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WSTĘP 
Potrzeba opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hucisko w gminie Włodowice obejmującego 
fragmenty obszaru miejscowości Hucisko, zwanego dalej planem , wynika bezpośrednio z 
wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. 

Formalną podstawą do opracowania planu jest Uchwała Rady Gminy Włodowice Nr 
127/XVII/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hucisko w gminie 
Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości Hucisko. 

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Opracowanie to powstało na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2009 Nr 199, poz. 1227). 

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na 
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach 
(pismo z dnia 17 lipca 2009 r., znak: RDOŚ-24-WOOS/7041/635/09/rk) oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu (pismo z dnia 28 lipca 2009 r., znak: 
NS/NZ/KU-522-17/09). 

Niniejsze opracowanie uwzględnia regulacje wynikające z następujących ustaw oraz 
rozporządzeń wykonawczych: 

- ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U 2009 Nr 199, poz. 1227); 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008, 
Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami); 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 2009 nr 151 
poz. 1220 z późn. zmianami); 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 
1118 z późniejszymi zmianami), 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. 2005 nr 239 poz. 2019 
z późniejszymi zmianami); 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 z 
późniejszymi zmianami); 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów 
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie określenia 
rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 
powietrzu oraz marginesów tolerancji dla poszczególnych poziomów niektórych substancji 
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(Dz. U. Nr 87, poz. 796 ); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz. 12); 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 

naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826). 

2. CEL OPRACOWANIA  

Celem prognozy jest analiza środowiska i identyfikacja zagroŜeń oraz potencjalnych 
konfliktów, wskazanie zmian w środowisku mogących zajść podczas realizacji ustaleń planu oraz 
sformułowanie alternatywnych rozwiązań. 

Analizę środowiska naturalnego przeprowadzono na podstawie dostępnych materiałów i 
opracowań. 

Sporządzony dokument, spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2009 Nr 199, poz. 1227): 

• § 52 ust. 2 pkt 1) cyt. ustawy – zawiera: 

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
- informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

• § 52 ust. 2 pkt 2) cyt. ustawy – określa, analizuje i ocenia: 

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

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy 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 oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a w szczególności na: 
— róŜnorodność biologiczną, 
— ludzi, 
— zwierzęta, 
— rośliny, 
— wodę, 
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— powietrze, 
— powierzchnię ziemi, 
— krajobraz, 
— klimat, 
— zasoby naturalne, 
— zabytki, 
— dobra materialne 
— z uwzględnieniem zaleŜności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy. 

 
• § 52 ust. 2 pkt 3) cyt. ustawy – przedstawia: 

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów 
NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, 

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU PLANU 

Uchwalenie planu umoŜliwi realizację następujących funkcji: 

• MN/RM – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
zagrodowej; 

• R – tereny rolnicze; 

• KD2, KD3 – teren dróg publicznych; 
• KDW – tereny dróg wewnętrznych. 
 
 
MN/RM – zabudowa mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej: 
 
1) ustala si ę przeznaczenie – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej, 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do jej funkcjonowania; 

2) dopuszcza si ę realizacj ę: 

a) lokali usługowych (usługi nie stwarzające uciąŜliwości dla środowiska) związanych z 
przeznaczeniem ustalonym w pkt 1); 

b) budynków gospodarczych i garaŜowych, związanych z przeznaczeniem ustalonym w pkt 1); 

c) nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi dróg wewnętrznych; 

d) zatok i miejsc postojowych oraz parkingowych; 

e) zieleni; 

f) obiektów małej architektury; 

g) ciągów pieszych i rowerowych; 

h) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) ustala si ę następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

a) maksymalną powierzchnię zabudowy stanowiącą 30% powierzchni działki; 

b) minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną stanowiącą 45% powierzchni działki; 

c) liczba nadziemnych kondygnacji budynku nie moŜe być większa niŜ 2,  
a wysokość budynku nie moŜe przekroczyć 9 m; 

d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki - 800 m2; 
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e) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanej działki - 16 m; 

f) dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci dachowych (nie 
dotyczy otwarć) i kącie ich nachylenia z przedziału 27o- 45o, z dopuszczeniem facjatek, lukarn i 
okien połaciowych. 

4) ustala si ę następujące wskaźniki określające niezbędną ilość miejsc parkingowych i postojowych : 

a) minimum 1 stałe miejsce postojowe na 1 mieszkanie (liczone łącznie z garaŜem); 

b) dopuszcza się wygospodarowanie 1 miejsce postojowego we wnęce bramy wjazdowej poza 
pasem jezdni i chodnika; 

c) usługi handlu – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. sprzedaŜy; 

d) gastronomia – minimum 2 stanowiska/10 miejsc konsumpcyjnych;  

e) pensjonaty – minimum 2 stanowiska/10 miejsc noclegowych;  

f) gabinety lekarskie – minimum 3 stanowiska/100 m2 pow. uŜytkowej; 

g) inne usługi, rzemiosło – minimum 2 stanowiska/100 m2 pow. uŜytkowej. 

 
R – tereny rolnicze: 
 
1) ustala si ę przeznaczenie  – tereny rolnicze; 

2) dopuszcza si ę realizacj ę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: melioracji wodnych, 
przeciwpowodziowych i przeciwpoŜarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji 
ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi; 

3) zakazuje si ę realizacji budynków i budowli nie wymienionych w pkt 2). 

 
KD2, KD3  – teren dróg publicznych: 
KDW – tereny dróg wewnętrznych: 
 
1) dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym KD3 – ustala si ę przeznaczenie  – tereny dróg 

publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej – lokalnej, w granicach opracowania w ciągu dróg 
gminnych; 

2) dla terenów oznaczonych symbolem identyfikacyjnym KD5 – ustala si ę przeznaczenie  – tereny dróg 
publicznych, drogi klasy funkcjonalno-technicznej – dojazdowej, w granicach opracowania w ciągu 
dróg gminnych; 

3) dla terenów oznaczonych symbolami identyfikacyjnymi KDW ustala si ę przeznaczenie  - tereny dróg 
wewnętrznych; 

4) w obrębie linii rozgraniczających terenów, o których mowa w pkt 1) – 3) dopuszcza si ę realizacj ę: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

b) zatok postojowych; 

c) zieleni; 

d) ciągów pieszych i rowerowych. 

4. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA 

4.1. LOKALIZACJA 

Sołectwo Włodowice znajduje się w centrum gminy Włodowice. Gmina Włodowice leŜy w 
powiecie zawierciańskim w centralnej części Województwa Śląskiego, w pobliŜu granicy z 
Województwem Małopolskim. 

Graniczy z gminami: 
od północy - śarki w powiecie myszkowskim, 
od wschodu - Kroczyce, 
od południa - miasto Zawiercie, 
od zachodu - Myszków. 
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4.2. OBSZARY PLANU 

Lokalizację terenów objętych ustaleniami planu, podstawowe zagospodarowanie i 
uŜytkowanie terenów ilustruje rysunek jednolity zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Włodowice w skali 1:20 000 stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszego opracowania. 

4.3. POŁOśENIE GEOGRAFICZNE 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski obszar gminy połoŜony jest w 
podprowincji WyŜyna Śląsko-Krakowska, na obszarach makroregionów WyŜyna Woźnicko-
wieluńska (341.2) i WyŜyna Krakowsko-Częstochowska (341.3), mezoregionów 341.25 -
ObniŜenie Górnej Warty i 341.31 - WyŜyna Częstochowska (Kondracki 2000). 

4.4. WARUNKI ŚRODOWISKOWE 

4.4.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

WyŜyna Częstochowska rozciąga się między przełomową doliną Warty od Częstochowy 
po Mstów na północy, a tzw. Bramą Wolbromską i doliną Białej Przemszy na południu. Od 
zachodu góruje nad ObniŜeniem Górnej Warty, ku któremu opada kilkudziesięciometrowym 
progiem (kuestą) o nierównym zarysie. Zbudowana jest z wapieni górnojurajskich 
zdenudowanych przez trzeciorzędowe procesy krasowe, czego śladem są skaliste ostańce 
wapienne, tzw. mogoty. Płaskie doliny są wypełnione piaskami z okresu zlodowacenia od-
rzańskiego. Odprowadzają one wody tylko okresowo, podczas wiosennych roztopów lub po 
obfitych letnich opadach burzowych i noszą nazwę „wodące". 

