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1 WSTĘP – PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE JEGO 
SPORZĄDZENIA 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowiącego fragment kompleksów lasów 
państwowych w gminie Olsztyn. Opracowanie dotyczy fragmentu działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, 
zlokalizowanej w rejonie ulicy Wrzosowej w Olsztynie.  

Celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku wystąpią w trakcie i po 
realizacji  ustaleń w/w projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na analizowanym 
terenie oraz w obszarze jego oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 
podlegających ochronie  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody (jt. Dz. 
U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz celów ochrony środowiska ustanowionych na 
szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, jak również ocena prawidłowości 
proponowanych w projekcie zmiany planu zapisów oraz ewentualne wskazanie rozwiązań 
minimalizujących ich negatywne skutki. 

Konieczność sporządzenia prognozy, wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) – art.17 pkt.4  
oraz z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – art. 51 ust.1. 

Zakres ogólny prognozy określa art.51ust. 2 i art.52 ust. 1 i 2  ww. ustawy.  

Zakres i stopień szczegółowości prognozy, wynikający z przedmiotu projektowanego dokumentu oraz  
specyfiki danego terenu, którego dotyczy,  został uzgodniony  w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Katowicach z dnia 21 marca 2012r. znak: WOOŚ.411.53.2012.RK1 oraz w piśmie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie z dnia 12.03.2012r. znak: 
NS/NZ.522-34/12. 

Gmina Olsztyn posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne, sporządzone w 2010r. przez Biuro 
Rozwoju Regionu w Katowicach. 

 

Podczas opracowywania prognozy oparto się o przepisy zawarte w następujących  aktach prawnych 
(ważniejsze regulacje): 

Ustawy: 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (jt. Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150  z 
późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o 
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1085, z późn.zm.),  

− Prawo wodne, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. (jt. Dz.U. z 2012r., Nr 0, poz. 145),  

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (jt. Dz. U. z 2004 Nr 121 poz. 
1266,  z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (jt. Dz..U. z 2011r., Nr 12, poz. 59,  z późn. zm.),  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (jt. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z 
późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 
2012r. poz. 647 z późn. zm.), 

− Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (jt. Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z późn. 
zm.).  

Rozporządzenia:  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010r. Nr 213 poz. 1397), 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz..U. Nr 120, poz. 826),  

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu. (Dz.U. Nr 47, poz. 281),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011r. Nr 140 poz. 824 ze 
zmianami). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie standardów jakości 
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359, z późn. zm.)  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984,  z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 81), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011r. Nr 237 poz. 1419). 

 

2 ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 
Dokumentem, dla którego sporządzona jest prognoza oddziaływania na środowisko jest projekt 
uchwały  Rady Gminy Olsztyn  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu, stanowiącego fragment kompleksów lasów państwowych w gminie Olsztyn, tj. fragment działki 
nr ew. 2694 obręb Olsztyn, zlokalizowanej w rejonie ulicy Wrzosowej w Olsztynie, z załącznikami (w 
tym  rysunek planu w skali 1:1000). 

Dokument został sporządzony w  oparciu o uchwałę nr uchwała nr XI/103/11 Rady Gminy Olsztyn z 
dnia 29 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu. 

Plan obejmuje fragment działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, położony w rejonie ulicy Paprociowej i 
Wrzosowej w Olsztynie. Granice obszaru objętego planem wyodrębniają z terenu działki nr ew. 2694 
obręb Olsztyn, której powierzchnia wynosi 13,6400 ha, fragment o powierzchni mniejszej niż 0,0100 
ha. 

Zgodnie z treścią uzasadnienia uchwały nr XI/103/11, w związku z koniecznością realizacji inwestycji 
celu publicznego – zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem w miejscowości 
Olsztyn - Odrzykoń, zachodzi konieczność dokonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn, dla kompleksów lasów państwowych, umożliwiającej realizację 
przepompowni ścieków na terenie działki nr ew. 2694 k.m. 22, 24 obręb Olsztyn.  

Działka nr ewid. 2694 k.m. 22, 24 obręb Olsztyn zajmuje powierzchnię 13,6400 ha. W ewidencji 
gruntów została oznaczona jako grunty leśne (lasy) oraz nieużytki. Stanowi integralną część dużego 
kompleksu leśnego - lasu w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. 
Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zmianami), wchodzącego w skład Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd. Teren – fragment dz. nr ewid. 2694 k.m. 22, 24 obręb Olsztyn – będący przedmiotem 
opracowania znajduje się na obrzeżach kompleksu leśnego. Przylega do drogi wewnętrznej na dz. nr 
ewid. 89. 

Prawo własności do nieruchomości obejmującej działkę nr ew. 2694 k.m. 22, 24 obręb Olsztyn 
przysługuje Skarbowi Państwa. Działka jest w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe, Nadleśnictwo Złoty Potok. 
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Celem planu jest stworzenie prawnych możliwości realizacji inwestycji celu publicznego – 
przepompowni ścieków.  

Potrzeba dokonania zmiany dotychczasowych zapisów planu miejscowego wynika z realizacji zadania 
publicznego – budowy kanalizacji sanitarnej w gm. Olsztyn, a w szczególności umożliwienia budowy 
przepompowni ścieków, obiektu niezbędnego dla realizacji zadania.  

Zgodnie z projektem planu, przeznaczeniem fragmentu działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, jest 
przepompownia ścieków, w tym - nadziemne i podziemne obiekty budowlane, wraz z urządzeniami 
budowlanymi. Obszar objęty planem jest przeznaczony do realizacji inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym 

Przepompownia ścieków na terenie działki nr ew. 2694 k.m.22, 24 obręb Olsztyn, wchodzi w zakres 
inwestycji celu publicznego – zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem w 
miejscowości Olsztyn - Odrzykoń. Zadanie to ma szczególne znaczenie dla ochrony walorów 
przyrodniczych znajdującego się tu Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

Przepompownia ma za zadanie zebranie ścieków powstających w budynkach mieszkaniowych osiedla 
w miejscowości Olsztyn-Odrzykoń i przetłoczenie ich do studzienki rozprężnej. Wydajność 
przepompowni została określona na podstawie bilansu ścieków sporządzonego w projekcie sieci 
kanalizacji sanitarnej, który uwzględnia późniejsze włączenie do przepompowni miejscowości 
Skrajnica i Biskupice. 

Projektuje się przepompownię w pełni automatyczną i niewymagającą obsługi człowieka. 

Część nadziemną stanowi kontener techniczny trwale związany z podłożem, zawierający dwa 
pomieszczenia – pomieszczenie na agregat prądotwórczy oraz szafy sterownicze oraz pomieszczenie 
technologiczne nad zbiornikiem z rurociągami tłocznymi, służące do ewentualnej wymiany pomp w 
czasie awarii, z wyciągnikiem (żurawiem). 

