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1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Opracowanie to powstało w związku z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm.). 

Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw wraz  

z rozporządzeniami wykonawczymi do nich: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

− Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach. 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne. 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

− Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

− Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. 

− Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. 

− Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. 
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1.2. Cel opracowania 

Celem wykonania prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza środowiska 

i identyfikacja zagrożeń oraz potencjalnych konfliktów, wskazanie zmian w środowisku które 

mogą zajść podczas realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki 

I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej 

i Armii Krajowej oraz sformułowanie alternatywnych rozwiązań. 

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został uzgodniony z: 

• Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo 

nr WOOŚ.411.107.2011.RK1 z dnia 30 sierpnia 2011r.); 

• Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach (pismo  

nr NS/NS/522/24/11 z dnia 31 sierpnia 2011r.). 

Przedmiotowy dokument spełnia wymogi zawarte w 51 art. oraz art. 52 ust. 1 i 2, ustawy  

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008r. 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm.) dotyczące warunków, jakim powinna odpowiadać 

prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

1. Prognoza zwiera: 

− informacje o głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

− informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

− informacje o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

− informacje o metodach analizy skutków realizacji postanowień miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzenia, 

− streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. Prognoza określa analizuje i ocenia: 

− istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

− stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 
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− istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczącej obszarów podlegającej 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnie 2004r. o ochronie przyrody, 

− cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione 

podczas opracowywania dokumentu, 

− przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i podmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności: 

§ różnorodność biologiczną, 

§ ludzi, 

§ zwierzęta, 

§ rośliny, 

§ wodę, 

§ powietrze, 

§ powierzchnię ziemi, 

§ krajobraz, 

§ klimat, 

§ zasoby naturalne, 

§ zabytki, 

§ dobra materialne, 

§ z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

i między oddziaływaniami na te elementy; 

3. Przedstawia: 

• rozwiązanie mające na celu: zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i podmiot ochrony 

obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 
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alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonywania oceny prowadzącej do 

tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

Niniejsze opracowanie, w celu osiągnięcia przejrzystości zawartych informacji, zostało 

napisane w języku niespecjalistycznym. 

1.3. Przedmiot i zakres projektu planu 

Niniejszy rozdział spełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 1, litera a ustawy z dnia 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Obszar opracowania – ogólna charakterystyka istniejącego zagospodarowania terenu: 

• analizowany obszar stanowią tereny niezainwestowane - tereny biologicznie czynne 

(łąki). W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego terenu występuje zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Analizowany projekt planu stanowi realizację części obszaru objętego uchwała Nr X/151/11 

Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 

Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK 

„Murcki - Staszic”.  Projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wprowadza 

następujące ustalenia: 

1. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2. KDZ - teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

3. KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”. 

Podczas prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki 

I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – dla części obejmującej obszar w rejonie ulic 

Sołtysiej i Armii Krajowej, wzięto pod uwagę ustalenia dotyczące ochrony środowiska,  

wynikające z dokumentów szczebla międzynarodowego, krajowego, regionalnego 

i lokalnego. Ustalenia w/w projektu miejscowego planu realizują politykę rozwoju miasta 

przyjętą na szczeblu regionalnym i lokalnym, określoną w następujących dokumentach: 

• Strategia rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020; 
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• Aktualizacja strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2020; 

• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego; 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2013 roku z  

              uwzględnieniem perspektywy do roku 2018; 

• Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego; 

• Strategia ochrony przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030; 

• Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Katowice; 

• Strategia rozwoju miasta Katowice; 

• Program ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 – 2017 z    

       perspektywą do roku 2021; 

• Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 

 

Uchwałą nr XXI/483/12  Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r. uchwaliła 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – 

II edycja. W studium określono politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja (uchwała Nr XXI/483/12  

Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), dla analizowanego terenu w rejonie ul. 

Sołtysiej i Armii Krajowej, wskazuje podstawowy kierunek zagospodarowania terenu jako 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.), przeznaczenie terenu w projekcie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, nie może naruszać ustaleń studium.  

1.4. Metody sporządzania opracowania 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2 pkt 1, litera b ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Przy sporządzeniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano 

metody analityczne i waloryzacyjne. Analizę i ocenę środowiska naturalnego 

przeprowadzono na podstawie dostępnych materiałów, opracowań w szczególności: 

„Opracowania ekofizjograficznego podstawowego z elementami opracowania 
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ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń 

dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb 

opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w mieście Katowice”, „Programu Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 

do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018”, „Strategii ochrony przyrody 

Województwa Śląskiego do roku 2030”, „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego” oraz analiz kartograficznych i analiz zdjęć lotniczych. Dodatkowe informacje 

o jakości i stanie środowiska naturalnego analizowanego obszaru, uzyskano przeprowadzając 

inwentaryzację terenu oraz wizje w terenie. 

Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie 

na zasadzie wykorzystania publikowanych raportów oddziaływania na środowisko, artykułów 

i przepisów branżowych oraz analogii do skutków realizacji działań o podobnym zakresie 

i charakterze na terenach o zbliżonych uwarunkowaniach środowiskowych. 

Do niniejszego opracowania wykonano załącznik nr 1 na których wskazano ustalenia 

planu o  możliwych mało znaczących skutkach oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. 

2. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM 
DOKUMENTEM (OKREŚLENIA, ANALIZY I OCENY) 

2.1. Istniejący stan środowiska 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 2, litera a ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

2.1.1. Lokalizacja 

Teren objęty niniejszym opracowaniem położony jest w południowej części miasta 

Katowice w granicach dzielnicy Podlesie w rejonie ul. Sołtysiej i Armii Krajowej i zajmuje 

powierzchnię około 1,1 ha.  

