
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN 

 
 
 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011, grudzień 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 1  
 
 

SPIS TREŚCI 

I. Wprowadzenie ....................................................................................................... 3
I. 1. Zmiany w treści prognozy ................................................................................................ 3
I. 2. Przedmiot  i cel prognozy ..................................................................................................... 4
I. 2. Podstawy prawne i merytoryczne prognozy ......................................................................... 4
I. 3. Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami ........................................................................................................................ 10
I. 4. Metodyka .............................................................................................................................. 15
II. Ocena aktualnego stanu środowiska na terenach objętych projektem oraz na 

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem  ....................... 16
II. 1. Budowa geologiczna ………………………............................................................................ 16
II. 2. Złoża kopalin i ich eksploatacja ............................................................................................ 17
II. 3. Wody podziemne .................................................................................................................. 18
II. 4. Rzeźba terenu ………………………………………………….................................................. 21
II. 5. Warunki geologiczno-inżynierskie ........................................................................................ 23
II. 6. Gleby .................................................................................................................................... 24
II. 7. Wody powierzchniowe …………………………….................................................................. 24
II. 8. Klimat i stan sanitarny atmosfery ......................................................................................... 25
II. 9. Biosfera i krajobraz ............................................................................................................... 26
II. 10. Klimat akustyczny ................................................................................................................. 28
III. 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 ................................................................................................ 29

IV. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 
dokumentu oraz ocena sposobu ich uwzględnienia ............................................... 31

V. Przewidywane znaczące oddziaływania, na cele i przedmiot ochrony obszarów 
Natura 2000 oraz integralność tych obszarów ....................................................... 35

VI. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko ........................................ 36
VI.1. Obszary potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko ……………………………. 36
VI.2. Warunki zdrowotne i bezpieczeństwo ludności .................................................................... 40
VI.3. Zwierzęta i rośliny oraz różnorodność biologiczna ............................................................... 40
VI.4. Wody powierzchniowe i podziemne ..................................................................................... 41

VI.5. Powietrze atmosferyczne ..................................................................................................... 42

VI.6. Ukształtowane powierzchni terenu ....................................................................................... 43
VI.7. Krajobraz .............................................................................................................................. 44
VI.8. Klimat  .................................................................................................................................. 44
VI.9. Zasoby naturalne .................................................................................................................. 44
VI.10. Zabytki .................................................................................................................................. 45
VI.11. Dobra materialne .................................................................................................................. 45
VI.12. Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu dla środowiska ........................................... 46
VI.13. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko .............................. 52
VII. Propozycje rozwiązań ograniczających lub kompensujących skutki niekorzystne 53
VIII. Proponowane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu ............................................................................................................. 55
IX. Streszczenie w języku niespecjalistycznym ........................................................... 57



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 2  
 
 

 

 

SPIS TABEL 

1 Zestawienie udokumentowanych złóż ujętych w Bilansie zasobów złóż 
kopalin...(2009) ……………………………………………………………….…….. 17

2 Zakazy i ograniczenia obowiązujące dla strefy ochronnej wielootworowego 
ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn ……………………………………….. 20

3 Analiza spójności projektu planu z celami ochrony środowiska 
ustanowionymi w dokumentach rangi krajowej i międzynarodowej ………….. 32

4 Obszary potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko podlegające 
ocenie ……………………………………………………………………………….. 36

5 Macierz skutków wpływu ustaleń planu na środowisko …………….………….. 46

 

 

 

SPIS MAP 

1 Ocena wpływu ustaleń studium na środowisko 

– mapa w skali 1:15000 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 3  
 
 

I. WPROWADZENIE 

I. 1. TRYB SPORZĄDZENIA PROGNOZY (ZMIANY W TREŚCI) 

Pierwsza wersja prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn powstała w marcu 
2010 r. Odnosiła się do wersji projektu dokumentu sprzed uruchomienia procesu opiniowania 
i uzgodnień. 

W wyniku przeprowadzonej procedury opiniowania i uzgodnień wpłynęły uwagi, które stały 
się podstawą zmian w projekcie dokumentu. Część zmian wpłynęła na konieczność aktualizacji 
oceny wpływu projektu zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
na środowisko. Głównym powodem zmian w projekcie dokumentu była odmowa uzgodnienia 
projektu studium przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo RDOŚ-
24-WOOS/7041/343/10/rk z dnia 27 lipca 2010 r.). Do zmian w projekcie dokumentu przyczyniły się 
również opinie: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Nadleśnictwa Złoty Potok. Przy czym zmiany te nie wpłynęły istotnie na ocenę 
wpływu ustaleń studium na środowisko. 

W kolejnej wersji projektu studium zmniejszono powierzchnię lasów mogących potencjalnie 
podlegać przekształceniom (o ok. 9). Jednocześnie o 68 ha zwiększono obszar preferowanych 
zalesień. 

W grudniu 2010 r. opracowano suplement do prognozy oddziaływania na środowisko. 
Zawiera on m.in. wyniki prac waloryzacyjnych przeprowadzonych w obrębie Lasu Pocztowiec 
jesienią 2010 r., których celem było dokładniejsze rozpoznanie zasobów przyrodniczych na tym 
obszarze oraz ocena wrażliwości środowiska przyrodniczego na degradację (uwzględniającą obszar 
Lasu Pocztowiec w szerszym kontekście przestrzennym) oraz możliwości podjęcia działań 
kompensujących potencjalne straty w środowisku. 

Kolejne zmiany w projekcie dokumentu nastąpiły w wyniku ponownego odmówienia 
uzgodnienia dokumentu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo 
WOOŚ.610.6.2011.RK1 z dnia 4 marca 2011 r.) oraz w związku z uwzględnieniem części uwag 
z etapu wyłożenia dokumentu do publicznego wglądu. 

Zasadniczą zmianą w projekcie dokumentu jest rezygnacja z możliwości zabudowy 
zdecydowanej większości obszaru Lasu Pocztowiec. Pozostawiono taką możliwość tylko dla 
obszaru 13 ha (20% pierwotnych planów inwestycyjnych). Ponadto w wyniku wniesionych uwag 
dodano nowe tereny przeznaczone pod zabudowę, głównie mieszkaniową, w Kusiętach, Turowie 
(Joachimów) i Zrębicach II. Ogólny bilans zmian wprowadzonych w dokumencie jest korzystny dla 
środowiska. 

W związku ze znaczącymi zmianami w projekcie dokumentu konieczna stała się ponowna 
aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko. Jej postać została ujednolicona – zawiera 
ocenę aktualnej wersji dokumentu przedkładanego Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 
w Katowicach celem uzgodnienia. 
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I. 2. PRZEDMIOT I CEL PROGNOZY 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn. Zmiana obejmuje 
obszar całej gminy. 

Celem prognozy jest określenie, czy projektowane ustalenia mogą spowodować 
pogorszenie stanu środowiska w obszarze opracowania projektu oraz w obszarach wzajemnych 
oddziaływań, stwierdzenie, czy ustalenia projektu uwzględniają lokalne uwarunkowania środowiska, 
oraz ewentualne zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, bądź innych zaleceń łagodzących lub 
kompensujących negatywny wpływ na środowisko, jaki może mieć miejsce w wyniku realizacji 
ustaleń dokumentu. 

W trakcie prac zebrano i przeanalizowano materiały archiwalne, dokonano wizji terenu, 
przeanalizowano opracowanie ekofizjograficzne i materiały zebrane dla potrzeb tego opracowania. 
Dokonano identyfikacji obszarów, których zagospodarowanie może ulec zmianie w następstwie 
realizacji nowych ustaleń studium. Zidentyfikowano i oceniono możliwe skutki dla środowiska 
wynikające ze zmiany zagospodarowania terenu, w obrębie obszaru objętego projektem oraz na 
obszarach sąsiednich. Określono zalecenia minimalizujące wpływy negatywne. 

