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0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest prognoza wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
proponowanych zmian w przestrzennym zagospodarowaniu terenu wynikających z
opracowania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części
zachodniej  Miasta  Kalety  oraz  określenie  środków technicznych  i organizacyjnych
pozwalających  na  minimalizację  ewentualnych  negatywnych  skutków
wprowadzanych zmian. 

Merytoryczny  zakres  opracowania  jest  określony  ustawą  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
i  dostosowany  do  problematyki,  istniejących  uwarunkowań  przyrodniczych  oraz
sytuacji terenowej. 

W granicach Miasta Kalety nie występuje problem oddziaływania transgranicznego
jak  również oddziaływania na obszary Natura  2000.

Prognoza  w  pełnym  wymiarze,  obejmująca  wszystkie  tereny  w  granicach  Kalet,
opracowana  była  przy  okazji  opracowania  projektu  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety, rozbitego później na dwa odrębne
plany – części wschodniej i części zachodniej – i razem z tym projektem pozytywnie
zaopiniowana.  Przy  kolejnych zmianach wprowadzanych do planu opracowywane
były  cząstkowe  prognozy  oddziaływania,  dotyczące  terenów  podlegających
zmianom.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  formalnie  teren  całej  części  wschodniej,
merytorycznie  odnosi  się  jedynie  do  zmian   w  stosunku  do  planu
obowiązującego. 

Należy  zaznaczyć,  że  prognoza  omawia  zmiany  nie  w  stosunku  do  stanu
istniejącego  obecnie  lecz  do  potencjalnego  stanu  zagospodarowania
zaistniałego w wypadku realizacji planu wg dotychczasowych ustaleń.

0.1 Metody pracy 

Opracowując prognozę wykorzystano: 

 projekt uchwały Rady Miejskiej w Kaletach, dotyczącej planu zagospodarowania
przestrzennego „Kalety – Wschód” , 

 prognozę oddziaływania sporządzoną dla całej  gminy miejskiej  w latach 2002-
2005 w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta
Kalety. 

 opracowanie  ekofizjograficzne  opracowane  dla  potrzeb  pierwotnej  wersji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety,
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 prognozy oddziaływania sporządzone w latach 2006-2017 r. dla wprowadzanych
kolejnych zmian planu

 aktualne  informacje  dotyczące  zasięgu  terenów  szczególnego  zagrożenia
powodzią,  terenów  zagrożonych  podtopieniami,  terenów  objętych  formami
ochrony przyrody, 

 szczegółową  inwentaryzację  dendrologiczną  zadrzewień  wzdłuż  ul.  Dębowej
w Truszczycy

 mapę korytarzy migracji  ( https://korytarze.pl/mapa/mapa-korytarzy-
ekologicznych-w-polsce– dostęp w dniu 15.06.2021)

 informacje ustne otrzymane w Urzędzie Miejskim,

Dokonano szczegółowych oględzin terenu opracowania. Pozostałe prace wykonano 
kameralnie, a to:

- pozyskane  dokumenty  i  opracowania  przeanalizowano  pod  kątem  związku  ich
ustaleń  i treści  z problematyką  ochrony  środowiska  bądź  oddziaływania  na
środowisko na analizowanym obszarze,

- przeanalizowano cechy terenów niezainwestowanych, dla których przewiduje się w
projekcie planu zmianę przeznaczenia,

- przeanalizowano  potencjalne oddziaływanie  na  środowisko przewidzianego
w projekcie  planu  możliwego  nowego  zainwestowania  oraz  skutki  wymaganych
planem zaniechań.

W  analizach  pominięto  zagadnienia  związane  z  przynależnością  do  regionów
geograficznych,  budową  geologiczną  terenu,  klimatem,  lokalizacją  kompleksów
glebowych, jako nieistotnymi z punktu widzenia celu opracowania.

0.2. Powiązanie z innymi dokumentami

Przedstawiony projekt planu powiązany jest 

- ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta
Kalety

- z  opracowaniem  ekofizjograficznym  i prognozą  oddziaływania  na  środowisko
opracowanymi w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miasta Kalety. 

1. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE DLA MIASTA KALETY - SYNTEZA

1.1 Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu

Administracyjnie  Kalety  znajdują  się  w  woj.  śląskim,  powiecie  tarnogórskim.
Powierzchnia  miasta  wynosi  76,68  km².  Przez  jego  teren  przebiegają  drogi
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wojewódzkie nr  907,  908 i  909 oraz linia kolejowa magistralna GOP – Gdynia,  z
odgałęzieniem Kalety – Lubliniec (Poznań)

Wg J. Kondrackiego  obszar miasta znajduje się w granicach makroregionu Nizina
Śląska, a w jego obrębie - mezoregionu Równiny Opolskiej; geomorfologicznie – w
obrębie  Doliny  Małej  Panwi.  Rzeźba  powierzchni  raczej  płaska,  tarasowata,  ze
spadkami  w  granicach  3–5°  z  przewyższeniami  w  postaci  wydm.  Wysokości
bezwzględne od 256,5 do 302,5 m n.p.m. Naturalne ukształtowanie terenu wyklucza
występowanie osuwisk.

1.2. Warunki klimatyczne

Klimat przejściowy z dużą zmiennością warunków pogodowych. Średnia temperatura
roczna 8,2°  (styczeń –1,1°,  lipiec +18,3°).  Okres wegetacyjny 201-220 dni,  okres
zalegania  pokrywy  śnieżnej  50-60  dni.  Opad  roczny  ok.  720  mm.  Przeważające
wiatry: południowo-zachodnie i zachodnie.

1.3. Wody

Wody powierzchniowe

Głównym  ciekiem  jest  rzeka  Mała  Panew,  ze  źródłami  poza  granicami  miasta.
W części  wschodniej  miasta  na  odcinku  od  około  800  m  poniżej  mostu  na
ul. Tarnogórskiej   jest  uregulowana  a  poniżej  mostu  w  ciągu  ulic  Dębowej  -
Paderewskiego obwałowana. Szerokość doliny wraz z terasą nadzalewową waha się
w granicach 50 – 400 m, przy czym w centrum miasta ogranicza się do terenu w
granicach obwałowań lub skarp nad terasą denną..

