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1. Wprowadzenie 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

 Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów 

planów zagospodarowania przestrzennego wprowadziła ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

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

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

 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji m.in. planu miejscowego obejmujące 

w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Obecnie obowiązujące 

przepisy prawne stawiają wymóg uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) 

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie (PPIS) – ww. uzgodnienia 

uzyskano odpowiednio 10 lutego 2012 r.  i 23 stycznia 2012 r. 

 Według uzgodnionego zakresu, prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana do 

przedmiotowego projektu planu, powinna obejmować wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 

ww. ustawy. Zgodnie z treścią pisma RDOŚ wszystkie elementy z ww. artykułu powinny być 

przeanalizowane i ocenione w stopniu i w zakresie odpowiednim do charakterystyki obszaru objętego 

opracowaniem oraz proponowanego sposobu zagospodarowania. W prognozie powinna również 

znaleźć się analiza wzajemnego oddziaływania planowanego zagospodarowania obszarów objętych 

planem oraz terenów sąsiednich, a także wskazanie zagrożeń wynikających z potencjalnych 

skumulowanych oddziaływań planowanego i istniejącego zagospodarowania tych terenów. 

Ponadto prognoza powinna: 

• określać możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem zmiany dotychczasowego przeznaczenia przedmiotowych terenów 

a w szczególności na cele i przedmiot ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, 

• analizować wpływ realizacji ustaleń planu na wartości przyrodnicze pod kątem zachowania 

terenów czynnych  przyrodniczo. 

 Zgodnie z treścią pisma PPIS zakres prognozy powinien obejmować ustalenia i wymagania  

zawarte w art. 51 ust. 2 ww. ustawy. Stopień szczegółowości prognozy powinien być adekwatny do 

charakteru, lokalizacji i przeznaczenia terenu objętego planem ze szczególnym uwzględnieniem 

oddziaływania zabudowy produkcyjno-usługowej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie tego 

terenu, powinien umożliwiać prawidłową i rzetelną ocenę oddziaływania skutków realizacji planu na 

środowisko i zdrowie ludzi. 
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1.2 Cel i zakres merytoryczny prognozy 

 Celem prognozy jest określenie w jaki sposób ustalenia projektu planu mogą wpłynąć na  stan 

środowiska w obszarze opracowania oraz w obszarach wzajemnych oddziaływań, stwierdzenie, czy 

ustalenia projektu planu biorą pod uwagę lokalne uwarunkowania środowiska, oraz ewentualne 

zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu. 

 Szczegółową zawartość merytoryczną prognozy określa przytoczona powyżej ustawa 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto podczas prac przy opracowaniu 

prognozy korzystano z przepisów zawartych w obowiązujących aktach prawnych przede wszystkim 

z zakresu ochrony środowiska. 

 Niniejsza prognoza zawiera informacje z zakresu charakterystyki cech poszczególnych 

elementów środowiska stanowiące wyciąg z opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na 

potrzeby niniejszego planu. 

Prognoza została sporządzona w formie tekstowej i graficznej, integralną jej część stanowi mapa o 

skali oryginału 1 : 2 000. 

1.3 Materiały wyjściowe i metoda opracowania 

 Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt planu zawierający ustalenia 

tekstowe - stanowiące treść projektu Uchwały Rady Gminy Janów w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ulicy Żurawskiej wraz 

z rysunkiem planu – załącznik nr 1 do w/w uchwały, w skali 1: 2 000 oraz opracowanie 

ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem. 

 Przed przystąpieniem do prac nad prognozą przeprowadzono wizję terenu będącego 

przedmiotem opracowania planu, co pozwoliło na rozpoznanie aktualnego stanu użytkowania, 

natomiast oceny istniejącego stanu środowiska i jego zagrożeń dokonano w oparciu o dostępne 

materiały źródłowe. 

 Dla wyodrębnionych w projekcie planu terenów o różnym przeznaczeniu, zidentyfikowano 

skutki dla środowiska jakie mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu. Oceny tej 

dokonano na podstawie rozpoznanych skutków – pozytywnych i negatywnych dla poszczególnych 

komponentów środowiska oceniając: charakter zmian, typ oddziaływania, okres trwania oddziaływań, 

zasięg oddziaływań i trwałość przekształceń. Oddziaływanie ustaleń projektu planu oceniono 

posługując się następującymi kryteriami: 

• charakter zmian – pozytywne, bez znaczenia, negatywne; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie i wtórne; 
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• okres trwania oddziaływania – stałe, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, 

długoterminowe; 

• zasięg oddziaływania – miejscowe, lokalne, ponadlokalne; 

• trwałość przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne. 

 

2.  Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, którego  

celem jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz określenie 

sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.  

Przedmiotowy dokument  zawiera ustalenia  odnoszące się do całego obszaru objętego planem w 

tym: 

• zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,  

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

• szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym, 

• sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu, 

oraz ustalenia odnoszące się do poszczególnych części obszaru objętego planem w tym: 

� w zakresie przeznaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, 

� szczególne warunki dotyczące zabudowy i zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 

w ich użytkowaniu, 

� wymagania wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej. 

W granicach opracowania wydzielono tereny o różnym przeznaczeniu, wyodrębnione na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -  MN, 

• teren zabudowy usługowej i rzemieślniczej – U, 

• tereny komunikacji: 

- dróg publicznych lokalnych – KD - L, 

- dróg publicznych dojazdowych - KD – D, 

• teren ciągu pieszo-jezdnego – KD-X, 

• teren zieleni izolacyjnej – ZI, 

• teren zieleni urządzonej - ZU; 

 Dokumentami powiązanymi z niniejszym planem są: 
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1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów – 

Uchwała Nr 46/X/03 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2003 r.  

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, Uchwała 

Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. 

 

3. Ocena istniejącego stanu środowiska 

3.1 Położenie i struktura użytkowania 

 Obszar objęty niniejszym opracowaniem obejmuje  fragment gminy Janów zlokalizowany przy 

ul. Żurawskiej (Zaborce) w miejscowości Janów. Gmina Janów to gmina wiejska położona 

w północnej części województwa śląskiego, w powiecie częstochowskim, w odległości ok. 20 km od 

Częstochowy. 

Analizowany teren obejmuje niezagospodarowany obszar o powierzchni ok. 34 ha położony na 

północny-zachód od centrum miejscowości gminnej, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów o funkcji produkcyjnej.  

Według ewidencji gruntów niemal całkowitą powierzchnię przedmiotowego terenu stanowią 

grunty orne - R za wyjątkiem terenu o pow. 346 m2 sklasyfikowanego  jako tereny zadrzewione – Lz. 

W strukturze użytkowania obszaru dominują użytki rolne odłogowane, grunty orne użytkowane 

rolniczo oraz tereny zadrzewione. 

3.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Budowa geologiczna 

 Podłoże skalne obszaru budują utwory: jury, trzeciorzędu oraz czwartorzędu. Utwory 

mezozoiczne zalegają na skałach paleozoicznych, sfałdowanych podczas orogenezy kaledońskiej 

i waryscyjskiej. Tworzą monoklinę zapadającą pod kątem 1-5° w kierunku północno-wschodnim, ku 

osi Niecki Miechowskiej. Starsze utwory niż jury środkowej nie zostały szczegółowo rozpoznane.  

Osady jurajskie (malmu) reprezentowane są przez wapienie płytowe, margliste, margle (kimeryd) 

oraz wapienie skaliste i płytowe często z krzemieniami, szczelinowate (oksford). Osady 

górnojurajskie odsłaniają się w kilku miejscach na terenie gminy. 

Utwory trzeciorzędowe częściowo wypełniają nierówności stropu malmu. Reprezentowane są 

głównie przez piaski różnoziarniste i gliny zwietrzelinowe z okruchami krzemieni oraz piaski drobno 

i średnioziarniste z domieszką minerałów ilastych tzw. piaski formierskie. 

 Na powierzchni terenu zalegają osady wodnolodowcowe związane ze zlodowaceniem 

południowopolskim. Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i żwiry wodnolodowcowe. 

Ukształtowanie powierzchni oraz budowa geologiczna wykluczają możliwość występowania osuwisk 

na tym terenie. 

 Litologia skał mezozoicznych oraz czwartorzędu ma wpływ na możliwości użytkowania 
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i zagospodarowania powierzchni terenu, decyduje o warunkach geologiczno – inżynierskich 

i przydatności rolniczej 

Surowce mineralne  

 Na terenie opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych, 

obszary i tereny górnicze. 

3.3 Wody podziemne  

 W obszarze opracowania nie stwierdzono występowania stałego poziomu wody gruntowej 

w utworach czwartorzędowych. Jednak w obrębie gruntów spoistych woda gruntowa horyzontu 

czwartorzędowego może występować okresowo w postaci sączeń na zmiennej głębokości, 

zasilanych głównie wodami infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wypływającymi 

z głębszego podłoża. 

  Stałe zwierciadło wody gruntowej pierwszego poziomu kształtuje się na zmiennej głębokości 

5 – 10 m m. p.p.t. i występuje w wapieniach górnojurajskich.  

 Poziom górnojurajski (malmu) – najbardziej zasobny i będący podstawą zaopatrzenia w wodę 

rejonu opracowania (powiatu częstochowskiego i miasta Częstochowy), obejmuje serię osadów 

węglanowych keloweju i głównie oksfordu. Jest to poziom szczelinowo-krasowy o zwierciadle 

swobodnym, lokalnie napiętym. Miąższość rośnie od kuesty ku północnemu-wschodowi od kilku do 

350 m w okolicach Julianki. Wartość współczynnika filtracji wynosi średnio ok. 9 m/d, a wydajności są 

zróżnicowane w zależności od stopnia szczelinowatości i skrasowienia wapieni i wynoszą od 

kilkunastu do 250 m3/h (średnio 70–100 m3/h). Zbiornik jury górnej należy do zasobnych w wodę. 