Lokalizacja i zagłębienie przepompowni gwarantuje grawitacyjne odprowadzenie do niej ścieków z 
całej przyległej zlewni oraz zapewnia wymagane przepisami odległości od pozostałej infrastruktury 

Sieć grawitacyjna odprowadzać będzie ścieki z poszczególnych posesji do projektowanej 
przepompowni ścieków, zlokalizowanej w najniższym miejscu terenu, skąd będą przepompowywane 
na wyższy poziom (do kolejnej zlewni), następnie zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni 
ścieków w Odrzykoniu.  

Usytuowanie przepompowni ścieków warunkuje w pierwszej kolejności ukształtowanie terenu 
(najniższe miejsca zlewni), trasowanie sieci kanalizacji sanitarnej (wzdłuż dróg lub w granicach pasów 
drogowych), konieczność zapewnienia dogodnego dostępu do drogi publicznej, a także konieczność 
zachowania odległości oraz pasma zieleni izolującej od zabudowy mieszkaniowej. Na wybór miejsca 
lokalizacji przepompowni ścieków istotny wpływ mają także cele ochrony gruntów leśnych określone w 
art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, cele ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd”. 

Istotnym uwarunkowaniem wz. wyposażenia przepompowni ścieków jest, z kolei, brak możliwości tzw. 
drugostronnego zasilania w energię elektryczną, niezbędnego jako zabezpieczenie przed awarią. Z 
uwagi na znaczenie przepompowni ścieków w gospodarce ściekowej miejscowości oraz rozwiązania 
przyjęte jako docelowe, przepompownie wyposażone muszą zostać w agregat prądotwórczy, 
sterownik automatyczny i transmiter danych, umieszczone w naziemnym kontenerze technicznym 
oraz na wolno stojącym maszcie antenowym.   

Aktualne przeznaczenie fragmentu działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, położonego w rejonie ulicy 
Paprociowej i Wrzosowej w miejscowości Odrzykoń w gminie Olsztyn określa miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla kompleksów lasów państwowych, przyjęty 
Uchwałą NR XXI/152/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. 

Zgodnie z ww. aktem prawa miejscowego, przeznaczeniem podstawowym fragmentu działki nr ew. 
2694 obręb Olsztyn, położonego w rejonie ulicy Paprociowej i Wrzosowej w miejscowości Odrzykoń 
są lasy ochronne, przeznaczeniem dopuszczalnym zaś – dojazdy nie wydzielone, urządzenia i obiekty 
towarzyszące funkcji podstawowej. 

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla 
kompleksów lasów państwowych, przyjęty Uchwałą NR XXI/152/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 
lipca 2008 r., nie pozwala na realizację pełnego zakresu planowanej inwestycji celu publicznego.  
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Zmiana ustaleń ww. planu miejscowego dotyczy minimalnego obszaru – o powierzchni 0,0064 ha - 
niezbędnego dla realizacji inwestycji celu publicznego, wyodrębnionego w tym celu z terenu działki 
2694 k.m. 22, 24 obręb Olsztyn o powierzchni 13,6400 ha. Do minimum ograniczony został zakres 
zmiany planu. 

Zmiana uwzględnia cele ochrony gruntów leśnych określone w art. 3 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych, cele ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz miejscowe 
uwarunkowania lokalizacyjne. 

Wreszcie, zmiana obowiązujących zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
mieści się w ramach, jakie wyznaczają kierunki przeznaczenia terenu określone w obowiązującym na 
terenie gminy Olsztyn Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Olsztyn, którego zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 
2012 r. Podstawowym kierunkiem przeznaczenia terenu będącego przedmiotem zmiany planu są lasy 
(ozn. symb. ZL). W przypadkach uzasadnionych brakiem innych możliwości przestrzennych lub 
wymogami technicznymi, dopuszcza się realizację dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, jak również – w szczególnych przypadkach - realizację usług turystyki, rekreacji i sportu, 
z uwzględnieniem minimalizacji ingerencji planowanych inwestycji w tereny leśne. Dopuszcza się 
także budowę, przebudowę i rozbudowę obiektów istniejących pod warunkiem ochrony terenów 
leśnych. 

Przeznaczenie gruntu leśnego na cele inne niż leśne tj. lokalizację przepompowni ścieków, w tym -  
nadziemnego kontenera technicznego - odrębnej pod względem technicznym części urządzenia 
technicznego, składającego się na całość użytkową jaką jest przepompownia ścieków, zawierającego 
pomieszczenia techniczne, nie przeznaczone na pobyt ludzi, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), jest uszczegółowieniem 
ustaleń studium, poprzez wskazanie miejsca lokalizacji przedsięwzięć przewidzianych w jego 
ustaleniach. 

Dokonanie zmiany przeznaczenia leśnego terenu, będącego przedmiotem niniejszego opracowania, 
na cele nieleśne w procedurze opracowywanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn, dla kompleksów lasów państwowych, obejmującej fragment działki nr 
ew. 2694 obręb Olsztyn, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska, na 
wniosek Wójta Gminy Olsztyn, po wcześniejszym zaopiniowaniu wniosku przez dyrektora 
regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych oraz marszałka województwa. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach gminy Olsztyn jest działaniem 
proekologicznym, służącym ochronie wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 

Wody podziemne gminy Olsztyn pochodzące z jurajskiej warstwy wodonośnej zaliczono do GZWP, 
wydzielonych dla ochrony najcenniejszych w kraju zasobów. Z powodu specyficznej budowy 
geologicznej są one bardzo podatne na infiltrację zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych 
zbiorników na ścieki oraz transportu ścieków. 

Projekt planu zawiera szereg ustaleń szczegółowych, określających warunki realizacji inwestycji, w 
tym m. in.: 

− lokalizację jednego nadziemnego obiektu budowlanego o jednoznacznie określonym 
przeznaczeniu – służącemu odprowadzaniu ścieków,   

− parametry nadziemnego obiektu budowlanego, 

− lokalizację niezbędnych urządzeń budowlanych, w tym - masztu radiowego, miejsc postojowych 
dla pojazdu obsługi technicznej obiektu, itp. 

− zakaz sytuowania i instalowania urządzeń reklamowych, 

− ustalenia odnośnie formy ogrodzenia, 

− ustalenia  odnośnie powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni ogólnej działki, 

− warunki obsługi inżynieryjnej, w tym warunki odprowadzania wód opadowych oraz obsługi 
komunikacyjnej, 

− warunki ochrony środowiska. 
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Dokumenty powiązane to: 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, dla kompleksów lasów 
państwowych, przyjęty Uchwałą NR XXI/152/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., z 
załącznikami (w tym  rysunek planu w skali 1:2000), 

− Prognoza oddziaływania ustaleń ww. planu na środowisko przyrodnicze, 

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn (II edycja), 
przyjęte uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy w Olsztynie z dnia 10 lipca 2003 r. - 
nieobowiązujące od dnia 28 czerwca 2012 r.   

− Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn, którego 
zmianę przyjęto Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r.   

− Prognoza oddziaływania  ustaleń ww. zmiany studium na środowisko przyrodnicze; autor: j.w. 

− Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium, autor: Biuro Rozwoju Regionu, Sp. z o.o. 

 

Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu (ważniejsze pozycje): 

− Opracowanie ekofizjograficzne dla terenów objętych zmianą ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Olsztyn, Przymiłowice – autor: 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 

− Ostoja Olsztyńsko-Mirowska, Natura 2000 – standardowy formularz danych, aktualizacja 2008, 
źródło: internet 

− J. Hereźniak - Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej, Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu 
w Częstochowie 

− J. Kondracki – Geografia fizyczna Polski, PWN 

− W. Szafer – Szata roślinna Polski, PWN 

− Szczegółowa mapa geologiczna Polski, 1:50 000 arkusz Częstochowa, Państwowy Instytut 
Geologiczny 

− G. Flemming – Klimat – środowisko – człowiek, PWRiL 

− Gminny Program Ochrony Środowiska. Gmina Olsztyn. Olsztyn, sierpień 2004.  

− Materiały Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dostępne na stronie 
internetowej, 

− Kleczkowski A.S. (red.); Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w 
Polsce wymagających szczególnej ochrony, skala 1:500000, Instytut Hydrogeologii i Geologii                 
Inżynierskiej AGH, Kraków 1990.  

 

3 METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognozę opracowano w oparciu o dostępne materiały źródłowe dotyczące walorów przyrodniczo-
krajobrazowych obszaru objętego projektem zmiany planu. 

Ze względu na fakt, że w ostatnim czasie w gminie Olsztyn sporządzanych było kilka opracowań z 
zakresu planowania przestrzennego i związanych z tym opracowań przyrodniczych - ograniczono się 
przede wszystkim do tych aktualnych opracowań, w niewielkim stopniu sięgając do danych o 
charakterze archiwalnym. Szczególną uwagę poświęcono opracowaniu ekofizjograficznemu i 
prognozie wpływu na środowisko do opracowywanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Istotnym elementem w opracowywaniu niniejszej prognozy była wizja terenowa przeprowadzona w 
celu stwierdzenia jego cech szczególnych, przede wszystkim w celu identyfikacji ekosystemów,  oraz 
ich powiązań przyrodniczych i funkcjonalnych  z terenami sąsiednimi.  
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Analiza porównawcza danych zawartych w  opracowaniach studialnych oraz wizji terenowej pozwoliła 
na wytworzenie wiarygodnego obrazu stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego obszaru w 
skali lokalnej oraz  w skali gminy. 

 

4 OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE OBJĘTYM PROJEKTEM 
PLANU ORAZ NA OBSZARACH  OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM  

4.1 Położenie geograficzne, rzeźba terenu 

Obszar objęty planem położony jest w obrębie mezoregionu Obniżenie Górnej Warty, w 
makroregionie: Wyżyna Woźnicko-Wieluńska, w podprowincji: Wyżyna Śląsko-Krakowska 
(klasyfikacja J. Kondrackiego).  

Plan obejmuje fragment działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, położony w rejonie ulicy Paprociowej i 
Wrzosowej w Olsztynie. Obszar opracowania od strony wschodniej graniczy z drogą wewnętrzną 
(droga dojazdowa, nie będąca drogą publiczną). Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości ok. 
70m, wzdłuż ul. Paprociowej. 

Obszar opracowania jest stosunkowo płaski, lekko nachylony w kierunku północno-zachodnim, 
położony na wysokości ok. 266 m n.p.m. Znajduje się w lokalnym obniżeniu położonym na północny 
wschód od zgrupowania wzniesień - G. Dolny Ostrówek, G. Ostrówek, Pańska Góra.  

4.2 Budowa geologiczna 

Pod względem geologicznym gmina Olsztyn należy do monokliny Śląsko-Krakowskiej. Obszar ten 
charakteryzuje się monoklinalnie ułożonymi utworami mezozoicznymi triasu i jury leżącymi na podłożu 
paleozoicznym  i zapadającymi się pod niewielkim kątem w kierunku północno-wschodnim pod 
kredowe osady Niecki Nidziańskiej. 

W rejonie obszaru objętego planem występują utwory czwartorzędu -  piaski rzeczne teras 
zalewowych 6-8 m n.p.rz. zlodowacenia północnopolskiego.  

Na terenie gminy Olsztyn występują złoża surowców mineralnych - złoża piasków formierskich oraz 
złoża piasków i żwirów.  

Złoża surowców nie występują na obszarze opracowania. 

4.3 Wody podziemne 

Na terenie gminy Olsztyn wody podziemne występują w utworach  tworzących  czwartorzędowe, 
jurajskie i triasowe piętra wodonośne. 

Poziom czwartorzędowy tworzą utwory piaszczyste i piaszczysto-żwirowe. Występuje przede 
wszystkim w zachodniej części gminy. Jest to poziom o niskiej wydajności. 

Poziom triasowy związany jest z dolomitami i wapieniami występującymi  w zachodniej części gminy. 
Ze względu na trudną dostępność ma on niewielkie znaczenie gospodarcze. 

Piętro jurajskie dzieli się na poziom jury środkowej i poziom jury górnej. Poziom środkowojurajski był 
intensywnie użytkowany w związku z wydobywaniem rud żelaza, co spowodowało uszczuplenie 
zasobów wody oraz pogorszenie jej jakości. Obecnie poziom ten wraca do normy. 

Podstawowym poziomem wodonośnym obszaru gminy jest poziom jury górnej, którego warstwę 
wodonośną tworzą spękane i skrasowiałe wapienie. Jest to poziom bardzo zasobny w wodę dobrej 
jakości. Zasilanie poziomu jury odbywa się drogą infiltracji wód opadowych lub rzecznych. 

Zwierciadło wód występuje na poziomie ok. 3m p.p.t., jednak rejon lokalizacji projektowanej 
przepompowni znajduje się w obszarze o płytko zalegających (tj. poniżej 2 m p.p.t.) wodach 
gruntowych. 

Jurajskie warstwy wodonośne spełniają kryteria jakościowe i ilościowe Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych (GZWP), wydzielonych w celu ochrony najcenniejszych w kraju zasobów przez prof. A. 
S. Kleczkowskiego. 

Teren opracowania jest położony na  obszarze jurajskiego piętra wodonośnego, na terenie zbiornika 
GZWP nr 325 Częstochowa. Zbiornik Częstochowa W (GZWP 325) obejmuje utwory przepuszczalne 
jury środkowej (warstwy kościeliskie). Ze względu na jakość wód i utrzymujące się jeszcze skutki 
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drenażu górniczego. Znaczne obszary w rejonie Dębowca zostały wyłączone z GZWP. 