WyŜyna Częstochowska obejmuje znaczną część obszaru gminy (ok 75 %), a rzeźba 
terenu jest tu falisto-pagórkowata, z malowniczymi wapiennymi wzgórzami i ostańcami skalnymi 
w rejonie Morska, Rzędkowic i Parkoszowic. 

ObniŜenie Górnowarciańskie jest subsekwentna bruzdą u podnóŜa kuesty WyŜyny 
Częstochowskiej między Zawierciem a Częstochową, wypreparowaną w mało odpornych na 
erozję rudonośnych iłach środkowojurajskich, przykrytych piaskami i glinami czwartorzędowymi. 
ObniŜeniem płynie Warta, która bierze początek we wsi Kromołów na WyŜynie Częstochowskiej, 
kieruje się na zachód od Zawiercia, skąd płynie ku północnemu zachodowi. Rzeźba terenu jest tu 
płaska lub niskofalista, obszar jest przewaŜnie zalesiony. 

Fragmenty powierzchni omawianego obszaru zostały zmienione antropogenicznie na 
skutek eksploatacji kopalin, głównie kamienia wapiennego, rud Ŝelaza oraz gliny. W wyniku tej 
działalności powstały zagłębienia terenu, niecki osiadania i hałdy. 

4.4.2. WARUNKI KLIMATYCZNE I TOPOKLIMATYCZNE 

Według klasycznej regionalizacji klimatycznej E. Romera gmina Włodowice leŜy w 
zasięgu klimatu wyŜyn środkowych, w krainie śląsko-krakowskiej. Ta kraina klimatyczna wg. 
Romera charakteryzuje się średnią roczną temperaturą powietrza 6,9 °C, średnią temperaturą 
stycznia -3,9 °C, średnią temperatura lipca 17,5 °C. Okres wegetacyjny trwa tutaj około 205 dni. 
Według „Atlasu Klimatu województwa śląskiego" średnia temeratura lipca dla lat 1966 do 1995 
wynosiła w Częstochowie 17,7 °C a stycznia -2,4 °C. 

Średnia roczna suma opadów dla tego okresu wynosiła ok. 600 mm. 
Średnie roczne nasłonecznienie, jako czas dopływu bezpośredniego promieniowania 

słonecznego, wynosi dla Częstochowy ok. 1500 godzin, a dla Katowic 1400. 
W skali mikroregionu zasadniczy wpływ na kształtowanie się klimatu mają: litologia, 

rzeźba terenu, stosunki wodne i szata roślinna. 
Termin topoklimat bywa uŜywany zamiennie z określeniem mezoklimat, jako skala 

pośrednia między mikroklimatem a makroklimatem. W nazwie tej jest wyeksponowany związek 
między ukształtowaniem terenu (topografią) a lokalnymi warunkami klimatycznymi. 
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Na terenie planu da się wyróŜnić typ topoklimatu form wypukłych oraz obszarów 
zabudowanych, zaliczając do nich obszary zwartej zabudowy centrów wsi, przyjmując jako 
kryterium przewodnie ukształtowanie i pokrycie temu: 

- topoklimat terenów wyniesionych o duŜym nasłonecznieniu - stoki o nachyleniu 
ponad 5° o wystawie południowej (od SE do SW); 

- topoklimat powierzchni zabudowanych, są to powierzchnie z udziałem ciepła 
wytwarzanego sztucznie, tereny zabudowane połoŜone na dobrze przewietrzanych 
partiach stokowych lub wierzchowinach. Małe niebezpieczeństwo stagnacji 
zanieczyszczeń atmosferycznych w przypadku zabudowy luźnej, większe przy 
zwartej. 

4.4.3. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Omawiany rejon wchodzi w skład jednostki geologicznej noszącej nazwę monokliny 
śląsko - krakowskiej, zbudowanej ze skał mezozoicznych, na których zalega nieciągła pokrywa 
osadów kenozoicznych. 

Warstwy utworów mezozoicznych zapadają w kierunku północno-wschodnim pod kątem 2 
- 3°. Na terenie gminy Włodowice wyst ępują utwory triasu i jury. 

Osady triasu dolnego i środkowego nie wychodzą na powierzchnię lub pod osady ke-
nozoiczne. Strop utworów triasu środkowego zalega na głębokości od ok. 80 m ppt. W 
zachodniej części do ok. 400 m ppt. na wschodzie gminy. Osady triasu górnego, jury dolnej i jury 
środkowej tworzą wąskie pasy wychodni w zachodniej części gminy. Wapienie jury górnej 
występują na 59% obszaru gminy. 

Trias w spągu wykształcony jest w postaci nieciągłej, cienkiej (do 15 m) warstwy pia-
skowców i mułowców - warstwy świerklanieckie (dolny i środkowy pstry piaskowiec). WyŜej 
występują wapienie i dolomity retu (górny pstry piaskowiec), które wraz z wapieniami, dolomitami 
i marglami triasu środkowego tworzą serię węglanową triasu, o miąŜszości od ok. 80 m w rejonie 
Nierady do 140 - 160 m na pozostałym obszarze. Trias górny wykształcony jest w postaci iłów i 
iłowców brązowo-wiśniowych z seledynowymi plamami. W skałach ilastych występują wkładki 
piaskowców. Lokalnie w stropie serii pojawia się kilku - kilkunastometrowa warstwa tak zwanych 
wapieni woźnickich. MiąŜszość osadów triasu górnego waha się od ok. 40 m w rejonie Nierady 
do ok. 100 m w rejonie Parkoszowic. 

Jura dolna charakteryzuje się zmienną litologią. Na wychodniach występują iły, iły 
węgliste z gniazdami węgla brunatnego, piaski i piaskowce - w części południowej oraz piaski i 
Ŝwiry w części północnej. Pod przykryciem osadami młodszych pięter jury, osady jury dolnej 
składają się na ogół z przewarstwiających się piasków, piaskowców, mułowców i iłowców. 
MiąŜszość utworów jury dolnej w pełnym profilu wynosi 50 - 70 m. 

Utwory jury środkowej reprezentowane są głównie przez tzw. iły rudonośne. Są to iły, iły 
piaszczyste, mułowce z wkładkami piaskowców, syderytów i sferosyderytów. W serii tej 
wydzielono 3 poziomy rudne, z których przedmiotem eksploatacji był poziom środkowy. 
MiąŜszość iłów rudonośnych w południowej części gminy wynosi ok. 40 m; rośnie do ok. 100 m w 
kierunku północnym i północno-wschodnim. Na większej części rozpatrywanego obszaru, pod 
iłami rudonośnymi występują piaski i piaskowce tzw. warstw kościeliskich, osiągające miąŜszość 
ok. 25 metrów. Na iłach rudonośnych zalega nieciągła warstwa wapieni piaszczystych, 
piaskowców wapnistych i margli o miąŜszości 2 m. 

Jura górna zbudowana jest z róŜnego typu wapieni (margliste, detrytyczne, skaliste, 
kredowate, płytowe, pylaste). MiąŜszość wapieni rośnie w kierunku NE, by przy północno-
wschodniej granicy gminy osiągnąć wartość ok. 300 m. 

Za trzeciorzędowe uznaje się piaszczysto-ilaste osady wypełniające jaskinie, kieszenie i 
obniŜenia krasowe w wapieniach jury górnej. 