System próżni i szczelin krasowych tworzy wspólne zwierciadło wody, którego głębokość zalegania 

zależy od typu rzeźby i wynosi zwykle od kilkunastu do 50 m. Sezonowe wahania poziomu mogą 

wynosić kilka metrów. Zwierciadło wód podziemnych decyduje o licznych źródłach w ich obrębie. 

Poziom górnojurajski spełnia kryteria Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 326 - 

Częstochowa E. Poziom ten jest intensywnie eksploatowany przez ujęcia komunalne i przemysłowe. 

Budowa geologiczna zbiornika nr 326 oraz bardzo słaby stopień naturalnej izolacji warstwy 

wodonośnej i szczelinowo-krasowe warunki migracji wód i zanieczyszczeń (duże prędkości filtracji) 

powodują, że zbiornik ten jest narażony na możliwość szybkiego zanieczyszczenia. Zasilanie 

poziomu odbywa się drogą infiltracji wód atmosferycznych poprzez dobrze przepuszczalne osady 

czwartorzędu lub bezpośrednio w strefie wychodni utworów górnojurajskich. Przepływ wód 

podziemnych następuje w kierunku północnym. 

Wody tego poziomu stanowią podstawę zaopatrzenia w wodę Janowa, ujęcie wody zlokalizowane 

jest w Złotym Potoku przy ul. Św. Józefa 9 – 1 studnia głębinowa o wydajności eksploatacyjnej 

72,0m3/h, Dla ww. ujęcia ustalono strefę ochrony bezpośredniej.  

 Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie obszaru zasobowego Julianka. 
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Wyznaczony obszar perspektywiczny (ujęcie Julianka) posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 

w wysokości 30 000 m3/d. W rejonie tego ujęcia występuje artezyjskie lub subartezyjskie zwierciadło 

wód podziemnych w poziomie górnojurajskim. Ujęty poziom wodonośny górnej jury izolowany jest od 

powierzchni nieprzepuszczalnymi glinami czwartorzędowymi i marglami w stropowej części górnej 

jury. W rejonie Julianki obserwuje się wysoki stopień zeszczelinowacenia i skrasowienia 

węglanowych utworów oksfordu, co powoduje wysoką wodonośność i bardzo dużą wydajność 

studzien. Przeciętna wydajność studzien wynosi ok. 200 m3/h.  

 Najbliżej terenu opracowania  jakość wód podziemnych badana jest w ramach monitoringu 

krajowego  w punkcie pomiarowym Potok Złoty (K101/R). Użytkowy poziom wodonośny jury górnej 

i czwartorzędu charakteryzował się w 2010 roku wodami V klasy - wody złej jakości. O klasie wód 

zadecydowała zawartość cynku. Natomiast w punkcie pomiarowym Sygontka użytkowy poziom 

wodonośny jury górnej charakteryzował się w 2010 roku wodami II klasy – wody dobrej jakości.  

3.4 Rzeźba terenu 

 Obszar położony jest w obrębie jednostki geomorfologicznej o nazwie Wyżyna 

Częstochowska. Zbudowana jest z wapieni górnojurajskich, które tworzą na powierzchni 

charakterystyczne ostańce skalne. Pomiędzy wzniesieniami znajdują się płaskie doliny rzeczne 

wypełnione piaskami, w których wody płyną tylko okresowo. W rejonie obszaru opracowania 

występuje też duża ilość jaskiń i innych form krasowych.  

Na obecny charakter rzeźby przedmiotowego terenu w znacznym stopniu wpłynęło ukształtowanie 

podłoża mezozoicznego, na którym w trzeciorzędzie rozwinęły się procesy wietrzeniowe i fluwialne. 

Na tę powierzchnię nałożyły się czwartorzędowe osady lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczne. 

Należą do nich eluwia piaszczyste glin zwałowych i żwiry wodnolodowcowe pozostawione przez 

wody wypływające spod topniejącego lądolodu zlodowacenia południowopolskiego (plejstocen), 

piaski tarasów zalewowych i nadzalewowych rzek płynących tu w holocenie. 

Rzeźba omawianego terenu ma charakter falisty o niewielkich spadkach, wysokości bezwzględne  

zawierają się w przedziale od 272 m n.p.m. w części południowej do 266 m n.p.m. w części  północno 

-zachodniej. W morfologii terenu zaznacza się nieckowate rozległe obniżenie dolinne w centralnej 

części obszaru o przebiegu pd-wsch – pn–zach. W części północno – wschodniej teren wznosi się do 

wysokości 270 m n.p.m. Takie ukształtowanie terenu powoduje, iż spływ powierzchniowy wód 

opadowych z większości obszaru opracowania odbywa się ku centralnie położonemu obniżeniu tzw. 

sucha dolinka.  

3.5 Gleby. 

 Na omawianym obszarze gleby wytworzone zostały z utworów czwartorzędowych oraz ze 

skał wieku jurajskiego. 

 W części wschodniej omawianego terenu występują rędziny brunatne zaliczone do IVa i IVb  
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klasy bonitacyjnej i 3 kompleksu rolniczej przydatności (pszenny wadliwy), zawierające okruchy skały 

wapiennej. Gleba ta jest stosunkowo żyzna ale o trudnych warunkach uprawy i w związku z tym 

posiada średnią przydatność rolniczą. Ze względu na niewielką miąższość (25-50 cm) jest  narażona 

na erozję. Gleby tego kompleksu są częściowo użytkowane rolniczo.  Na pozostałym obszarze 

dominują gleby brunatne wytworzone na podłożu piasków słabo gliniastych i glin lekkich, również 

z zawartością skały wapiennej, zaliczone do IVa, IVb i V  klasy bonitacyjnej i 6 (żytnio - ziemniaczany 

słaby) oraz 7 (żytni najsłabszy) kompleksu rolniczej przydatności. Cechą charakterystyczną gleb 

brunatnych jest występowanie pod poziomem orno – próchnicznym poziomu brunatnienia, w obrębie 

którego dochodzi do powstania związków żelazisto – próchnicznych. Warunki dla rolnictwa mało 

korzystne. 

 Zawartość metali ciężkich w glebie była przedmiotem badań przeprowadzonych w 1995 r. 

przez Instytut Upraw i Nawożenia Gruntów Puławy w ramach oceny stanu rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej z której wynika, że w rejonie obszaru opracowania nie występują gleby 

zanieczyszczone metalami ciężkimi. 

3.6 Wody powierzchniowe 

 Pod względem hydrograficznym obszar opracowania leży w obrębie zlewiska Morza 

Bałtyckiego, w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Wiercicy prawobrzeżnego dopływu – górnej Warty. 

Rzeka Wiercica płynie w odległości ok. 400 m od wschodniej granicy przedmiotowego terenu, bierze 

swój początek w krasowych źródłach Zygmunta i Elżbiety na południe od Złotego Potoku. Rzeka 

posiada zmienne warunki zasilania i przepływu podobnie jak i źródła, które mają charakter 

szczelinowo – krasowy. Są to bardzo liczne źródła spływowe, wypływające szczelinami lub w postaci 

źródeł pulsujących. Do najważniejszych należą Źródła Zygmunta, Źródła Elżbiety, Źródła Zdarzeń 

i Źródła Spełnionych Marzeń. 

Obszar opracowania położony jest w strefie wododziału IV rzędu pomiędzy rzeką Wiercicą 

a bezimiennym jej dopływem.  Wody powierzchniowe na terenie opracowania nie występują. 

3.7 Klimat i warunki topoklimatyczne. 

 Umiarkowaną strefę klimatyczną i środkowopolski region klimatyczny, w których położony jest 

przedmiotowy teren, charakteryzują częste i szybkie napływy i przemieszczanie się aktywnych 

układów barycznych, powodujących ścieranie się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, 

w wyniku czego klimat odznacza się dużą zmiennością pogody. Obszar gminy został zaliczony do    

Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński), którą charakteryzują następujące 

elementy: 

• średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 - 8,0 °C,  

• najcieplejszym miesiącem roku jest lipiec 18°C - 18,5°C, najchłodniejszym styczeń -3°C, 

• średnioroczna amplituda temperatury powietrza 20 do 21°C, 
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• średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą 650 – 700 mm; najwięcej odpadów 

otrzymuje letnia pora roku z maximum w lipcu, a najmniej zimą z minimum w styczniu i lutym; 

duży % opadów występuje w formie burzowej; okres burzowy wynosi aż 135 dni i jest drugim 

po Tatrach, 

• okres wegetacyjny z temperaturą powyżej +5° trwa 210-220 dni, 

• liczba dni z pokrywą śnieżną średnio wynosi 80 dni, 

• dni z przymrozkami notuje się przeciętnie nieco powyżej 100, a z mrozem 50, 

• największa wilgotność względna występuje w chłodnej połowie roku z największą średnią 

miesięczną w grudniu i listopadzie, najniższa natomiast występuje w maju i czerwcu; cechą 

charakterystyczną jest występowanie niskiego współczynnika wilgotności, 

• największe zachmurzenie przypada na miesiące: listopad, grudzień i luty, najmniejsze zaś na 

miesiące: styczeń, wrzesień, październik, 

• dominują wiatry zachodnie z udziałem wiatrów południowo-zachodnich w chłodnej porze roku 

i północno-zachodnich w ciepłej porze roku oraz duża liczba cisz. Średnia prędkość wiatru to 

2,4 m/s, chociaż zdarzają się porywy do 50 m/s. 

 

 Warunki topoklimatyczne na przedmiotowym terenie są na ogół korzystne ze względu na brak 

stoków o znacznym nachyleniu, głęboko zalegający poziom wód gruntowych (5 – 10 m p.p.t.) oraz 

dobre warunki przewietrzania. Obecne zagospodarowanie terenu sprzyja jego przewietrzaniu 

ponieważ  nie występują bariery dla swobodnego przepływu powietrza. Najlepsze usłonecznienie 

cechuje wyniesienie w części północno – wschodniej terenu o ekspozycji południowo – zachodniej. 