Część wschodnia miasta znajduje się poza obszarem zagrożonym „wodą stuletnią”.
Zagrożenie zalaniem może nastąpić tylko w wypadku przerwania wałów lub tamy
czołowej zbiornika Zielona.

Wody podziemne

Poziom wód gruntowych  na ogół  nie  schodzi  poniżej  2  m,  na  dużej  powierzchni
zbliżając się do 1 m. W związku z tym wzdłuż rzeki  oraz jej północnych dopływów
ciągnie  się  zmiennej  szerokości  obszar  terenów  zagrożonych  podtopieniami.
W części  wschodniej  strefa  ta  obejmuje  znaczne  fragmenty  terenów  już
zabudowanych i  przeznaczonych pod zabudowę

Zbiorniki wód podziemnych to w części zachodniej GZWP „Dolina kopalna rzeki Mała
Panew”  (nr  328  –  czwartorzędowy)  a  całych  granicach  miasta  GZWP  „Zbiornik
Lubliniec – Myszków” (nr 327 – triasowy). 

Zatwierdzone  strefy  ochrony  pośredniej  głębinowych  ujęć  wody  nie  wkraczają
w granice  administracyjne  miasta.  Projektowana  strefa  ochrony  pośredniej  ujęcia
„Bibiela” znajduje się częściowo w granicach planu „Kalety - Wschód”
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1.4. Gleby

Na  terenie  miasta  występują  gleby  bielicowe  i  pseudobielicowe,  w  dużej  części
zalesione. Wyspowo występują gleby brunatne wyługowane a w miejscach bardziej
wilgotnych  występują  czarne  ziemie  zdegradowane.  W  dolinach  pojawiają  się
kompleksy  gleb  mułowo-torfowych.  W rejonach  zainwestowanych  dominują  gleby
przekształcone  –  w  ogrodach  przydomowych   wzbogacone,  na  terenach
„porzuconych” ruderalne. 

1.5. Świat roślinny i zwierzęcy. Korytarze migracji.

Teren miasta w ponad 80 % pokrywają lasy, w przewadze sosnowe, jednym wielkim
zwartym kompleksem otaczające tereny zabudowane. Szata roślinna tego obszaru
odbiega nieco od układów pierwotnych.  Roślinność przedstawia się  jako mozaika
zbiorowisk  naturalnych,  półnaturalnych  i  antropogenicznych.  W  lasach  dominują
zbiorowiska borowe. 

W dolinie Małej  Panwi dominują środowiska łąkowe i pastwiskowe – półnaturalne
i zantropomorfizowane  –  oraz  torfowiskowe.  Tereny  uprawiane  występują
sporadycznie.

Na obszarach przekształconych pojawia się roślinność ruderalna.

W granicach miasta znajdują się istotne fragmenty korytarzy migracji:

 korytarz  migracji  zwierząt  kopytnych  i  drapieżnych  obejmuje  praktycznie  cały
teren miasta  w granicach administracyjych.  Poza granicami korytarza znajdują
się:  w  części  zachodniej  –  tereny  ściśle  zainwestowane  w  Drutarni  oraz
w centrum i  w  Jędrysku;  w  częsci  wschodniej  –  jedynie  teren  zainwestowany
wzdłuż ulic Paderewskiego i Ofiar Katynia. W tej sytuacji w granicach korytarza w
całości  znajdują się zainwestowane tereny w Truszczycy i  Mokrusie oraz duża
część terenów zainwestowanych w Kuczowie, Miotku i Zielonej. Przebieg granicy
korytarza nie uwzględnia też projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej,
ujętych  w  planie  miejscowym  co  najmniej  od  lat  80.  XX  w.,  w części  już
zabudowanych;

 oś korytarza ekologicznego o znaczeniu paneuropejskim przebiega na północ od
terenów zainwestowanych i drogi wojewódzkiej nr 789; 

 korytarz migracji ptaków (praktycznie całe miasto w granicach administracyjnych);

 korytarz spójności obszarów chronionych  – dolina Małej Panwi –  o szerokości,
we  wschodniej  części  miasta,  od  niespełna  300  m  w  Zielonej,  w  rejonie
przecięcia z drogą wojewódzką nr 908  oraz pomiędzy Truszczycą i Kuczowem,
do ok. 1,5 km na terenie leśnym pomiędzy Zieloną a wschodnią granicą miasta; w
granicach korytarza znajdują się tereny dość intensywnie zabudowane w Zielonej
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i  w  Miotku.  Odnogą  południową  korytarza  jest  dolina  cieku  –  Rowu
Zarachowskiego

1.6. Dotychczasowe zmiany w środowisku

Istniejący stan środowiska jest rezultatem wieloletniego wykorzystywania terenu jako
lokalnego ośrodka przemysłowego, w okresach minionych metalurgicznego, później
głównie Zakładów Papierniczych i  związanego z nim osadnictwa.  Przekształceniu
uległy w związku z tym lasy – z pierwotnych liściastych i mieszanych na uprawy z
przewagą sosny.

Efektem zmian jest zubożenie środowiska roślinnego i eliminacja naturalnej fauny, 

1.7. Powiązania przyrodnicze obszaru z otoczeniem.

Powiązanie  występuje  praktycznie  jedynie  poprzez  dolinę  Małej  Panwi  oraz  jej
dopływów, tworzących lokalny ciąg ekologiczny, umożliwiający migrację gatunków,
ale którymi także są transportowane zanieczyszczenia, tak z zewnątrz do Kalet, jak
z Kalet na zewnątrz.

Warunki  klimatyczne,  przede  wszystkim  układ  wiatrów,  powodują  nawiewanie
z zewnątrz zanieczyszczeń przemysłowych, głównie z rejonu Miasteczka Śląskiego.
Z  kolei  otoczenie  miasta  przez  zwarte  kompleksy  leśne  utrudnia  przewietrzanie  i
odpływ zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji.

  

1.8 Zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe oraz ich ochrona prawna.

Zasoby przyrodnicze to zbiorniki wód podziemnych, lasy – jako zbiorowiska roślinne
i jako jako powierzchnia zasilania wód powierzchniowych, wody powierzchniowe –
rzeka Mała Panew z dopływami, złoża piasku (udokumentowane złoże „Drutarnia” –
w części zachodniej) oraz rud cynku i ołowiu (pozabilansowe).