Utwory czwartorzędowe tworzą nieciągłą pokrywę, poprzerywaną wychodniami utworów 
starszych. Dość zwarta i stosunkowo gruba warstwa osadów czwartorzędowych występuje w 
dolinie Warty i potoku Leśniówka, gdzie miąŜszość utworów czwartorzędowych, głównie 
piaszczystych dochodzi do ok. 25 m. Na pozostałym obszarze miąŜszość czwartorzędu nie 
przekracza na ogół kilku metrów. 
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Na powierzchni w dolinie cieku Leśniówka występują lokalnie namuły, poza tym utwory 
czwartorzędowe reprezentowane są przez piaski rzeczne, piaski i gliny deluwialne oraz 
występujące piaski wydmowe. 

4.4.4. WODY POWIERZCHNIOWE 

Obszar gminy leŜy w dorzeczu Odry i Wisły. Granica wododziału przebiega południkowo 
na linii Hucisko, Włodowice, Parkoszowice, Zawiercie i dzieli teren gminy mniej więcej w połowie. 

W obszarach będących przedmiotem planu nie występują wody powierzchniowej (rzeki, 
strumienie, rowy, stawy, jeziora itp.). 

4.4.5. WODY PODZIEMNE 

Występowanie wód podziemnych związane jest z piaskami i Ŝwirami czwartorzędowymi, 
wapieniami jury górnej, piaskami i piaskowcami warstw kościeliskich - jura środkowa, piaskami, 
piaskowcami i Ŝwirami jury dolnej oraz wapieniami, dolomitami i marglami triasu środkowego i 
retu - trias dolny. 

Wody podziemne czwartorzędowego piętra wodonośnego, środkowojurajskiego i 
dolnojurajskiego poziomu wodonośnego mają małe znaczenie uŜytkowe. 

Według „Mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony" (A.S. Kleczkowski, red., 1990) sołectwo Hucisko znajduje 
się w granicach Górnojurajskiego GZWP (nr 326). 

Głębokość zwierciadła wody uwarunkowana jest głównie morfologią terenu i wynosi od 0 
m (źródła) do ok. 80 m p.p.t. Powierzchnia zwierciadła wody nachylona jest generalnie w 
kierunku NEE - ku dolinie Pilicy, od rzędnych ok. 370 m n.p.m. w rejonie Włodowic do ok. 310 m 
n.p.m. przy północno-wschodniej granicy gminy. 

Poziom wodonośny jury górnej zasilany jest wodami atmosferycznymi, infiltrującymi 
bezpośrednio do wapieni lub przesączającymi się przez osady czwartorzędowe. 

Wody podziemne drenowane są częściowo przez ujęcia, źródła, cieki (Białka Zdowska, 
Krztynia), a częściowo biorą udział w systemie dalekiego krąŜenia. 

4.4.6. WARUNKI GLEBOWO – ROLNICZE 

Na terenie gminy występują gleby wytworzone z utworów czwartorzędowych oraz 
powstałe ze skał jurajskich - wapienie i iły. Dominują gleby brunatne i pseudobielicowe, 
stanowiące ok. 55 % powierzchni gruntów ornych oraz rędziny. Na gruntach ornych przewaŜają 
kompleksy: 6 - Ŝytni słaby i 7 - Ŝytni bardzo słaby oraz 5 - pszenny wadliwy, a na uŜytkach 
zielonych kompleks 2z - uŜytki zielone średnie. 

Wskaźniki bonitacji na obszarze gminy są średnie, dominuje klasa IV, V i VI. Grunty orne 
klas I i II nie występują, podobnie jak uŜytki zielone klasy I. 

4.4.7. KOPALINY 

Na terenach będących przedmiotem planu nie występują udokumentowane złoŜa kopalin. 

4.4.8. SZATA ROŚLINNA 

We florze gminy Włodowice stwierdzono 13 gatunków podlegających ochronie ścisłej, 6 
gatunków podlegających ochronie częściowej i 12 gatunków rzadkich w skali kraju i regionu, co 
świadczy o wysokich walorach przyrodniczych tego obszaru. 

Obecne zagospodarowanie obszarów będących przedmiotem planu stanowią głównie 
tereny uŜytkowane rolniczo (grunty orne, łąki i pastwiska, a takŜe tereny odłogowane). 

W kompleksach łąk moŜna się spodziewać występowania takich gatunków jak: wiązówka 
błotna (Filipendula ulmaria), ostroŜeń łąkowy (Cirsium rivulare), ostroŜeń warzywny (C. 
oleraceum), ostroŜeń błotny (C. palustre), krwawnica (Lythrum salicaria), śmiałek darniowy 
(Deschampsia caespitosa), bodziszek błotny (Geranium palustre), sitowie leśne (Scirpus 
sylvaticus), róŜne gatunki situ (Juncus sp.), konwalia majowa (Convallaha majalis) i in. 

4.4.9. ŚWIAT ZWIERZĄT 

Omówienie stale bytującej na omawianym terenie fauny moŜe nastręczać trudności ze 
względu na brak inwentaryzacji przyrodniczej gminy. NaleŜy jednak przypuszczać, Ŝe moŜna się 
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tu spodziewać obecności duŜej części fauny stwierdzonej na terenie całego Zespołu Jurajskich 
Parków Krajobrazowych, gdzie odnotowano około 50 gatunków ssaków, ponad 170 gatunków 
ptaków, około 20 gatunków płazów i gadów oraz 25-30 gatunków ryb. Niezwykle cenna i 
róŜnorodna fauna bezkręgowców obejmuje tam około 1200 gatunków motyli, 700 gatunków 
chrząszczy, 250 gatunków pszczołowatych i prawie 100 gatunków mięczaków. 

Występują tu takie gatunki ptaków jak: myszołów (Buteo buteó), jastrząb (Accipiter 
gentiliś), krogulec (Accipiter nisus), błotniaki (Circus sp.), sowy, słonki, bocian czarny (Cico-nia 
nigra). Zwierzęta leśne reprezentowane są licznie przez: jelenie (Cervus elaphuś), dziki (Sus 
scrofa), sarny (Caproelus caproelus), lisy (Vulpes vulpeś), kuny (Martes sp.). Na uwagę 
zasługują kolonie nietoperzy, zamieszkujące w jaskiniach i szczelinach ostańców. 

4.4.10. KRAJOBRAZ 

Pod względem krajobrazu naturalnego obszar gminy moŜna podzielić na dwa obszary. 
Obszar WyŜyny Częstochowskiej charakteryzuje falisto-pagurkowate ukształtowanie 

terenu. Wzgórza ze skalistymi ostańcami wapiennymi i innymi formami i zjawiskami krasowymi 
jak jaskinie i doliny „wodące" decydują o malowniczości terenu. Zachodnią krawędź wyŜyny 
Częstochowskiej stanowi malownicza kuesta jurajska, wyraźnie zaznaczona w rejonie Włodowic. 

Warta płynie w pobliŜu zachodniej granicy gminy. W obniŜeniu Górnej Warty zachowało 
się sporo powierzchni zalesionych. Występują tu piaszczysto-Ŝwirowe pagórki i ostańce 
związane z recesją zlodowacenia odrzańskiego (okolice Rudnik) oraz formy antropogeniczne 
związane z prowadzonym tu dawniej wydobyciem rud metali. 

4.5. FORMY OCHRONY PRZYRODY 
Wszystkie tereny planu znajdują się obrębie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 

ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 18/06 z dnia 18 kwietnia 2006 roku w 
sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem obowiązują następujące ustalenia: 
 
§ 2. Szczególnymi celami ochrony w Parku Krajobrazowym jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu 

jako syntezy wartości przyrodniczych i kulturowych, a zwłaszcza zachowanie: 
1) zróŜnicowanej rzeźby terenu WyŜyny Częstochowskiej z elementami rzeźby krawędziowej i krasowej, w 

tym ostańcami skalnymi, jaskiniami, schroniskami skalnymi, lejami i źródłami; 
2) szaty roślinnej, w tym specyficznego rozkładu przestrzennego zbiorowisk roślinnych oraz zbiorowisk 

muraw kserotermicznych; 
3) bogactwa flory i fauny z gatunkami reliktowymi i endemicznymi; 
4) walorów krajobrazowych, w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego z ruinami 

warowni jurajskich oraz krajobrazu rolniczego; w celu popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównowaŜonego rozwoju. 