Na pozostałym obszarze warunki nasłonecznienia są obojętne, bowiem nie występują stoki i zbocza 

dolin o znaczniejszym nachyleniu. Tereny o bardzo niekorzystnym nasłonecznieniu nie występują. 

3.8 Stan sanitarny atmosfery 

  Na terenie opracowania nie jest prowadzony monitoring powietrza. Najbliżej obszaru 

opracowania znajduje się automatyczna stacja monitoringu powietrza, zlokalizowana w Złotym 

Potoku (leśniczówka Kamienna Góra). Mierzone tutaj parametry to: pył zawieszony PM10, dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, ozon, a od 2010 roku prowadzony jest również monitoring rtęci.  

W 2011 r. przekroczenia dopuszczalnych norm na tym stanowisku pomiarowym dotyczyły ozonu 

i pyłu zawieszonego. Przekroczenia ozonu dotyczyło miesięcy od marca do października, pyłu 

zawieszonego w miesiącu listopadzie. 

 Zgodnie z oceną jakości powietrza w województwie śląskim, obejmującą 2010 r. teren gminy 

sklasyfikowano w klasie C ze względu na ochronę zdrowia z powodu zanieczyszczenia 

benzo(a)pirenem, pyłem zawieszonym i dwutlenkiem siarki, co oznacza konieczność włączenia 

obszaru do odpowiednich programów ochrony powietrza. Ze względu na pozostałe zanieczyszczenia 

takie jak: dwutlenek azotu, benzen, ołów, tlenek węgla, arsen, kadm i nikiel gmina znalazła się 
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w klasie A, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym 

poziomie. W ocenie rocznej ze względu na kryteria ustanowione w celu ochrony roślin gmina znalazła 

się w klasie A (brak przekroczeń dla tlenku azotu i dwutlenku siarki), nie wymagającej podejmowania 

działań dla poprawy stanu czystości powietrza.  

 O stanie czystości powietrza decyduje emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.  

Głównym składnikiem emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń gazowych w gminie jest dwutlenek 

węgla, który jest głównym produktem reakcji spalania paliw kopalnych w celach energetycznych 

i technologicznych. Nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin, jednak ma 

znaczący wpływ na zmiany klimatyczne – ocieplenie globalne, które to zjawisko jest problemem 

ogólnoświatowym. Natomiast już takie związki jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pyły 

stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W niewielkich ilościach emitowane są również 

związki chloropochodne, węglowodory aromatyczne i alifatyczne oraz sadza. Razem z pyłem do 

atmosfery dostają się związki metali ciężkich, pierwiastki promieniotwórcze oraz benzo(a)piren – 

powszechnie uważany za substancje silnie kancerogenną, szkodliwą już w najmniejszych stężeniach. 

Znaczne przekroczenia dopuszczalnych wielkości występują przy pomiarze pyłu zawieszonego oraz 

benzo(a)pirenu. Ten ostatni wykazuje szczególnie wysokie stężenie w okresie zimowym (sezon 

grzewczy), kiedy to wzrasta emisja z domów jednorodzinnych przy spalaniu paliw dla celów 

grzewczych.  

 Zanieczyszczenia ze źródeł komunikacyjnych, które są wynikiem spalania paliw, ścierania 

opon  i okładzin ciernych emitowane nisko nad ziemią, oddziałują na jakość powietrza szczególnie 

w najbliższym otoczeniu dróg i są uzależnione od natężenia ruchu. W obszarze opracowania ani 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują ciągi komunikacyjne o znacznym natężeniu ruchu. 

Najistotniejszym źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych na obszarze gminy jest droga krajowa  - 

DK 46 oraz droga wojewódzka nr 793.   

3.9 Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów 

 

Świat roślin 

 Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (W. Szafer) obszar rejonu opracowania 

położony jest w prowincji Niżowo-Wyżynnej środkowoeuropejskiej działu A – Bałtyckiego w poddziale 

Pas Wyżyn Środkowych w krainie 15 – Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej w okręgu środkowym. 

 Szata roślinna gminy Janów ma bardzo zróżnicowany charakter. Urozmaicone ukształtowanie 

powierzchni, czynniki mikroklimatyczne, istniejące kontrasty glebowe oraz obecność skał wapiennych 

powodują ogromną różnorodność ekologiczną siedliska. Typowy dla gminy jest mozaikowy rozkład 

wybitnie odmiennych, sąsiadujących ze sobą skrajnie różnych biotopów. Od suchych i ciepłych do 

wilgotnych i chłodnych zalesionych enklaw i terenów otwartych. Dzięki tej różnorodności środowiska 

wytworzyło się tu bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. Środowiska ciepłe skupiają gatunki 
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południowe, natomiast zimne – gatunki górskie i borealne. Lasy stanowią podstawowy składnik 

potencjału przyrodniczego gminy, pokrywają około 50% jej powierzchni. Wzgórza porastają lasy 

liściaste o naturalnym charakterze z występującym dużym zróżnicowaniu lasów bukowych. 

Fitocenozy leśne reprezentowane tu są przez cztery zespoły buczyn, wśród których dominuje żyzna 

buczyna sudecka. Wąwozy i dolinki okresowo czynnych potoków zajmuje grąd lipowo-grabowy. 

W obniżeniach terenu wypełnionych piaskami polodowcowymi występują płaty borów sosnowych 

i sosnowo-dębowych pochodzące ze sztucznych nasadzeń. Oprócz zróżnicowanych zbiorowisk 

leśnych bardzo charakterystyczne są występujące na skałach i piaskach murawy psamofilne 

i kserotermiczne, złożone z ponad 1600 gatunków roślin naczyniowych. Na terenie gminy Janów 

stwierdzono występowanie endemicznych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt jak: Warzucha Polska, 

Buławnik Czerwony, Widłak Wroniec czy Wypławek Alpejski, Źródlarka Karpacka i Kiełż Zdrojowy - 

relikt epoki lodowcowej.  

 Na terenie objętym opracowaniem nie występują naturalne zbiorowiska roślinne. Zbiorowiska 

roślinne na analizowanym obszarze to zbiorowiska związane z  uprawami rolniczymi. Na terenach 

użytkowanych rolniczo, roślinom uprawnym towarzyszą zbiorowiska chwastów segetalnych, których 

skład gatunkowy uzależniony jest głównie od naturalnych warunków siedliska, stosowanych technik 

upraw i zabiegów agrotechnicznych. Znaczną powierzchnię analizowanego obszaru stanowią 

odłogowane grunty rolne, zwłaszcza w południowej i zachodniej części – tereny najsłabszych  gleb, 

które stopniowo zarastają samoczynnie pojawiającymi się gatunkami takich drzew jak sosna 

pospolita Pinus sylvestris i brzoza brodawkowata Betula pendula, tworząc zadrzewienia 

wzbogacające ekosystemy i stanowiące miejsca schronienia fauny. Na siedliskach wtórnych, silnie 

zmienionych przez człowieka występują zbiorowiska ruderalne, powstałe mimo woli człowieka, jako 

towarzyszące osadnictwu i szlakom komunikacyjnym.    

 

Świat zwierząt.  

 Warunki klimatyczne oraz występujące zbiorowiska roślinne zdecydowały o świecie zwierząt 

występującym na obszarze gminy Janów. Bogactwo kompleksów leśnych sprzyja występowaniu 

wielu gatunków rzadkich i endemicznych. Na obszarze odnotowano stanowiska cennych 

bezkręgowców: pachnicy dębowej i ślimaka ostrokrawędzistego. Stwierdzono występowanie wielu 

cennych gatunków nietoperzy, które znajdują znakomite ostoje w licznych na terenie parku jaskiniach 

i schroniskach skalnych: podkowiec mały, mopek, nocek łydkowłosy, nocek orzęsiony, nocek 

Bechsteina, nocek duży. Ponadto występują gatunki chronione: kumak nizinny,  minóg strumieniowy, 

głowacz białopłetwy, pachnica dębowa.  

Poza pospolitymi ssakami owadożernymi i gryzoniami (jeżami, kretami, wiewiórkami, ryjówkami 

aksamitnymi, myszami leśnymi i zaroślowymi), licznie występują tu drobne drapieżniki: lisy, kuny 

leśne, domowe i łasice. Grupę ssaków łownych reprezentują zające, dziki, sarny i jelenie. Do rzadziej 
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spotykanych zwierząt należą borsuki, tchórze i gronostaje. 

 Ptaki rejonu opracowania reprezentują zarówno gatunki lęgowe należące do częstych, 

szeroko rozpowszechnionych i typowych przedstawicieli awifauny krajobrazu rolniczego jak również 

związane z siedliskami leśnymi. Wśród gatunków związanych z terenami leśnymi warto wymienić: 

dzięcioła dużego i zielonego, mysikrólika, ziębę, gołębia grzywacza, drozda śpiewaka, dzwońca, 

rudzika, kukułkę, kwiczoła, pierwiosnka, sójkę oraz duże ptaki drapieżne: jastrzębia i myszołowa 

zwyczajnego. Na terenach otwartych pól uprawnych i łąk spotykane są dzierzby gąsiorek, jaskółki 

dymówki, jerzyki, kopciuszki, trznadle, skowronki, pliszki żółte i siwe. W wielu częściach gminy, na 

terenach otwartych sąsiadujących z leśnymi zagajnikami (wśród wysokich traw) pojawiają się 

bażanty, przepiórki i kuropatwy. 

Gady są reprezentowane przez następujące gatunki: padalca zwyczajnego, zaskrońca zwyczajnego, 

gniewosza plamistego, żmiję zygzakowatą, jaszczurkę żyworodną i zwinkę.  

 

Ochrona prawna zasobów przyrody 

 Obszar opracowania położony jest w obrębie  otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 

(mapa nr 2). 