I. 3. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE PROGNOZY 

Bezpośrednią podstawą wykonania niniejszej prognozy są przepisy rozdziału 2 w dziale IV 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1227, wraz z późniejszymi zmianami). Podczas prac nad dokumentacją oparto się o 
przepisy zawarte w niżej wymienionych aktach prawnych: 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. Tekst jednolity - Dz.U. 2008, 
Nr 25, poz. 150, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Tekst jednolity – Dz.U. 2010, Nr 185, poz. 
1243, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 
2003, Nr 80, poz. 717, wraz z późniejszymi zmianami, 

Prawo wodne, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Tekst jednolity – Dz.U. 2005, Nr 239, poz. 
2019, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jednolity – Dz.U. 
2004 Nr 121 poz. 1266, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Tekst jednolity – Dz.U. 2005, Nr 45, poz. 
435, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tekst jednolity - Dz.U. 2009 Nr 151, 
poz. 1220, wraz z późniejszymi zmianami, 
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków. Tekst jednolity – Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858, wraz z późniejszymi 
zmianami, 

Prawo geologiczne i górnicze, ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Tekst jednolity - Dz.U. 2005 Nr 
228, poz. 1947, wraz z późniejszymi zmianami, 

Prawo budowlane, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Tekst jednolity - Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 
1623, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity - Dz. U. 
2009, Nr 178, poz. 1380, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tekst 
jednolity - Dz.U. 2005 Nr 236, poz. 2008, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Tekst jednolity - Dz.U. 
2010, Nr 102, poz. 651, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Tekst jednolity - Dz.U. 2007, Nr 19, 
poz. 115, wraz z późniejszymi zmianami, 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych. Tekst jednolity - Dz.U. 2008, Nr 193, poz. 1194. 

 

Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1397, wraz z późniejszymi 
zmianami, 

• 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 rodzaju 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. Dz.U. Nr 58, poz. 535, wraz z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. 
Dz.U. Nr 112, poz. 1206, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów 
gospodarki odpadami. Dz.U. 2003 Nr 66, poz. 620, wraz z późniejszymi zmianami, 

• 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 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. 2010, Nr 16, poz. 87, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu. Dz.U. 2009, Nr 5, poz. 31, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów 
emisyjnych z instalacji. Dz.U. Nr 260, poz. 2181, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
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prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego 
drogą, linia kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Dz.U. 2011 Nr 140, poz. 824, 

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

• 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, wraz z późniejszymi zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów. Dz.U. Nr 192, poz. 1883, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. Dz.U. Nr 
126, poz. 839, 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – 
inżynierskie. Dz.U. Nr 201, poz. 1673, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75, poz. 690, wraz 
z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. Nr 168, poz. 1764. 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną. Dz.U. Nr 220, poz. 2237. 

• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 
obszarów dorzeczy i regionów wodnych. Dz.U. Nr 126, poz. 878, wraz z późniejszymi zmianami. 

 

Wykorzystane materiały źródłowe: 

Atlas geochemiczny Częstochowy i okolic, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział 
Świętokrzyski,  Kielce, 2001 r. 

Babczyńska-Sendek B., Identyfikacja i waloryzacja środowiska przyrodniczego w rejonie 
Lasu Pocztowiec w miejscowości Olsztyn oraz ocena potencjalnych strat dla środowiska w 
przypadku przeznaczenia części lasu pod zabudowę, Katowice, 2011. 

Bardziński W., Lewandowski J., Więckowski R., Zieliński T. - Objaśnienia do Szczegółowej 
Mapy Geologicznej Polski, Ark. Częstochowa (845) 1 : 50 000. Instytut Geologiczny. Wydawnictwa 
Geologiczne. Warszawa, 1986. 

Bardziński W., Lewandowski J., Więckowski R., Zieliński T. - Szczegółowa Mapa 
Geologiczna Polski, Ark. Częstochowa (845) 1 : 50 000. Instytut Geologiczny. Wydawnictwa 
Geologiczne. Warszawa, 1986. 

Baza danych Infogeoskarb, prowadzona przez Państwowy Instytut Geologiczny; 
http://baza.pgi.waw.pl/igs/ 

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2008 r. 
Ministerstwo Środowiska. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 2009. 
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Budowa geologiczna Polski t.l Stratygrafia. Cz. 2 Mezozoik, Wyd. Geol. Warszawa 1973. 

Celiński F., Wika S. 1974/74. Zbiorowiska roślinne rezerwatu Zielona Góra koło 
Częstochowy. OTPN. Zeszyty Przyrodnicze. 14-15: 45-63. 

Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża piasków kwarcowych „Krasawa II” – kat. 
C2. Oprac.: R. Polaczek. Katowickie Przedsiębiorstwo Geologiczne, Wydział Dokumentacji 
Geologicznych w Częstochowie. Częstochowa, grudzień 1991. 

Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni jurajskich w kat. C2 "Choroń" w 
miejsc. Choroń.  Oprac.: H. Kaziuk, S. Dominiak. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne, 
Częstochowa, czerwiec 2000. 

Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża piasków budowlanych „Zaborze” w kat. 
C1. Oprac.: R. Polaczek. Nowe Przedsiębiorstwo Geologiczne. Częstochowa, 2002. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków budowlanych „Łysa Górka”  w kat. C2 w 
Dębowcu. Oprac.: S. Kostrzyca. Katowicekie Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach, Wydział 
Dokumentacji Geologicznych w Częstochowie. Częstochowa, 1991. 

Dokumentacja geologiczna uproszczona złoża kruszywa naturalnego "Skrajnica" 
k/Olsztyna. Oprac.: D. Hermańska-Nikiel, B. Łęgosz. Biuro Badawczo-Projektowe Geologii i 
Ochrony Środowiska "GEOBIOS". Częstochowa, maj 1996. 

Dokumentacja geologiczna w formie uproszczonej złoża kruszywa naturalnego w kat. C1 
„Hodalina”. Oprac.: L. Otrąbek. Częstochowa, listopad 1998. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Biskupice X” kat. C2. Oprac.: A. 
Turowski. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Zakład Geologii Złóż Rud Żelaza w 
Częstochowie. Częstochowa, czerwiec 1972. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich i kwarcowych „Kąty Chorońskie” w 
kat. C2. Oprac.: A. Turowski. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach, Oddział w 
Częstochowie. Częstochowa, 1975. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich ”Kotysów”. Oprac.: A. Turowski. 
Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Zakład Geologii Złóż Rud Żelaza w Częstochowie. 
Częstochowa, czerwiec 1971. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Krótka Wieś” w kat. C2. 

Oprac.: A. Turowski. Kombinat Geologiczny – Południe. Zakład Projektów i Dokumantacji 
Geologicznych w Katowicach, Oddział Terenowy w Częstochowie. Częstochowa, grudzień 1976. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Podgrabie” w kat. C2. Oprac.: A. 
Turowski. Kombinat Geologiczny – Południe. Zakład Projektów i Dokumentacji Geologicznych w 
Katowicach, Oddział Terenowy w Częstochowie. Częstochowa, listopad 1976. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Wolnica-Zapasieka” w kat. C2. 
Oprac.: A. Turowski. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Zakład Geologii Złóż Rud Żelaza w 
Częstochowie. Częstochowa, październik 1971. 

Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Zrębice” w kat. C1. Oprac.: A. 
Turowski. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Zakład Geologii Złóż Rud Żelaza w 
Częstochowie. Częstochowa, 1969. 
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Dokumentacja geologiczna złoża piasków formierskich „Zrębice I” w kat. C2. Oprac.: A. 
Turowski. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Kielcach, Zakład Geologii Złóż Rud Żelaza w 
Częstochowie. Częstochowa, grudzień 1972. 

Dokumentacja geologiczna złoża wapieni i margli jurajskich "Mstów" w kat.C2. Oprac.: M. 
Strych. Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie, Kraków, grudzień 1971. 

Dokumentacja geologiczna złoża wapieni i margli jurajskich "Mstów" w kat.C1 w 
miejscowości Małusy gm. Mstów, Turów-Celiny gm. Olsztyn. Oprac.: W. Smorągiewicz, 1991. 

Gilewska S. - Wyżyny Śląsko - Małopolskie, [w:] Klimaszewski M. [red.], Geomorfologia 
Polski, t.1. PWN, Warszawa 1972. 