 
§ 3. 1. W Parku Krajobrazowym wprowadza się następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z pózn. zm.); 
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i 

miejsc rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb, oraz wykonywania 
czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nawodnych, jeŜeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wodnego 
lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów; 

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 
zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym, lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawa urządzeń wodnych; 

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie przyrody, racjonalnej 
gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i 
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub 
rybackiej; 
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8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 
wodnobłotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych; 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową, 
11) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
12) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
13) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wodnych. 
 
2. Zakazy, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7 nie dotyczą obszarów: 
1) przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin na cele zabudowy 
mieszkaniowej, zabudowy usługowej, zabudowy techniczno-produkcyjnej, komunikacji, infrastruktury 
technicznej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych, 
2) gruntów rolnych lub leśnych, które są objęte zgoda na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i 
nieleśne uzyskana przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które 
utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z pózn. zm.) 
 
3. Zakaz, o którym mowa w ust 1 pkt 4 nie dotyczy obszarów, na których prowadzone są prace 
związane z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóŜ oraz obszarów wyznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego na cele wydobywania kopalin w rozumieniu Prawa górniczego i 
geologicznego. 
 

Nie występują inne, wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(tekst jednolity: Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 z późn. zmianami), formy ochrony przyrody. 

4.6. DZIEDZICTWO KULTUROWE 

Na terenach będących przedmiotem opracowania planu nie występują obiekty o 
wartościach kulturowych. 

5. OCENA SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
WYNIKAJĄCA Z USTALEŃ PLANU 

Na terenach objętych opracowaniem obowiązują następujące dokumenty planistyczne: 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego – przyjęty Uchwałą 
Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Włodowice - przyjęte Uchwałą Nr 216/XXIX/02 Rady Gminy Włodowice z dnia 30 
sierpnia 2002 roku (z późn. zmianami); 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Hucisko w gminie 
Włodowice – przyjęty Uchwałą Nr 133/XIX/2004 Rady Gminy Włodowice z dnia 7 
grudnia 2004 roku. 

 
Sytuację braku realizacji ustaleń planu, naleŜy analizowa ć dwupłaszczyznowo : 

• brak realizacji poszczególnych ustaleń planu (np. przestrzegania wskazanych ustaleń 
w zakresie odprowadzania ścieków), przy, wprowadzonej na zasadach tego 
dokumentu, zabudowie, 

• brak w ogóle opracowania planu. 
Zarówno pierwsza jak i druga sytuacja jest niepoŜądana, ale raczej nie powinna 

powodować sytuacji, które w istotny negatywny sposób oddziaływałyby na środowisko.  

5.1. ZAGROśENIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Podstawowymi źródłami wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w obszarach planu 
jest imisja oraz emisja związana z ogrzewaniem budynków oraz przygotowaniem c.w.u., jak 
równieŜ emisja ze źródeł komunikacyjnych, związana z terenami przeznaczonymi na cele 
mieszkaniowe (MN/RM) oraz komunikacji (KD i KDW). 
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Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego ma takŜe wpływ imisja (przy znacznym 
udziale warunków meteorologicznych) znad obszarów przyległych (GOP). 

Pomiary prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w 
Częstochowie (stęŜenia roczne SO2 i NOx w 2008 r.): 

Lokalizacja 
StęŜenie roczne SO2 

µg/m3 
StęŜenie roczne NOx 

µg/m3 

Starzyny nr 89, gmina Kroczyce 13,0 10,9 

Przyłubsko, ul. Jurajska 54 gmina Kroczyce 15,1 12,8 

śarnowiec 10,7 13,1 

Irządze 15,0 12,2 

Włodowice 18,0 14,7 

Zawiercie – Bzów, ul. śołnierska 40 20,0 15,0 

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu w 
2005 r. (ze względu na ochronę roślin-rok 
kalendarzowy) 

20 30 

 

5.1.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Prognozuje się wzrost emisji gazów i pyłów do powietrza w obszarze objętym 
opracowaniem. Emisja ta związana będzie z ogrzewaniem budynków oraz przygotowaniem 
c.w.u., w odniesieniu do projektowanych terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe 
(MN/RM). 

Tereny przeznaczone pod zabudowę mogą być zaopatrywane jedynie w oparciu o 
indywidualne źródła ciepła, co jest uwarunkowaniem niekorzystnym (moŜliwość zaopatrywania 
obiektów z źródeł grupowych jest bardziej ekonomiczna oraz ogranicza wielkość emisji pyłów i 
gazów do atmosfery). 

Gmina charakteryzuje się dość korzystnymi warunkami dla rozpraszania się 
zanieczyszczeń (przewietrzanie i nasłonecznienie). 

Zanieczyszczenia pochodzić będą takŜe ze źródeł komunikacyjnych (tereny KD i KDW). 
Jak wykazuje doświadczenie, strefa w której mogą wystąpić przekroczenia wartości 
normatywnych dla zanieczyszczeń powietrza zwykle ogranicza się do linii rozgraniczających dróg 
(droga z najbliŜszym otoczeniem 2 - 3 m od krawędzi jezdni), przy czym dla tlenków azotu 
moŜliwość przekroczenia wartości normowanych zasięg strefy moŜe sięgać kilkudziesięciu i 
więcej metrów. 

5.1.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagroŜeń dla powietrza atmosferycznego, projekt planu wprowadza 
następujące ustalenia: 

1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, 

2. nakaz zachowania standardu przyjętego wskaźnika stosunku terenów biologicznie 
czynnych do terenów zabudowy, 

3. stosowanie dostępnych technologii ograniczających emisję. 
 
Rozwiązania alternatywne: 
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1. wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dla wspomagania ogrzewania 
budynków oraz przygotowania c.w.u. (energia słoneczna, pompy ciepła, 
geotermia), 

2. zaopatrzenie obiektów w energię cieplną przez stosowanie czystych nośników 
energii: elektrycznych, gazowych lub olejowych. 

 
Ustalenia planu porządkują stan przyszłego zagospodarowania terenów, w szczególności 

o funkcji mieszkaniowej, co powinno wpłynąć na ograniczenie źródeł emisji punktowej (paleniska 
domowe). 
 

5.2.    ZAGROśENIA ŚRODOWISKA EMISJĄ HAŁASU 

Obecnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie ochrony przed hałasem jest 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826). 

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, wyraŜone wskaźnikami L Aeq D i L Aeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do 
ustalania i kontroli warunków korzystania ze Środowiska, w odniesieniu do jednej doby 

 

Lp. Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

 
 
 

 
 
 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

L Aeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

L Aeq N 
przedział czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

L Aeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
8 najmniej 
korzystnym 

godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym 

L Aeq N 
przedział czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1 a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze 
stałym   lub  czasowym   
pobytem dzieci i młodzieŜy2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

3 a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno - 
wypoczynkowe2) 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

60 50 55 45 

4 Tereny   w   strefie śródmiejskiej 
miast powyŜej 100 tys. 
mieszkańców3) 

65 55 55 45 
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Objaśnien ia :  
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się takŜe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom 

hałasu w porze nocy. 
3) Strefa śródmiejska miast powyŜej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 
tys., moŜna wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeŜeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z 
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

5.2.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

W odniesieniu do projektowanych terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe 
(MN/RM) oraz komunikacji (KD i KDW) spodziewane jest niewielkie pogorszenie klimatu 
akustycznego w stosunku do stanu obecnego. 

Źródłami emisji hałasu na analizowanym obszarze będą emitory punktowe związane z 
funkcjonowaniem w/w terenów oraz emitory liniowe w odniesieniu do dróg. 

Oddziaływania w odcinkach dróg przebiegających między zabudową, koncentrują się w 
obrębie ciągu drogowego i jego bliskiego otoczenia w granicach linii zabudowy. 