Główne ujęcie wód z piętra jurajskiego – ujęcie wielootworowe  „Srocko-Olsztyn” posiada wyznaczoną 
strefę ochrony pośredniej. Teren objęty wnioskiem znajduje się poza granicami tej strefy. 

4.4 Wody powierzchniowe 

Gmina Olsztyn leży w dorzeczu rzeki Warty. Ze względu na budowę geologiczną sieć cieków 
powierzchniowych jest słabo rozwinięta. Część zachodnią gminy odwadniają niewielkie dopływy 
Warty, pozostałą część gminy suche doliny przewodzące wodę okresowo. Wschodnia niewielka część 
gminy położona jest w zlewni Wiercicy – dopływu Warty 

Na obszarze opracowania, należącego do zlewni Warty,  nie występują wody powierzchniowe.  

4.5 Gleby 

Na obszarze gminy Olsztyn występują gleby wytworzone z utworów czwartorzędowych piasków i 
żwirów oraz powstałe z utworów jurajskich – wapieni górnojurajskich. Są to głównie gleby 
pseudobielicowe i brunatne oraz na obszarze wierzchowiny jurajskiej  - rędziny. 

W obszarze opracowania występują gleby bielicowe i pseudobielicowe, wytworzone z piasków 
luźnych.  

4.6 Klimat 

Obszar gminy Olsztyn znajduje się w częstochowsko-kieleckiej dzielnicy klimatycznej, zgodnie z 
podziałem Polski na dzielnice  klimatyczno-rolnicze  R. Gumińskiego (1948). 

Średnia roczna temperatura wynosi +7,5º, a średnia roczna suma opadów 702mm, śnieg zalega przez 
75 dni. Okres wegetacyjny trwa 210-220 dni. 

Obszar objęty planem znajduje się w lokalnym zalesionym obniżeniu o lekkim nachyleniu w kierunku 
północno-wschodnim, na południowym skraju lasu. Warunki topoklimatyczne są korzystne, wg 
„Opracowania ekofizjograficznego do zmiany studium”, obszar położony jest poza wydzielonymi przez 
autorów ww. opracowania obszarami o niekorzystnych cechach topoklimatycznych.  

Południowy i wschodni skraj lasu charakteryzuje się dużymi różnicami temperatur. W godzinach 
południowych temperatury są wysokie, a wilgotność względna niższa niż na sąsiednich terenach 
leśnych.  

4.7 Szata roślinna i fauna 

Obszar gminy Olsztyn charakteryzuje występowaniem szaty roślinnej i fauny o unikalnych walorach 
przyrodniczych, chronionymi w ramach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, obejmującego jeden z 
najciekawszych w kraju region pod względem przyrodniczo-krajobrazowym – Jurę Krakowsko-
Częstochowską. 

Obszar opracowania – teren o pow. 64 m2 – jest częścią kompleksu leśnego, położonego w Olsztynie-
Odrzykoniu, wzdłuż drogi polnej prowadzącej od drogi gminnej wgłąb lasu.   

Las ten to siedlisko boru mieszanego świeżego, z drzewostanem brzozy, sosny, modrzewia oraz 
miejscowo dębu czerwonego, świerku i osiki w wieku ok. 20 lat. Podszyt niewiele różni się pod  
względem gatunkowym od drzewostanu. Runo leśne głównie trawiaste.  
Wybrane miejsce lokalizacji przepompowni jest w chwili obecnej w znacznej części niezadrzewione. 
Brak drzew spowodowany jest m.in. przebiegiem w tym rejonie napowietrznych linii 
elektroenergetycznych 110 kV. 
Bazując na informacjach zawartych w Zarządzeniu Nr 139 MOŚZNiL z dn. 11.09.1996r. w sprawie 
uznania za ochronne lasów stanowiących własność SP, będących w zarządzie PGLP Nadleśnictwo 
Złoty Potok można wnioskować, iż las, w szczególności zaś jego część obejmująca miejsce lokalizacji 
projektowanej przepompowni, nie stanowi cennego fragmentu rodzimej przyrody, ostoi zwierząt 
podlegających ochronie gatunkowej, nie obejmuje drzewostanów nasiennych, nie pełni roli 
wodochronnej ani glebochronnej. Jest to część lasu stanowiąca drzewostany uszkodzone na skutek 
działalności przemysłu, położone w odległości do 10 km od granicy miasta liczącego ponad 50 tys. 
mieszkańców. 
Wartościowe biocenozy wykształcone w obrębie terenów leśnych są na ogół w obszarach trudno 
dostępnych lub niedostępnych, szczególnie - dla rolnictwa, co było czynnikiem sprzyjającym 
zachowaniu na tych terenach naturalnych zbiorowisk roślin, charakteryzujących się znacznym 
udziałem rzadkich gatunków roślin oraz ostoi rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Analizowany 
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teren nie należy do obszarów trudno dostępnych lub niedostępnych. 

W czasie wizji w terenie nie zauważono większych okazów fauny. Można przypuszczać, że oprócz 
bezkręgowców, las jest siedliskiem ptaków oraz drobnych gryzoni towarzyszących polom oraz 
siedzibom ludzkim, występują one jednak raczej w północnej części lasu, z dala od drogi. 

Obszar opracowania ze względu na małą powierzchnię oraz jednolite pokrycie terenu odznacza się 
małą różnorodnością biologiczną. 

4.8 Krajobraz 

Zabudowania miejscowości Olsztyn-Odrzykoń zlokalizowane są pośród lasów. Miejsce lokalizacji 
przepompowni ścieków usytuowane jest na obrzeżu kompleksu leśnego, na granicy terenów 
zabudowanych i lasu. Teren objęty zmianą planu miejscowego nie charakteryzuje się wysokimi 
walorami krajobrazowymi. Najbliższe obszary o wysokich walorach krajobrazowych oraz punkty 
widokowe znajdują się w rejonie zgrupowania wzniesień - G. Dolny Ostrówek, G. Ostrówek, Pańska 
Góra, tj. w odległości ponad 1,5 km od miejsca lokalizacji przepompowni ścieków. 

4.9 Stan sanitarny środowiska 

Powietrze 

Zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Olsztyn pochodzą ze źródeł przemysłowych 
(znajdujących się praktycznie w całości poza terenem gminy – głównym obiektem jest Huta 
Częstochowa), niskiej  emisji (lokalnych palenisk i kotłowni) oraz komunikacji (przede wszystkim 
transportu samochodowego). Brak jest aktualnych danych odnośnie czystości powietrza w gminie ze 
względu na brak punktów pomiarowych. Z badań prowadzonych na terenie gminy przez Woj. Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w latach 2001-2003 opad pyłu był poniżej wartości dopuszczalnych (20-
36g/m3/rok przy normie dopuszczalnej 200g/m3/rok). 