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

Górnictwo żelaza w rejonie częstochowskim. [w:] Opracowanie metodyki  kartograficznego 
odwzorowania waloryzacji stanu środowiska przyrodniczego na terenach poddanych silnej 
antropopresji górnictwa i przemysłu na obszarze województwa śląskiego. Praca zbiorowa pod red. 
M. Sikorskiej - Maykowskiej. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 2001. 

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. 

http://natura2000.mos.gov.pl 

Informacja o jakości wód podziemnych w województwie śląskim w 2004 r. Informacja o 
stanie środowiska w 2004 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2007 roku. Informacja o stanie środowiska w 
2007 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2008 roku. Informacja o stanie środowiska w 
2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

Klimaszewski M., Podział geomorfologiczny Polski Południowej. Geomorfologia Polski, t. I, 
Warszawa 1972. 

Koncesja udzielona przez Wojewodę Śląskiego dn. 10 października 2000 r. na 
wydobywanie piasku ze złoża „Zaborze” (ŚR-V-7412/4/6/00). 

Kondracki Jerzy: Geografia fizyczna Polski. (wyd. IV), PWN, Warszawa 1981. 

Kruczała A. [red.] - Atlas klimatu województwa śląskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej - Oddział w Katowicach, Katowice 2000. 

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. 

Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 2005. 
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Mapa Geologiczna Polski 1 : 200 000. B – mapa bez utworów czwartorzędowych. Ark. 
Częstochowa. Opr. S. Biernat, J. Haisig. Instytut Geologiczny, Warszawa 1980. 

Mapa Hydrograficzna Polski 1 : 50 000. Ark. M-34-39-D Janów. Przedsiębiorstwo „Gepol”. 
Poznań, 2003. 

Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Olsztyn. Opr.: I. Maszczyńska. Częstochowa, 
grudzień 2003. 

Opracowanie wyników badań jakości wód podziemnych państwowego monitoringu 
środowiska na terenie województwa śląskiego oraz wyniki badań ilościowych w roku 2005. 
Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Górnośląski. Sosnowiec, styczeń 2006 

Ortofotomapa - wykonana na podstawie zdjęcia lotniczego monochromatycznego w skali 
1:13000 (nalot z 2003 r.). 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Olsztyn, PPUH „BaSz” mgr inż. Bartosz Szymusik, 
Olsztyn – Końskie, 2006. 

Program wykorzystania wod podziemnych, w szczegolności termalnych i leczniczych, w 
wybranych obszarach wojewodztwa śląskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN. Kraków, 2008. 

Projekt zagospodarowania złoża piasków budowlanych „Przymiłowice”. Oprac.: S.Stolarski. 
Częstochowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Częstochowa, luty 1998. 

Przeglądowa mapa geomorfologiczna Polski 1 : 500 000. Red.: L. Starkel. Ark. Kraków. 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1980. 

Raport o stanie sanitarnym powietrza w województwie śląskim w roku 2008, Wojewódzka 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice, 2009. 

Rąkowski W., Walczak M., Smogorzewska M. 2007. Rezerwaty przyrody w Polsce 
Południowej. Instytut Ochrony Środowiska. Warszawa. 

Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 r. Inspekcja Ochrony Środowiska, Śląski 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2009. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn – 
druga edycja, przyjęte uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 lipca 2003 r. 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000, Ark. Częstochowa (845). Oprac.: 
Bardziński W., Lewandowski J., Więckowski R., Zieliński T. - Instytut Geologiczny. Wydawnictwa 
Geologiczne. Warszawa, 1982. 

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1 : 50 000, Ark. Janów (846). Oprac.: Heliasz Z., 
Ptak B., Więckowski R., Zieliński T. - Instytut Geologiczny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 
1982. 

Szponar A., Rinke Z., Metody badań geografii fizycznej. Cz.I – Praktyczne zastosowanie 
geografii fizycznej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1981. 

Uproszczony plan urządzenia lasu na lata 2008 – 2017. Gmina: Olsztyn. Powiat: 
Częstochowski. Stan na 1.01.2008 r. PW Krameko Sp. z o.o. 
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Wniosek o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych z utworów jury górnej: 
Mirów, Olsztyn, Krasawa, Biskupice, Bukowno (miasto: Częstochowa, gminy: Mstów, Olsztyn). 
Oprac.: J.Mizera. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. 
Częstochowa, listopad 2009. 

Wody podziemne. Informacja o stanie środowiska w 2006 r. Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach. http://www.katowice.pios.gov.pl/ 

Wody podziemne. [w:] Opracowanie metodyki kartograficznego odwzorowania waloryzacji 
stanu środowiska przyrodniczego na terenach poddanych silnej antropopresji górnictwa i przemysłu 
na obszarze województwa śląskiego. Praca zbiorowa pod red. M. Sikorskiej - Maykowskiej. 
Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa, 2001. 

Zieliński T.: Ciekawostki geologiczne. Jurajskie gminy Janów i Olsztyn. Mapa turystyczna 
1:40 000. Wyd. Kartograficzne „Compass”, Kraków 2001. 

I. 3. ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Zawartość i cele studium określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn jest 
dokumentem planistycznym sporządzanym na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2009 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w celu określenia polityki przestrzennej 
gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 
1233), projekt studium obejmuje, przedstawione w formie tekstowej i graficznej: 

• część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, wpływające na ustalenia kierunków i zasad 
zagospodarowania przestrzennego; 

• część zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego, o których 
mowa w art. 10 ust. 2 ustawy wraz z rysunkiem, przedstawiającym te ustalenia w formie 
graficznej, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 cyt. ustawy; 

• uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu 
studium. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium 
uwzględnia się uwarunkowania wynikające (w szczególności) z:  

• dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;  

• stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;  

• stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

• stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  
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• warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;  

• zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;  

• potrzeb i możliwości rozwoju gminy;  

• stanu prawnego gruntów;  

• występowania:  

- obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, 

- obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, 

- udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

- terenów górniczych;  

• stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami; 

• zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

W części studium określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 10 
ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz cyt. rozporządzeniem w 
sprawie zakresu projektu studium, uwzględnia się w szczególności: 

• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (dopuszczalny 
zakres i ograniczenia tych zmian, wytyczne ich określania w planach miejscowych); 

• kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów (minimalne 
i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne uwzględniające wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz zrównoważonego rozwoju, tereny 
do wyłączenia spod zabudowy oraz wytyczne określania tych wymagań w planach 
miejscowych); 

• obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu 
kulturowego (wytyczne określania zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony 
środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska, obowiązujących ustaleń 
planów ochrony ustanowionych dla rezerwatów przyrody oraz innych form ochrony przyrody); 

• obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(wytyczne określania zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb ochrony zabytków); 

• kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (wytyczne określania 
w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących systemów oraz 
koordynacji lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych); 

• kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (w tym obszary, 
w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne). 

W projekcie studium wyznacza się ponadto obszary: 

• na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym 
i ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym;  

• dla których obowiązkowe jest sporządzenie planu miejscowego na podstawie przepisów 
odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, 
a także obszary, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy; 
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• rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

• przestrzeni publicznej;  

• narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;  

• obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny; 

• wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji oraz inne obszary problemowe;  

• a także granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. 

Wymagania dotyczące projektu studium zawiera ponadto ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.): 

Zgodnie z art. 71 ust. 1 cyt. ustawy: 

• podstawę do sporządzania studium stanowią zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska;  

• w studium określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, 
zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego 
stanu oraz ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych 
efektów w zakresie ochrony środowiska, zaś przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu 
powinny w jak największym stopniu zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. 

Zgodnie z art. 72 cyt. ustawy, w studium zapewnia się warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami, w szczególności poprzez: 

• ustalanie (programów) racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach 
eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami; 

• uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb 
eksploatacji tych złóż; 

• zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy (miast), ze szczególnym 
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni; 

• uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku 
z prowadzeniem gospodarki rolnej; 

• zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych; 

• uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom; 

• uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi. 