2.1.2. Położenie geograficzne 

Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski J. Kondrackiego omawiany 

teren znajduje się w prowincji Wyżyny Polskie. Jednostkami niższego rzędu są odpowiednio: 

podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska, makroregion Wyżyna Śląska, mezoregion Wyżyna 
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Katowicka. Wyżyna Katowicka styka się wzdłuż południowo-wschodniej granicy 

opracowania z mezoregionem Pagóry Jaworznickie. 

2.1.3. Warunki klimatyczne 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne (R. Gumińskiego) 

omawiany obszar należy do XV dzielnicy częstochowsko – kieleckiej, gdzie średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi 8o C. Czas zalegania pokrywy śnieżnej dochodzi do 100 dni 

w roku, natomiast długość okresu wegetacyjnego waha się od 200 do 210 dni. Średnie sumy 

opadów kształtują się od 720 do 840 mm/rok.  

Kierunki wiatrów w omawianym rejonie nawiązują do ogólnej cyrkulacji 

atmosferycznej. Dominują tu wiatry z sektora zachodniego (W, SW, NW) stanowiące ponad 

50% wszystkich wiatrów oraz wiatry wschodnie (11%) i południowo – wschodnie (9%) 

o średnich prędkościach od 3 do 4 m/s.  

Jakość powietrza atmosferycznego kształtowana jest głównie przez zanieczyszczenia 

powstające w wyniku wzmożonego ruchu pojazdów kołowych. Ponadto w okresie zimowym 

na stan powietrza atmosferycznego analizowanego terenu wpływa tzw. „niska emisja” 

powstająca w wyniku spalania w przydomowych paleniskach węgla o niskich parametrach 

grzewczych oraz zanieczyszczenia nawiewane na przedmiotowy obszar z terenów sąsiednich, 

głównie z kierunku zachodniego.  

Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2013, poz. 1232 z poźn. zm.) oceny są dokonywane w strefach, w tym 

w aglomeracjach. Analizowany obszar miasta Katowice zgodnie z opracowaniem pn. „Raport 

o stanie środowiska w województwie śląskim w roku 2014” opublikowanym przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, znajduje się w granicach 

Aglomeracji Górnośląskiej (PL 2401) dla której lista zanieczyszczeń pod kątem spełnienia 

kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia objęła następujące substancje: benzen, 

dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył PM10, arsen, benzo(a)piren, 

kadm oraz nikiel.  
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Tabela. Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla Aglomeracji Górnośląskiej 

– ze względu na ochronę zdrowia ludzi w 2014r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej aglomeracji 

CO SO2 NO2 PM10 B(a)P As Cd Ni Pb 

A A C 
Obszar 

przekroczeń 
C A A A A 

Objaśnienia: 

klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne 

lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest 

określony. 

2.1.4. Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu analizowanego wynika z jego budowy geologicznej oraz 

procesów morfogenetycznych. Analizowany obszar według regionalizacji geomorfologicznej 

Polski Południowej M. Klimaszewskiego, obszar opracowania położony jest w obrębie 

hercyńskiej strefy geomorfologicznej, w granicach prowincji: Wyżyn Śląsko – Małopolskich, 

podprowincja: Wyżyna Śląsko – Krakowska., makroregion: Wyżyna Śląska, mezoregion: 

Wyżyna Śląska Południowa, region: Zrąb Mikołowski. Analizowany obszar jest mało 

urozmaicony geomorfologicznie oraz płaski. 

2.1.5. Geologia 

Podłoże geologiczne omawianego terenu zbudowane jest z utworów karbonu, które  

nie posiadają wychodni w  granicach omawianego terenu. Cały teren przykryty jest powłoką 

osadów czwartorzędowych. 

Utwory karbonu reprezentowane są przez osady stratygraficznie zaliczane do karbonu 

górnego produktywnego, litologicznie wykształconych w postaci: 

• piaskowców, łupków ilastych i łupków piaszczystych z pokładami węgla 

warstw orzeskich (westfal),  

• utworów iłowcowo – mułowcowych, piaskowców i węgli warstw rudzkich 

(namur), 

• piaskowców z pokładami węgla warstw siodłowych (namur), 
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• łupków ilastych, łupków piaszczystych i piaskowców drobnoziarnistych 

z cienkimi pokładami węgla warstw brzeżnych (namur).  

Najmłodsze stratygraficznie ogniwo stanowią holoceńskie piaski rzeczne oraz namuły 

w dnach dolin. W obrębie kopalnych starorzeczy spotyka się torfy lub namuły mineralno – 

organiczne ze szczątkami roślin, o miąższości do 3–5 m.. Namuły den dolinnych tworzą 

najczęściej piaski drobnoziarniste i mułki piaszczyste z domieszką części organicznych 

o miąższości do ok. 3-4 m. Miejscami występują przewarstwienia organiczno - mineralne.  

Warunki górnicze 
 

W przeszłości na terenie objętym planem prowadzona była podziemna eksploatacja 

górnicza węgla kamiennego w granicach zniesionego obszaru górniczego „Murcki I” 

(obniżenia terenu wynosiły ok. 1,5m). Opracowywany teren nie był objęty tzw. płytką 

eksploatacją górniczą do 100m p.p.t. Pod terenem opracowania oraz w jego sąsiedztwie nie 

będzie w przyszłości prowadzona eksploatacja górnicza, a więc nie będzie wpływów 

eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Wstrząsy górnicze, jakie mogą być 

powodowane eksploatacjami górniczymi kopalń sąsiednich, nie będą szkodliwe dla 

opracowanego terenu. 