3.10 Krajobraz  

 Gmina Janów jest niezwykle atrakcyjna turystycznie. Atrakcyjność ta wynika z występujących 

tu walorów przyrodniczych i krajobrazowych, urokliwej doliny rzeki Wiercicy. Gmina odznacza się 

również bogatymi walorami historycznymi - Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku, związany jest  

z poetą polskiego romantyzmu Zygmuntem Krasińskim. Występuje również szereg innych obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków a także znajdujących się w ewidencji zabytków. 

 Natomiast teren objęty analizą charakteryzuje się przeciętnymi walorami krajobrazowymi ze 

względu na pokrycie i ukształtowanie terenu. W jego obrębie obiektami o wartościach kulturowych są: 

stanowisko archeologiczne (1 z 7 zlokalizowanych na terenie miejscowości Janów) wraz ze strefą 

obserwacji archeologicznej oraz krzyż, zlokalizowany przy rozwidleniu ulicy Żurawskiej i drogi polnej 

w północnej części obszaru opracowania.  

Rozpatrując stan zachowania krajobrazu przedmiotowego terenu, uwzględniający sposób 

użytkowania ziemi można określić krajobraz pól i terenów zadrzewionych jako harmonijny. 
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3.11 Klimat akustyczny i emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 

 Na obszarze objętym opracowaniem nie występują istotne źródła emisji niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego tj. linie elektroenergetyczne wysokich napięć, stacje 

energetyczne czy też w postaci obiektów radiokomunikacyjnych, w tym: stacji nadawczych radiowych 

i telewizyjnych, obiektów radiolokacyjnych.  

Źródłem emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego w obrębie przedmiotowego 

terenu jest linia energetyczna  średniego napięcia 15 kV. 

 

4.  Ocena tendencji zmian w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń  
projektowanego dokumentu 

  

 Na obszarze opracowania obowiązuje plan miejscowy, przyjęty w 2005 roku Uchwałą 

Nr 217/XXXVI/2005,  w którym dla przedmiotowego terenu ustalono przeznaczenie – tereny rolnicze 

oraz drogi.  W przypadku braku realizacji projektowanej zmiany ww. planu należy się spodziewać 

zachowania obecnych tendencji tzn. częściowego wykorzystania rolniczego gruntów lepszej jakości 

oraz  stopniowego zarastania terenu na skutek sukcesji wtórnej, po zaniechaniu upraw rolniczych na 

słabych gruntach. Z punktu widzenia funkcjonowania środowiska przyrodniczego jest to zjawisko 

niezwykle korzystne, gdyż grunty te ewoluują w kierunku naturalnych zbiorowisk roślinnych, często 

wartościowych. Poprawiają się warunki bytowania wielu gatunków zwierząt. Ogólnie proces ten 

przyczynia się do wzrostu bioróżnorodności. Zmiany środowiska na tym terenie należy rozpatrywać 

w powiązaniu z oddziaływaniami zewnętrznymi związanymi z funkcjonowaniem większego obszaru, 

co ma niewątpliwy wpływ na jakość poszczególnych komponentów środowiska na terenie 

opracowania.   

 W efekcie kosztem recesji rolnictwa następuje zarówno wzrost potencjału biologicznego 

obszaru, jak i wzrost presji na przejmowanie takich terenów  pod zabudowę. Obowiązujące studium 

wyznacza dla przedmiotowego terenu kierunek przeznaczenia – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna w formie budownictwa skoncentrowanego. Niniejszy plan miejscowy stworzy warunki 

przestrzenne dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, kształtowania przestrzeni zgodnie 

z predyspozycjami obszaru w sposób kontrolowany i zrównoważony w oparciu o zasadę ładu 

przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Sporządzenie planu miejscowego umożliwi 

kształtowanie przestrzeni poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące: kompozycje funkcjonalno-

przestrzenną, w tym relacje pomiędzy zabudową istniejącą i planowaną do realizacji, relacje 

z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania 

z układem zewnętrznym, systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej, a także 

racjonalnie wykorzystanej przestrzeni i uporządkowanym układzie urbanistycznym. 
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5. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie prawnej na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody 

 

 Obszar opracowania położony jest w obrębie otuliny Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” 

poza terenami cennymi przyrodniczo, objętymi formami ochrony przyrody. Obecnie obowiązujące 

przepisy prawa nie narzucają żadnych ograniczeń w związku z położeniem w otulinie parku.  

 Nie ulega wątpliwości, że ustalenia planu będą mieć wpływ na przyszłe zagospodarowanie 

terenów, a tym samym na stan i funkcjonowanie środowiska, a zwłaszcza na takie jego komponenty 

jak: krajobraz, świat roślin i zwierząt, gleby, wody  a także mogą wpływać na zdrowie człowieka. 

 Do najistotniejszych problemów środowiska z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

mających wpływ nie tylko na ochronę obszarów cennych przyrodniczo, ale również na obszar 

w szerszym kontekście, należy przede wszystkim ograniczenie zagrożeń antropogenicznych: 

� ochrona zasobów wodnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 w tym obszaru 

zasobowego ujęcia wody Julianka oraz zapewnienie korzystnych warunków ich odtwarzania, 

� ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, 

� ograniczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia ludzi wynikających z sąsiedztwa 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz istniejących terenów o funkcji 

produkcyjnej, 

� ograniczenie zagrożeń wynikających z występowania obniżenia dolinnego (sucha dolina - linii 

spływu wód opadowych i roztopowych), dodatkowo w warunkach słabej przepuszczalności 

podłoża utrudniającej wsiąkanie wody. 

 

6. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym. 

 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym 

realizowane są w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne w tym ustawy i rozporządzenia. Należy 

zauważyć, że ustawa 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, na podstawie której sporządzona została niniejsza prognoza jest aktem prawnym 

dostosowującym ustawodawstwo naszego kraju do wymogów unijnych w zakresie strategicznych 

ocen oddziaływania na środowisko. Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de 

Janeiro w dniu 05 czerwca 1992 roku wprowadza procedury wymagające wykonania oceny 

oddziaływania na środowisko projektów, które mogą mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej.  

 Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym zostały ujęte w Polityce Ekologicznej 

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, w której zwrócono szczególną uwagę na 

aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Projektowany plan miejscowy powinien spełniać 
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wymogi zawarte w tym dokumencie tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną 

gospodarkę. O zasadzie zrównoważonego rozwoju mówi Konstytucja RP w art. 5 – „Rzeczpospolita 

Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Kryteria 

zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w projektowanym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego m.in. poprzez zapisanie jak najbardziej racjonalnych zasad 

zagospodarowania przestrzeni objętej planem. 

 Innym dokumentem mającym na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia jest Decyzja 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca Szósty Program Działań 

Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. Program ten ma na celu stabilizację stężenia w powietrzu 

gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego na poziomie, który nie będzie powodował 

nienaturalnych zmian klimatycznych na ziemi. Porusza również kwestię substancji 

zanieczyszczających produkowanych przez człowieka, które powodują negatywny wpływ, lub 

stanowią poważne ryzyko dla zdrowia ludzkiego. Kolejnym celem programu jest ochrona i odnowa 

istniejących systemów przyrody oraz ograniczenie wymierania różnorodności biologicznej. Inne cele 

to założenia dotyczące lepszego wykorzystania zasobów, gospodarki odpadami i zrównoważonego 

rozwoju. Dokument ten wskazuje szereg zadań mających na celu m.in. osiągnięcie poziomów jakości 

ziemi i wody powierzchniowej, które nie wywołują znacznego wpływu oraz zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego i środowiska naturalnego. W ramach tych ustaleń mieszczą się w szczególności zapisane 

zasady ochrony środowiska i zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej służące ochronie zasobów i jakości wód podziemnych oraz powietrza a także 

ograniczania uciążliwości obiektów. 

 W przypadku analizowanego projektu planu nie znajdują zastosowania dyrektywy będące 

podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000, której celem jest zachowanie zagrożonych 

wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy (Dyrektywa Rady 

79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków  - Dyrektywa Ptasia oraz 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory - Dyrektywa Siedliskowa) ze względu na brak występowania na terenie 

opracowania siedlisk i gatunków będących w kręgu zainteresowania UE. 

 Z powyższego wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 

międzyczłonkowskim i krajowym zostały przynajmniej częściowo uwzględnione w planie miejscowym, 

dla którego sporządzona została niniejsza prognoza. W projekcie planu znajduje to wyraz przede 

wszystkim w ustaleniach dotyczących zapisania jak najbardziej racjonalnych zasad kształtowania 

przestrzeni objętej planem. 
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7.   Przewidywane znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

oraz integralność tych obszarów a także na cele i przedmiot ochrony Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” 

 

 W  odległości ok. 1 km od obszaru opracowania położony jest obszar Natura 2000 Ostoja 

Złotopotocka (PLH240020), obejmujący - jeden z najcenniejszych fragmentów Wyżyny Krakowsko-

Częstochowskiej cechujący się dużą różnorodnością siedliskową - stanowiący miejsce występowania 

gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem i reliktów glacjalnych. Jest to miejsce, gdzie spotykają 

się 4 zespoły buczyn: sudecka, żyzna niżowa, kwaśna i ciepłolubna buczyna storczykowa. 

W źródliskach Wiercicy znajduje się jedno z 3 zastępczych stanowisk endemicznej rośliny - warzuchy 

polskiej Cochlearia polonica. Utrzymuje się ono od 1977 r, choć liczebność populacji jest stale 

niewielka - kilkanaście osobników. Na obszarze odnotowano stanowiska cennych bezkręgowców: 

pachnicy dębowej Osmoderna eremita i ślimaka ostrokrawędzistego Helicigona lapicida. Obszar 

charakteryzuje się bogatą chiropterofauną, z 6 gatunkami z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej 

(m.in. podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, nocek Bechsteina Myotis bechsteini, nocek 

orzęsiony Myotis emarginatus). Namuliska jaskiń kryją cenny materiał paleontologiczny. Cenne są 

także wapienne ostańce z kserotermicznymi murawami w części wschodniej. Ostoja stanowi "polskie 

centrum zróżnicowania lasów bukowych": występują tu aż cztery zespoły buczyn - kwaśna buczyna 

niżowa, żyzna buczyna niżowa, żyzna buczyna sudecka i buczyna storczykowa.  