Oddziaływania ruchu drogowego na odcinkach dróg przebiegających przez tereny otwarte 
wykazują mniejszą koncentrację w pasach przydroŜnych, mają natomiast większy zasięg. 

5.2.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagroŜenia klimatu akustycznego, projekt planu wprowadza 
następujące ustalenia: 

1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, 

2. nakaz respektowania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120, poz.826), 

3. w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 
komunikacyjnego, naleŜy stosować rozwiązania techniczne ograniczające te 
uciąŜliwości (ekrany akustyczne), 

4. usytuowanie nowych uciąŜliwych obiektów powinno uwzględniać przewaŜające na 
tym terenie kierunki wiatrów tak by ograniczyć wpływ emisji hałasu na środowisko 
oraz na mieszkających w okolicy ludzi. 

Rozwiązania alternatywne: 
1. wprowadzenie szpalerów zieleni izolacyjnej zamiast ekranów akustycznych, 
2. spowolnienie ruchu samochodowego na drogach dojazdowych i wewnętrznych, 
3. stosowanie odpowiedniej nawierzchni dróg. 

5.3.  ZAGROśENIE ŚRODOWISKA WIBRACJAMI 

Obecne i projektowane zagospodarowanie terenów planu nie stwarza zagroŜenia dla 
środowiska wibracjami. 

5.4. ZAGROśENIE ŚRODOWISKA EMISJĄ NIEJONIZUJĄCEGO PROMIENIOWANIA 
ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

Na obszarach planu występują napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego (15 kV) i 
niskiego napięcia, stwarzające zagroŜenie środowiska emisją nie jonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego. 
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5.4.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

UciąŜliwość bądź szkodliwość sieci elektroenergetycznej, dotyczy ludzi, którzy przebywają 
w strefach wpływu pola elektromagnetycznego. Wprowadzenie sieci na tereny zabudowy 
mieszkaniowej moŜe stwarzać zagroŜenie dla zdrowia ludzi. 

5.4.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia ujemnego wpływu pola elektromagnetycznego zaleca się 
wykluczenie lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefach technicznych linii 
wysokiego i średniego napięcia. 

Rozwiązanie alternatywne: prowadzenie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 
liniami kablowymi ułoŜonymi w ziemi. 

5.5. ZAGROśENIE POWIERZCHNI ZIEMI I POKRYWY GLEBOWEJ 

Główne zagroŜenie gleb i powierzchni ziemi stanowi zanieczyszczenie i erozja. 
Źródłem zanieczyszczenia gleb mogą być: miejsca składowania odpadów, zbiorniki i 

urządzenia przeładunkowe materiałów niebezpiecznych, ścieki odprowadzane do gruntu bez 
właściwego oczyszczenia, nadmierne nawoŜenie. Współczesne intensywne rolnictwo nie moŜe 
się obejść bez pestycydów. Pestycydy są wprowadzane do środowiska głównie w postaci 
preparatów pylistych i roztworów wodnych. 

W glebie akumulują się zanieczyszczenia pochodzące z atmosfery - opady pyłu oraz 
zanieczyszczeń chemicznych, jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, przenoszone 
często na duŜe odległości. Imisje te pochodzą z GOP (gałęzie przemysłu jak górnictwo, 
energetyka, metalurgia, chemia itp.). Ponadto skaŜenie gruntu moŜe nastąpić w pobliŜu tras 
komunikacyjnych w wypadku awarii środków transportu przewoŜących niebezpieczne materiały i 
w obiektach produkcyjnych w wypadku awarii urządzeń lub niewłaściwej eksploatacji instalacji. 

5.5.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Pogorszenie jakości gleb związane będzie głównie z czynnikami antropogenicznymi 
(skaŜenie substancjami ropopochodnymi, wycieki z kanalizacji). Zanieczyszczenie gleb będzie 
obejmowało najbliŜsze sąsiedztwo źródła zanieczyszczenia. 

Realizacja ustaleń planu, obejmująca powstawanie nowych obiektów kubaturowych i 
infrastrukturalnych, będzie wiązała się z nieodwracalnymi zmianami powierzchni terenu (przyrost 
powierzchni nieprzepuszczalnych, przemieszczanie mas ziemnych) oraz trwałego ubytku 
pokrywy glebowej i powierzchni biologicznie czynnej, moŜe powodować niewielkie zagroŜenie 
powierzchni ziemi i pokrywy glebowej w stosunku do stanu obecnego. 

5.5.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia uciąŜliwości skierowanej na powierzchnię ziemi i pokrywę glebową, 
projekt planu wprowadza następujące ustalenia: 

1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

2. nakaz terminowego usuwania odpadów celem zminimalizowania zagroŜenia 
przedostawania się wycieków do gleb, 

3. w obrębie terenów zainwestowanych utrzymywać udział powierzchni biologicznie 
czynnej, co najmniej w ilościach wskazanych w ustaleniach planu, 

4. uzupełnianie powierzchni zdegradowanych w trakcie prac inwestycyjnych nową 
warstwą glebową z wprowadzeniem szaty roślinnej. 
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5.6.  EMISJA ODPADÓW 

Gmina Włodowice prowadzi indywidualną politykę w zakresie zbiórki i usuwania odpadów 
komunalnych. 

Dla zapewnienia skutecznej ochrony środowiska naturalnego przed odpadami opracowany 
został Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Włodowice na lata 2009 - 2011. 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Włodowice na lata 2009 - 2011 został wykonany 
stosownie do wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2007 
nr 39 poz. 251 z późn. zmianami), uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2003 nr 66 
poz. 620 z późn. zmianami). W opracowaniu uwzględniono cele, kierunki i zadania określone w 
planach wyŜszego szczebla, tj. krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym. 

W Planie niniejszym dokonano szczegółowej analizy istniejącego stanu gospodarki 
odpadami na terenie gminy.  

5.6.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu spowoduje wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów w stosunku do stanu obecnego. 

Z uwagi na charakter zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzanych 
ustaleniami planu, moŜna wyróŜnić dwie charakterystyczne grupy odpadów. 

Pierwsza grupa to odpady socjalno bytowe związane głównie z terenami mieszkaniowymi. 
Zagospodarowanie ich będzie następowało według Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Włodowice na lata 2009 - 2011, który został opracowany zgodnie z ustawami: Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. 
zmianami) oraz o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251 
z późn. zmianami). 

Dokumentem nadrzędnym wobec Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Włodowice jest 
Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zawierciańskiego oraz Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego. 

Druga grupa to odpady charakterystyczne dla terenów zieleni urządzonej i stanowi je 
przede wszystkim biomasa. Odpady zielone z terenów zieleni urządzonej (ogrody przydomowe) 
zasadniczo będą poddawane procesowi kompostowania w miejscu wytworzenia. 

5.6.2.  ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia emisji odpadów, projekt planu wprowadza następujące ustalenia: 
1. nakaz prowadzenia recyklingu odpadów, 
2. wymóg postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planem gospodarki odpadami, 
3. nakaz terminowego usuwania odpadów, 
4. miejsca składowania odpadów powinny posiadać szczelną nawierzchnię 

uniemoŜliwiającą infiltrację wycieków do gleby, gruntu, 
5. podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców szczególnie w zakresie 

selektywnego gromadzenia odpadów oraz odpadów niebezpiecznych. 

5.7. EMISJA ŚCIEKÓW 

Na obszarze planu brak jest kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. 
Ścieki odprowadzane są indywidualnie, bez oczyszczania do dołów chłonnych oraz do 

zbiorników szczelnych okresowo opróŜnianych. Czasami wprowadzane są do pobliskich rowów i 
cieków powodując ich systematyczną degradację. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HUCISKO W GMINIE WŁODOWICE OBEJMUJĄCEJ FRAGMENTY OBSZARU MIEJSCOWOŚCI HUCISKO 

 19

5.7.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Realizacja ustaleń planu spowoduje niewielki wzrost powstawania ścieków komunalnych 
w stosunku do stanu obecnego. 