Wymaga się ponadto, aby w studium, na podstawie opracowań ekofizjograficznych oraz 
cech elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań: 

• przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich 
zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustalać proporcje pozwalające na 
zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia; 

• określać sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności 
człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi. 
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Zawartość dokumentu studium: 

Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oceniany 
dokument zawiera część określającą uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
oraz kierunki zagospodarowania przestrzennego (ustalenia w zakresie polityki przestrzennej gminy). 

Cześć I - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego obejmuje 11 działów: 

1. Wprowadzenie: podstawa prawna, cele, zakres problematyki i skutki uchwalenia studium; 
podstawowe dane o gminie (status administracyjny, powierzchnia i obszar, sąsiedzi, liczba 
mieszkańców, podział na sołectwa); 

2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenów: użytkowanie terenów, użytki gruntowe, 
tereny zamknięte, stan ładu przestrzennego; 

3. Dotychczasowe przeznaczenie terenów: w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i gruntów leśnych na cele nieleśne; 

4. Stan środowiska: złoża kopalin, wody podziemne i wody powierzchniowe, gleby, obszary 
cenne przyrodniczo prawnie chronione, warunki klimatyczne, warunki geologiczno-inżynierskie, 
walory przyrody nieożywionej, krajobraz; 

5. Stan dziedzictwa kul turowego: obiekty objęte ochroną na podstawie rejestru zabytków, 
obiekty objęte ochroną oraz proponowane do objęcia ochroną na podstawie ustaleń 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

6. Warunki  i  jakość  życia mieszkańców: ludność, zasoby mieszkaniowe, infrastruktura 
społeczna; 

7. Stan prawny gruntów; 

8. Transport : układ drogowy, transport kolejowy; 

9. Infrastruktura techniczna: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zaopatrzenie 
w energię elektryczną, gaz i ciepło, gospodarka odpadami; 

10. Wnioski  do studium; 

11. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Ś ląskiego. 

Część II - Kierunki zagospodarowania przestrzennego obejmuje 11 działów: 

1. Kierunki  zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów; 

2. Kierunki  i  wskaźnik i  zagospodarowania oraz użytkowania terenów; 

3. Zasady ochrony środowiska i  jego zasobów; 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kul turowego; 

5. Kierunki  rozwoju t ransportu; 

6. Kierunki  rozwoju systemów infrastruktury technicznej ; 

7. Obszary na których będą  rozmieszczone inwestyc je celu publ icznego; 

8. Obszary dla których należy sporządzić  p lany miejscowe; 

9. Kierunki  i  zasady kszta ł towania ro ln iczej  i  leśnej przestrzeni produkcyjnej ; 

10. Obszary wymagające przekszta łceń ,  rehabi l i tacj i  lub rekul tywacj i ; 

11. Obszar problemowy. 
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Dokumenty powiązane: 

1. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum 
Studiów Strategicznych, Warszawa 2005 r., 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego, Marszałek Województwa 
Śląskiego, Katowice 2004 r., 

3. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, przyjęta Uchwałą nr 
II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r., 

4. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn – druga 
edycja, przyjęte uchwałą Nr VIII/64/2003 Rady Gminy Olsztyn z dnia 10 lipca 2003 r., 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Kusięta, 
przyjęty Uchwałą Nr XXXI/232/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów 
i Bukowno, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Zrębice 
i Krasawa, przyjęty Uchwałą Nr XXXI/234/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r., 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, 
przyjęty Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r. 

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn 
i Skrajnica, przyjęty Uchwałą Nr XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r. 

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości 
Przymiłowice, przyjęty Uchwałą Nr XXI/151/08 Rady Gminy Olsztyn z dnia 25 lipca 2008 r., 

11. 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. 

12. Opracowanie ekofizjograficzne – dla potrzeb sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, Biuro Rozwoju Regionu 
w Katowicach, 2010 r. 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 15  
 
 

I.4. METODYKA 

Przy opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisku przeprowadzono analizę 
dostępnych danych archiwalnych oraz opracowań opisujących środowisko przyrodnicze w rejonie 
Olsztyna. Ponadto przeprowadzono badania terenowe, które miały na celu bardziej szczegółowe 
rozpoznanie stanu i zasobów środowiska na analizowanym obszarze, a w szczególności określenie 
rodzajów siedlisk przyrodniczych, stopnia przekształceń środowiska oraz zachowania walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, a także lokalnych warunków fizjograficznych. 

W wyniku analizy materiałów źródłowych oraz prac terenowych określono jakość 
środowiska na danych terenach, odporność na degradację poszczególnych elementów środowiska 
oraz możliwości jego regeneracji. Ponadto przeanalizowano uwarunkowania prawne, wynikające 
przede wszystkim z istnienia obszarów i obiektów objętych ochroną prawną w oparciu o ustawy: 
o ochronie przyrody, Prawo wodne oraz Prawo geologiczne i górnicze. 

W oparciu o te kryteria dokonano oceny skutków ustaleń planu na środowisko. Określono 
wpływ projektowanego przeznaczenia terenu na poszczególne komponenty środowiska. 
W przypadku niekorzystnego oddziaływania wskazano na przyczynę uciążliwości lub zagrożeń 
oraz zaproponowano rozwiązania alternatywne lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko. 

Skutki dla środowiska oceniono zarówno w odniesieniu do obecnego stanu 
zagospodarowania terenu oraz w odniesieniu do wcześniej obowiązujących ustaleń planistycznych, 
które niniejszy dokument zmienia. W drugim przypadku, ocena odnosi się do potencjalnego wpływu 
na środowisko jako bezpośredniej konsekwencji uchwalenia dokumentu. Ocenia się też czy 
korzystniejsze dla środowiska są projektowane zmiany ustaleń Studium…, czy ustalenia dotychczas 
obowiązujące oraz skutki dla środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu. 

Na podstawie diagnozy stanu środowiska i uwarunkowań planistycznych dokonano 
syntetycznej oceny wpływu projektu planu na środowisko, uwzględniając wagę oraz rodzaj skutków 
dla środowiska. Skutki mogą być zarówno negatywne jak i pozytywne. Skutki negatywne wiążą się 
z faktem umożliwienia realizacji określonych przedsięwzięć oraz warunkami ich realizacji, 
wpływających niekorzystnie na stan środowiska. Skutki pozytywne mogą się natomiast wiązać ze 
zmianą polityki przestrzennej gminy na bardziej przyjazną środowisku (rezygnacja z zainwestowania 
niektórych terenów lub zmiana funkcji na mniej uciążliwą, wprowadzenie zasad i wymogów odnośnie 
ochrony środowiska ograniczających skutki niekorzystne). 

Wagę skutków ujęto w czterostopniowej skali: 

0 – brak oddziaływania lub oddziaływanie nieistotne, 

1 - słabe oddziaływanie na środowisko (± - słabe pozytywne i negatywne oddziaływanie na 
środowisko), 

2 – średnie oddziaływanie na środowisko;  

3 – silne oddziaływanie na środowisko. 

Należy nadmienić, że prognozowane niekorzystne skutki dla środowiska zasadniczo nie 
wykraczają poza oddziaływanie lokalne, aczkolwiek w przypadku oddziaływania na wody podziemne 
skutki niekorzystne mogą się uwidaczniać również w obrębie sąsiednich gmin. 
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II. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA NA TERENACH OBJĘTYCH 
PROJEKTEM ORAZ NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

II. 1. BUDOWA GEOLOGICZNA 

Podłoże skalne gminy Olsztyn znajduje się w obrębie Monokliny Śląsko-Krakowskiej, 
zbudowanej z utworów mezozoicznych zalegających na sfałdowanych skałach paleozoicznych. 
Monoklina zapada pod kątem 1-5° w kierunku północno-wschodnim, ku osi Niecki Miechowskiej. 
Monoklina została pocięta systemem uskoków o generalnym przebiegu SW-NE. 