Krajobraz Kalet, to krajobraz doliny rzecznej, w dużej części zabudowanej. Aktualnie
nieobjęty żadnymi formami ochrony krajobrazu.

Zasoby  kulturowe  w  części  wschodniej  to  wpisane  do  Rejestru  Zabytków
pozostałości  założenia  pałacowego  Donnersmarcków  w  Zielonej,  poza  tym
rozproszone obiekty mieszkalne i usługowe, głównie z przełomu XIX-XX i z początku
XX w. (kościół,  karczma, budynki poszkolne) ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków.
Nie występują obiekty przemysłowe.

1.9 Diagnoza stanu funkcjonowania środowiska

Zmiany  zaistniałe  w  środowisku  (w  wymiarze  przestrzennym)  można  uznać  za
nieodwracalne. Natomiast szereg uciążliwości i nieprawidłowości związanych z jego
przekształceniem  można  obecnie  środkami  technicznymi  lub  odpowiednimi

6



 

działaniami  wyeliminować,  a  co  najmniej  ograniczyć,  w  tym  przede  wszystkim
problem niskiej emisji.

1.10 Zagospodarowanie terenu i istniejący stan środowiska 

Zagospodarowanie terenu 

Teren wschodniej części miasta zabudowany jest bardziej ekstensywnie niż części
zachodniej.  Poza  kilkoma  budynkami  kilkumieszkaniowymi  dominuje  zabudowa
jednorodzinna,  dość  zwarta,  na  działkach  średniej  wielkości,  poza  centrum
luźniejsza.  Przemysłu praktycznie nie ma, jedynie kilka średniej wielkości zakładów
o charakterze rzemieślniczym w Truszczycy (stolarnia) i Zielonej ().

Teren  uzbrojony  jest  w  media  (wodociąg,  kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa,
napowietrzna i kablowa sieć elektroenergetyczna i telefoniczna).

Stan środowiska 

Wg  powołanego  opracowania  ekofizjograficznego  -  „Ukształtowane  na
obszarze Miasta Kalety środowisko jest poddawane stałej presji antropogenicznej w 
wyniku działalności rolniczej i rozwoju osadnictwa. Dokonane dotychczas zmiany są
nieodwracalne.  Zagospodarowanie  obszaru  nie  pozwala  na  pełną  regenerację
środowiska  w  sensie  powrotu  do  stanu  naturalnego.  Możliwe  jest  jednak
w warunkach  Miasta  kształtowanie  trwałych  wielkoprzestrzennych  układów
przyrodniczych dla zachowania istniejących jeszcze walorów. Szczególnie cennymi
elementemi  są  tu:  dolina  Małej  Panwi,  stanowiąca  ważny  ciąg  ekologiczny  oraz
otaczający obszary zabudowane kompleks Lasów Lublinieckich.  

O znacznej odporności środowiska na degradację wskazuje zachowanie się
niektórych elementów środowiska (np. poziomu wód podziemnych). Nie zauważa się
wpływu melioracji przeprowadzonych w dolinach rzecznych na obniżenie zwierciadła
wód  podziemnych  w  obrębie  wysoczyzn,  o  czym  świadczy  występowanie
podmokłości i płytkie zaleganie zwierciadła u stóp zboczy dolinnych. Przyczyną tego
jest  zapewne  znaczne  zaglinienie  osadów  budujących  wierzchowiny,  co  sprzyja
spowolnieniu spływu wód podziemnych w kierunku dolin. Nie stwierdza się również
zanieczyszczenia zasobów wód podziemnych,  mimo znacznego zanieczyszczenia
wód powierzchniowych.

Występujący w obrębie wód podziemnych lej depresyjny jest efektem stałego
poboru dużej ilości tych wód przez ujęcia w Bibieli. Lej ten ma charakter dynamiczny.
Wraz ze wzrostem poboru wód będzie się powiększał i odwrotnie.”

W  latach  od  powstania  opracowania  stan  środowiska,  w  związku  z  likwidacją
zakładów papierniczych i wprowadzaniem obostrzeń dla powstających na ich miejscu
nowych przedsiębiorstw poprawił  się.  Miasto  przystąpiło  do  stowarzyszenia  miast
„Citta slow”
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Ocena stanu środowiska na terenach o funkcji zmienianej na usługową (Teren
oznaczony lit. A na załączniku nr 1) i na mieszkaniową. (Tereny oznaczone lit.
B-H na załącznikach 2-6 do prognozy)

Teren A

Teren zabudowany – zabudowa mieszkaniowa

Teren B

Nominalnie rola kl. V (w cz. północnej), rola kl. IVa (część południowa) i łąka kl. IV
(południowy skrawek) W stanie istniejącym jednorodny teren użytkowany rolniczo -
łąki  kośne.  Na fragmencie  terenu samosiewy drzew pod linią wysokiego napięcia
(110 kV).

Teren C

Nominalnie w większości rola kl. IVa. W stanie istniejącym teren użytkowany rolniczo
–  jako  grunty  orne.  Skrajna  wschodnia  działka  to  teren  po  nieistniejącym
gospodarstwie, nieużytkowany, z pozostałościami sadu i pojedynczymi samosiewami
drzew i krzewów – nominalnie pastwisko kl. IV.

Teren D

W stanie istniejącym teren nieużytkowany rolniczo. Nominalnie w części północnej
pastwisko  kl.  VI,  w  części  południowej  rola  kl. VI.  Niezadrzewiony.  W  części
północnej  częściowo  poprzekopywany,  z  roślinnością  ruderalną,  w  części
południowej pokryty murawami.

Teren E

W  stanie  istniejącym  nominalnie  teren  roli  kl. VI.  Wykorzystywany  jako  teren
parkowania  i  składowania dla przylegającej  od północy zabudowy mieszkaniowej.
Niezadrzewiony, pokryty zdegradowanymi murawami i roślinnością ruderalną. 

Teren F

W stanie istniejącym nominalnie teren roli i łaki kl. V. Nieużytkowany rolniczo, pokryty
trawami, regularnie koszony.