Prognozuje się, Ŝe w przypadku wprowadzania nowej zabudowy na podstawie ustaleń 
planu, a braku realizacji ustaleń planu w zakresie gospodarki ściekami, emisja ścieków będzie 
miała niekorzystny wpływ na jakość środowiska, obniŜy komfort miejsca zamieszkania oraz w 
najbliŜszym sąsiedztwie źródła zanieczyszczenia i stworzy zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia 
ludzkiego. 

5.7.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia emisji ścieków, projekt planu wprowadza następujące ustalenia: 
1. ustalenie uporządkowania gospodarki ściekowej gminy poprzez realizację kanalizacji 

sanitarnej; 
2. do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 

tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do lokalnych oczyszczalni ścieków 
lub do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem opróŜniania i wywoŜenia 
ścieków taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych, 

3. na terenach wyposaŜonych w kanalizację sanitarną ustala się zakaz uŜytkowania 
szamb a takŜe ustala się nakaz włączenia kanalizacji obiektowych do zrealizowanych 
kolektorów sieci kanalizacyjnej. 

4. zakaz stosowania dołów chłonnych i osadników gnilnych mających odpływ do gruntu i 
rowów melioracyjnych. 

5. ustala się nakaz uszczelnienia istniejących szamb, z których ścieki spływają do rowów i 
cieków a takŜe infiltrują do ziemi, powodując zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i podziemnych. 

 
Rozwiązanie alternatywne: stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

5.8.  ZAGROśENIA KOPALIN 

Na terenach opracowania planu nie występują udokumentowane złoŜa kopalin. 

5.9. ZAGROśENIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Na terenach opracowania planu nie występują wody powierzchniowe (rzeki, potoki, stawy 
itp.). 

5.10. ZAGROśENIA WÓD PODZIEMNYCH 

Głównym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych czwartorzędowego piętra 
i górnojurajskiego poziomu wodonośnego jest nieuporządkowana gospodarka ściekowa. Wody 
podziemne poziomu wodonośnego jury środkowej warstw kościeliskich i dolnojurajskiego 
poziomu wodonośnego naraŜone są na zanieczyszczenie w pasie wychodni utworów 
piaszczystych. Wody podziemne serii węglanowej triasu, na terenie gminy Włodowice, nie są 
zagroŜone zanieczyszczeniem z ognisk powierzchniowych. 

WaŜne z punktu przydatności wody na cele komunalne są zagroŜenia dla gónojurajskiego 
poziomu wodonośnego. W ostatnich latach spadek zawartości azotanów, będących wskaźnikiem 
zanieczyszczenia ściekami i nawozami wód ujęć gminnych świadczy o zmniejszaniu się 
zagroŜenia z wymienionych źródeł. Woda czerpana z ujęć w Parkoszowicach, Rzędkowicach, 
Hucisku i Zdowie - w zakresie badanych składników - odpowiada wymogom stawianym wodzie 
przeznaczonej do spoŜycia. Woda ze źródła w Rudnikach okresowo wykazuje zanieczyszczenie 
bakteriologiczne. Przyczyną moŜe być zanieczyszczenie ściekami lub sposób ujmowania wody. 

Większość obiektów na terenie gminy korzysta z odbiorników bezodpływowych 
opróŜnianych okresowo, jednak moŜna przypuszczać Ŝe znaczna część ścieków trafia do gruntu i 
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cieków wodnych bez naleŜytego oczyszczenia. Ścieki są dowoŜone do oczyszczalni ścieków w 
Zawierciu i Myszkowie. 

5.10.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Realizacja funkcji mieszkaniowej (MN/RM) oraz komunikacji (KD i KDW) na terenach 
planu, w niewielkim stopniu będą negatywnie oddziaływać na jakość wód podziemnych. 

Wraz z przyrostem terenów zainwestowanych nastąpi: 
- wzrost zagroŜenia wód podziemnych na terenie objętym opracowaniem w postaci 

niekontrolowanych zrzutów nieoczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych, 
nieszczelność szamb w gospodarstwach wiejskich, które mogą prowadzić do infiltracji 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

- zmniejszenie zdolności infiltracyjnej gruntu w wyniku przekształceń terenu (zabudowa, 
kanalizacja), 

- zwiększenie ilości wycieków substancji ropopochodnych z terenów dróg, awarii i kolizji 
samochodów. 

5.10.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

Celem ograniczenia zagroŜenia wód podziemnych, projekt planu wprowadza następujące 
ustalenia: 

1. ustalenie uporządkowania gospodarki ściekowej gminy poprzez realizację 
kanalizacji sanitarnej; 

2. do czasu realizacji gminnego systemu kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
tymczasowe odprowadzanie ścieków sanitarnych do lokalnych oczyszczalni 
ścieków lub do szczelnych bezodpływowych zbiorników z nakazem opróŜniania i 
wywoŜenia ścieków taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych, 

3. na terenach wyposaŜonych w kanalizację sanitarną ustala się zakaz uŜytkowania 
szamb a takŜe ustala się nakaz włączenia kanalizacji obiektowych do 
zrealizowanych kolektorów sieci kanalizacyjnej. 

4. zakaz stosowania dołów chłonnych i osadników gnilnych mających odpływ do 
gruntu i rowów melioracyjnych. 

5. ustala się nakaz uszczelnienia istniejących szamb, z których ścieki spływają do 
rowów i cieków a takŜe infiltrują do ziemi, powodując zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

6. nakaz by wody opadowe w szczególności z powierzchni jezdni, ulic oraz placów 
utwardzonych przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, doprowadzić do 
odpowiednich parametrów czystości wód (wprowadzenie separatorów, 
oczyszczalników), 

5.11. ZAGROśENIA TOPOKLIMATU 

Obecne zagospodarowanie terenu planu nie stwarza zagroŜenia dla topoklimatu. 

5.11.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 

Wprowadzenie obiektów kubaturowych na tereny dotychczas wolne, częściowo uszczupli 
wielkość biologicznie czynnych powierzchni, wprowadzając jednocześnie elementy dodatnie w 
postaci zakrzewień i zadrzewień ogrodów przydomowych. W wyniku wprowadzenia obiektów 
kubaturowych zwiększona zostanie szorstkość podłoŜa, co w niewielki sposób pogorszy warunki 
przewietrzania obszaru. Przyrost powierzchni pokrytych materiałami nieprzepuszczalnymi 
wpłynie na zwiększenie tempa spływu powierzchniowego (lokalne obniŜenie wilgotności 
powietrza). 

Realizacja funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej kosztem uszczuplenia 
terenów uŜytkowanych rolniczo i nieuŜytków, w niewielkim stopniu wpłyną na zmianę topoklimatu 
na analizowanym obszarze. 
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5.11.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

W celu ograniczenia zagroŜeń topoklimatu, projekt planu wprowadza następujące 
ustalenia: 

1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, 

2. nakaz zachowania przyjętych standardów odnośnie terenów biologicznie czynnych 
przy planowanej zabudowie. 

5.12. ZAGROśENIA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

ZagroŜenia dla przyrody wynikają przede wszystkim z czynników antropogenicznych: 
- systematyczne uszczuplanie terenów czynnych przyrodniczo (presja urbanistyczna), 
- nasilenie się niekorzystnych oddziaływań na ciągłość powiązań ekologicznych 

(związane z rozszerzaniem terenów zainwestowanych), 
- uŜytkowanie terenów zainwestowanych (emisje zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, 
ścieków, spalin), 

- obecności ludzi na terenach ściśle chronionych (rezerwaty przyrody). 
Źródłem zagroŜeń dla krajobrazu jest niekontrolowany rozwój terenów zainwestowanych - 

głównie przeznaczonych dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego i usługowego. 
Powoduje to: 

- ograniczenie rozległości otwarć widokowych, 
- ograniczenie „dostępności krajobrazowej" - brak moŜliwości wglądu w tereny otwarte 

przez zabudowę otoczenia dróg. 
Na obszarze opracowania znajdują się budowle, które stanowią elementy dysharmonijne 

dla krajobrazu: linie średniego napięcia 15 kV. 