 Projektowane przeznaczenie terenu w analizowanym dokumencie nie daje podstaw do obaw, 

aby oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku jego realizacji mogło mieć wpływ na cele i 

przedmiot ochrony wyznaczonych obszarów NATURA 2000, a także na ich integralność.  

 Obszar opracowania położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Zgodnie 

z ustawą o ochronie przyrody park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji 

tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Akcentem dominującym w krajobrazie parku 

są ostańce zbudowane głównie z wapieni górnojurajskich (mogoty), liczne jaskinie i schroniska 

skalne, źródła, oraz znaczną liczbę rozległych obniżeń wypełnionych piaskami rzecznolodowcowymi. 

Czynnikiem wpływającym na rozwój rzeźby tego terenu jest zjawisko krasowienia. Spośród zwierząt 

na szczególną uwagę zasługują nietoperze, które znajdują znakomite ostoje w licznych na terenie 

parku jaskiniach, schroniskach skalnych i starych wyrobiskach. W granicach Parku Krajobrazowego 

Orlich Gniazd znajdują się obszary bardzo cenne przyrodniczo. Najważniejsze z nich, jako ostoje, 

weszły w sieć obszarów chronionych Natura 2000.  

W granicach tego obszaru znajdują się również inne tereny objęte ochroną prawną - rezerwaty 

przyrody: "Parkowe", "Kaliszak", "Bukowa Kępa" i "Ostrężnik" 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r.  (Dz. U. 
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Woj. Śl. z 2006 r. nr 51, poz. 1423 ze zmianą  Dz. U. Woj. Śl. z 2007 r. nr 58, poz. 1253) 

w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd szczególnymi celami ochrony w Parku 

Krajobrazowym jest ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu jako syntezy wartości przyrodniczych i 

kulturowych, a zwłaszcza zachowanie: 

• zróżnicowanej rzeźby terenu Wyżyny Częstochowskiej z elementami rzeźby krawędziowej 

i krasowej, w tym ostańcami skalnymi, jaskiniami, schroniskami skalnymi, lejami i źródłami; 

• szaty roślinnej, w tym specyficznego rozkładu przestrzennego zbiorowisk roślinnych oraz 

zbiorowisk muraw kserotermicznych; 

• bogactwa flory i fauny z gatunkami reliktowymi i endemicznymi; 

• walorów krajobrazowych, w tym elementów charakterystycznego krajobrazu kulturowego 

z ruinami warowni jurajskich oraz krajobrazu rolniczego, w celu popularyzacji tych wartości 

w warunkach zrównoważonego rozwoju. 

 Projektowane przeznaczenie terenu w analizowanym dokumencie nie daje podstaw do obaw, 

aby oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku jego realizacji mogło mieć wpływ na na 

cele i przedmiot ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

 

8. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 
 
 Projekt planu wprowadza na obszarze objętym planem zakaz lokalizacji inwestycji 

kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko (jt. Dz.U. z 2013r., poz. 1235). W związku z realizacją ustaleń planu nie powstaną tutaj 

również zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu 

ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

8.1 Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną 

 Obszar objęty opracowaniem charakteryzuje się przeciętnymi walorami przyrodniczymi, 

położony jest na terenie otuliny parku Krajobrazowego ”Orlich Gniazd”. Nie występują tutaj siedliska 

cenne przyrodniczo, które mają szczególne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. 

Prognozowany wpływ ustaleń planu na różnorodność biologiczną będzie nieistotny. Przeznaczenie 

terenów pod zabudowę, wiązać się będzie z likwidacją występującej pokrywy roślinnej. W celu 

minimalizacji strat w tym zakresie projekt planu określa minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – 60%, terenów zieleni 

urządzonej (ZU) – 60% i terenów zabudowy usługowej i rzemieślniczej (U) – 40%. 

 Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości 

nieodwracalne. Na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu 
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oddziaływania. Z lokalnym, bezpośrednim zubożeniem lub zlikwidowaniem istniejącej roślinności 

spotkamy się w miejscu powstania nowych obiektów kubaturowych. Mimo częściowej utraty 

istniejących terenów aktywnie biologicznych nie prognozuje się istotnych negatywnych strat dla 

bioróżnorodności.  

 Realizacja ustaleń nie spowoduje utraty istotnych siedlisk zwierząt oraz nie spowoduje 

znaczącego negatywnego oddziaływania na zwierzęta ze względu na fakt lokalizowania inwestycji 

poza miejscami występowania cennych gatunków oraz poza korytarzami migracyjnymi zwierząt. 

Największe zmiany wystąpią w faunie glebowej, która w miejscu posadowienia obiektów 

budowlanych utraci swoje siedliska. Wprowadzenie zabudowy na tereny otwarte prawdopodobnie 

spowoduje synantropizację flory i fauny, zwłaszcza pospolitych gatunków roślin, ptaków, drobnych 

gryzoni  typowych dla terenów zabudowanych. 

 W kontekście funkcjonowania przyrody ożywionej i zrekompensowania utraty powierzchni 

biologicznie czynnej, niewątpliwie pożądanym działaniem będzie wprowadzenie zalesień na terenach 

przeznaczonych pod zalesienia w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego. 

  

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na szatę roślinną, świat zwierzęcy i różnorodność biologiczną: 

� charakter zmian –  bez znaczenia, negatywny; 

� typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie; 

� okres trwania oddziaływania – stałe,  długoterminowe; 

� zasięg oddziaływania – lokalny, miejscowe; 

� trwałość przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne. 

8.2 Oddziaływanie na ludzi 

 Oddziaływanie na ludzi będzie się wiązało z kształtowaniem warunków zdrowotnych, na które 

wpływ wywiera: stan sanitarny powietrza atmosferycznego, hałas oraz wiąże się z występowaniem 

różnego rodzaju zagrożeń. 

 Na etapie inwestycyjnym (realizacji ustaleń) odczuwalny będzie okresowy wzrost natężenia 

hałasu, związany z pracą sprzętu budowlanego i transportem materiałów budowlanych. Emisja 

hałasu w trakcie budowy jest traktowana jako prace okresowe i nie podlega regulacji prawnej w tym 

zakresie. Należy jednak zastosować ochronę przed hałasem polegającą na ograniczeniu czasu pracy 

najbardziej hałaśliwych urządzeń w ciągu doby, z wykluczeniem godzin nocnych.  

 Podstawowymi, źródłami zmian warunków akustycznych na etapie funkcjonowania inwestycji 

będą: 

� powstanie nowych źródeł hałasu związanych z obiektami usługowymi i rzemieślniczymi; 

� wzrost natężenia ruchu samochodowego, związany z obsługą komunikacyjną ww. obiektów 

oraz terenów zabudowy mieszkaniowej. 
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 W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania istotnych zagrożeń dla 

zdrowia i życia ludzi. Oczywiste jest, że wprowadzenie funkcji mieszkaniowej, usługowej 

i rzemieślniczej wpłynie na: 

� pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego, 

� zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów na tym terenie, 

� zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków, 

� wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną. 

Przewiduje się, że wyżej wymienione oddziaływania nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych 

norm dla poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego ani zagrożeń dla zdrowia i życia 

ludności. 

 Na etapie eksploatacji obiektów wpływ ustaleń planu na stan sanitarny powietrza 

atmosferycznego będzie nieznacznie negatywny w kontekście kształtowania warunków zdrowotnych, 

gdyż plan dopuszcza możliwość realizacji nowych obiektów, mogących stanowić nowe źródła emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Potencjalne nowe źródła będą związane głównie z użytkowaniem 

pieców grzewczych w gospodarstwach domowych, stąd istotniejsze pogorszenie jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie opracowania i w jego otoczeniu przewiduje się w sezonie grzewczym. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło projekt planu ustala zasadę unikania lub ograniczania emisji gazów 

cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenia tzw. niskiej 

emisji, w szczególności poprzez wykorzystywanie do ogrzewania obiektów energii elektrycznej, 

energii ze źródeł odnawialnych, odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, co pozwoli na 

ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych.  

 Odnosząc się do zanieczyszczeń powodowanych przez źródła komunikacyjne to plan nie 

przewiduje powstania nowych ciągów drogowych o dużym natężeniu ruchu, które mogłyby istotnie 

wpłynąć na  zwiększenie oddziaływania spalin samochodowych na zanieczyszczenie powietrza 

i warunki zdrowotne.  

 Tereny komunikacji są również źródłem hałasu i wibracji niekorzystnie oddziałujących na 

zdrowie ludzi. Na wartości poziomów dźwięku hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: 

natężenie ruchu, moc akustyczna pojazdów biorących udział w ruchu, prędkość pojazdów, liczba 

źródeł na jednostkę powierzchni („zagęszczenie” źródeł hałasu), rodzaj i stan nawierzchni, płynność 

ruchu,  parametry arterii oraz zagospodarowanie jej otoczenia. W wyniku realizacji ustaleń projektu 

planu nie przewiduje się znaczącego negatywnego wzrostu oddziaływań komunikacji w zakresie 

hałasu i wibracji. 