Roczna ocena wartości powietrza w woj. śląskim w 2008r. zalicza Olsztyn do strefy częstochowsko-
lublinieckiej. Strefa ta, pod względem obecności większości składników zanieczyszczeń została 
zakwalifikowana do klasy A (nie przekraczającej wartości dopuszczalnej), a z uwagi na ochronę 
zdrowia do klasy C (ze względu na przekraczanie dopuszczalnych stężeń benzoalfapirenu B(a)P oraz 
ozonu). 

Dla czystości powietrza obszaru opracowania położonego bezpośrednio przy drodze o stosunkowo 
niedużym natężeniu ruchu drogowego największe znaczenie będą mieć zanieczyszczenia 
pochodzące z transportu samochodowego. Tereny położone w sąsiedztwie tras komunikacyjnych 
charakteryzują się podwyższonym poziomem w atmosferze  tlenku węgla, dwutlenku azotu i siarki, 
węglowodorów i pyłu.  Przekroczenia wartości dopuszczalnych mogą sięgać w tym wypadku 
szacunkowo do kilkudziesięciu metrów od osi jezdni w zależności od składnika zanieczyszczeń.  

Wody podziemne 
 
Jurajskie warstwy wodonośne zaliczono do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 
wydzielonych, według kryteriów ilościowych i jakościowych (Kleczkowski red., 1990), dla ochrony 
najcenniejszych zasobów o znaczeniu krajowym. Zbiornik Częstochowa W (GZWP nr 325), 
obejmujący utwory przepuszczalne jury środkowej (warstwy kościeliskie). Znaczne obszary w rejonie 
Dębowca zostały wyłączone z GZWP ze względu na złą jakość wód i utrzymujące się jeszcze skutki 
drenażu, spowodowane dawną eksploatacją rud żelaza. 
Głównym źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych są ścieki komunalne. Zagrożenie stwarzają też 
substancje ropopochodne wyciekające z pojazdów samochodowych i szynowych znajdujących się w 
złym stanie technicznym (a potencjalnie – zbiorniki w miejscach dystrybucji paliw) oraz środki 
chemiczne do zwalczania gołoledzi na drogach. Duże zagrożenie użytkowych poziomów wód 
podziemnych wynikające z budowy geologicznej generalnie sprzyjającej szybkiej infiltracji wód, w tym 
zanieczyszczonych, w głąb górotworu, bezwzględnie wymaga budowy kanalizacji służącej do 
zbiorowego oczyszczania ścieków i ścisłej kontroli jej szczelności oraz eliminacji zbiorników 
bezodpływowych i oczyszczalni indywidualnych nie zapewniających właściwego stopnia oczyszczania 
ścieków we wszystkich jednostkach osadniczych. Konieczne jest ujmowanie w system kanalizacyjny i 
oczyszczanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z głównych dróg, parkingów, linii 
kolejowej, stacji paliw, baz transportowych, terenów przemysłowych i składowych. Obiekty takie 
powinny posiadać powierzchnie szczelne, zapobiegające bezpośredniemu przenikaniu 
zanieczyszczeń do gruntu i wód podziemnych. Należy unikać ich lokalizacji w strefach najbardziej 
narażonych, tj. w rejonie wychodni skal skrasowiałych (bezpośrednich lub pokrytych jedynie cienką 
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warstwą osadów piaszczystych). Rozwiązania chroniące w jak najwyższym stopniu wody podziemne 
należy traktować priorytetowo i stosować na całym obszarze o wysokim zagrożeniu wód 
podziemnych. 

Gleby 

Głównym źródłem zanieczyszczeń gleb w gminie Olsztyn jest emisja zanieczyszczeń 
komunikacyjnych oraz przemysłowych ze źródeł znajdujących się poza granicami gminy, głównie z 
Huty Częstochowa. 

Dane z „Atlasu geochemicznego Częstochowy i okolic” z 1999r. opracowanego przez PIG w Kielcach 
nie wykazują na terenie gminy Olsztyn przekroczenia standardów jakości gleb oraz jakości ziemi. 

Można przypuszczać, że na obszarze opracowania, położonym bezpośrednio przy drodze, w glebie 
występują zanieczyszczenia emitowane przez transport samochodowy.  

Hałas 

Podstawowym źródłem hałasu dla gminy Olsztyn oraz obszaru opracowania są trasy komunikacyjne, 
przede wszystkim droga krajowa nr 46. Natężenie ruchu na tej drodze może powodować 
przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, nie dotyczy to jednak obszaru opracowania, 
położonego w odległości ok.450 m od drogi, a sąsiadujących z nią terenów zabudowy mieszkaniowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r.w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 5 lipca 2007r.) dopuszczalny poziom hałasu 
powodowanego przez drogi dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wynosi odpowiednio 60 i 50dB 
w zależności od przedziału czasowego (16 i 8 godzin). 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Obszar opracowania położony jest w rejonie źródeł promieniowania elektromagnetycznego. Linia 
energetyczna wysokiego napięcia znajduje się w odległości kilkudziesięciu metrów od granic terenu 
objętego zmianą planu miejscowego. 

4.10 Ogólna charakterystyka i ocena 

Środowisko przyrodnicze obszaru objętego zmianą planu posiada potencjał biologiczny o średniej 
wartości.  Ze względu na małą powierzchnię, stosunkowo młody wiek (ok. 30 lat) zbiorowiska leśnego, 
odznacza się małą różnorodnością biologiczną. 

Stan sanitarny elementów środowiska jest obecnie dość dobry.  Wynika to z położenia  poza 
obszarem  zurbanizowanym oraz w obszarze chronionym, o podwyższonych standardach ochrony 
środowiska na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

4.11 Zmiany jakie nastąpią w środowisku w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu 

Skutki braku realizacji przedmiotowego dokumentu można rozpatrywać w dwóch aspektach: 

− znaczenia dla  lokalnych ekosytemów,  

− znaczenia dla środowiska przyrodniczego w skali ponadgminnej – Parku Krajobrazowego Orlich 
Gniazd. 

W skali lokalnej brak realizacji projektowanego dokumentu prowadzić będzie do utrzymania obecnego 
stanu środowiska. 

W skali ponadlokalnej brak realizacji projektowanego dokumentu uniemożliwi budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w m. Olsztyn-Odrzykoń, będącej częścią projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w 
gminie Olsztyn.  

Spowoduje to nasilanie się istniejących problemów związanych z ochroną środowiska a w 
szczególności ochroną wód podziemnych i powierzchniowych: 

− przedostawanie się ścieków przez nieszczelne zbiorniki do gruntu i dalej do wód podziemnych, 

− nielegalne odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych, 

− uciążliwości  spowodowane transportem ścieków przez wozy asenizacyjne.  

Wg. dostępnych danych – odprowadzanie ścieków komunalnych do indywidualnych zbiorników jest 
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główna przyczyną pogarszania się jakości wód podziemnych w gminie Olsztyn. 