W granicach opracowania i w bliskim sąsiedztwie analizowanego terenu nie występują 

zagrożenia powierzchni deformacjami nieciągłymi. Na analizowanym terenie (w zachodniej 

jego części) dokumentuje się wychodnię uskoku tektonicznego – uskok Podleski. Strefa 

wychodni uskoku obejmuje cały analizowany teren. 

Surowce mineralne 

W podłożu analizowanego terenu zalegają udokumentowane złoża węgla kamiennego 

„Murcki” oraz złoża metanu w pokładach węgla „Murcki (głębokie)”. Teren objęty projektem 

planu nie znajduje się w obrębie terenu górniczego i obszaru górniczego. 

Procesy geodynamiczne 

Osuwanie się mas ziemnych stanowi element zjawiska ruchów masowych ziemi, przez 

które należy rozumieć również inne rodzaje przemieszczania się gleby i ziemi (obrywy, 

spełzywania oraz wszelkie inne przemieszczenia powierzchniowe skał wywołane grawitacją). 

Wystąpienie osuwisk wiąże się z podatnością podłoża skalnego, znacznym nachyleniem 

powierzchni terenu, lokalnym zawodnieniem przypowierzchniowych warstw skalnych 

gwałtowne opady deszczu, intensywne topnienie śniegu oraz wezbrania rzek i potoków. 
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Aktywacja procesów osuwiskowych może nastąpić ponadto wskutek „czynnika ludzkiego” 

zakłócenia powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych 

lub powierzchniowych w odsłonięte warstwy ilaste, wycinki drzew na stokach w ramach 

intensywnej eksploatacji lasów.  

Zgodnie z opracowaniem pt. „Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach 

powierzchni ziemi na obszarze Katowic” (PIG Oddział Górnośląski w Sosnowcu, listopad 

2011) na analizowanym terenie nie występują: osuwiska, tereny zagrożone ruchami 

masowymi oraz tereny antropogeniczne predysponowane do wystąpienia ruchów masowych.  

2.1.6. Hydrografia terenu 

Na analizowanym terenie nie występują cieki naturalne zgodnie 

z http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/. Analizowany obszar, zgodnie z informacjami 

zawartymi w „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym z elementami opracowania 

ekofizjograficznego problemowego…”, nie jest zlokalizowany na terenach powodzi 

historycznych oraz na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi według 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – 

II edycja. Z udostępnionych przez Dyrektora Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego wynika, że na analizowanym 

obszarze miasta Katowice nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

2.1.7. Warunki hydrogeologiczne 

Według regionalizacji hydrogeologicznej Polski B. Paczyńskiego (1993) obszar 

opracowania znajduje się w subregionie górnośląskim, będącym częścią śląsko- 

krakowskiego regionu hydrogeologicznego. 

W profilu hydrogeologicznym omawianego terenu miasta Katowice, występują 

czwartorzędowe i karbońskie piętra wodonośne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne budują piaszczyste i piaszczysto – żwirowe utwory 

wodnolodowcowe, lodowcowe i rzeczne. W dolinach rzek obok piasków często występują 

wodochłonne, ale stosunkowo słabo przepuszczalne osady, o składzie frakcjonalnym glin 

pylastych lub podobnym (utrzymywanie się podmokłości w dnach dolin).  

Karbońskie piętro wodonośne budują przepuszczalne piaskowce, rozdzielone na 

odrębne poziomy miąższymi seriami iłowców i mułowców. Poziomy wodonośne zasilane są z 
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powierzchni - na wychodniach ławic piaskowców, lub poprzez przepuszczalne utwory 

czwartorzędu, a lokalnie również triasu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie 

przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych oraz zgodnie z Mapą Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 

opracowaną przez Kleczkowskiego w 1990, w granicach opracowania nie wyróżniono 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych. Analizowany teren nie zaliczono do obszarów 

ochrony wód podziemnych. Na analizowanym obszarze nie znajdują się ujęcia wód 

podziemnych. 

Wody podziemne uległy degradacji w szczególności w wyniku zmniejszenia zasobów 

wód podziemnych na skutek wieloletnich (systematycznych) odwodnień górotworu 

prowadzoną przez kopalnie węgla kamiennego, zmniejszenie infiltracji wód opadowych na 

terenach izolowanych, zanieczyszczenie płytkiego poziomu wód gruntowych na skutek 

nadmiernego zanieczyszczenia powietrza, składowania odpadów komunalnych (poza 

obszarem analizy), odpadów przemysłowych (poza obszarem analizy). 

2.1.8. Warunki glebowo - rolnicze 

Cały obszar objęty opracowaniem to tereny niezainwestowane (łąki) zaliczane do 

klasoużytku B – tereny mieszkaniowe.  

2.1.9. Walory przyrodniczo - krajobrazowe 

Na przedmiotowym obszarze miasta Katowice brak terenów wchodzących w skład 

obszarów węzłowych krajowej sieci ekologicznej ECONET – PL czy NATURA 2000, 

obiektów i obszarów poddanych ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004r. oraz lasów. Ze względu na charakter i położenie, analizowany obszar miasta 

zalicza się do obszarów o małych wartościach przyrodniczych dla zachowania bogactwa 

rzadkich gatunków roślin i zwierząt. 

Teren objęty prognozą oddziaływania na środowisko stanowią łąki. Fauna 

przedmiotowego terenu reprezentowana jest głównie przez zwierzęta pospolitych gatunków. 

Na obszarze opracowania występują zwierzęta, które zaadoptowały się do życia w pobliżu 

człowieka i wykorzystują to środowisko do żerowania i gniazdowania. 

Na analizowanym terenie nie występują gatunki chronionych roślin, zwierząt 

i grzybów oraz siedlisk tych gatunków, zgodnie z: 
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• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną, 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt. 