Teren G

W stanie istniejącym nominalnie teren pastwiska kl. VIz. Nieużytkowany rolniczo.
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 Prawie  w  całości  pokryty  pochodzącym z  samosiewu  jednolitym  drzewostanem
sosnowym w różnym wieku, w dobrym stanie zdrowotnym. Najstarsze drzewa około
50-letnie. Otoczony skrajnymi fragmentami gospodarczego lasu sosnowego w wieku
70-90 lat.

Teren H

W stanie istniejącym nominalnie las kl. V. Skrajny fragment lasu gospodarczego –
jednolity  zwarty  drzewostan  sosnowy  w  wieku  45-50  lat  w  dobrym  stanie
zdrowotnym.

Teren J

W stanie istniejącym nominalnie las kl. V. Skrajny fragment lasu gospodarczego –
jednolity  zwarty  drzewostan  sosnowy  w  wieku  ok.  60  lat  w  dobrym  stanie
zdrowotnym.

Teren H

W stanie istniejącym nominalnie las kl. V. Skrajny fragment lasu gospodarczego –
jednolity  zwarty  drzewostan  sosnowy  w  wieku  około  80  lat  w  dobrym  stanie
zdrowotnym.

2. ZMIANY  WPROWADZANE  DO  MIEJSCOWEGO  PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KALETY-WSCHÓD”

Opracowanie dotyczy całego terenu wschodniej części miasta. Wprowadzane zmiany
nie  są  wielkie  w  warstwie  merytorycznej.  W  dużej  części  dotyczą  niemających
wpływu  na  oddziaływanie  na  środowisko  dostosowań  granic  poszczególnych
wyodrębnionych terenów do siatki własności oraz niewielkich korekt przebiegu ulic i
dojazdów oraz  zmiany  ich  statusu z  drogi  publicznej  na wewnętrzną jak również
wykreślenia  zdemontowanych  i  nieprzewidzianych  do  odtworzenia  linii
energetycznych. Zmiany te są neutralne w aspekcie na oddziaływania na środowisko

Znaczącymi  zmianami  w  zapisie,  ale  również  niemającymi  wpływu  w  kontekście
oddziaływania na środowisko, są:

 wykreślenie z rysunku planu i  z tekstu,  zgodnie z aktualną prognozą, terenów
zagrożonych powodzią – wodą „stuletnią”, 

 naniesienie terenów zagrożonych podtopieniami,

 naniesienie granicy potencjalnej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Bibiela”,
wraz z określeniem ograniczeń w niej obowiązujących (§ 6 pkt. 27),

 naniesienie granic stref ochronnych cmentarza. 
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Do tej  grupy  zmian  należy  też  zaliczyć  wykreślenie  –  w  tekście  i na  rysunku  –
nieistniejących  obiektów zabytkowych,  z  drugiej  zaś  strony   uzupełnienie  wykazu
i naniesienie  na  rysunek  planu  obiektów  wprowadzonych  do  Gminnej  Ewidencji
Zabytków w okresie po wejściu w życie obowiązującego planu.

Zmiany mogące mieć znaczenie dla oddziaływania na środowisko, ograniczają się
do:

1) powiększenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej kosztem terenów
określonych  w  obowiązującym planie  jako  lasy i  zieleń  nieurządzona  w  kilku
miejscach  po  obu  stronach  ul.  Paderewskiego,  oraz  w  Mokrusie  (poszerzenie
terenów 1MN1, 1MN7, 1MN9, 1MN14, 1MN31, 1MN34, 1MN48, 1MN57, 1MNe16);

2) przypisania terenowi u zbiegu Tarnogórskiej  i  Ofiar Katynia (teren 2U1) funkcji
usługowej w miejsce dotychczasowej mieszkaniowej;

3) wkreślenie na rysunku planu,  wraz z  odpowiednim zapisem w tekście uchwały
„strefy150 m” od cmentarza grzebalnego w Miotku (zmiana w związku ze składanymi
od czasu do czasu wnioskami o dopuszczenie indywidualnych ujęć wody);

4)  zapisanie –  obok  wymogu  rozprowadzania  -  możliwości magazynowania  wód
opadowych w granicach własności, w indywidualnych zbiornikach retencyjnych (§ 19
pkt. 4 lit.a);

5) zapisanie wymogu  utworzenia pasa zieleni izolacyjnej lub ekranów ochronnych
w granicach terenów z dopuszczoną działalnością uciążliwą  (§ 6 pkt. 18);

6) zapisanie zakazu kanalizowania cieków o naturalnym przebiegu,  w tym zakazu
regulacji Małej Panwi na odcinku nieobwałowanym oraz zapisanie opcji renaturyzacji
cieków skanalizowanych (§ 6 pkt. 25 i § 40 ust. 4 lit. o);

7) zapisanie zakazu prowadzenia chowu i hodowli zwierząt (§ 6 pkt. 26).

Wszystkie  wymienione  zmiany  są  zmianami  nienaruszającymi  ustaleń  Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Kalety,
przyjętego  –  po  wymaganych  uzgodnieniach –  w dniu  5  marca 2015  r.  uchwałą
Nr 35/V/2015 Rady Miejskiej.

Jak wcześniej wspomniano większość zmian ma charakter formalny, porządkowy lub
redakcyjny – niemający wpływu na stopień oddziaływanie na środowisko. 