5.12.1. OCENA SKUTKÓW PROJEKTOWANYCH USTALE Ń PLANU 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd  

Zmiana krajobrazu obszarów osiedleńczych uzaleŜniona będzie od sposobu zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności 
zabudowy, ograniczają moŜliwość powstania obiektów o wybitnie niekorzystnym wpływie na 
krajobraz, dominujących w kategorii panoram krajobrazu jak i na przestrzeń kształtowanych 
wnętrz architektonicznych. 

Biorąc pod uwagę, Ŝe: 
- dopuszczalna wysokość zabudowy uniemoŜliwi przekroczenie skali istniejącej 

zabudowy, 
- zdecydowaną większość powierzchni zajmą tereny zabudowy niskiej intensywności, co 

ułatwi kształtowanie zieleni wysokiej na zabudowanych działkach, 
zmiany krajobrazu spowodowane przez nową zabudowę mieszkaniową będą mieć w duŜej 
mierze charakter porządkujący istniejące zespoły przestrzenne. 

Korzystnym ustaleniem planu, pod względem oddziaływań na walory krajobrazu i ład 
przestrzenny gminy, jest zakaz budowy budynków w terenach rolniczych. Ustalenie to jest 
skutecznym narzędziem ochrony krajobrazu. 

Analizuj ąc postanowienia dotycz ące celów ochrony przywołanych w pkt. 4.5 nale Ŝy 
uznać, Ŝe są one realizowane w projekcie planu. 

 
Siedliska gatunków chronionych  
Jako, Ŝe w gminie nie sporządzono inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej nie ma 

moŜliwości dokładnego ocenienia skutków projektowanych ustaleń planu na siedliska gatunków 
chronionych. Nie mniej jednak przewidzieć moŜna, Ŝe w przypadku wystąpienia siedlisk 
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gatunków objętych ochroną prawną w miejscach przewidzianych dla lokalizacji nowej zabudowy, 
istnieje moŜliwość uszczuplenia tego zasobu przyrodniczego. 

5.12.2. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE LUB OGRANICZAJ ĄCE NEGATYWNE 
UCIĄśLIWOŚCI 

W celu ograniczenia zagroŜeń przyrody i krajobrazu, projekt planu wprowadza 
następujące ustalenia: 

1. zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, 

2. realizacja komunalnego systemu kanalizacji sanitarno-bytowej łącznie z inwestycjami 
podstawowymi, 

3. nakaz by wody opadowe w szczególności z powierzchni jezdni, ulic oraz placów 
utwardzonych przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, doprowadzić do 
odpowiednich parametrów czystości wód (wprowadzenie separatorów, 
oczyszczalników), 

4. nakaz instalowania separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej ujmującej wody 
opadowe. 

5. stosowanie dostępnych technologii ograniczających emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery, 

6. wykorzystanie alternatywnych źródeł energii dla wspomagania ogrzewania budynków 
oraz przygotowania c.w.u. (energia słoneczna, pompy ciepła, geotermia), 

7. ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy (zapobiegające 
przekroczeniu skali zabudowy), 

8. odpowiednio dobranie wskaźniki dotyczących kształtowania geometrii dachów,  
9. określenie odpowiednich proporcji wskaźników: powierzchni zabudowy do 

powierzchni biologicznie czynnej, 
10. określenie minimalnej powierzchni i szerokości frontu nowo wydzielanych działek. 

 
Korzystnym ustaleniem planu, pod względem oddziaływań na walory krajobrazu i ład 

przestrzenny, jest zakaz zabudowy w terenach rolniczych. Ustalenie to jest skutecznym 
narzędziem ochrony krajobrazu. 

W wypadku stwierdzenia kolizji siedlisk gatunków chronionych z wprowadzaną 
ustaleniami planu zabudową, naleŜy podjąć działania ratownicze – najlepszym rozwiązaniem 
będzie przeniesienie zbiorowisk w inne, dogodne miejsce, zgodne z typem siedliska. 

5.13. ZAGROśENIA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Na terenach będących przedmiotem opracowania planu nie występują obiekty o 
wartościach kulturowych. 

5.14. ZAGROśENIE ŚRODOWISKA W SYTUACJI NIEBEZPIECZNYCH AWARII 

Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska związane są z moŜliwością wystąpienia awarii 
bądź wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska 
to: 

1. bezpośrednie skaŜenie środowiska, związane z wylaniem substancji do: – gleby, wód 
powierzchniowych, infiltracji do wód podziemnych. SkaŜenie to ma zazwyczaj 
charakter lokalny. SkaŜenia wód powierzchniowych czy podziemnych moŜe stwarzać 
zagroŜenie dla większych obszarów środowiska oraz zdrowia i Ŝycia ludzi, 

2. pośrednie skaŜenie środowiska, wywołane wybuchem lub poŜarem substancji 
niebezpiecznej związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu 
przewoŜącego substancje niebezpieczne powodujące wybuch lub poŜar. 

Projektowane ustalenia planu mogą stwarzać zagroŜenie niebezpiecznymi awariami dla 
środowiska naturalnego. ZagroŜenie wystąpieniem awarii stwarzają obiekty zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MN/RM) oraz tereny komunikacji (KD i KDW) i 
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infrastruktury technicznej. W terenach tych występuje niebezpieczeństwo bezpośredniego 
skaŜenia środowiska (skaŜenie gleby, wód powierzchniowych lub podziemnych) substancjami 
niebezpiecznymi mającego zasięg lokalny lub obszarowy (skaŜenie wód podziemnych) oraz 
pośredniego skaŜenia środowiska (wybuchy, poŜary substancji niebezpiecznych) mające zasięg 
lokalny lub obszarowy. 

5.15. SKUTKI REALIZACJI USTALE Ń PLANU NA KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

PoniŜej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń planu, które będą wywierać najbardziej 
znaczące oddziaływanie na środowisko. 
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wzrost emisji hałasu 
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- 

ryzyko zanieczyszczenia ze 
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Rozkład przestrzenny: 1 - cały obszar, 2 - część obszaru, 3 - poza obszarem; 
Charakter oddziaływań: b - bezpośrednie, p - pośrednie, w - wtórne, s - skumulowane, k - krótkoterminowe, 
ś - średnioterminowe, d - długoterminowe, st - stałe, c - chwilowe. 

6. PROPOZYCJE USTALEŃ PLANU UWZGLĘDNIAJĄCE OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI 

Analizowany projekt planu wnosi w ustalenia uwzględniające ochronę środowiska, 
przyrody, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi: 
a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

obowiązkowe jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, 
b) stosowanie dostępnych technologii ograniczających emisję, 
c) nakaz respektowania dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
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czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007 
Nr 120, poz.826), 

d) ograniczenie lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi w strefach technicznych 
linii wysokiego i średniego napięcia, 

e) nakaz terminowego usuwania odpadów celem zminimalizowania zagroŜenia przedostawania 
się wycieków do gleb, 

f) nakaz by wody opadowe w szczególności z terenu powierzchni jezdni, placów oraz parkingów 
przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej, doprowadzić do odpowiednich parametrów 
czystości wód (wprowadzenie separatorów, oczyszczalników), 

g) zakaz bezpośrednich odprowadzeń ścieków do wód podziemnych i powierzchniowych, 
h) zakaz znacznego zniekształcania rzeźby terenu, 
i) ustalenia dotyczące maksymalnej wysokości zabudowy (zapobiegające przekroczeniu skali 

zabudowy), 
j) określenie odpowiednich proporcji wskaźników: powierzchni zabudowy do powierzchni 

biologicznie czynnej. 