Aktualnie na całym analizowanym obszarze naturalne zbiorowiska roślinne zastąpiły 

zespoły roślinności ukształtowane przez czynniki antropogeniczne. 

Na analizowanym terenie na skutek osadnictwa oraz gospodarczej działalności 

człowieka środowisko przyrodnicze uległo przekształceniom - lokalnym zmianą powierzchni 

terenu, szaty roślinnej, siedlisk, a co za tym idzie również w zmianach składu gatunkowego 

zwierząt. 

2.1.10. Dziedzictwo kulturowe 

Na analizowanym obszarze będącym przedmiotem opracowania, nie stwierdzono 

obiektów wpisanych do rejestru zabytków, do gminnej ewidencji zabytków oraz nie 

zlokalizowano stanowisk archeologicznych, wraz ze strefami obserwacji archeologicznej. 

2.1.11. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji 
ustaleń planu 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust. 2 pkt 2, litera a ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się 

sytuację pozostawienia obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania. Ocenia się, że 

skutki braku realizacji planu pozostaną bez wyraźnego wpływu na środowisko przyrodnicze 

obszaru opracowania, nie spowodują bowiem mierzalnej poprawy lub pogorszenia jego stanu. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że wskazane elementy zagospodarowania są już 

w dużym stopniu ukształtowane. Natomiast skutki zaniechania realizacji mpzp, wystąpią 

przede wszystkim w sferze gospodarczej w zakresie ograniczenia możliwości i kierunków 

zainwestowania niektórych terenów i obsługi komunikacyjnej. 



_________________________________________________________________________________________ 
18 

 

2.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 2, litera b i e ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

W oparciu o analizy terenu, powiązań ze środowiskiem, wpływów poszczególnych 

terenów na otoczenie (sąsiednie tereny), skutków oddziaływania na środowisko 

poszczególnych terenów, wskazano tereny o przewidywanych możliwych mało znaczących 

skutkach oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi: 

1. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2. KDZ - teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

3. KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”. 

Przedmiotowy projekt planu miejscowego jest uszczegółowieniem kierunków polityki 

przestrzennej określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice – II edycja. W/w obowiązujące „Studium…”  w trakcie prac 

planistycznych uzyskało uzgodnienia i opinie, w tym od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach. Ustalenia analizowanego projektu planu zgodnie z art. 20 pkt 1 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, muszą być zgodne z kierunkami 

wskazanymi w „Studium…”.  

2.2.1. Zagrożenie jakości powietrza atmosferycznego 

2.2.1.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Rozwój nowych terenów mieszkaniowych (MN), zwiększy zapotrzebowanie na ciepło 

(konieczność ogrzewania budynków, obsługa parkingów i usług – emisja spalin, dojazd do 

usług) oraz zwiększy ruch samochodowy (zwiększona emisja spalin). Prognozuje się 

niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń w stosunku do stanu obecnego – zasięg lokalny. 

Tereny istniejących ciągów komunikacyjnych stanowić będą źródła zanieczyszczeń 

powietrza w obszarze i jego sąsiedztwie (emisja gazów, odorów, wzrost poziomu chwilowego 

zanieczyszczeń lokalnych powietrza) jedynie w przypadku zwiększenia natężenia ruchu 

pojazdów, pogorszenia stanu nawierzchni dróg. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej zlokalizowane w najbliższym sąsiedztwie terenów dróg publicznych, będą w 

zasięgu zmian jakości powietrza. 
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Analizowany projekt miejscowego planu wprowadza ustalenia, które ograniczają 

wpływ analizowanych terenów usługowych na tereny sąsiednie, w tym na tereny zabudowy 

mieszkaniowej: 

1. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 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, łączności 

publicznej, wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach 

określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 

2. ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w ciepło:  

a) stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną sieć 

ciepłowniczą; 

b) dopuszcza się: 

− w przypadku braku możliwości technicznych zastosowania sieci 

zdalaczynnej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, 

z zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 90%, 

− lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii 

wiatru i biogazu. 

3. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej i rozbudowanej sieci gazowej. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć elektroenergetyczną. 

5. Ustala się zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków:  

a) odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych poprzez istniejący 

i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej. 

6. Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 
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2.2.1.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego realizacja 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać 

następujące warunki: 

1. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym 

terenie kierunków wiatrów) oraz zachowanie odpowiednich ciągów, tak by 

ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego powietrza, 

2. terminowe usuwanie odpadów, 

3. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych do terenów zabudowy, 

4. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni. 

2.2.2. Zagrożenia środowiska emisją hałasu 

2.2.2.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Źródłami emisji hałasu na analizowanym obszarze będą istniejące emitory liniowe - 

szlaki drogowe oraz emitory punktowe (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

Na zasięg oddziaływania źródeł emisji hałasu mają wpływ następujące cechy terenu:  

• rodzaj i ukształtowanie powierzchni gruntu,  

• prędkość i kierunek wiatru,  

• temperatura i wilgotność powietrza  

• występowanie przegród urbanistycznych. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), nie spowodują pogorszenia 

klimatu akustycznego w stosunku do stanu obecnego - obsługa parkingów, działalność 

usługowa.  

Na terenach istniejących ciągów komunikacyjnych (KDZ, KDL) nie przewiduje się 

pogorszenia klimatu akustycznego w stosunku do stanu obecnego. Jedynie w przypadku 

zwiększenia natężenia ruchu pojazdów, pogorszenia stanu nawierzchni dróg, możliwa jest 

zmiana klimatu akustycznego. Zmiana warunków akustycznych będzie „odczuwalna” 

w najbliższym sąsiedztwie źródła hałasu. 