Głębsze partie monokliny tworzą zróżnicowane utwory triasu, na których zalegają osady 
jury. Serię triasu kończą iły, iłowce i mułowce z wkładkami piaskowców lub skał węglanowych. Spąg 
osadów jury znajduje się na terenie gminy na głębokości ok. 290 m w Dębowcu i zagłębia się 
zgodnie z kierunkiem zapadania monokliny. Utwory jury dolnej (lias) to piaski, piaskowce i mułowce. 
Jurę środkową tworzą w  spągowej części profilu piaski i piaskowce żelaziste warstw kościeliskich. 
Pokrywa je seria ilasto - mułowcowa z syderytami (tzw. iły rudonośne). Stropowe partie jury 
środkowej budują glaukonitowe wapienie piaszczyste i margliste. 

Zasadniczą część przedkenozoicznego, przypowierzchniowego podłoża skalnego Olsztyna 
stanowią węglanowe skały osadowe jury górnej. Ich spąg tworzą wapienie scyfiowe z 
przeławiceniami margli warstw prędziszowskich, na których zalegają wapienie gruboławicowe z 
czertami i amonitami warstw zawodziańskich. Skały warstw zawodziańskich występują powszechnie 
w zachodniej części Gminy, na powierzchni odsłaniają się w kulminacjach terenu - budują 
wzniesienia w rejonie Biskupic, Skrajnicy oraz zachodniej części Kusiąt, w tym niższe partie Zielonej 
Góry. Dalej na wschód przykryte są osadami młodszymi. 

Masyw Sokolich Gór, wzniesienia Olsztyńskich Skał, Gór Towarnych i inne kulminacje na 
południe i północ od Kusiąt, a także w rejonie Zrębic i Krasawej budują jasne wapienie skaliste i 
detrytyczne. Skały te odsłaniają się również miejscami w rejonie Turowa. Na nierównej powierzchni 
wapieni skalistych leżą wapienie płytowe dolne o zmiennej, kilku – kilkunastometrowej miąższości. 
Na nich osadził się 10-15 – metrowy pakiet margli, przechodzących w górze profilu w wapienie 
płytowe górne o miąższości 40 – 50 m. Utwory te występują w północno – wschodniej części Gminy, 
odsłaniają się głównie w rejonie Joachimowa, Przymiłowic, Bukowna i Celin. Na północ od Bukowna 
na opisanych wyżej skałach zalegają wapienie kredowate. 

Powierzchnia osadów jury jest silnie urzeźbiona, wskutek intensywnej erozji (szczególnie 
krasowieniu), trwającej do schyłku dolnej kredy i przerwanej zalewem morskim. Osady morskie 
kredy górnej zostały na omawianym obszarze całkowicie usunięte podczas paleogenu i neogenu. 
Spękania i dyslokacje tektoniczne związane z ruchami górotwórczymi sprzyjały rozwojowi głęboko 
sięgających  lejów krasowych, systemów jaskiń oraz powstawaniu uwałów. Pustki krasowe były 
następnie wypełniane glinami, iłami i piaskami zwietrzelinowymi (piaski formierskie). Formy takie 
licznie występują w rejonie Biskupic, Turowa i Bukowna. Niektóre sięgają przyszło 80 m głębokości. 
Schyłek pliocenu i starszy plejstocen cechuje postępująca denudacja, jedynie pozostałości 
najstarszych zlodowaceń zachowały się w głębokim obniżeniu kopalnej doliny pra-Warty. 
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Pokrywa osadów plejstoceńskich, wypełniająca obniżenia terenu między wzgórzami, 
związana jest głównie z akumulacją lodowcową i wodnolodowcową podczas zlodowacenia odry 
(środkowopolskie). Są to wodnolodowcowe piaski różnoziarniste i żwiry, piaski i żwiry moren 
czołowych (lokalnie z głazami), ilasto – piaszczyste gliny zwałowe, a miejscami również piaski i 
żwiry akumulacji szczelinowej i kemy. W obniżeniu doliny pra-Warty zalegają piaski i mułki 
zastoiskowe, przykryte gliną zwałową. Młodszy plejstocen reprezentują piaski i żwiry oraz piaski 
rzeczne budujące dwa - trzy poziomy terasowe oraz eoliczne piaski pylaste. 

Schyłek plejstocenu i początek holocenu reprezentują eluwia piaszczyste glin zwałowych, 
piaski i gliny zwietrzelinowe na stokach wzniesień oraz piaski eoliczne (w wydmach i pokrywowe) w 
obrębie doliny Warty oraz w obniżeniach między wzgórzami. 

W holocenie miała miejsce akumulacja piasków rzecznych i namułów w dwóch najniższych 
poziomach terasowych Warty i związanych z nią dolin cieków powierzchniowych oraz namuły den 
dolin martwych i denudacyjnych, epizodycznie niosących wodę. Nasypy antropogeniczne to głównie 
niewielkie hałdy pozostałe w sąsiedztwie niektórych wyrobisk po eksploatacji kopalin. 

II. 2. ZŁOŻA KOPALIN I ICH EKSPLOATACJA 

Na terenie gminy Olsztyn oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie udokumentowano znaczną 
ilość złóż kopalin. 

Tab.1. Zestawienie udokumentowanych złóż ujętych w Bilansie zasobów złóż kopalin...(2009) 

Kopalina Nazwa złoża Stan zagospodarowania 

Kielnik- Olsztyn 1) zaniechane wapienie i margle przemysłu 

wapienniczego Choroń 2) rozpoznane wstępnie 

wapienie i margle przemysłu 

cementowego 
Mstów rozpoznane szczegółowo 

Biskupice X rozpoznane wstępnie 

Kąty Chorońskie zaniechane 

Krasawa II 3) rozpoznane wstępnie 

Kotysów rozpoznane szczegółowo 

Krótka Wieś rozpoznane wstępnie 

Podgrabie rozpoznane wstępnie 

Wolnica-Zapasieka rozpoznane wstępnie 

Zrębice zaniechane 

piaski formierskie 

Zrębice I rozpoznane wstępnie 

Hodalina 4) rozpoznane szczegółowo 

Łysa Górka rozpoznane wstępnie 

Przymiłowice zaniechane 

piaski i żwiry 

[kruszywo naturalne] 

Zaborze eksploatowane 
1) przeznaczone do skreślenia z Bilansu...; 2) aktualnie w całości poza granicami gm. Olsztyn;  3) kopalina 

towarzysząca: kruszywa naturalne;  4) przyjęta dokumentacja geologiczna; nie figuruje w Bilansie... 

Obecnie eksploatowane jest tylko złoże piasków i żwirów „Zaborze”. Kopalinę stanowią 
piaski eoliczne pokrywowe i wydmowe. Wydobycie rozpoczęto na podstawie koncesji 2/92 
OS.III.7512/3/91/92 udzielonej przez wojewodę częstochowskiego dnia 27 stycznia 1992 r. z 
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okresem ważności do 1 października 2015 r. i zmienianej w latach późniejszych. W koncesji ŚR-V-
7412/4/6/00 Wojewoda Śląski dnia 10 października 2000 r. ustanowił granice obszaru i terenu 
górniczego „Zaborze I” (powierzchnie, odpowiednio, 89,44 ha i 119,36 ha). Aktualnie eksploatacja 
prowadzona jest w obszarze górniczym „Zaborze II”, znajdującym się w granicach terenu górniczego 
„Zaborze II”. Zmiana nazwy spowodowana była przekształceniami organizacyjnymi 
koncesjonariusza, nie zmieniono granic obszaru i terenu górniczego ani okresu obowiązywania 
koncesji. Wyrobisko jest sukcesywnie rekultywowane w kierunku leśnym. Eksploatacja piasków 
wydmowych prowadząca do likwidacji form wydmowych wpływa lokalnie niekorzystnie na walory 
krajobrazowe Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. W przypadku złoża „Zaborze” wpływ ten 
łagodzony jest otoczeniem wyrobiska większym kompleksem leśnym. 