Wody podziemne w gminie Olsztyn należą do najcenniejszych zasobów wód podziemnych w skali 
kraju. Stan sanitarny wód podziemnych ma podstawowe znaczenie dla zdrowia mieszkańców gminy 
oraz dla kondycji środowiska przyrodniczego, w tym rejonie objętego ochroną ze względu na swoje 
unikalne walory przyrodnicze w skali krajowej i europejskiej. 

Można więc wnioskować, że brak realizacji projektowanego dokumentu będzie miał w skali 
ponadlokalnej negatywny wpływ na stan środowiska.  

 

5 ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
REALIZACJI PROJEKTU PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW 
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE  NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O 
OCHRONIE PRZYRODY 

Obszar opracowania położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, obejmującego 
najpiękniejsze rejony  Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Park został utworzony  w 1980/82r. jako 
część zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Po zmianach organizacyjnych aktualnym 
dokumentem formalnym określającym granice  Parku cele ochrony oraz zakazy służące ich ochronie   
jest  Rozporządzenie nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego Orlich Gniazd (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006r. poz. 142, z późn. zm.). Pow. 
600,85km2. Cel ochrony  - ochrona specyficznej fizjonomii krajobrazu jako syntezy wartości 
przyrodniczych i kulturowych, w tym charakterystycznej rzeźby terenu Wyżyny Częstochowskiej z 
ostańcami wapiennymi, jaskiniami, schroniskami skalnymi, lejami i źródłami, specyficznym rozkładem 
zbiorowisk roślinnych, gatunkami reliktowymi i endemicznymi roślin i zwierząt oraz walorami 
krajobrazowymi.  

Park nie ma zatwierdzonego planu ochrony;  projekt planu ochrony został sporządzony. 

W odległości ok. 2 km od obszaru opracowania położony jest projektowany obszar specjalnej ochrony 
siedlisk Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH 240015), zatwierdzony przez Komisję 
Europejską (Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009r w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 
92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 
składających się na kontynentalny region biogeograficzny –Dz.U.UE L z dnia 2 lutego 2010r). Pow. 2 
210,9 ha. W ramach ostoi chronione są m.in. następujące siedliska: grądy, buczyny oraz dąbrowa 
świetlista i polski bór mieszany jodłowy, murawy kserotermiczne i naskalne, torfowiska zasadowe, 
ekstensywne łąki świeże, zbiorowiska ze Stipion calamagrostis i Potentiletalia caulescentis wraz z 
unikalnymi gatunkami roślin i zwierząt. 

W odległości ok. 5 km od obszaru opracowania znajduje się  leśny rezerwat przyrody „Sokole Góry”, 
utworzony w  1953r. o pow. 215,95ha. (Mon. Pol. 1953, nr 116, poz.1509). Cel ochrony – ochrona 
wzgórz wapiennych z jaskiniami i schroniskami skalnymi, z reliktową i endemiczną fauną podziemną 
(troglobionty i troglofile) oraz zróżnicowaną roślinnością leśną (buczyny, bory sosnowe, grądy) i 
murawową. Z kolei w odległości ok. 2 km od obszaru opracowania znajduje się rezerwat przyrody 
„Zielona Góra”. Walory przyrodnicze: naturalne lasy liściaste (grąd, buczyna sudecka, buczyna 
ciepłolubna), ostańce skalne porośnięte murawami kserotermicznymi i naskalnymi. 

Ustalenia projektowanej zmiany planu nie naruszają podstawowych celów ochronnych ww.  obszarów 
chronionych. 

Inne problemy ochrony środowiska istotne z punktu realizacji projektowanej zmiany planu to: 

− ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,  

− ochrona zasobów wodnych GZWP oraz zapewnienia warunków ich odtwarzania, 

− ochrona leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Ustalenia projektowanej zmiany planu uwzględniają ww. problemy ochrony środowiska. 
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6 CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU PLANU, 
ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS JEGO OPRACOWYWANIA  

Za dokumenty rangi krajowej i międzynarodowej formułujące cele istotne z punktu widzenia 
ocenianego dokumentu należy uznać: 

1. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002r. 
ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

2. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2013 

3. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-
2014 (2006) 

4. Wstępny projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata 2008-2033 

5. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 

6. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z 
programem działań (2003) 

W ustaleniach projektu planu  zawarto zapisy zgodne z obowiązującymi ogólnie przepisami ochrony 
środowiska i ochrony przyrody oraz szczególnymi uwarunkowaniami wynikającymi z jego położenia. 

Ze względu na małą skalę zmian w środowisku spowodowaną  realizacją ustaleń projektu zmiany 
planu należy stwierdzić, że nie są one sprzeczne z celami ochrony środowiska, ustanowionymi przez 
ww. dokumenty. 

 

7 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY 
OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU 

Obszar objęty planem położony jest poza granicami projektowanego obszaru specjalnej ochrony 
siedlisk Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH 240015).   

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH 240015) jest obecnie obszarem mającym znaczenie dla 
Wspólnoty zatwierdzonym przez Komisję Europejską (Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009r w 
sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny –
Dz.U.UE L z dnia 2 lutego 2010r) 

Powierzchnia obszaru ochrony wynosi 2 210,9 ha. 

Obszar objęty planem położony jest w odległości min. 2 km od granicy obszaru Natura 2000. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektowanego dokumentu – zmiany 
planu miejscowego - nie wpłynie negatywnie na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, a 
planowane uszczuplenie powierzchni leśnej nie wpłynie niekorzystnie na integralności obszaru 
chronionego.  

 

8 PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA  

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu doprowadzi do wybudowania przepompowni ścieków 
sanitarnych – inwestycji która nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko.  

8.1 Różnorodność biologiczna 

Obszar opracowania charakteryzuje się jednorodnością środowiska przyrodniczego, a w związku z 
tym niewielką różnorodnością biologiczną.  

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu spowoduje całkowite zniszczenie środowiska 
naturalnego na obszarze 64 m2. Będzie to miało pewne  znaczenie dla obszaru leśnego, którego jest 
częścią. 
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Podczas wizji w terenie nie stwierdzono stanowisk roślin i zwierząt chronionych prawnie. 

8.2 Ludzie 

Obszar opracowania znajduje się w odległości ok. 70 m  od budynków mieszkalnych znajdujących w 
Olsztynie-Odrzykoniu. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na zdrowie i bezpieczeństwo 
ludności na skutek realizacji inwestycji. 

Realizacja ustaleń projektowanego dokumentu  umożliwi funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej w 
Olsztynie-Odrzykoniu, a tym samym przyczyni się do poprawy stanu czystości wód gruntowych w tym 
rejonie. Będzie to korzystne dla zdrowia ludności. 

8.3 Zwierzęta i rośliny 

Realizacja inwestycji będzie miała znaczny wpływ na zwierzęta i rośliny, ale jedynie na bezpośrednim 
obszarze inwestycji o pow. 64 m2. 