W przedmiotowym projekcie planu ustala się zasady ochrony środowiska, celem 

ograniczenia zagrożenia zmiany klimatu akustycznego: 

1) poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać 

dopuszczalnych wartości określonych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 
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2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym wskazuje się teren, oznaczony na 

rysunku planu symbolem MN, dla którego obowiązuje dopuszczalny poziom 

hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2.2.2.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia klimatu akustycznego wymaga się by realizacja ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  uwzględniała następujące warunki: 

1. konieczne jest by podczas prac budowlanych oraz podczas eksploatacji terenów, 

przestrzegano obowiązujące normy, przepisy dotyczące ochrony klimatu akustycznego,  

2. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 

3. hałas z nowo lokalizowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów, 

4. zaleca się by realizacja funkcji mieszkaniowych spełniała wymogi ochrony przed 

hałasem, 

5. sytuowanie nowych inwestycji powinno uwzględniać przeważające na tym terenie 

kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko oraz na 

mieszkających w okolicy ludzi. 

2.2.3. Zagrożenie środowiska wibracjami 

Ustalenia projektu miejscowego planu nie spowodują zagrożenia środowiska 

wibracjami. 

2.2.4. Zagrożenie środowiska emisją niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego 

Na analizowanym obszarze miejscowego planu nie występują napowietrzne linie 

elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia oraz stacje transformatorowe stwarzające 

zagrożenie środowiska emisją niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 

2.2.5. Zagrożenie powierzchni ziemi i pokrywy glebowej 

2.2.5.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Całość terenu objętego opracowaniem stanowią tereny nie zainwestowane (obszary 

biologicznie czynne).  
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Ustalenia projektu miejscowego planu objętego niniejszym opracowaniem zakładają 

realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w granicach opracowania, usług 

w zabudowie jednorodzinnej, dojazdów, dojść, parkingów naziemnych, może wystąpić 

zagrożenie dla powierzchni ziemi i gleb. Inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia 

wykopów, makroniwelacji terenu, czego konsekwencją będzie niewielka zmiana morfologii, 

trwały ubytek pokrywy glebowej (powierzchni biologicznie czynnej), likwidacja lub 

zaburzenie profili glebowych oraz zmiana kierunków spływu wód deszczowych.  

Tereny istniejących ciągów komunikacyjnych będą stanowiły niewielkie zagrożenie dla 

jakości gleby, na obszarze i w sąsiedztwie (możliwość skażenia poprzez nasilenie ruch 

kołowego, stan nawierzchni dróg, awarie, wycieki niebezpiecznych, toksycznych substancji 

do gruntu itp.). Zagrożenie zanieczyszczenia gleb będzie obejmowało najbliższe sąsiedztwo 

źródła zanieczyszczenia - oddziaływanie bezpośrednie, chwilowe. Istniejące tereny ciągów 

komunikacyjnych, spowodowały trwały ubytek pokrywy glebowej na obszarze, w wyniku 

czego nastąpił przyrost powierzchni nieprzepuszczalnych, skażenie gleb.  

2.2.5.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia uciążliwości skierowanej na powierzchnię ziemi i pokrywę 

glebową należy uwzględnić działania eliminujące lub zmniejszające negatywne skutki: 

1. terminowe usuwanie odpadów celem zminimalizowania zagrożenia przedostawania się 

wycieków do gleb, 

2. konieczne jest by podczas prac budowlanych przestrzegano obowiązujące normy, 

przepisy i rozporządzenia, celem zminimalizowania potencjalnego oddziaływania 

na pokrywę glebową, 

3. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 

4. zaleca się uzupełnianie powierzchni zdegradowanych w trakcie prac inwestycyjnych nową 

warstwą glebową z wprowadzeniem szaty roślinnej. 

2.2.6. Emisja odpadów 

2.2.6.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, spowoduje wzrost wytwarzanych odpadów w stosunku do stanu obecnego. 

Emisja odpadów będzie związana z eksploatacją obiektów i obszarów planowanych 
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do zainwestowania. Prognozuje się, że przy braku realizacji planu gospodarki odpadami 

wynikającego z „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” czy braku 

realizacji ustaleń planu w zakresie gospodarki odpadami, wytwarzane odpady mogą mieć 

niekorzystny wpływ na jakość środowiska, będą stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla 

jakości wód powierzchniowych, podziemnych, pośrednio wpłyną na zwiększenie 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i gleb. 

2.2.6.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji odpadów realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. selektywne gromadzenie odpadów w przystosowanych do tego pojemnikach,  

2. postępowanie z odpadami zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami, 

3. terminowe usuwanie odpadów. 

2.2.7. Emisja ścieków 

2.2.7.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie miejscowego planu, spowoduje wzrost 

wytwarzanych ścieków w stosunku do stanu obecnego. Emisja ścieków będzie związana 

z eksploatacją obszarów planowanych do zainwestowania. Wytworzone ścieki staną się 

bezpośrednim, chwilowym zagrożeniem dla środowiska (możliwość awarii, skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych, gleb). 

2.2.7.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia emisji ścieków realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. postępowanie z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami, 

2. terminowe usuwanie odpadów – celem zabezpieczenia przed niebezpiecznymi wyciekami 

powstałymi na wskutek infiltracji wód opadowych. 
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2.2.8. Zagrożenia kopalin 

Aktualny sposób zagospodarowania i użytkowania terenu jak również projektowane 

ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowodują zagrożeń 

kopalin na analizowanym obszarze. 

2.2.9. Zagrożenia wód powierzchniowych 

2.2.9.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Ze względu na fakt, że na przedmiotowym terenie nie występują wody powierzchniowe 

stojące i płynące, ocenia się, że istniejące tereny dróg publicznych oraz projektowane tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie stanowią zagrożenia dla jakości wód 

powierzchniowych.  