Plan ustala obowiązek ochrony przed hałasem i zapewnienie standardu akustycznego dla terenów, 

w rozumieniu przepisów Prawa ochrony środowiska, poprzez wskazanie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, dla terenów oznaczonych symbolami MN jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  
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 Projektowane tereny zabudowy o funkcji mieszkaniowej w części wschodniej znajdują się w 

rejonie trenów zabudowy o funkcji produkcyjnej. Projekt planu przewiduje również lokalizację 

obiektów usługowych i rzemiosła, które potencjalnie mogą stanowić źródło zanieczyszczeń 

wynikające z procesów wytwórczych. Zgodnie z projektem planu oddziaływanie prowadzonych 

działalności, polegające w szczególności na wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza, emisji 

hałasu oraz wytwarzaniu pól elektromagnetycznych nie powinno powodować przekroczenia 

standardów jakości środowiska poza terenem, w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny. W celu minimalizacji 

niekorzystnego oddziaływania projekt planu wprowadza teren zieleni izolacyjnej o szerokości 4 m - 

mającej na celu odseparowanie terenu istniejącej zabudowy produkcyjnej oraz terenu usług 

i rzemiosła od terenów mieszkaniowych. Ustalenia projektu planu przewidują także analogiczne 

rozwiązania w przypadku graniczenia funkcji mieszkaniowej i usług innych niż podstawowe, 

w obrębie terenów mieszkaniowych. 

 Oddziaływanie na ludzi to także oddziaływanie w wyniku emisji niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego. Dla ograniczenia wpływu na zdrowie ludzi pól 

elektromagnetycznych do ustaleń planu wprowadzono nakaz zachowania odległości poszczególnych 

elementów inwestycji od napowietrznych linii elektroenergetycznych uwzględniających dopuszczalne 

poziomy pól elektromagnetycznych. 

 Na przedmiotowym terenie nie występują zagrożenia w postaci zagrożeń powodziowych. 

Zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby niniejszego planu pewne 

ograniczenia wynikają z występowania obniżenia dolinnego w centralnej części obszaru - lokalizacja 

zabudowy w dnie suchej doliny stwarza niebezpieczeństwo związane ze skoncentrowanym spływem 

wód opadowych w jej obrębie. Projektowane obiekty nie powinny w istotny sposób utrudniać odpływu 

(przepływu) wód opadowych, również nie powinny pogarszać warunków wodnych w obrębie 

sąsiednich nieruchomości (należy wykluczyć zmianę ukształtowania terenu i budowę niektórych 

rodzajów ogrodzeń, które mogłyby wpłynąć w niekorzystny sposób na przepływ wód 

powierzchniowych). Uwarunkowanie powyższe znalazło odzwierciedlenie w ustaleniach planu 

poprzez wprowadzenie szczególnych warunków dotyczących zabudowy i zagospodarowania terenu 

w zasięgu obniżenia dolinnego, zakazujących zmiany ukształtowania terenu/powierzchni ziemi oraz 

zagospodarowania i zabudowy terenu w sposób, który będzie utrudniał spływ wód opadowych, 

w szczególności – podmurówek ogrodzeń w formie pełnych ścian, itp. 

 Innym rodzajem zagrożenia może być wystąpienie poważnej awarii. Prawo Ochrony 

Środowiska definiuje poważną awarię jako zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 

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

jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
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 Najwięcej nadzwyczajnych zagrożeń środowiska powodowanych jest przez transport na 

skutek wypadków drogowych z udziałem samochodów przewożących materiały niebezpieczne. 

Skutki awarii dotyczą przede wszystkim skażenia: gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

powietrza, stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obszar położony jest poza zasięgiem tras 

przewozu materiałów niebezpiecznych. Nie można całkowicie wykluczyć powstania na analizowanym 

terenie zdarzeń krytycznych tzn. pożarów, eksplozji, awarii, jednak prawdopodobieństwo ich 

wystąpienia jest niewielkie.  

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na ludzi: 

• charakter zmian – bez znaczenia, negatywne; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania – stałe, chwilowe, krótkoterminowe; 

• zasięg oddziaływania – miejscowe, lokalne; 

• trwałość przekształceń – odwracalne. 

8.3 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

 Oddziaływanie na wody należy rozpatrywać w dwóch aspektach: w aspekcie ich stanu 

sanitarnego oraz w aspekcie ich zasobów, w tym warunków odpływu i retencji. 

 Zaproponowane w ustaleniach projektu planu rozwiązania w zakresie odprowadzana ścieków 

komunalnych, przemysłowych i opadowych nie powinny być źródłem zanieczyszczenia wód. 

W zakresie ścieków bytowych i komunalnych ustalono budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Sposób 

postępowania ze ściekami przemysłowymi podlega przepisom z zakresu ustawy - Prawo wodne. W 

zakresie rozwiązań dotyczących wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni 

zanieczyszczonych, analizowany dokument wprowadza nakaz utwardzenia lub uszczelnienia takich 

powierzchni w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód lub do ziemi 

oraz wymóg ujęcia i oczyszczenia ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych z tych powierzchni, 

do poziomów określonych w  przepisach z zakresu ustawy - Prawo wodne. 

 Zagrożenie dla jakości wód na etapie budowy mogą stwarzać zanieczyszczenia powstałe 

w trakcie wykonywania prac budowlanych przy użyciu specjalistycznego sprzętu (zwłaszcza 

substancje ropopochodne). Natomiast zagrożeniem po realizacji zagospodarowania mogą być 

nieprawidłowe rozwiązania gospodarki ściekowej. Przedostające się do wód ścieki wpływają na 

podwyższenie zawartości związków azotowych, chlorków, węglowodanów, sodu i potasu oraz 

występowanie podwyższonych stężeń metali ciężkich.  

 Zagrożenie dla środowiska wodnego mogą stanowić również powstające odpady, każde nowe 

zainwestowanie generuje wytwarzanie odpadów. Niewłaściwe ich gromadzenie może powodować 

przedostanie się zanieczyszczeń, przy udziale wód opadowych, do gruntu i wód. Dlatego też odpady 

wszelkiego typu powinny być selektywnie gromadzone, w szczelnych pojemnikach, przystosowanych 
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do tego celu i odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub 

wykorzystaniem.  W przypadku analizowanego dokumentu źródłem odpadów będą usługi i rzemiosło 

oraz gospodarstwa domowe. Zawarty w projekcie planu sposób postępowania z odpadami, a 

mianowicie: urządzenie miejsca do czasowego magazynowania (przetrzymywania lub gromadzenia) 

odpadów przed ich wywozem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, zasada segregacji odpadów u 

źródła ich powstania, a także zgodność postępowania z odpadami  z obowiązującymi przepisami w 

tym zakresie nie powinien być źródłem zagrożeń dla środowiska. 

 W związku z powiększeniem się terenów zajętych pod zabudowę na obszarze opracowania 

ulegną pogorszeniu warunki retencji gruntowej na rzecz zwiększenia odpływu wód opadowych. 

Wpływ projektowanych ustaleń planu na wody powierzchniowe, polegać będzie na zwiększonej ilości 

ścieków wymagających oczyszczenia oraz wzroście ilości wód odprowadzanych kanalizacją 

deszczową z pominięciem retencji gruntowej. Pokrycie części obszaru szczelnymi nawierzchniami 

przyczyni się do utrudnienia infiltracji wód opadowych do gruntu. Przewidywane ograniczenie 

infiltracji nie będzie jednak znaczące dla użytkowania lokalnych zasobów wód podziemnych. Nie 

przewiduje się, by projektowana zmiana wiązała się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na 

stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych. W kontekście ograniczenia odpływu wód opadowych 

z terenu opracowania, wprowadzono do ustaleń planu następującą zasadę – wody z powierzchni 

niezanieczyszczonych powinny być odprowadzane na powierzchnię biologicznie czynną w granicach 

działki budowlanej lub terenu, co pozwoliłoby ograniczyć nadmierny odpływ. 

 Realizacja ustaleń projektu planu na etapie budowy spowoduje oddziaływania pośrednie, 

krótkookresowe, odwracalne i o małym stopniu oddziaływania, natomiast na etapie eksploatacji 

oddziaływania na wody będą pośrednie, stałe. Ponadto wzrośnie ilość powstających ścieków w tym 

przemysłowych, komunalnych i opadowych oraz odpadów, które nie powinny być źródłem 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na wody: 

• charakter zmian – negatywny, bez znaczenia; 

• typ oddziaływania – pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania – stałe, chwilowe;  

• zasięg oddziaływania – lokalne, ponadlokalny; 

• trwałość przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne 

8.4 Oddziaływanie  na powietrze atmosferyczne 

 Prognozowany niewielki wzrost będzie wypadkową wzrostu emisji z ewentualnych instalacji 

grzewczych, wytwórczych w przypadku rzemiosła, wzrostu emisji zanieczyszczeń w wyniku 

intensyfikacji ruchu kołowego obsługującego tereny usługowe i rzemiosła, mieszkaniowe. 

Niekorzystne oddziaływanie na jakość powietrza może mieć miejsce zarówno na etapie realizacji 
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obiektów,  jak i eksploatacji.  

Na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, znaczące lecz 

ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio w jego otoczeniu. 

Oddziaływanie na zanieczyszczenia powietrza w trakcie realizacji ustaleń nastąpi w wyniku pracy 

sprzętu budowlanego i transportu materiałów budowlanych (spaliny) oraz w wyniku składowania 

materiałów budowlanych (ewentualne źródło zapylenia), a także w trakcie prac ziemnych (pylenie 

z powierzchni terenu pozbawionej roślinności, w zależności od warunków atmosferycznych). Wpływ 

przedsięwzięcia na warunki aerosanitarne w trakcie jego budowy będzie okresowy, ograniczony 

przestrzennie i jakościowo, jego ograniczenie można osiągnąć przez wygrodzenie terenów realizacji 

prac budowlanych, ewentualnie zwilżanie obszaru w sytuacjach małej wilgotności powietrza itp. Na 

etapie funkcjonowania źródłami zanieczyszczenia atmosfery na obszarze zainwestowania będą: 

� źródła ciepła projektowanych obiektów, 

� ewentualne procesy technologiczne prowadzonej działalności i rzemieślniczej, 

� motoryzacyjne zanieczyszczenia powietrza. 

