przedmiotowym obszarze należy głównie 
oddziaływanie akustyczne ciągów komunikacyjnych, w rejonie, których dochodzi do przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów hałasu ustalonych dla strefy śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców. Przekroczenia mają przede wszystkim miejsce w pierwszej linii zabudowy zlokalizowanej 
przy ulicy 1 Maja oraz Dudy-Gracza (także na terenach sąsiednich poza granicami opracowania). 
Odpowiedzią na ten problem w projekcie miejscowego planu zagospodarowania jest wprowadzenie 
nakazu stosowania odpowiednich zabezpieczeń przeciwhałasowych, z wyłączeniem ekranów 
akustycznych, dla inwestycji obejmujących pomieszczenia chronione przez hałasem w środowisku gdzie 
mogą wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 
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Do czasu podłączenia obiektów na terenie opracowania do miejskiego systemu sieci ciepłowniczej 
problemem może być również utrzymywanie się lub wzrost poziomu tzw. „niskiej emisji” i związanych 
z nią zanieczyszczeń atmosferycznych. Przeciwdziałaniu temu zjawisku ma służyć dopuszczenie 
w projekcie planu systemów grzewczych opartych o spalanie paliw – w urządzeniach o efektywności 
energetycznej co najmniej 80%, bądź zasilanych energią elektryczną oraz energią słoneczną. Rozwiązania 
tego typu choć sprzyjają ograniczeniu niskiej emisji, są zwykle bardziej kosztowne, co może generować 
wśród mieszkańców problemy natury ekonomicznej. 

Na rysunku planu zaznaczono granice wyznaczonych zalewów o prawdopodobieństwie 
przewyższenia p=1% i p 0,5% przy czym w ustaleniach planu nie wprowadzono ograniczeń dotyczących 
form zagospodarowania w zasięgu w/w zalewów. Należy jednak podkreślić, iż tereny zalewów p=1% 
obejmują głównie jednostkę ZP (zieleni urządzonej) oraz istniejące już zagospodarowania w granicach 
jednostek 3U, 1KX i 2KX, KP we wschodniej części terenu. Dodatkowo Otwarty Kanał Rawy jest obecnie 
traktowany jako element systemu kanalizacji od którego nie wyznacza się terenów zalewowych Q1% 

Z uwagi na fakt, iż realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie 
miała charakter lokalny, nie będzie ona źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

W odniesieniu do ocenianego projektu planu związku trudno jest wskazać racjonalne rozwiązania 
alternatywne. Jest on zgodny z przeznaczeniami wskazanymi w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II Edycja”. 

Z uwagi na możliwość ponadnormatywnego oddziaływania hałasu wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych takich jak ulica 1- Maja czy Dudy-Gracza można zaproponować, aby dążyć do lokalizacji 
w pierwszej linii zabudowy głównie funkcji usługowej. Rozwiązanie to jednak na przeważającej części 
obszaru będzie trudne bądź niemożliwe w realizacji z uwagi na istniejące już obecnie funkcje zabudowy 
(m.in. mieszkaniowe) skupionej przy w/w ulicach.  

W celu poprawienia lokalnych warunków aerosanitarnych należałoby dążyć do podłączenia 
w miarę możliwości wszystkich obiektów na terenie opracowania do miejskiego systemu sieci 
ciepłowniczej. 

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego można równie zasugerować, aby na terenie objętym 
planem w miarę możliwości dążyć do utrzymania wysokiego odsetka powierzchni biologicznie czynnych 
oraz aby zachować i uporządkować istniejącą na terenie opracowania zieleń wysoką, także poza 
jednostkami zieleni urządzonej ZP.  

W przypadku konieczności wycinki zieleni wysokiej korzystne byłoby jej przeprowadzenie poza 
okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od marca do 15 sierpnia lub po wizji terenowej 
potwierdzające możliwość przeprowadzenia wycinki w dowolnym czasie bez zagrożenia dla lokalnej 
awifauny.  

Korzystne z przyrodniczego punktu widzenia byłoby również poprzedzenie potencjalnego 
wyburzenia budynków wizją lokalną, która pozwoli na wykluczenie ewentualnego narażenia 
zsynantropizowanych lecz objętych ochroną gatunków ptaków czy nietoperzy, które mogły się w nich 
schronić. Dotyczy to przede wszystkim obiektów starych. 

Reasumując, można stwierdzić, iż realizacja miejscowego planu przy zachowaniu ograniczeń 
wpływu na środowisko wynikających z jego ustaleń oraz przepisów odrębnych nie spowoduje 
poważnych zagrożeń dla środowiska. 
 