W południowo – zachodniej części gminy, pod terenem leśnym, w latach 1959 – 1970 
wydobywano metodą podziemną rudy żelaza ze złoża „Dębowiec (kop.)”. W granicach Olsztyna 
znajdował się fragment obszaru górniczego „Dębowiec” oraz dwa szyby (wodny i wentylacyjny). 
Wody dołowe odprowadzane były kanałem do osadnika znajdującego się pomiędzy Sokolimi 
Górami i Górą Biakło. Eksploatację rud prowadzono w kopalni „Dębowiec” na stosunkowo dużej 
głębokości (blisko 100 m). Obecność potencjalnie nie zaciśniętych wyrobisk na takiej głębokości 
może utrudniać posadowienie jedynie obiektów budowlanych o dużym nacisku na podłoże. Wokół 
zlikwidowanych szybów nie wyznaczano stref bezpieczeństwa wyłączonych z możliwości zabudowy. 
Ewentualna lokalizacja obiektów budowlanych w sąsiedztwie szybów bezwzględnie wymaga 
sporządzenia specjalistycznej ekspertyzy oceniającej stan szybu i warunki dopuszczalności 
posadowienia konkretnego obiektu budowlanego. Ze względu na rolę w regionalnej strukturze 
przyrodniczej rekomenduje się pozostawić cały kompleks lasu Dębowiec bez zabudowy. 

Na terenie Gminy prowadzono w przeszłości eksploatację kopalin, w różnym czasie, 
zarówno jako koncesjonowaną działalność gospodarczą jak również w sposób nie kontrolowany, co 
obecnie jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Pozostałością są różnej wielkości kamieniołomy, 
łomy, glinianki i piaskownie. Część z nich nadaje się do rekreacji (z wyłączeniem działalności 
mogącej grozić zanieczyszczeniem wód podziemnych) inne zaleca się pozostawić 
samorekultywacji. Należy przeciwdziałać deponowaniu odpadów w wyrobiskach. 

II. 3. WODY PODZIEMNE 

Wody podziemne zretencjonowane są w osadach przepuszczalnych tworzących 
czwartorzędowe, jurajskie i triasowe piętra wodonośne. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z utworami piaszczystymi i piaszczysto – 
żwirowymi. W sposób ciągły występuje tylko w obniżeniach i dolinach rzecznych, przede wszystkim 
w dolinie Warty. Wzdłuż kuesty górnojurajskiej czwartorzędowy poziom wód podziemnych łączy się 
z poziomem górnojurajskim, z którego jest tu zasilany. Wody poziomu czwartorzędowego występują 
płytko w miejscach występowania glin oraz margli. W rejonie Kusiąt stwierdzono wody zawieszone 
na glinach. Jest to poziom o niskiej wydajności i zmiennej jakości wód. Wahania położenia 
zwierciadła poziomu czwartorzędowego sięgają ok. 2 m. W okresach suchych na części obszaru 
wody te zanikają. 

Jurajskie piętro wodonośne jest dwudzielne. Poziom niższy budują piaski i piaskowce 
żelaziste warstw kościeliskich, poziom wyższy - wapienie keloweju i oksfordu. Na omawianym 
obszarze znaczenie gospodarcze ma jedynie poziom wyższy. 
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Środkowojurajski poziom wodonośny zasilany jest wodami opadowymi w strefie wychodni 
(najbliższe w rejonie Konopisk) oraz wodami czwartorzędowymi w głębokich dolinach rzek. W 
dolinie Warty w zachodniej części gminy Olsztyn jest odizolowany od poziomu czwartorzędowego 
iłowcami i mułowcami bajosu i batonu. Utwory te rozdzielają również oba poziomy wodonośne jury. 

Wody poziomu górnojurajskiego wypełniają przede wszystkim szczeliny i pustki 
pochodzenia krasowego oraz spękania w strefach dyslokacji tektonicznych. Mają z reguły 
zwierciadło swobodne. Zasilanie następuje bezpośrednio z powierzchni, wodami opadowymi lub 
rzecznymi, albo poprzez gliny zwietrzelinowe lub przepuszczalne osady wodnolodowcowe bądź 
rzeczne. Położenie zwierciadła wód waha się w granicach ok. 3 m. Jest to poziom zasobny w wodę 
dobrej jakości (za wyjątkiem obszarów sąsiadujących od północnego – wschodu z Hutą 
Częstochowa – poza gminą Olsztyn). 

Triasowe piętro wodonośne związane jest z dolomitami i wapieniami wapienia muszlowego 
(trias środkowy). Skały te zalegają na głębokości od ok. 400 m. p.p.t. przy zachodniej granicy Gminy 
i zapadają w ogólnym kierunku północno – wschodnim. Są dobrze odizolowane od wodonośców 
jurajskich. W szczelinach i porach skalnych zalegają wody słodkie, o mineralizacji ok. 0,4 g/dm3 
oraz nieznacznie podwyższonej temperaturze (20-23,5oC). Zwierciadło wód jest napięte, wydajność 
pojedynczego otworu szacuje się na ok. 50 m3/h. Wobec obfitego występowania łatwo dostępnych 
wód w poziomie górnojurajskim, zasoby wód triasowych pozostają rezerwą o odległej perspektywie  
wykorzystania. 

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. Są to zbiorniki:  

- 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. 

- Częstochowa E (GZWP nr 326), obejmujący uszczelinione i często skrasowiałe wapienie skaliste 
jury górnej (oksfordu). 

Podstawowe znaczenie dla gminy Olsztyn (a także Częstochowy), a w konsekwencji - 
podstawowe uwarunkowanie dla planowania przestrzennego w Gminie, ma GZWP nr 326 
Częstochowa E. Bardzo słaby stopień izolacji warstwy wodonośnej skałami słaboprzepuszczalnymi 
oraz szczelinowo-krasowe warunki migracji wód i zanieczyszczeń powodują, że zbiornik ten na 
terenie gminy Olsztyn jest narażony w stopniu wysokim na zanieczyszczenie - czas pionowej 
migracji zanieczyszczeń z powierzchni do warstwy wodonośnej wynosi nie więcej niż 5 lat. 

Według danych państwowego monitoringu środowiska, wody GZWP nr 326 (kontrolowane 
na terenie Gminy w Olsztynie – Lipówce) utrzymują się, w ostatnich pięciu latach, w II klasie (wody 
dobrej jakości), ze względu na zawartość wapnia, fosforanów i azotanów. W 2007 roku stwierdzono 
w tym punkcie wody III klasy (wody zadawalającej jakości), o czym decydowało podwyższone 
stężenie azotanów. Spełnione są wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 
roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi [Dz. U. Nr 61 poz. 417]. Duże 
zasoby pozwalają zaspokajać potrzeby ludności w skali ponadlokalnej, wymagane jest jednak 
podporządkowanie użytkowania terenu w rejonie zasilania GZWP ograniczeniom niezbędnym dla 
utrzymania dobrej jakości wody. 
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Wody GZWP nr 326 są intensywnie czerpane do celów gospodarczych. Podstawowe 
znaczenie ma ujęcie Mirów–Olsztyn, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Część północną ujęcia (Mirów) tworzy 18 aktualnie 
eksploatowanych otworów, położonych w granicach administracyjnych Częstochowy i gminy Mstów. 
Część południową , położona w granicach gminy Olsztyn, tworzy 9 studni, zgrupowanych (po trzy) w 
rejonach eksploatacyjnych „Kusięta”, „Olsztyn” i „Lipówki”. Pobór wody następuje z głębokości 86 - 
130 m p.p.t., wydajność eksploatacyjna studni wynosi 29 – 213 m3/h. Przewiduje się uruchomienie 
dwóch kolejnych studni – w Przymiłowicach oraz na północ od Kusiąt (poza granicą gminy). 
Pomocniczą rolę pełnią jednootworowe ujęcia: „Krasawa”, „Biskupice” i „Bukowno”. 

We wszystkich studniach na terenie Olsztyna woda spełnia kryteria fizykochemiczne i 
bakteriologiczne, wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 61, poz. 417). W rejonie Kusiąt 
obserwuje się podwyższone stężenia azotanów i chlorków, w stosunku do tła 
hydrogeochemicznego, co wynika z braku kanalizacji sanitarnej w tej wsi (jest w budowie), 
natomiast w studniach zlokalizowanych przy drodze Częstochowa – Olsztyn (DK 46) występuje 
większa ilość siarczanów. 