Do  zmian  potencjalnie  niekorzystnych  dla  środowiska  należy  zaliczyć  zmiany
wymienione w punkcie 1 – zamianę dotychczasowych terenów zielonych i lasów na
zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną,  co  w  efekcie  może  spowodować
zwiększenie  teoretycznej maksymalnej  liczby mieszkań w granicach planu o około
100. Określenie „teoretyczna liczba mieszkań” użyte jest w kontekście oddziaływania
na środowisko nieprzypadkowo. Ostatecznie bowiem wpływ na środowisko ma nie
liczba  postawionych  do  dyspozycji  działek  budowlanych  lecz  faktyczna  liczba
mieszkańców.  Tymczasem  z opracowanego  w  roku  2019  bilansu  terenów
budowlanych  wynika,  że  liczba  mieszkańców  Kalet  w perspektywie  30-letniej
zmniejszy  się,  a  co  najwyżej  –  w  wyniku  zewnętrznej  migracji  –  utrzyma  się  na
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obecnym poziomie około 8 500 osób. Zasoby terenów budowlanych już zapisanych
w  planie  określono  w  bilansie  jako  wystarczające  dla  nie  mniej  niż  10 600
mieszkańców. W tej sytuacji wyznaczenie nowych terenów budowlanych, niezależnie
od ich rozmiarów, nie będzie miało wpływu na liczbę mieszkańców, a więc w efekcie
liczby mieszkań – potencjalnych emitorów zanieczyszczeń. Zmieni się jedynie oferta
lokalizacyjna.  Znaczenie  w kontekście  oddziaływania  na  środowisko  (pozytywne)
mogłoby  mieć  dopiero  zmniejszenie  liczby  dostępnych działek  budowlanych  o  co
najmniej  700-800,  co  ograniczyłoby  możliwość  imigracji,  a  w  rezultacie,  przy
obecnych  trendach  demograficznych,  zmniejszenie  liczby  mieszkańców.  Ze
względów  społecznych  oraz  ekonomicznych  jest  to  niemożliwe.  Znaczenie
negatywne  natomiast  miałoby  mieć   wyznaczanie  nowych  terenów  jako  enklaw
w terenach leśnych i innych przyrodniczo cennych (co nie ma miejsca) lub, na co
plan  nie  ma  wpływu,  zaistnienie  procesów  demograficznych  i  migracyjnych
mogących  spowodować  przyrost  liczby  mieszkańców  miasta,  w stosunku  do
aktualnej liczby, o 25-30% . Wszelkie inne zmiany w tym zakresie mają znaczenie
czysto teoretyczne.

Negatywne  dla  środowiska  może  być  przeznaczenie  pod  zabudowę  terenów
dotychczas zapisanych jako tereny zieleni i lasów, przy czym w wypadku lasów są to
w większości tereny zapisane dotychczas jako las w planie a niepotwierdzone jako
las w ewidencji  gruntów. Przeznaczony pod zabudowę teren faktycznie zalesiony
i ujęty w ewidencji gruntów jako las ma powierzchnię ok. 1,4 ha, co jest wielkością
pomijalną w sytuacji pokrycia lasem ponad 80% powierzchni miasta.

Zmiany  wymienione  w  punktach  4  -  7  są  zmianami  korzystnymi  dla  środowiska
i zdrowia ludzi.

Należy też wziąć pod uwagę, że utrzymany został zakaz lokalizacji  przedsięwzięć
mogących  zawsze  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  oraz  ograniczenia
w dopuszczeniu  do  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  negatywnie
oddziaływać na środowisko  (§ 6 pkt 5-7 uchwały).

3. WPŁYW ZMIAN NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Ustalenia  planu  w  zakresie  ochrony  środowiska  po  ujednoliceniu  zapisu  brzmią
następująco:

§ 6 W zakresie ochrony środowiska ustala się:

1) Wymóg  kierowania  się  w zagospodarowaniu  terenów  zasadą  racjonalnego
gospodarowania  zasobami  przyrody,  utrzymania  równowagi  przyrodniczej
i ochrony walorów krajobrazowych.

2) Wymóg ochrony istniejącego drzewostanu.

3) Wymóg  prowadzenia  gospodarki  odpadami,  z uwzględnieniem  ich  segregacji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki odpadami
i ochrony środowiska oraz gminnym programem gospodarki odpadami,
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4)  Zakaz  gromadzenia,  magazynowania, składowania  i  przerabiania
niepochodzących  z prowadzonej  działalności odpadów,  ścieków  i  osadów
ściekowych,   oraz  prowadzenia  wszelkiej  działalności  związanej  ze  skupem,
segregacją i przeróbką odpadów poza terenami wyznaczonymi  do tego  celu w
planie.

5) Zakaz realizacji   lokalizacji, z zastrzeżeniem pkt.  7 lit.a, przedsięwzięć mogących
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

6) Zakaz  realizacji lokalizacji  ,  z  zastrzeżeniem  pkt.  7,  przedsięwzięć  mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

7) Zakaz, o którym mowa w ust. 5 i 6 nie dotyczy:  

a) rozbudowy i modernizacji zakładów istniejących, pod warunkiem  zastosowania
środków wykluczających możliwość wystąpienia oddziaływań negatywnych,

b) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

c) urządzeń przeciwpowodziowych, 

d)  przedsięwzięć  wymienionych  w  §  3  ust.1  pkt.  5,  55  –  58  i  pkt.88  lit.d.
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

e) zabudowy systemami fotowoltaicznymi,

8) Zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
w szczególności stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

9) Wymóg  podejmowania  działań  mających  na  celu  naprawienie  wyrządzonych
szkód poprzez kompensację przyrodniczą.

10) Wymóg  spełnienia  określonych  w przepisach  odrębnych  norm  i standardów
z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

11) Wymóg  zastosowania  do  celów  grzewczych  i technologicznych  systemów
charakteryzujących  się  brakiem  lub  niskim  poziomem  emisji  substancji  do
powietrza;

12) Wymóg budowy lokalnych oczyszczalni  ścieków technologicznych dla terenów
działalności  gospodarczej  dla  wstępnego  ich  podczyszczenia  do  parametrów
określonych  przez  dysponenta  kanalizacji  sanitarnej,  a w wypadku  braku
możliwości  takiego  podczyszczenia  –  wymóg  gromadzenia  tych  ścieków  w
szczelnych zbiornikach i wywóz do wyznaczonej oczyszczalni,

13) Wymóg odprowadzenia  ścieków deszczowych wód opadowych  i  roztopowych
z terenów utwardzonych za pośrednictwem kanalizacji deszczowej do odbiornika
po uprzednim oczyszczeniu w stopniu zapewniającym spełnienie obowiązujących
norm;

14) Wymóg  utwardzania  dróg,  placów  i parkingów  w sposób  zabezpieczający
środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem;

15) Zakaz zanieczyszczania wód podziemnych;

16) Wymóg  spełnienia  wymogów  określonych  przepisami  z zakresu  ochrony
środowiska w przypadku magazynów z produktami naftowymi;
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17) Zakaz użycia odpadów niebezpiecznych do utwardzania i niwelacji terenów;

18) Wymóg utworzenia pasa zieleni izolacyjnej w granicach terenów z dopuszczoną
działalnością  uciążliwą  (1PSB...,  1U1,  2UI,  3UI,  4UI…)  na  styku  z  terenami
chronionymi  akustycznie,  wymienionymi  w  pkt. 20,  jeżeli  w  planie  nie  jest
wyznaczony odrębny teren zieleni izolacyjnej;