2.2.10. Zagrożenia wód podziemnych 

2.2.10.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Prognozuje się, że potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych, będą stanowić 

istniejące tereny dróg publicznych – awarie, kolizje, transport niebezpiecznych substancji, 

wycieki substancji ropopochodnych spływy zanieczyszczonych wód opadowych do rzek, 

pochodzących z powierzchni nieprzepuszczalnych - ulice, place, parkingi. Oddziaływania te 

będą miały charakter lokalny i nie przyczynią się do ponadnormatywnego skażenia wód 

powierzchniowych. 

Ocenia się, że obiekty związane z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN) będą stanowiły niewielkie zagrożenie dla jakości i stanu wód podziemnych, w skutek 

nasilenia ruchu kołowego, możliwych kolizji, awarii, niskiej emisji. Oddziaływania te będą 

miały charakter lokalny i nie przyczynią się do ponadnormatywnego skażenia wód 

podziemnych. 

2.2.10.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia wód podziemnych realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. terminowe usuwanie odpadów – celem zabezpieczenia przed niebezpiecznymi wyciekami 

powstałymi na wskutek infiltracji wód opadowych, 
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2. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych do terenów zabudowy, 

3. modernizacja dróg kołowych (poza analizowanym terenem) w zakresie poprawy 

właściwości nawierzchni. 

2.2.11. Zagrożenia topoklimatu 

2.2.11.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w niewielkim stopniu mogą wpłynąć na zmianę topoklimatu na analizowanym obszarze. 

Intensyfikacja zabudowy na terenach już zainwestowanych, kosztem zmniejszenia 

powierzchni pokrytej roślinnością, będzie powodować zmianę warunków 

mikroklimatycznych w kierunku typowym dla terenów zurbanizowanych. 

2.2.11.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia topoklimatu realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące warunki: 

1. modernizacja dróg kołowych w zakresie poprawy właściwości nawierzchni, 

2. terminowe usuwanie odpadów, 

3. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym terenie 

kierunków wiatrów) tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego 

powietrza oraz ograniczyć wpływ emisji spalin, szkodliwych pyłów i gazów oraz 

uciążliwych zapachów, 

4. zaleca się stosowanie dostępnych technologii ograniczających niską emisję, 

5. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych. 

2.2.12. Zagrożenie przyrody i krajobrazu 

2.2.12.1. Ocena skutków projektowanych ustaleń planu 

Na analizowanym terenie miasta Katowice środowisko naturalne poddawane jest 

następującym zagrożeniom: 

• zanieczyszczenia powiązane z ruchem komunikacyjnym, 

• zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji i emiterów przemysłowych, 

• postępujące zainwestowanie przedmiotowego terenu, 
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• ograniczenie terenów biologicznie czynnych, 

• zmiany ukształtowania terenu (dokonana eksploatacja górnicza). 

Projektowane ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrwalają 

dokonane przekształcenia środowiska przyrodniczego i kreują krajobraz zurbanizowany. 

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) wiąże się ze zwiększeniem (minimalnym w 

stosunku do stanu obecnego): zapotrzebowania na wodę (emisja ścieków), emisji ciepła, 

hałasu, zanieczyszczenia powietrza (niska emisja, odory), gleb, wód powierzchniowych 

i podziemnych). Na wyżej wymienionych terenach powstaną źródła zagrożenia o charakterze 

lokalnym. 

Tereny dróg publicznych trwale naruszyły środowisko naturalne (ograniczenie 

powierzchni biologicznie czynnej, naruszenie naturalnego spływu powierzchniowego wód 

opadowych). Tereny dróg publicznych stwarzać będą potencjalne niewielkie zagrożenia dla 

przyrody i krajobrazu analizowanego obszaru miasta Katowice - możliwość wystąpienia 

skażenia wód podziemnych i powierzchniowych oraz gleb, w wyniku nadzwyczajnych 

zagrożeń, awarii, wycieków substancji ropopochodnych. 

W analizowanym miejscowym planie odniesiono się do kierunków działań 

adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do toku 2020 z perspektywą do roku 2030”, 

poprzez następujące ustalenia:  

1. Wyznaczono udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do 

powierzchni działki budowlanej: 

• MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 45%, 

2. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

• w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do 

środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym 

wskazuje się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego 

obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

• zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 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 
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środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności 

publicznej, wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach 

określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

3. następujące zasady dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w ciepło:  

a) stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną sieć 

ciepłowniczą; 

b) dopuszcza się: 

a) w przypadku braku możliwości technicznych zastosowania sieci 

zdalaczynnej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z 

zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 

90%, 

b) lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii 

wiatru i biogazu. 

4. następujące zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków, wód opadowych i 

roztopowych poprzez istniejący i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej;  

5. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2.2.12.2. Rozwiązania eliminujące, zapobiegające, kompensujące lub 
ograniczające negatywne uciążliwości 

Celem ograniczenia zagrożenia przyrody i krajobrazu, realizacja ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, powinna uwzględniać następujące zalecenia 

i nakazy: 

1. zachowanie standardu terenów biologicznie czynnych, 

2. emisja zanieczyszczeń z terenu analizy nie może powodować zagrożenia jakości 

sanitarnej powietrza atmosferycznego, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym 

zakresie, 

3. hałas z nowo lokalizowanych inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów, 

4. sytuowanie nowych inwestycji powinno uwzględniać przeważające na tym terenie 

kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko oraz na 

mieszkających w okolicy ludzi, 
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5. minimalizowanie skutków naruszania powierzchni ziemi podczas realizacji inwestycji 

budowlanych, 

6. zapewnienie dobrego przewietrzenia (uwzględnienie przeważających na tym terenie 

kierunków wiatrów) terenów, tak by ograniczyć tworzenie się zastoisk zanieczyszczonego 

powietrza, 

7. nakazuje się terminowe usuwanie odpadów. 