Na etapie eksploatacji obiektów oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o niewielkim stopniu 

oddziaływania. Jako źródła ogrzewania należy wykorzystywać paliwa niskoemisyjne lub nieemisyjne 

dzięki czemu zanieczyszczenia nie wpłyną w istotnym stopniu na pogorszenie stanu atmosfery.  

 W wyniku realizacji ustaleń planu nie przewiduje się powstania negatywnych oddziaływań na 

powietrze atmosferyczne wynikających z procesów technologicznych, ponieważ plan dopuszcza 

wyłącznie usługi, które nie obejmują procesów charakterystycznych dla działalności przemysłowej 

i produkcyjnej.  Jednocześnie przeznaczenie terenu pod zabudowę rzemieślniczą może wiązać się 

z procesami wytwórczymi, jednak na etapie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej do 

projektu planu miejscowego niemożliwe jest określenie charakteru i zasięgu ich oddziaływania. 

Zmiany w obrębie obszaru związanego z lokalizacją zabudowy będą miały wpływ na wzrost 

natężenia ruchu drogowego oraz związany z tym wzrost zanieczyszczeń aerosanitarnych 

pochodzenia motoryzacyjnego. W nawiązaniu do obecnych tendencji proekologicznych na rynku 

motoryzacyjnym, w przyszłości spodziewany jest jednostkowy spadek emisji zanieczyszczeń przez 

pojazdy samochodowe.  

 . 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na powietrze: 

• charakter zmian – negatywne; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie;  

• okres trwania oddziaływania – stałe,  krótkoterminowe, długoterminowe; 

• zasięg oddziaływania – miejscowe, lokalne; 

• trwałość przekształceń – odwracalne. 
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8.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

 Realizacja ustaleń projektu planu będzie skutkować przekształceniami powierzchni ziemi, 

które związane będą z koniecznymi pracami ziemnymi dla potrzeb realizacji obiektów oraz 

wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Skutkiem będą niewielkie zmiany ukształtowania terenu 

wynikające z potrzeby uwzględnienia warunków posadowienia obiektów oraz likwidacja pokrywy 

glebowej w miejscach wykopów i przekształcenia fizykochemicznych właściwości gleb na terenie 

placu budowy. Nastąpi zmniejszenie powierzchni terenów biologicznie czynnych, co uniemożliwi 

w miejscach zabudowanych i utwardzonych naturalną wegetację roślin i zwierząt. Prace budowlane 

prowadzone w związku z realizacją ustaleń analizowanego projektu planu powinny minimalizować 

przekształcenia powierzchni ziemi i chronić ją przed erozją poprzez właściwe zagospodarowanie 

terenu i odprowadzanie wód opadowych, uwzględniać racjonalne wykorzystanie wierzchniej warstwy 

gleby zdejmowanej w trakcie wykonywania prac ziemnych i jej przywrócenie na terenach 

niezabudowanych  lub do rekultywacji innych terenów.  

  Na etapie budowy oddziaływania na powierzchnię ziemi będą bezpośrednie, krótkotrwałe 

i nieodwracalne w miejscu posadowienia obiektów. Natomiast na etapie eksploatacji oddziaływania 

będą pośrednie, stałe i o małym stopniu oddziaływania.  

Prognozowane przekształcenia są w większości nieuniknione i mają typowy charakter terenów 

nowych inwestycji związanych z rozwojem zabudowy. 

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi: 

• charakter zmian – negatywne, bez znaczenia; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania – stałe, krótkoterminowe; 

• zasięg oddziaływania – miejscowe; 

• trwałość przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne. 

8.6 Oddziaływanie na krajobraz  

 Realizacja ustaleń projektu planu dość istotnie wpłynie na krajobraz przedmiotowego terenu. 

Teren otwarty, dotychczas niezabudowany zostanie zajęty pod inwestycje. Wpływ na krajobraz będzie 

miał charakter oddziaływań pośrednich, długotrwałych lub nawet stałych.  

 Wpływ projektu planu na krajobraz w dużym stopniu będzie zależał od sposobu  

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz od jakości przyjętych rozwiązań 

architektonicznych. Ustalenia analizowanego dokumentu zawierają szereg ustaleń pozwalających na 

kształtowanie walorów krajobrazowych, które mogą pozytywnie wpłynąć na estetykę krajobrazu 

przedmiotowego terenu. Zasady dotyczące lokalizowania budynków mieszkalnych we frontowej 

części działki, garaży i budynków gospodarczych w głębi działki oraz wymóg odseparowania działki 
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budowlanej użytkowanej dla potrzeb działalności, które nie zaliczają się do usług podstawowych, 

zespołem roślinności o charakterze izolacyjnym i ogrodzeniem spełniającym taki sam cel, od 

sąsiednich działek budowlanych użytkowanych dla funkcji mieszkalnej, korzystnie wpłynie na 

kształtowanie walorów estetycznych  przedmiotowego terenu. 

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na krajobraz: 

• charakter zmian – pozytywne, negatywnie; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania – stałe; 

• zasięg oddziaływania – miejscowe, lokalne; 

• trwałość przekształceń – nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne. 

8.7 Oddziaływanie na klimat 

 Wpływ projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenów na warunki klimatyczne może się 

przejawiać poprzez emisję zanieczyszczeń, emisję ciepła traconego w procesach technologicznych 

i ogrzewania budynków, zakłócenie naturalnej równowagi cieplno – wilgotnościowej i radiacyjnej na 

skutek zwiększonego udziału sztucznego podłoża i tym samym wpływem na klimat w postaci 

skumulowanej z innymi terenami w skali globalnej. W przypadku analizowanych zmian wynikających 

z projektu planu emisja gazów cieplarnianych będzie wynikać w głównej mierze ze spalania paliw 

w celach grzewczych mniej technologicznych.   

 Do ograniczenia emisji dwutlenku węgla przyczyni się stosowanie kotłów o wysokiej 

sprawności, zasilanych paliwami niskoemisyjnymi lub stosowanie instalacji opartych o niskoemisyjne 

techniki spalania paliw szczególnie w przypadku spalania węgla kamiennego oraz stosowanie innych 

alternatywnych źródeł energii.  

 Podstawowe znaczenie dla warunków klimatycznych przedmiotowego terenu ma zachowanie 

istniejących części działek jako powierzchni biologicznie czynnych.  

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na klimat: 

• charakter  zmian –  bez znaczenia, negatywne; 

• typ oddziaływania – pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania – długoterminowe; 

• zasięg oddziaływania –  lokalne, ponadlokalne; 

• trwałość przekształceń – nieodwracalne, odwracalne. 

8.8 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

 W granicach obszaru objętego projektem planu nie występują udokumentowane złoża 

surowców mineralnych.  
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 Innym zasobem naturalnym środowiska są wody podziemne zgromadzone w Głównym 

Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP) nr 326 Częstochowa E w tym obszar zasobowy ujęcia 

Julianka.  Realizacja ustaleń planu nie wpłynie znacząco na warunki zasilania zbiornika, ani nie 

ograniczy dostępu do jego zasobów. 

 

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na zasoby naturalne: 

charakter  zmian –  bez znaczenia. 

8.9 Oddziaływanie na zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 

 Na terenie objętym planem nie występują zabytki. Obiektami o wartościach kulturowych są: 

stanowisko archeologiczne, obszar potencjalnego występowania stanowisk archeologicznych 

i reliktów historycznych, obejmujący (po zmianie projektu w wyniku uwzględnienia uwag) również 

istniejący krzyż. Z informacji zgłoszonych przez mieszkańców gminy wynika, że krzyż zlokalizowany 

przy rozwidleniu ulicy Żurawskiej i drogi polnej w północnej części obszaru opracowania upamiętniać 

może miejsce pochówku mieszkańców Janowa, zmarłych na cholerę w XIX w. Właściwy organ 

wyjaśnia i ustala procedury w sprawie zgłoszonej przez mieszkańców gminy. 

W chwili obecnej, kierunki przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszaru objętego 

opracowywanym projektem, wyznacza obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Kierunkiem przeznaczenia omawianego terenu, określonym 

w studium obowiązującym na terenie gminy Janów, jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Plan miejscowy sporządza się zgodnie z zapisami studium.  

Ustalenia projektu planu określają wymagania wynikające z potrzeb ochrony ww. obiektów. 

Uwzględnienia wymagają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.), w szczególności w zakresie badań 

archeologicznych. W odniesieniu do krzyża, plan zakłada jego zachowanie. 

  

Ocena wpływu ustaleń projektu planu na zabytki i obiekty o wartościach kulturowych: 

• charakter zmian – pozytywne; 

• typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie; 

• okres trwania oddziaływania –  długoterminowe; 

• zasięg oddziaływania – lokalne; 

• trwałość przekształceń – odwracalne, nieodwracalne. 

8.10 Oddziaływanie na dobra materialne 

 W wyniku realizacji ustaleń planu powstaną nowe obiekty zwiększające zasoby dóbr 

materialnych, które mogą przyczynić się do rozwoju społeczno – ekonomicznego obszaru.  
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Ocena wpływu ustaleń projektu planu na dobra materialne: 

� charakter zmian – pozytywne;  

� typ oddziaływania – pośrednie; 

� okres trwania oddziaływania – długoterminowe, krótkoterminowe; 

� zasięg oddziaływania – lokalne; ponadlokalne; 

� trwałość przekształceń – nieodwracalne, odwracalne. 

8.11 Wskazanie zagrożeń wynikających z potencjalnych skumulowanych oddziaływań 
planowanego i istniejącego zagospodarowania analizowanego terenu 

  

 Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń ze strony skumulowanych oddziaływań 

planowanego i istniejącego zagospodarowania analizowanego terenu. Projektowany sposób jego 

zagospodarowania wraz z zawartymi regulacjami w zakresie ochrony środowiska nie spowodują 

wystąpienia znaczących zmian w stanie środowiska w przypadku realizacji wszystkich 

zaplanowanych funkcji. W związku z realizacją ustaleń projektu planu nie przewiduje się powstania 

szczególnych zagrożeń dla środowiska, potencjalnie może wystąpić zwiększenie zanieczyszczenia 

powietrza pochodzącego ze źródeł grzewczych, komunikacyjnych i technologicznych projektowanego 

zagospodarowania wraz z istniejącym zagospodarowaniem. 