19) Wymóg  rozprowadzania  i/lub  magazynowania  w granicach  własności  wód
deszczowych  na  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  oznaczonych  na  rysunku
planu  symbolami  MN;  odprowadzanie  nadmiaru  wód  kanalizacją  deszczową
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo wodne;

20) Wymóg utrzymania poziomu hałasu:

a)  w granicach  terenów  zabudowy  mieszkaniowej,  oznaczonych  numerami  i
symbolami  1MNe1-1MNe18,  terenów  szkół  i  przedszkoli  oznaczonych
symbolem UO oraz na granicy innych terenów sąsiadujących z wymienionymi –
na  poziomie  określonym   w przepisach  odrębnych  jako  dopuszczalny dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dla obiektów związanych z pobytem
dzieci i młodzieży,

b)  w granicach  terenów  zabudowy  mieszkaniowej,  oznaczonych  symbolem
1MNe19-1MNe20,  MN,  terenów  rekreacyjno-wypoczynkowych,  oznaczonych
symbolami  US,  ML  i  ZP  oraz  na  granicy  innych  terenów  sąsiadujących
z wymienionymi  –  na  poziomie  określonym   w przepisach  odrębnych  jako
dopuszczalny dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;

21) Zakaz  lokalizacji  urządzeń  mogących  powodować  wibracje  poza  terenem
dysponenta urządzenia,

22) Zakaz lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego;

24) Zakaz  stosowania  ogrodzeń  uniemożliwiających  migrację  drobnej  fauny  na
terenach  zainwestowanych  przylegających  –  bezpośrednio  lub  poprzez  wały
ochronne – do koryta Małej Panwi;

25) Zakaz kanalizowania cieków o naturalnym przebiegu,  w tym zakaz regulacji
Małej Panwi na odcinku nieobwałowanym; z wyjątkiem odcinków krzyżujących
się z drogami lub bezpośrednio przylegających do dróg;

26)  Zakaz prowadzenia chowu i  hodowli  zwierząt  z wyjątkiem chowu i hodowli
w zabudowie zagrodowej   istniejącej w   momencie wejścia planu w życie,  bez
możliwości rozbudowy oraz przydomowego chowu na własne potrzeby;

27) W granicach projektowanej strefy ochrony pośredniej ujęcia wody „Bibiela”,
oznaczonej na rysunku planu:

a)  zakaz  lokalizacji  inwestycji  wymagających  głębokich  wykopów  trwale
nierozszczepiających górotwór,

b)  zakaz  lokalizacji  nowych  inwestycji  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko wód podziemnych,

c) zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno
– ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się ścieków do wód
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powierzchniowych,  podziemnych  i  do  gruntu,  zakaz  powinien  dotyczyć
również inwestycji infrastrukturalnych,

f)  zakaz  budowy  otworowych  wymienników  ciepła  z  zastosowaniem cieczy
uznawanych za szkodliwe dla środowiska wodnego,

h) zakaz wykonywania robót melioracyjnych powodujących trwałe, negatywne
zmiany stosunków wodnych,

k) zakaz wykonywania odwodnień budowlanych i górniczych.

Uwzględniając  powyższe  wprowadzane  zmiany  mają  następujący  wpływ  na
poszczególne elementy środowiska:

Wpływ na zanieczyszczenie powietrza 

Jak  wykazano  powyżej  w  wyniku  wprowadzanych  zmian  nie  powinno  przybyć
emitorów zanieczyszczeń w stosunku do możliwości określonych dotychczasowym
zapisem  planu.  Przy  przestrzeganiu  ustaleń  planu  nie  wystąpią  więc  czynniki
mogące zwiększyć masę zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych wprowadzanych
do atmosfery.

Wpływ na zmianę klimatu akustycznego, wibracje i promieniowanie jonizujące

Zmiany  nie  wprowadzają  nowych terenów,  na  których  mogłyby  być  lokalizowane
źródła  hałasu,  wibracji  lub  promieniowania  jonizującego,  poza  tym  plan  w  ogóle
zakazuje lokalizacji takich urządzeń. 

Wpływ na wody podziemne i powierzchniowe

Nowo  wprowadzane  ustalenia  nie  spowodują  żadnych  zmian  w  zakresie
zaopatrzenia  w  wodę  (poza  ewentualnym  niedopuszczeniem  do  tworzenia
indywidualnych ujęć wody w strefie ograniczeń w rejonie cmentarza) oraz w zakresie
odprowadzania  ścieków  i  zagospodarowania  wód  opadowych  i  roztopowych.
Dopuszczenie/zalecenie  tworzenia  indywidualnych  zbiorników  retencyjnych  jest
jedynie innym sposobem wymaganego już dotychczas zagospodarowania tych wód
w granicach własności. W tej sytuacji także oddziaływanie na wody powierzchniowe
i podziemne nie powinno ulec zmianie.

Wpływ na wytwarzanie odpadów 

Zmiany nie będą miały wpływu na sposób gromadzenia i usuwania odpadów.

Wpływ na walory krajobrazowe 

Przeprowadzenie  zmian  w  proponowanym  zakresie  w  większości  nie  zmieni
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charakteru   terenu    pod    względem   krajobrazu   w   stosunku   do   ustaleń
dotychczasowych.  Powiększenie  terenu  dopuszczonego  do  zabudowy
mieszkaniowej  może  mieć  skutek   jedynie  w  postaci  niewielkiego  poszerzenia
istniejących  zespołów  –  nie  spowoduje  powstania  nowych  enklaw  zabudowy
w otwartym terenie ani powstania obiektów o charakterze dominant krajobrazowych. 

Pozytywny  lub  negatywny  odbiór  tych  zmian  bardziej  będzie  jednak  zależał  od
jakości architektury i zagospodarowania zielenią, na co plan ma ograniczony wpływ.

Ochrona kopalin 

Na omawianym terenie (wschodnia część miasta) nie występują  zbilansowane złoża
kopalin.