7. OCENA ODPORNOŚCI NA DEGRADACJ Ę I ZDOLNOŚCI DO 
REGENERACJI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO - JEGO 
ZASOBÓW, WYNIKAJ ĄCA Z REALIZACJI USTALE Ń PLANU 

Realizacja funkcji mieszkaniowej (MN/RM) oraz infrastruktury technicznej i komunikacji (KD 
i KDW) na obszarze planu niesie za sobą nieodwracalne skutki: degradację gleb, powierzchni 
ziemi oraz stanowi zagroŜenie dla występowania bioróŜnorodności. 

Środowisko przyrodnicze na omawianym obszarze zostało w znacznej mierze prze-
kształcone, z uwagi na rolnicze wykorzystanie terenu i eksploatację górniczą. Zaburzona 
równowaga biologiczna w duŜym stopniu ograniczyła zdolności regeneracyjne i odporność na 
dalszą degradację środowiska przyrodniczego. Tym cenniejsze stają się na danym terenie ostoje 
naturalnych i półnaturalnych fitocenoz, będące bazą genetyczną dla procesów renaturalizacji na 
siedliskach o jedynie częściowo zaburzonej równowadze biologicznej. Na terenie planu naleŜą do 
nich łąk i pastwiska. 

8. OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI USTALE Ń PLANU 
Wprowadzanie nowej zabudowy na podstawie ustaleń planu, przy jednoczesnym braku 

realizacji ustaleń w zakresie gospodarki odpadami, emisji pyłów i gazów, ścieków oraz hałasu 
pociągnie za sobą szereg negatywnych skutków, które w miarę upływu lat będą hamowały rozwój 
gminy oraz będą negatywnie oddziaływały na środowisko. 

9. OCENA ROZWIĄZAŃ USTALEŃ PLANU Z PUNKTU WIDZENIA 
ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

Ze względu na charakter wiejski miejscowości Hucisko, ochronie podlega przyroda, 
krajobraz, wody podziemne, powierzchniowe oraz gleby. Ustalenia planu mają na uwadze 
ochronę występujących na terenie planu zwierząt i roślin chronionych, wód podziemnych i 
powierzchniowych oraz krajobrazu. 

Projekt planu nakazuje prowadzenie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami, 
tak by uwzględniały potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i Ŝycia 
ludzi. 

Ustalenia planu na analizowanym obszarze, uwzględniając zmiany zaproponowane w 
prognozie oraz przy zastosowaniu rozwiązań eliminujących lub minimalizujących negatywne 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
MIEJSCOWOŚCI HUCISKO W GMINIE WŁODOWICE OBEJMUJĄCEJ FRAGMENTY OBSZARU MIEJSCOWOŚCI HUCISKO 

 25

oddziaływanie na środowisko, będą zgodne z przepisami prawa dotyczącymi ochrony 
środowiska. 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZ 
SKUTKÓW REALIZACJI USTALE Ń PLANU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 
Proponuje się następujący sposób przeprowadzania monitoringu skutków realizacji ustaleń 

planu: 

• na etapie wydawania pozwolenia na budowę, kontrolowana winna być zgodność 
projektu danego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami planu miejscowego, m.in. 
pod kątem ustaleń z zakresu ochrony środowiska, oraz zgodności z aktualnie 
obowiązującymi przepisami normatywnymi zakresu ochrony środowiska, stanu 
sanitarnego, zdrowia i Ŝycia ludzi, 

• na etapie uzyskiwania pozwolenia na uŜytkowanie (udział inspektora sanitarnego 
oraz ochrony środowiska w odbiorze technicznym obiektu w celu stwierdzenia 
zgodności ustaleń zapisanych w PT ze stanem faktycznym zrealizowanego obiektu), 

• podczas przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego obiektów ( do 
1000 m2 raz w roku, powyŜej 1000 m2 dwa razy do roku), 

• w przypadku prowadzonej procedury; zmiany przeznaczenia obiektu, modernizacji, 
rozbudowy kontrolowana winna być zgodność projektu danego zamierzenia 
inwestycyjnego z ustaleniami planu miejscowego, m.in. pod kątem ustaleń z zakresu 
ochrony środowiska, oraz zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami 
normatywnymi zakresu ochrony środowiska, stanu sanitarnego, zdrowia i Ŝycia ludzi. 

 
Wymienione elementy są nieodłączną częścią procesu inwestycyjnego, a takŜe okresu 

uŜytkowania i jako takie mogą zostać dodatkowo wykorzystywane do pozyskiwania informacji 
obrazujących stan zagospodarowania i uŜytkowania terenu objętego planem pod kątem wpływu 
na środowisko. 

Nie istnieją wypracowane i sprawdzone metody analiz skutków realizacji ustaleń planu. Nie 
jest równieŜ określona instytucja odpowiedzialna za monitorowanie efektów ani ich częstotliwość. 
Istnieje jednak moŜliwość odniesienia się do juŜ istniejących procedur i organów administracji, do 
właściwości, których naleŜy nadzór nad istotnymi dla tego opracowania czynnikami. 

11. INFORMACJE O MOśLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Realizacja funkcji mieszkaniowej (MN/RM) oraz infrastruktury technicznej i komunikacji (KD 
i KDW) na obszarze planu nie stwarza moŜliwości zaistnienia transgranicznego oddziaływania na 
środowisko z racji znacznego oddalenia obszarów objętych planem od granic państwa (ponad 
100 km) oraz ich charakterystyki – przeznaczenia nieuciąŜliwe dla środowiska. 

12. PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

sporządzona dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Włodowice w gminie Włodowice obejmującej fragmenty obszaru miejscowości 
Włodowice, zwanego dalej planem. Plan wprowadza zmiany punktowe w odniesieniu do 
obowiązującego planu miejscowego. Obszar planu nie jest zróŜnicowany pod względem 
funkcjonalnym: głównie obejmuje tereny nie zainwestowane uŜytkowane rolniczo oraz 
odłogowane. 

Celem niniejszego opracowania jest: 

• analiza środowiska, 
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• identyfikacja zagroŜeń i potencjalnych konfliktów, 

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

• sformułowanie alternatywnych rozwiązań (innych niŜ w projekcie planu) 
ograniczających zagroŜenie dla środowiska. 

Obecne zagospodarowanie terenów planu nie stwarza zagroŜenie dla środowiska 
naturalnego. 

Wprowadzenie funkcji mieszkaniowej (MN/RM, komunikacji (KD i KDW) oraz infrastruktury 
technicznej, które przewiduje projekt planu, w niewielkim stopniu wpłynie na pogorszenie stanu 
sanitarnego powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, jakości gleb czy klimatu 
akustycznego, w stosunku do stanu obecnego. Wprowadzane funkcje będą stanowiły jedynie 
niewielkie lokalne źródło zanieczyszczeń środowiska oraz zagroŜeń dla Ŝycia i zdrowia ludzi - 
obniŜenie standardów sanitarnych, głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń, uciąŜliwych 
zapachów oraz rozprzestrzeniania się hałasów komunikacyjnych. 

Zmiana funkcji terenu otwartego i jego trwałe zainwestowanie spowoduje przekształcenia 
powierzchni ziemi, zmieni stosunki wodne (przy uszczelnieniu podłoŜa zmniejszona zostanie 
retencja wód opadowych). 

Przestrzeganie ustaleń planu, rozwiązań zaproponowanych w prognozie oraz zasad 
ochrony środowiska to warunki konieczne by wyeliminować lub ograniczyć lokalne, ujemne 
zmiany w środowisku naturalnym. 

Na podstawie analizy ustale ń zawartych w projekcie planu nie stwierdzono 
moŜliwo ści wyst ąpienia znacz ących negatywnych oddziaływa ń na środowisko, których 
źródło wypływałoby bezpo średnio z jego ustale ń. 

Niniejsza prognoza, łącznie z projektem planu była przedmiotem opiniowania przez 
właściwe organy administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa 
sanitarnego oraz społeczności miejscowej na etapie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami 
projektu planu. 
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