Istniejący drzewostan zostanie wycięty i wykonanie zostaną głębokie wykopy (najgłębsze do 6-7m 
p.p.t.). Wycięte zostaną drzewa, warstwa podszytu oraz usunięte zostanie runo leśne i warstwa gleby 
ze ściółką. Powierzchnia biologicznie czynna lasu zostanie zmniejszona o max. 64 m2. Występujące tu 
zbiorowisko leśne nie należy do siedlisk chronionych w ramach Parku Krajobrazowego „Orlich 
Gniazd”. 

Zlikwidowane zostanie siedlisko bytujących tu zwierząt leśnych – bezkręgowców i drobnych płazów, 
gadów i ssaków oraz ptaków. Część z nich głównie bezkręgowców zginie, większe zwierzęta -  płazy, 
drobne gryzonie przeniosą się na sąsiedni teren. Należy spodziewać się, że na skutek prac 
budowlanych oraz obecności człowieka na dalsze tereny przeniosą się również zwierzęta z 
bezpośredniego sąsiedztwa terenu inwestycji. Po zakończeniu prac będą stopniowo wracać. 

Z uwagi na niewielką powierzchnię terenu potrzebnego do realizacji przepompowni oraz zakres samej 
inwestycji, ograniczony do niezbędnego minimum z punktu widzenia jej celu, realizacja inwestycji nie 
będzie zakłócać migracji zwierząt oraz funkcjonowania korytarzy ekologicznych. 

8.4 Wody powierzchniowe i podziemne  

Na obszarze inwestycji nie występują wody powierzchniowe. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonane będzie czasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej. Wody 
gruntowe w tym rejonie zalegają płytko - na głębokości poniżej 2 m p.p.t. Obniżenie nie będzie 
znaczne, a zasięg leja depresyjnego nie powinien wykraczać poza granice terenu opracowania (wg. 
charakterystyki technicznej inwestycji). 

Będzie to miało niewielkie znaczenie dla otaczającej roślinności leśnej siedliska świeżego, ponieważ 
obniżenie poziomu wód gruntowych będzie miało charakter tymczasowy. 

Po zrealizowaniu inwestycji poziom wód gruntowych wróci do stanu istniejącego. 

Realizacja inwestycji umożliwi funkcjonowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Olsztynie-Odrzykoniu, a 
tym przyczyni się do poprawy stanu czystości wód gruntowych w tym rejonie. 

8.5 Powietrze 

Przewidywana inwestycja nie będzie w czasie eksploatacji emitować zanieczyszczeń do atmosfery. W 
trakcie budowy do powietrza dostawać się będzie zwiększona ilość pyłu i kurzu, zwłaszcza jeśli roboty 
będą prowadzone w okresie bezdeszczowym. Nie będą to duże ilości ze względu na małą skalę robót 
budowlanych. Po zakończeniu robót i po opadach chwilowe zanieczyszczenia zostaną usunięte z 
atmosfery. 

8.6 Powierzchnia ziemi 

Realizacja inwestycji spowoduje znaczne przekształcenie powierzchni ziemi. Istniejący drzewostan 
zostanie wycięty, warstwa gleby usunięta, i wykonanie zostaną wykopy w celu lokalizacji 
przepompowni (wykop o głębokości ok.6-7m) i urządzeń budowlanych (np. studzienki rewizyjne, 
przyłącza) oraz w celu posadowienia nadziemnego kontenerowego obiektu budowlanego a także 
wolno stojącego masztu antenowego, gdzie umieszczone będą - agregat prądotwórczy, sterownik 
automatyczny i transmiter danych. 

W okresie realizacji planowanego zainwestowania nastąpią okresowe zanieczyszczenia terenu 
związane z procesem budowlanym  (realizacja wykopów, realizacja dojazdu i ułożenie przyłączy, 
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składowanie materiałów budowlanych), lecz będą się one ograniczać do działki inwestycji, która 
zostanie ogrodzona, a po zakończeniu budowy uporządkowane, zgodnie z wymogami przepisów 
Prawa budowlanego. 

Odpady komunalne będą wywożone sposobem zorganizowanym na określone tereny składowania, 
znajdujące się poza obszarem planu.   

8.7 Krajobraz  

Wycięcie drzewostanu i wprowadzenie nadziemnego obiektu budowlanego na teren leśny wpłynie 
niekorzystnie na walory krajobrazowe. Zmiana ta będzie miała jednak charakter miejscowy, widoczny 
jedynie od strony wschodniego skraju lasu. Można więc stwierdzić, ze pogorszeniu ulegnie widok na 
las od strony drogi. Od strony zachodniej,  południowej i północnej  teren inwestycji zasłaniać będzie 
pozostała część drzewostanu leśnego. 

Widok na zespół leśny nie zostanie naruszony w sposób istotny. 

8.8 Klimat 

Realizacja inwestycji nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat lokalny. Przekształcenie 
powierzchni leśnej w powierzchnię zagospodarowaną, w tym - pokrytą nawierzchnią utwardzoną (np. 
betonową) spowoduje nieznaczne ocieplenie, jednakże ze względu na niewielką powierzchnię nie 
będzie to miało znaczenia dla cech klimatu lokalnego. 

8.9 Zasoby naturalne 

Na przedmiotowym obszarze ani w jego sąsiedztwie nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

Do zasobów naturalnych może być zaliczony drzewostan, który ulegnie wycięciu. Posiada on 
przeciętna wartość wg. klasyfikacji leśnej. Zostanie on wykorzystany do celów gospodarczych. 
Przedmiotowy obszar zostanie wyłączony z produkcji leśnej. Ze względu na małą powierzchnię 
wyłączenia nie będzie to miało poważnego znaczenia dla gospodarki leśnej. 

Nie przewiduje się więc znaczącego wpływu realizacji projektowanego dokumentu  na użytkowe 
zasoby środowiska. 

8.10 Zabytki i dobra materialne - nie dotyczy.  

8.11 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii i zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi   

Projektowane zagospodarowanie nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii i zagrożeń dla 
środowiska oraz zdrowia ludzi w świetle art. 243 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo Ochrony 
Środowiska. 

Realizacja obiektu zgodnie ze sztuką budowlaną oraz jego eksploatacja zgodnie z obowiązującymi 
przepisami technicznymi nie powinna powodować żadnych zagrożeń dla środowiska. Nie można 
jednak wykluczyć wystąpienia sytuacji szczególnej związanej z niekorzystnymi wydarzeniami 
losowymi. 

Zgodnie z charakterystyką techniczną projektowany obiekt  – przepompownia ścieków – zasilana jest 
energią elektryczną. Najgroźniejszym dla środowiska przypadkiem byłaby awaria zespołu pompowego 
na skutek braku zasilania – spowodowałoby to wypływ ścieków  spływających do przepompowni z 
systemu kanalizacyjnego, a co za tym idzie – zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

Przerwa w dopływie prądu może nastąpić np. na skutek uszkodzenia sieci przesyłowej przez 
huraganowy wiatr lub  nadmierne oblodzenie. 