Wpływ na zanieczyszczenie gleb 

Jak  wykazano  wcześniej  wprowadzenie  do  planu  nowych  terenów  zabudowy
mieszkaniowej nie spowoduje przyrostu terenów rzeczywiście zabudowanych, może
jedynie w niewielkim stopniu zmienić się ich faktyczne rozmieszczenie. Nie zmieni się
więc  także  łączny  rozmiar  powierzchni  biologicznie  czynnej  w  granicach  terenu
objętego planem. Charakter  zainwestowania na terenach o zmienianej  funkcji  nie
będzie natomiast miał wpływu na zanieczyszczenie gleb ani w ich granicach ani tym
bardziej  poza  nimi.  Na  zanieczyszczenie  gleb  poza  terenami  zainwestowanymi
mogłyby  mieć  wpływ  jedynie  pochodzące  z  tych  terenów  zapylenie  bądź
nieoczyszczone  ścieki  odprowadzane  do  gruntu.  Zaistnienie  tych  czynników
wykluczone jest jednak przez odpowiednie zapisy planu. 

Wpływ na szatę roślinną 

Na żadnym z nowo wprowadzanych do planu terenów nie występują siedliska roślin
ani  grzybów  podlegających  ochronie,  nie  są  również  częścią  zagrożonych  lub
unikalnych  ekosystemów.  Ewentualna  ich  zabudowa,  zamiast  innych  terenów
przewidzianych  wcześniej  w  planie,  nie  spowoduje  per  saldo ubytku  powierzchni
biologicznie  czynnej,  będzie  więc  neutralna  w  aspekcie  oddziaływania  na  szatę
roślinną.

Oddziaływanie  na  świat  roślinny  polegać  może  na  wprowadzeniu  na  powstałych
nowych działkach zabudowy mieszkaniowej, w ogrodach przydomowych, gatunków
dotychczas niewystępujących, często obcych. Z prowadzonych na różnych terenach
obserwacji wynika, że nie powoduje to na ogół wprowadzania obcych gatunków do
środowiska  ani  nie  wpływa  w  inny  sposób   na  warunki  bytowania  roślin  poza
obszarem zabudowy. Należy przy tym zauważyć, że nie ma możliwości uregulowania
tego zagadnienia zapisami w planie miejscowym.

W  planie  założono  pozostawienie  terenów  wzdłuż  cieków  –  lokalnych  korytarzy
ekologicznych –  bez ingerencji w zachodzące procesy naturalnego odnawiania szaty
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roślinnej  i  przemian  ekosystemu.  Jako  jedyne  dopuszczalne  działania  określono
renaturyzację  cieków  wcześniej  skanalizowanych  oraz  uzupełnianie  naturalnych
zadrzewień  z  wykorzystaniem gatunków  naturalnie  występujących  na  terenach
przywodnych w analogicznych środowiskach. Zakazane jest natomiast „prostowanie”
zachowanych  naturalnych  odcinków  cieków  oraz  wprowadzanie  zalesień
gospodarczych. Ten zapis uznać należy za zmianę korzystną dla środowiska.

Wpływ na świat zwierzęcy 

Potencjalny ubytek powierzchni biologicznie czynnej – pomijalny w skali miasta, jeżeli
w ogóle wystąpi – nie będzie miał również wpływu na bytowanie świata zwierzęcego
poza terenami zainwestowanymi. Nowo wyznaczone tereny jedynie uzupełniają – po
obrzeżach  –  obszary  przewidziane  do  zabudowy  w  dotychczasowym  planie,
w znaczącej  części  już  zabudowane  i  ogrodzone.  Żaden  z  nowych  terenów  nie
zawęża  korytarzy  migracji.  (Należy  przy  tym  zauważyć,  że  w  granicach
wyznaczonego  korytarza  migracji  migracji  ssaków kopytnych  i  drapieżnych  „Lasy
Lublinieckie” zdelimitowanego na mapie korytarzy ekologicznych oprócz skrajnych
fragmentów terenów zainwestowanych w Kuczowie, Miotku i Zielonej istnieją zwarte
tereny  zabudowy  mieszkaniowej  i  zagrodowej  w Truszczycy  i  Mokrusie  gdzie
intensywne zainwestowanie i ogrodzenia (por. zał. nr7) ograniczają  w zasadzie już
dzisiaj  możliwości  bytowania  i migracji  do  drobnych,  mniej  płochliwych  gatunków
„naziemnych” oraz avi-  i chiropterofauny (ptaków i nietoperzy). Dla  tych gatunków
potencjalna niewielka zmiana  charakteru zabudowy w wyniku zmiany ustaleń planu
jest bez znaczenia.)

Dla drobnych gatunków istotny może być, w sensie pozytywnym, „zakaz stosowania
ogrodzeń uniemożliwiających migrację drobnej fauny na terenach zainwestowanych
przylegających – bezpośrednio lub poprzez wały ochronne – do koryta Małej Panwi”.

Natomiast  zakaz kanalizowania  i  prostowania zachowanych naturalnych odcinków
cieków  oraz dopuszczenie  renaturyzacji  cieków  już  skanalizowanych  powinny  co
najmniej utrzymać, a w perspektywie nawet polepszyć warunki bytowania ichtiofauny
(ryby) i herpetofauny (gady i płazy).

Jak  wcześniej  wspomniano  korytarz  migracji  ptaków  obejmuje  praktycznie  całe
miasto  w  granicach  administracyjnych.  Wszystkie  nowo  wprowadzane  tereny
znajdują  się  poza  obszarami  spoczynku  i  żerowania  migrujących  gatunków,  nie
wydaje  się  też,  aby  mogły  powodować  utrudnienia  w  przelotach,  ponieważ
projektowane tereny zabudowy przylegają do lasów i zadrzewień, od których  nowe
budynki będą zawsze znacząco niższę.)

Nowo  wprowadzone  tereny,  w  wypadku  ich  zabudowy,  nie  spowodują  również
zawężenia  korytarza spójności terenów terenów chronionych „Mała Panew”. Żaden
z poszerzonych terenów zabudowy mieszkaniowej (1MN1, 1MN7, 1MN31 i 1MN34)
nie wkracza po poszerzeniu w obszar korytarza – doliny Małej  Panwi – dalej  niż
bezpośrednio  przylegające  istniejące  tereny  zabudowy.  Korzystne  dla
funkcjonowania  korytarza  są  natomiast  nowo  wprowadzone  zapisy  nakazujące
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pozostawienie  bez  ingerencji  terenu  po  strefie  ochronnej  zlikwidowanych  linii
wysokiego  i  średniego  napięcia  ciągnącej  się  wzdłuż koryta  Małej  Panwi  a także
dopuszczające/zalecające  renaturyzację  oraz  zakazujące  regulacji/kanalizowania
Małej Panwi i dopływów.