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 
1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody 
podziemnej Srocko-Olsztyn (obejmującej m in. ujęcia: “Mirów-Olsztyn”, „Biskupice”, „Bukowno” 
i „Krasawa”) wprowadzono strefę ochrony pośredniej podzieloną na obszary „A” i „B”. 

Tab.2. Zakazy i ograniczenia obowiązujące dla strefy ochronnej wielootworowego ujęcia wody 
podziemnej Srocko-Olsztyn 

obszar „B” 

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne 

i obojętne oraz obojętnych 

lokalizowania instalacji w rozumieniu Prawa Ochrony Środowiska, których funkcjonowanie ze 

względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości 

lokalizowania cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych 

przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych 

składowania środków ochrony roślin i opakowań po tych środkach 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych oraz rurociągów do ich transportu 

za
ka

zy
 

lokalizowania przydomowych oczyszczalni ścieków 

budowy i rozbudowy dróg publicznych, z wyjątkiem dróg posiadających system odprowadzania 

ścieków i wód opadowych 

og
ra

ni
cz

en
ia

 

budowy nowych ujęć wody innych użytkowników (innych niż PWiK S.A. w Częstochowie), poza 

służącymi zwykłemu korzystaniu z wód 

obszar „A” 

przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych 

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne 

i obojętne oraz obojętnych za
ka

zy
 

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 
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W wyniku intensywnej eksploatacji górnojurajskiego poziomu wodonośnego w regionie 
obniżyło się zwierciadło wód podziemnych. Wokół ujęcia „Mirów-Olsztyn” utworzył się lej depresji, o 
zwierciadle dynamicznym na głębokości do 60 m p.p.t. Obniżanie zwierciadła wód połączonego 
poziomu górnojurajskiego i czwartorzędowego powodowane jest także drenażem terenu zakładu 
oraz ujmowaniem wody do celów technologicznych w Hucie Częstochowa.  Na obszarze gminy 
Olsztyn skutkiem jest zanikanie źródeł w strefie u podnóża kuesty górnojurajskiej. 

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 warstwą osadów piaszczystych). Rozwiązania 
chroniące w jak najwyższym stopniu wody podziemne należy traktować priorytetowo i stosować na 
całym obszarze o wysokim zagrożeniu wód podziemnych. 

II. 4. RZEŹBA TERENU 

Według regionalizacji geomorfologicznej Polski Południowej M. Klimaszewskiego,  obszar 
opracowania położony jest w podprowincji Wyżyna Śląsko – Krakowska. Przeważająca część gminy 
znajduje się w obrębie regionu Płaskowzgórze Częstochowskie, zaliczanego do Wyżyny 
Krakowskiej Północnej - mezoregionu wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Krakowska. 
Tereny położone wzdłuż zachodniej granicy gminy zalicza się do regionu Dolina Górnej Warty i 
Prosny – jednostki składowej mezoregionu Wyżyna Śląska Północna, w makroregionie Wyżyna 
Śląska.  

Granice jednostek geomorfologicznych wyznacza krawędź progu strukturalnego 
zbudowanego ze skał  jury górnej. 

Płaskowzgórze Częstochowskie ma falistą powierzchnię, nachylającą się zarówno w 
kierunku północnym, wraz ze spadkiem wysokości względnej kuesty, jak również w kierunku 
północno – wschodnim – zgodnie z kierunkiem zapadania warstw skalnych jury. Wypadkowa tych 
kierunków powoduje, że powierzchnia zrównania w obrębie Płaskowzgórza obniża się z ok. 350 - 
360 m n.p.m. w południowo – wschodniej części Gminy (Biskupice, Krasawa), poprzez ok. 335 - 345 
m n.p.m. w rejonie Zrębic, ok. 310 – 325 m n.p.m. u podnóża Sokolich Gór i Olsztyńskich Skał, ok. 
300 – 315 m n.p.m. w rejonach Skrajnicy, między Olsztynem a Kusiętami oraz Bukowna i Celin, do 
ok. 280 – 290 m n.p.m. w rejonie Zielonej Góry i Dębowej Góry. Kulminacja wierzchowiny znajduje 
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się w północnej części Biskupic (376,3 m n.p.m.). Ponad pagórkowatą powierzchnię wznoszą się 
twardzielcowe wzgórza krasowe (Sokole Góry, Olsztyńskie Skały, Góry Towarne, Zielona Góra), 
zwieńczone ostańcami skalnymi i rozcięte siecią jaskiń rozwiniętych w formie kominów i korytarzy. 
Najwyższe wzgórza w masywie Sokolich Gór mają wysokość względną 80 – 100 m. Sięgają 400 m 
n.p.m. stanowiąc najwyżej położone punkty wysokościowe na terenie Gminy.  

Pagóry faliste cechuje nachylenie stoków w przedziale 2 – 12% oraz poniżej 2 % w obrębie 
kopulastych wierzchowin. Wzgórza twardzielcowe mają stoki strome, u podnóża w granicach 8 – 15 
%, a w sąsiedztwie pionowych lub prawie pionowych ścian ostańców - często ponad 20 – 30%. 
Wzgórza twardzielcowe stanowią element rzeźby dominujący w krajobrazie, decydujący o wysokich 
walorach krajobrazowo – przyrodniczych. Dla zachowania tych walorów niezbędne jest nie 
dopuszczanie zabudowy nie tylko w obrębie stoków o znacznym nachyleniu, ale także u ich 
podnóża i w strefach ekspozycji krajobrazowej całych wzgórz. 

Pomiędzy wzniesieniami występują ciągi obniżeń krasowych o kilkudziesięciometrowej 
głębokości, wypełnione osadami zwietrzelinowymi. Ich przebieg nawiązuje do kierunków biegu 
uskoków. Formy te najczęściej przykryte są osadami glacjalnymi, fluwioglacjalnymi lub deluwialnymi. 
W obniżeniu znajdującym się na północ od Kusiąt procesy krasowienia zachodzą w dalszym ciągu. 
Świadczą o tym współczesne uwały i liczne pojedyncze lejki krasowe. Niektóre lejki wypełniają 
osady gliniaste (w jednym na glinie utrzymuje się jeziorko krasowe), inne w dalszym ciągu mają 
charakter ponorów drenujących wody opadowe i roztopowe. Opisany zespół form krasu jest 
unikatowy w skali regionu, a w Polsce podobne formy występują jedynie na Wyżynie Lubelskiej. 
Walory rzeźby godne ochrony oraz gęsto występujące kieszenie i kominy krasowe pod powierzchnią 
terenu (tzw. organy krasowe), narzucają wymóg wyłączenia możliwości zabudowy w obrębie 
wskazanego obniżenia.  

Obniżenia o genezie krasowej, powstałe w trzeciorzędzie, zostały wysoko zasypane glinami 
lub piaskami wodnolodowcowymi lub lodowcowymi podczas zlodowacenia odry. Osady te zostały w 
okresie postglacjalnym w zerodowane niższych partiach dolin, a następnie zasypane osadami 
rzecznymi. Powtarzający się cykl erozyjno – akumulacyjny doprowadził do uformowania w 
młodszym plejstocenie dwóch, a miejscami trzech poziomów terasowych zbudowanych z 
piaszczystych osadów rzecznych. Wysoki poziom zasypania piaskami podczas zlodowacenia wisły 
(północnopolskie) i akumulacja piasków eolicznych w obniżeniach dolinnych spowodowały odcięcie 
części dolin od doliny Warty. Powstałe w ten sposób szerokie, płaskodenne doliny mają zbocza o 
nachyleniu najczęściej nie przekraczającym 5 – 8% i łagodnie przechodzące w stoki otaczających 
wzgórz. Są odwadniane okresowo lub epizodycznie (doliny „wodące”). Uchodzą do nich, a czasami 
pozostają zawieszone ponad osią dolin, dolinki denudacyjne. Piaski eoliczne tworzą formy 
pokrywowe lub wydmy różnej wielkości. Największe wydmy tworzą rozciągnięte wały o długości ok. 
3,5 – 7,0 km. Jedna ciągnie się równoleżnikowo na północ od Olsztyna, druga ciągnie się przez ok. 
7 km od Kotysowa, na zachód od Zrębic i otacza miejscowość Krasawa II. Wysokość obu wydm 
miejscami sięga ok. 20 m. Pole wydm i pokryw eolicznych znacznej wielkości zajmuje większą część 
doliny przy południowej granicy Gminy. 