Obiekt jest zabezpieczony przed taką ewentualnością – posiadać będzie agregat prądotwórczy, 
załączający się automatycznie w przypadku zaniku zasilania w energię elektryczną.  

Dodatkowo przepompownia działać będzie w systemie radiowego monitoringu i sterowania obiektami 
terenowymi w ramach Przedsiębiorstwa Wodociągi Częstochowskie S.A. W ustaleniach planu 
przewiduje się lokalizację masztu radiowego  na działce przepompowni. Pozwala to na całodobową 
kontrolę prawidłowości pracy urządzeń i natychmiastową reakcję w celu usunięcia awarii. 

Pojemność studzienek rewizyjnych oraz kanału grawitacyjnego obliczona jest na kilku- do 
kilkunastogodzinny spływ ścieków. W połączeniu z systemem monitoringu radiowego umożliwi to 
usunięcie awarii na terenie przepompowni zanim nastąpi wypływ ścieków na zewnątrz. 
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9 INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Ze względu na małą skalę inwestycji i jej lokalne oddziaływanie nie wystąpi możliwość 
transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art.104 ustawy z dnia 3 października 
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

10 PROPOZYCJE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ 
PROJEKTU PLANU  

Obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje okresową analizę 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (art. 32), za wykonanie której odpowiedzialny jest wójt 
gminy. W trakcie opracowywania analizy powinno się zwrócić uwagę na skutki realizacji planu dla 
środowiska przyrodniczego. 

Stan środowiska przyrodniczego w gminach podlega okresowej kontroli WIOŚ. 

Dodatkowo gminne służby ochrony środowiska powinny monitorować teren przepompowni i jego 
otoczenie, a w przypadku zauważenia nieprawidłowości zwrócić się do dysponenta urządzenia 
Wodociągów Częstochowskich S.A. o ich usunięcie. W uzasadnionych przypadkach może nastąpić 
konieczność zobowiązania dysponenta do sporządzenia przeglądu ekologicznego inwestycji, zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

 

11 ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU 

Proponuje się zapis w ustaleniach planu: „Zaleca się w miarę możliwości technicznych zachowanie 
części drzew na terenie objętym planem.” 

W trakcie realizacji inwestycji  należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę drzewostanu oraz 
powierzchni ziemi na terenie sąsiednim. 

Ze względu na małą skalę przekształceń środowiska – pow. 64 m2 – nie proponuje się działań 
mających zapewnić kompensację przyrodniczą. Zaleca się staranne odłożenie warstwy gleby wraz ze 
ściółką, a następnie rozłożenie jej cienką warstwą na sąsiednim terenie leśnym. Spowoduje to 
odtworzenie roślin runa leśnego oraz częściowe zachowanie  fauny bezkręgowców. 

 

12 EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 

Dopuszczona do realizacji w wyniku uchwalenia planu inwestycja – przepompownia ścieków - nie jest 
zadaniem samodzielnym – jest elementem projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w ramach 
zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Olsztyn - Odrzykoń. 
Jej lokalizacja została uwarunkowana względami technicznymi (położenie na trasie kanału 
sanitarnego, w najniższym punkcie zlewni, w odpowiedniej odległości na danym odcinku  oraz z 
zachowaniem odległości od zabudowy mieszkaniowej).  

Przeprowadzona prognoza wpływu realizacji inwestycji na środowisko dowiodła, że lokalizacja jest 
poprawna – maksymalnie ogranicza ingerencję w chronione elementy środowiska i nie narusza 
obowiązujących przepisów ochrony przyrody oraz nie jest sprzeczna z celami ochrony w skali 
regionalnej. 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Olsztyn jest działaniem proekologicznym, służącym 
zwłaszcza ochronie wód podziemnych. 

W związku z powyższym – w niniejszym opracowaniu zrezygnowano z szukanie rozwiązania 
alternatywnego dla lokalizacji przepompowni.   

 

13 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu, stanowiącego fragment kompleksów lasów 
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państwowych w gminie Olsztyn. 

Potrzeba dokonania zmiany planu wynika z realizacji  zadania publicznego – budowy kanalizacji 
sanitarnej wraz z odwodnieniem w Olsztynie - Odrzykoniu, a w szczególności umożliwienia budowy 
przepompowni ścieków, obiektu  niezbędnego dla realizacji zadania. Celem zmiany planu jest 
stworzenie prawnych możliwości jego realizacji. 

Plan obejmuje fragment działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, położony w rejonie ulicy Paprociowej i 
Wrzosowej w Olsztynie - Odrzykoniu. Granice obszaru objętego zmianą planu wyodrębniają z terenu 
działki nr ew. 2694 obręb Olsztyn, której powierzchnia wynosi 13,6400 ha, fragment o powierzchni nie 
przekraczającej 0,0100 ha. Obszar jest częścią kompleksu leśnego. 

Celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie przeobrażenia w środowisku wystąpią w trakcie i po 
realizacji  ustaleń ww. projektu planu zagospodarowaniu na analizowanym terenie oraz w obszarze 
jego oddziaływania, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie  na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia  2004r. o ochronie przyrody oraz celów ochrony środowiska ustanowionych 
na szczeblu między narodowym, wspólnotowym i krajowym, jak również ocena prawidłowości 
proponowanych w projekcie zmiany planu zapisów oraz ewentualne wskazanie rozwiązań 
minimalizujących ich negatywne skutki. 

Najistotniejsze uwarunkowania przyrodnicze dla obszaru projektowanej zmiany planu to: 

- położenie  na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, obejmującego najpiękniejsze rejony  
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, 

- położenie na  obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, chroniących najcenniejsze 
zasoby wód podziemnych w skali kraju, 

- brak cennych przyrodniczo elementów środowiska, objętych ochroną prawną w samym obszarze 
przeznaczonym do projektowanej zmiany planu,  

- znaczenie realizacji zmiany planu dla środowiska przyrodniczego gminy. 

Przeprowadzona prognoza wpływu realizacji inwestycji na środowisko dowiodła, że lokalizacja jest 
poprawna – maksymalnie ogranicza ingerencję w chronione elementy środowiska i nie narusza 
obowiązujących przepisów ochrony przyrody oraz nie jest sprzeczna z celami ochrony w skali 
regionalnej. 

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Olsztyn jest działaniem proekologicznym, służącym 
zwłaszcza ochronie wód podziemnych. 

Wody podziemne w gminie Olsztyn należą do najcenniejszych zasobów wód podziemnych w skali 
kraju. Stan sanitarny wód podziemnych ma podstawowe znaczenie dla zdrowia mieszkańców gminy 
oraz dla kondycji środowiska przyrodniczego, w tym rejonie objętego ochroną ze względu na swoje 
unikalne walory przyrodnicze w skali krajowej i europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 
 