 

9.  Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu 

 Na etapie projektu planu nie wprowadza się konkretnych rozwiązań mających na celu analizę 

skutków jego realizacji oraz częstotliwości jej przeprowadzania. Oddziaływanie na środowisko, nawet 

przy pełnej realizacji przedmiotowego dokumentu, nie powinno zmienić się na tyle silnie by konieczne 

było wprowadzenie nowych narzędzi i metod obserwacji środowiska.  Analizę skutków realizacji 

postanowień planu można wykonać w ramach oceny aktualności studium i planów miejscowych. 

Obowiązek wykonywania oceny wynika z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym i sporządza się ją przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy. 

Stosowne analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym powinny być poszerzone o analizy pod 

kątem oceny bieżącego wykorzystania przestrzeni w odniesieniu do przeznaczenia ustalonego 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 Skutki realizacji ustaleń planu będą podlegały bieżącemu monitoringowi odpowiednich służb 

ochrony środowiska, służb ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji ekologicznych. 

Sprawdzenie jakości środowiska może odbywać się w ramach indywidualnych zamówień lub 

w ramach monitoringu środowiska województwa śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Mogą mieć miejsce również interwencje odpowiednich służb 

w przypadku stwierdzenia wystąpienia uciążliwości zgłoszonych przez mieszkańców. Oceny należy 

dokonać analizując zgodność realizowanych inwestycji z zapisami planu miejscowego, decyzjami 
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o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przepisami ogólnie 

obowiązującymi. W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego 

oddziaływania na środowisko organ ochrony środowiska powinien zobowiązać podmiot korzystający 

ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia dokumentów wymaganych przepisami Ustawy - Prawo 

ochrony środowiska. W razie wystąpienia szkód  w środowisku lub niedopełnienia przez podmiot 

korzystający ze środowiska przepisów o ochronie środowiska, należy zastosować adekwatne środki, 

przewidziane w wyżej wymienionej ustawie. 

 W razie stwierdzenia istotnego przekroczenia dopuszczalnej powierzchni zabudowy lub nie 

zachowania wymaganego minimum powierzchni biologicznie czynnej należy wnieść do właściwego 

organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji nakazującej dostosowanie zabudowy 

i zagospodarowania działki budowlanej do wskaźników określonych przepisami planu miejscowego. 

 

10. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

  Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 104 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Skutki realizacji 

ustaleń projektu planu będą mieć charakter lokalny. 

 

11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.  

  

 Przeznaczenie terenu ustalone w projekcie planu jest zgodne z kierunkami 

zagospodarowania przyjętymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Janów oraz uwarunkowaniami wynikającymi z opracowania 

ekofizjograficznego i z przepisów odrębnych. Projektowane zainwestowanie wkracza na tereny 

mające dotychczas charakter terenów otwartych co spowoduje przede wszystkim zmniejszanie 

powierzchni biologicznie czynnej.  

 Ustalenia projektu planu uwzględniają rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji analizowanego projektu, dotyczą one przyjętych rozwiązań przestrzennych oraz 

wprowadzonych zasad dla zagospodarowania terenów. Podstawowym ustaleniem projektu planu 

minimalizującym negatywne oddziaływanie na środowisko jest zakaz realizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 3 

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

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Rozwiązania eliminujące negatywne skutki oddziaływań na środowisko zostały zawarte 

przede wszystkim w ustaleniach dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
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kulturowego, jak również w ustaleniach odnoszących się do infrastruktury technicznej, w zakresie 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, gospodarowania odpadami a także 

zaopatrzenia w ciepło. 

Wśród ustaleń minimalizujących negatywne oddziaływania na środowisko wymienić należy m.in.: 

� nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem 

o wielkościach wskaźników przekraczających dopuszczalne wartości określone w przepisach 

odrębnych, w sposób uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód lub do 

ziemi, 

� nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych z ww. 

powierzchni,  do poziomów określonych w przepisach odrębnych, 

� oddziaływanie prowadzonych działalności, polegające w szczególności na wprowadzaniu 

gazów lub pyłów do powietrza, emisji hałasu oraz wytwarzaniu pól elektromagnetycznych nie 

powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, 

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jt. Dz.U. z 2013 r. 

poz.1232), do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny, 

� zasadę unikania lub ograniczania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji 

wprowadzanych do powietrza, a także wykluczenia tzw. niskiej emisji, w szczególności 

poprzez wykorzystywanie do ogrzewania obiektów energii elektrycznej, energii ze źródeł 

odnawialnych, odpowiedni dobór rozwiązań technicznych. 

 
 Ponadto w przedłożonym projekcie planu znajdują się zapisy uwzględniające w 

szczególności: zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej; wprowadzenie wymogu 

realizacji nasadzeń roślinności o charakterze izolacyjnym, oddzielającej funkcje potencjalnie 

konfliktowe względem siebie. 

 Do ustaleń projektu planu ze względu na wprowadzone już zapisy mające na celu 

ograniczenie wpływu na środowisko realizacji jego ustaleń, nie jest konieczne wprowadzenie 

dodatkowych zapisów dotyczących kompensacji przyrodniczej. Podstawowym działaniem 

kompensacyjnym, które może wpłynąć na wyrównanie szkód wynikających z zajęcia gruntów pod 

inwestycje będzie prowadzenie równolegle obok realizacji inwestycji na terenach dopuszczonych do 

zabudowy, realizacja zalesień oraz nasadzenia zieleni wysokiej (izolacyjnej). 

  

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

 Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenu zlokalizowanego w Janowie, przy ul. Żurawskiej,  

o powierzchni ok. 34 ha. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów 
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niezbędnych w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektu 

planu i sporządzana jest zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko. 

 Niniejsza prognoza opracowana została w celu dokonania oceny skutków ewentualnych 

oddziaływań na środowisko, na najważniejsze jego komponenty, jakie mogą nastąpić w wyniku 

realizacji ustaleń projektu planu.  Prognozę opracowano na podstawie analizy projektu planu, 

opracowania ekofizjograficznego oraz innych materiałów źródłowych dotyczących charakterystyki 

i stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Janów.  

 Zestawienie w prognozie potencjalnych zagrożeń oraz przedstawione przewidywane skutki 

realizacji projektu planu nie są równoznaczne z likwidacją czy wyeliminowaniem wszelkich zagrożeń 

dla środowiska, jakie mogą w przyszłości powstać w skutek realizacji inwestycji przewidzianych 

w planie.  Zadaniem niniejszej prognozy jest zbadanie i wstępna ocena skutków ustaleń zawartych 

w projekcie planu pod kątem wpływu na środowisko projektowanego przeznaczenia terenu, w tym 

przypadku zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej i rzemieślniczej wraz 

z niezbędną infrastrukturą. 

 W związku z realizacją ustaleń projektu planu nie przewiduje się powstania szczególnych 

zagrożeń dla środowiska, potencjalnie wystąpi: 

� pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego, 

� zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, 

� zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków, 

� wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną i cieplną, 

  Wprowadzenie zabudowy na tereny otwarte spowoduje likwidację powierzchni biologicznie 

czynnej, w miejscach przeznaczonych pod lokalizację obiektów bezpowrotnemu zniszczeniu ulegnie 

wierzchnia warstwa gleby wraz z pokrywą roślinną i występującą fauną glebową. Ze względu na 

położenie obszaru opracowania poza siedliskami cennymi przyrodniczo nie będzie to oddziaływanie 

znaczące dla środowiska. 

 W niniejszej prognozie zidentyfikowano skutki dla środowiska jakie mogą wynikać 

z projektowanego przeznaczenia terenu. Oceny tej dokonano na podstawie rozpoznanych skutków –   

dla poszczególnych komponentów środowiska. Potencjalne niekorzystne oddziaływania mogą 

wystąpić na takie elementy środowiska jak: wody podziemne, powierzchnia ziemi i powietrze 

atmosferyczne. 

 Reasumując można stwierdzić, że ustalenia analizowanego projektu planu uwzględniają 

rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektu, dotyczą one przyjętych rozwiązań przestrzennych oraz 

wprowadzonych zasad zagospodarowania dla terenu objętego niniejszym opracowaniem. 
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13. Materiały źródłowe 

W opracowaniu wykorzystano: 

� Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

zlokalizowanego w Janowie, przy ul. Żurawskiej; 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janów – Uchwała 

Nr 46/X/03 Rady Gminy Janów z dnia 10 lipca 2003 roku; 

� Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru objętego planem – czerwiec, 2012 r.; 

� Mapa sozologiczna w skali 1:50 000,  Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1996; 

� Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 2000 (wraz z objaśnieniami); 

� Mapa geologiczna – gospodarcza Polski w skali 1:50 000,  PIG, Warszawa, 1997; 

� Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 1993; 

� Mapy glebowo–rolnicze, skala 1:5000, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Łodzi; 

� Mapy ewidencji gruntów Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

w Częstochowie; 

� Heliasz Z., Ptak B., Więckowski R., Zieliński T. - Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej 

Polski, Ark. Janów (846) 1 : 50 000. Instytut Geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 

1987; 

� Budowa geologiczna Polski t.l Stratygrafia. Cz. 2 Mezozoik, Wyd. Geol. Warszawa 1973; 

� Kondracki J. Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa 1981 wyd. V.; 

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego – Marszałek Województwa 

Śląskiego 21.06.2004 r.; 

� Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowice w zakresie monitoringu 

środowiska; 

� Strona internetowa gminy Janów. 

 

 
 