2.2.13. Zagrożenia obszaru NATURA 2000 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 2, litera e oraz pkt 3, 

litera a i b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Ze względu na brak obszarów NATURA 2000 na analizowanym terenie miasta 

Katowice, rejon ulic Sołtysiej i Armii Krajowej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, nie 

występuje możliwość wystąpienia oddziaływania bezpośredniego ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszary NATURA 2000. 

2.2.14. Zagrożenia dziedzictwa kulturowego 

W obszarze objętym planem nie występują zabytki wpisane do rejestru zabytków, dobra 

kultury współczesnej i zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków. 

2.2.15. Zagrożenie środowiska w sytuacji wystąpienia niebezpiecznych awarii 

Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe 

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna 

lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia, zdrowia ludzi, środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska związane są z możliwością wystąpienia awarii 

bądź wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska to: 

a) bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem substancji do środowiska – 

gleby, wody powierzchniowe, podziemne. Skażenie to ma zazwyczaj charakter lokalny. 

Skażenia wód powierzchniowych czy podziemnych może stwarzać zagrożenie dla 

większych obszarów środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, 
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b) pośrednie skażenie środowiska, wywołane wybuchem lub pożarem substancji 

niebezpiecznej związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu przewożącego 

substancje niebezpieczne powodujące wybuch lub pożar. 

Na analizowanym terenie nie występuje zagrożenie wystąpienia awarii. Przedmiotowy 

miejscowy plan ustala przeznaczenia terenu, które nie stwarzają potencjalnych zagrożeń 

awaryjnych (brak zakładów o dużym ryzyku i zakładów o zwiększonym ryzyku w rozumieniu 

ustawy Prawo ochrony środowiska). 

2.3. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 2, litera c ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Ustalenia projektu miejscowego planu objętego prognozą oddziaływania na środowisko 

umożliwią realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Inwestycje te będą 

uzupełniały dominującą zabudowę jednorodzinną występującą na terenach znajdujących się 

w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Potencjalne problemy  mogą dotyczyć ponadnormatywnego oddziaływania hałasu 

drogowego na tereny mieszkaniowe zlokalizowane w przyszłości wzdłuż dróg klasy zbiorczej 

i lokalnej. Budynki powstające w strefie ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego, 

powinny być wyposażone w skuteczne zabezpieczenia akustyczne, zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym. 

Ze względu na charakter projektu planu oraz lokalizację analizowanego obszaru, ocenia 

się, że ustalenia projektu miejscowego planu: 

• nie wpłyną negatywnie na owada objętego ścisłą ochroną gatunkową - Zalotki,  

• nie wpłyną na możliwość zajścia procesów hydromorfologicznych lokalnych cieków,  

• nie pogorszą integralności korytarzy ekologicznych dolin rzecznych Mlecznej i Bagnika 

• nie pogorszą powiązań pomiędzy terenami czynnymi biologicznie. 

2.4. Cele ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanej miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 

Niniejszy rozdział wypełnia wymagania zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 2, litera d ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm).  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic 

miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK 

„Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej, 

ustala następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do 

środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na 

podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy 

czym wskazuje się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego 

obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 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, łączności 

publicznej, wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach 

określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ponadto w w/w projekcie miejscowego planu ustalono m.in. : 

1. następujące zasady dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w ciepło:  

a) stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną sieć 

ciepłowniczą; 

b) dopuszcza się: 

− w przypadku braku możliwości technicznych zastosowania sieci 

zdalaczynnej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z 

zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 90%, 

− lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii 

wiatru i biogazu. 

2. następujące zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków, wód 

opadowych i roztopowych poprzez istniejący i rozbudowywany system kanalizacji 

miejskiej;  
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3. postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo 

ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Celem minimalizacji możliwych negatywnych skutków oddziaływań na środowisko, 

zapisy tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nakazują zachowanie 

standardu terenów biologicznie czynnych. Wyznaczono wartość procentową terenu 

biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej: teren oznaczony na 

rysunku planu symbolem MN – min. 45%. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic 

miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK 

„Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej jest 

zgodny z wnioskami zawartymi w „Opracowaniu ekofizjograficznym dla dzielnic 

południowych miasta Katowice” oraz „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym z 

elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin 

rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności 

górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice”, wprowadzono: 

− zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

− nakazy związane ochroną powietrza, 

− nakazy związane z ochroną przed hałasem, 

− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

w tym zasady zaopatrzenia w energię cieplną i gaz oraz zasady odprowadzania 

ścieków i postępowania z odpadami, 

− w projekcie planu ustalono rozwój terenów zabudowanych (tereny mieszkaniowe 

jednorodzinne). 

3. OCENA MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU 

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 1, litera d ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Uwzględniając położenie miasta Katowice (ok. 50 km od granicy państwa), charakter 

planowanego zagospodarowania przedmiotowego terenu miasta Katowice, stwierdza się, że 

nie ma możliwości jakichkolwiek bezpośrednich oddziaływań transgranicznych na 
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środowisko z terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 

dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I 

– KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ul. Sołtysiej i Armii 

Krajowej. 

4. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

Niniejszy rozdział wypełnia zalecenia zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 1, litera c ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 

Projekt miejscowego planu wprowadza ustalenia o mało znaczących skutkach 

oddziaływania na  środowisko i zdrowie ludzi. Realizacja ustaleń planu umożliwi zachowanie 

charakteru terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Sołtysiej i Armii 

Krajowej.  