Wpływ na bioróżnorodność

Ze względu na obecny charakter nowych terenów przewidzianych w projekcie planu
do zajęcia przez zabudowę oraz ich rozmiar w stosunku do całkowitej powierzchni
terenu objętego planem można założyć, że ich ubytek z ekosystemu (w zamian za
inne, które pozostaną niezabudowane) nie będzie miał wpływu na bioróżnorodność.
Korzystny  efekt  w  aspekcie  bioróżnorodności  może  dać  natomiast  przywrócenie
naturalnego charakteru terenom wzdłuż cieków - lokalnych korytarzy ekologicznych.

Ochrona wartości kulturowych

Zapis  planu  podtrzymuje  wymóg utrzymania  i  konserwacji  istniejących  obiektów
zabytkowych, uzupełniając ich wykaz zgodnie z Gminną Ewidencją Zabytków.

5. ODDZIAŁYWANIE NA FORMY OCHRONY PRZYRODY O KTÓRYCH MOWA
W USTAWIE O OCHRONIE PRZYRODY

W  granicach  opracowania  znajduje  się  użytek  ekologiczny  –  „Trzęślicowa  Łąka
w Kaletach”.  Wprowadzane  zmiany  nie  powodują  dla  niego  zagrożenia. Tereny
objęte planem nie obejmują natomiast bszarów parków narodowych i krajobrazowych
ani  ich  otulin,  obszarów  chronionego  krajobrazu,  rezerwatów  ani  innych
powierzchniowych  form  ochrony  wymienionych  w  ustawie  o  ochronie  przyrody.
Rozpatrywane  ewentualne  utworzenie  parku  krajobrazowego  lub  obszaru
chronionego krajobrazu jest co najwyżej na etapie wstępnych analiz. Przedwczesne
byłoby więc analizowanie w tym kontekście wpływu wprowadzanych zmian.

W granicach planu nie występują też obszary Natura 2000, nie ma ich też więc siłą
rzeczy w sąsiedztwie terenów objętych zmianami.

Wprowadzane zmiany nie  powinny mieć też wpływu na funkcjonowanie korytarza
ekologicznego  doliny  Małej  Panwi,  ani  traktowanego  jako  ścisła  dolina  rzeki  ani
traktowanego szerzej – jako cały ciąg lasów Lubliniecko-Kluczborskich.

6. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI

Wprowadzane  zmiany  nie  będą  miały  znaczącego  wpływu  na  zdrowie  ludzi.  Za
negatywny można by uznać jedynie ewentualne potencjalne zmniejszenie o ok. 3-4
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ha terenu zieleni i lasów na rzecz zabudowy mieszkaniowej Przy ogólnym obszarze
zieleni w mieście – tak publicznej jak przydomowej – można te zmiany uznać uznać
za pomijalne. Z kolei wprowadzenie nakazu tworzenia naturalnych lub technicznych
barier  ograniczających  uciążliwość  na  granicy  terenów  przemysłowych
i mieszkaniowych oraz  zakazu prowadzenia chowu i hodowli zwierząt powinno mieć
w pewnym stopniu wpływ pozytywny. 

7. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

Jak  wykazano  –  zmiany  w  planie  nie  spowodują  przyrostu  terenów  faktycznie
zabudowanych – ani mieszkaniowo-usługowych ani przewidzianych dla działalności
gospodarczej.  Ze  względu  na  rodzaj  zainwestowania  przewidziany  dla  nowych
terenów i  brak  w  ich  sąsiedztwie  istniejących  oddziaływań  podlegających
ewentualnej kumulacji – oddziaływanie skumulowane nie wystąpi.

8. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE

Biorąc pod uwagę oddalenie terenów objętego planem od granicy państwowej (blisko
80 km  w  linii  prostej)  oraz  charakter  wprowadzanych  zmian  należy  przyjąć,  że
oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.

7. WNIOSKI WS KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ.

Wprowadzane  zmiany,  w  postaci  zajęcia  nowych  terenów  pod  zabudowę

mieszkaniową  nie  należą  do  powodujących  wymóg  kompensacji  przyrodniczej

w sytuacji, kiedy w wypadku ich zabudowy niezabudowane pozostaną inne tereny.

Za  działanie  kompensacyjne  w szerszej  skali  może  być  natomiast  uznana

renaturyzacja lokalnych korytarzy ekologicznych.

8. ANALIZA (MONITORING) SKUTKÓW ZMIAN WPROWADZONYCH PLANEM.

Analizy takiej można dokonać raz, w momencie kontroli przez organ nadzoru i inne

organy  zgodności  zapisów  opracowywanego  planu  z  przepisami  odrębnymi

w zakresie  ochrony  przyrody  i  środowiska  oraz  prawidłowości  wniosków

18



 

wyciągniętych  z  prognozy  oddziaływania  na  środowisko.  Późniejsze  działania

i analizy  skutków  realizacji  będą  mogły  być  prowadzone  w trybie  art.  32  ustawy

p.i z.p.,  ale  już  w trybie  innym  niż  procedura  uchwalania  lub  zmiany  planu

miejscowego.  Zgodnie  z  wymogami  ustawy  analiza  taka  powinna  być

przeprowadzana raz w trakcie kadencji rady gminy.

8. PODSUMOWANIE

Uwzględniając  wnioski  z  przeprowadzonej  analizy  –  wprowadzane  zmiany
można   per saldo   uznać za neutralne  w aspekcie oddziaływania na środowisko  
i zdrowie ludzi.

Załącznikami  graficznymi  do  prognozy  są  rysunki  projektu  planu  naniesione  na
zdjęcie satelitarne terenu, w skali 1 : 2 000 (zał. 1 –   8   ) i na mapę korytarzy migracji  
(zał.     nr     9).  

Opracowanie: mgr Stefan Zaleski

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  spełniam wymogi  określone   w  art.74a,  ust.2  pkt.2  ustawy z  3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
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