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 przedmiotowych terenów w projekcie miejscowego planu wprowadzono zapisy 

ustalające zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci nakazów i 

zakazów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju.  

Ze względu na charakter wprowadzonego przeznaczenia terenu oraz ustalenia projektu 

planu w zakresie ochrony środowiska, uznaje się za wystarczający wspomniany powyżej 

monitoring prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 

w Katowicach.   

5. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi zawarte w art. 51, ust. 2, pkt 1, litera e ustawy 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235 z póź. zm). 
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 

fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic” – część 

obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej. 

Obszar projektu planu znajduje się w w południowej części miasta Katowice w 

granicach dzielnicy Podlesie w rejonie ul. Sołtysiej i Armii Krajowej i zajmuje powierzchnię 

około 1,1 ha.   

Celem niniejszego opracowania jest: 

- analiza środowiska, 

- identyfikacja zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 

- prognoza zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu, 

- sformułowanie alternatywnych rozwiązań ograniczających zagrożenie dla 

środowiska. 

W obszarze objętym planem: 

1. nie stwierdzono obiektów i obszarów zabytkowych wpisanych do 

wojewódzkiego rejestru zabytków,  

2. nie występują dobra kultury współczesnej i zabytki ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków, 

3. nie występują tereny i obszary górnicze, 

4. zlokalizowano złoża węgla kamiennego „Murcki” – objęte własnością górniczą, 

5. zlokalizowano złoże metanu pokładów węgla „Murcki (głębokie) – objęte 

własnością górniczą, 

6. nie zlokalizowano wód płynących, 

7. nie zlokalizowano powierzchniowych zbiorników wodnych, 

8. nie zlokalizowano głównych zbiorników wód podziemnych, 

9. nie występują tereny zagrożenia i ryzyka powodziowego, 

10. nie zlokalizowano ujęć wód podziemnych, 

11. nie występują: osuwiska, tereny zagrożone ruchami masowymi oraz tereny 

antropogeniczne predysponowane do wystąpienia ruchów masowych. 

Na przedmiotowym terenie miasta Katowice nie występują formy ochrony przyrody 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. W rejestrze 

prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w granicach 

przedmiotowego terenu, nie wskazano pomników przyrody. Na analizowanym terenie nie 

występują gatunki chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk tych gatunków. 
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Prognozuje się, że istniejące, jak i nowe źródła zagrożenia na terenach dróg publicznych 

(KDZ, KDL) oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) będą miały zasięg lokalny 

i nie wpłyną w znaczący sposób na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego (mało 

znaczące oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi). 

W analizowanym projekcie miejscowego planu odniesiono się poprzez odpowiednie 

ustalenia do kierunków działań adaptacyjnych wskazanych w opracowaniu pn. „Strategiczny 

plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030”. 

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 

zgodny z wnioskami zawartymi w „Opracowaniu ekofizjograficznym dla dzielnic 

południowych miasta Katowice” oraz „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym z 

elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin 

rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności 

górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice”. 

Ze względu na brak wyznaczonych obszarów NATURA 2000 na analizowanym 

terennie, nie występuje możliwość wystąpienia oddziaływania bezpośredniego ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na takie obszary. 

Charakter i wielkość oddziaływań inwestycji na środowisko z analizowanego obszaru 

miasta Katowice wykazuje, że nie ma możliwości występowania jakichkolwiek oddziaływań 

transgranicznych. 

Przestrzeganie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

rozwiązań zaproponowanych w prognozie, a przede wszystkim zasad ochrony środowiska to 

warunki konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne zmiany w środowisku 

naturalnym. 

ZAŁĄCZNIK 

Załącznik nr 1 Rysunek do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 

fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część 

obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego. 

2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. 

3. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego. 

4. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 

5. Strategia ochrony przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. 

6. Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

Województwa Śląskiego. 

7. Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2018. 

8. Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w roku 2014. 

9. Opracowanie ekofizjograficzne dla dzielnic południowych miasta Katowice”, luty 2012 r.,  

10. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania 

ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz 

ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) 

dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice, Wyk. WERONA Sp. z o.o., 

2014r.; 

11. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” 

– II edycja, kwiecień 2012r; 

12. Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice; 

13. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice; 

14. Program ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014 – 2017 z perspektywą do 

roku 2021; 

15. Rejestr zawierający informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic, 

listopad 2011; 

16. Geografia fizyczna – J. Kondracki, Warszawa 2001 rok, 

17. Matuszkiewicz W., 2002, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski; 

18. Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Katowice, w skali 1:50 000; 

19. Mapa hydrogeologiczna Polski, Ark. Kraków w skali 1:200 000; 

20. Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód 

podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000;  
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21. Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających 

szczególnej ochrony, w/g podziału A. S. Kleczkowskiego, Kraków 1990 r., 

22. Mapa hydrograficzna ark. Katowice, w skali 1:50 000;  

23. Mapa sozologiczna ark. Katowice, w skali 1:50 000; 

24. Oficjalna strona Urzędu Miasta w Katowicach: www.katowice.eu; 

25. www.katowice.pios.gov.pl; 

26. http://mapy.isok.gov.pl; 

27. mjwp.gios.gov.pl; 

28. www.katowice.lasy.gov.pl; 

29. ://www.geoportal.rdos.katowice.pl/geoportal/. 

http://www.katowice.eu/
http://www.katowice.pios.gov.pl/
http://mapy.isok.gov.pl/
http://www.katowice.lasy.gov.pl/