Dna niektórych dolinek denudacyjnych wyściełają holoceńskie namuły, które przy ujściach 
dolinki do doliny „wodącej’ tworzą niekiedy niewielkie stożki napływowe. 

Płaskowzgórze Częstochowskie jest ograniczone od zachodu wyraźnym progiem 
strukturalnym (kuesta), założonym na wychodniach wapieni jury górnej. Próg ma nieregularny, 
„zatokowy” przebieg i jest rozcięty licznymi, krótkimi dolinami uchodzącymi do doliny Warty. 
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Doliny wodące oraz dolinki denudacyjne, okresowo lub okazjonalnie (po roztopach, opadach 
nawalnych i rozlewnych) prowadzą znaczne ilości wody. Stanowi to przeciwwskazanie dla lokalizacji 
zabudowy w ich obrębie. 

W części Obniżenia Górnej Warty i Prosny znajdującej się w granicach administracyjnych 
Olsztyna występują formy akumulacji lodowcowej związane ze zlodowaceniem odry: pagór położony 
na zachód od Góry Dolny Ostrówek (zbudowany z piasków i żwirów akumulacji szczelinowej o 
wysokości 10 – 15 m ponad powierzchnię terasy rzecznej, od wschodu oparty o krawędź kuesty 
górnojurajskiej) oraz kem przy zachodniej granicy gminy, wznoszący się 3 – 4 m ponad 
powierzchnię osadów rzecznych. Piaski fluwioglacjalne okrywają ostaniec erozyjny, częściowo 
zagrzebany w osadach rzecznych, znajdujący się na północ od Dębowca (wznosi się ok. 15 – 18 m 
ponad powierzchnię utworów aluwialnych). Pozostałą część Obniżenia budują poziomy terasowe 
Warty. Najwyższa, najstarsza terasa plejstoceńska (10 – 12 m nad poziomem rzeki) występuje w 
sposób nieciągły. Druga terasa plejstoceńska (6 –8 m nad poziomem rzeki) ciągnie się wąskim 
pasem wokół wzgórza akumulacji szczelinowej, a w kierunku południowym rozszerza się do 800 – 
1200 m. Trzeci poziom terasowy (3-5 m nad poziomem rzeki) jest najszerzej rozprzestrzeniony (do 
ok. 1700 m). Powierzchnię teras plejstoceńskich miejscami przykrywają niewielkie wydmy. Zachodni 
skraj terenu Gminy obejmuje fragmenty terasy holoceńskiej (3-5 m nad poziomem rzeki). 

Antropogeniczne przekształcenia rzeźby związane są głównie odkrywkową eksploatacją 
kopalin. Ponad 140 wyrobisk zajmuje łącznie powierzchnię ok. 107 ha. Największe (>37 ha) jest 
wyrobisko piasku w wydmach w obrębie złoża „Zaborze”. Cztery niewielkie hałdy zajmują niespełna 
1 ha gruntu. Największa znajduje się przy kamieniołomie na Górze Kamyk (powierzchnia ok. 0,5 ha, 
wysokość do 8 m).  Skarpy antropogeniczne o wysokości ponad 5 m nie związane z wyrobiskami po 
eksploatacji kopalin znajdują się jedynie w obrębie wkopu linii kolejowej na południe od „Zielonej 
Góry”. Likwidacja dużych wydm wskutek eksploatacji piasków wpływa lokalnie niekorzystnie na 
walory krajobrazowe Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Wszystkie wyrobiska należy 
zabezpieczyć przed deponowaniem odpadów. 

II. 5. WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE 

Na terenie gminy Olsztyn warunki niekorzystne dla posadawiania obiektów budowlanych 
występują na obszarach: 

• występowania gruntów sypkich luźnych, tworzonych przez piaski eoliczne o znacznej 
miąższości, nie zapewniające stabilnego podłoża, 

• występowania skał skrasowiałych – zjawiska krasowe związane są głównie z wychodniami 
wapieni skalistych o znacznej porowatości i wysokiej zawartości węglanów; cechy takie sprzyjają 
dalszemu rozwojowi krasu, 

• nagromadzenia licznych lejów krasowych i uwałów w rejonie Kusiąt, w tym uwałów 
powstających współcześnie, świadczących o intensywnym skrasowieniu skał podłoża i 
zagęszczeniu w tych skałach korytarzy i studni krasowych mającemu charakter organów 
krasowych, 

• występowania zwierciadła wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 2 m, szczególnie jeśli 
współwystępują  inne cechy niekorzystne, 

• o predyspozycjach do występowania zjawisk sufozyjnych (wypłukiwanie materiału mineralnego 
ze słabozwięzłych osadów pokrywających stoki o istotnym nachyleniu) 
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• o nachyleniach powierzchni terenu przekraczających 15%  

• den dolin i dolinek denudacyjnych, wypełnionych przeważnie namułami o zmiennych cechach 
litologicznych oraz koncentrujących okresowo lub okazjonalnie  znaczne ilości wód opadowych 
lub roztopowych 

• występowania gruntów nasypowych, nie stanowiących stabilnego podłoża 

Obszary o warunkach niekorzystnych dla zabudowy występują głównie w północnej, 
centralnej i południowo – wschodniej części gminy. 

II. 6. GLEBY 

W obrębie wapiennych wzgórz, gleby powstały na podłożu rędzin luźnych i średnich, a w 
rejonie Turowa i Bukowna także ciężkich. Utwory piaszczyste wypełniają obniżenia terenu. Są to 
przeważnie piaski słabogliniaste, rzadziej cięższe piaski. Na podłożu skał węglanowych powstały 
rędziny o słabo wykształconym podłożu glebowym. Na słabo zaglinionych piaskach powstały gleby 
bielicowe i rdzawe. Niewielkie fragmenty terenów w Olsztynie, Bukownie i Kusiętach, gdzie podłoże 
stanowią piaski gliniaste lekkie zostały zakwalifikowane do typu gleb bielicowych i 
pseudobielicowych, natomiast w obniżeniu dolinnym w Kusiętach przy zwiększonej wilgotności 
gruntu wytworzyły się czarne ziemie właściwe. 

Większość gleb zaliczono do kompleksów rolniczej przydatności: żytniego słabego lub 
żytniego bardzo słabego. Lepsze gleby, w Turowie i Bukownie, zaliczono do kompleksu pszennego 
wadliwego. Niewielkie obszary należą do kompleksów: żytniego (żytnio-ziemniaczanego) dobrego, 
zbożowo-pastewnego słabego oraz do użytków zielonych średnich. Ponadto znacząca część gleb 
została zakwalifikowana do rolniczo nieprzydatnych. 

Na grunty rolne na terenie gminy przypada 45% jej całkowitej powierzchni. Dominują użytki 
V i VI klasy bonitacyjnej. Najlepsze grunty - III klasy zajmują tylko 0.6 % areału. Znajdują się głównie 
w Bukownie. Grunty IV klasy bonitacyjnej, które zajmują łącznie 14.6 % powierzchni znaczny udział 
mają w Turowie i Bukownie. W pozostałych sołectwach ich udział jest niewielki. 

Grunty rolne w większości są użytkowane rolniczo. Znaczny jest jednak udział odłogów, 
zwłaszcza w Skrajnicy, Kusiętach i Olsztynie. Część użytków rolnych w wyniku wieloletniego 
odłogowania została pokryta nalotem lekkonasiennych drzew, głównie brzozy i sosny. 

W odniesieniu do wartości dopuszczalnych, określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi, 
stwierdza się, że wymagane standardy (norma dla grupy B) na ogół były spełnione. Wyjątek stanowi 
fragment terenów leśnych przy granicy z Korwinowem, gdzie standardy jakości gleb oraz standardy 
jakości ziemi nie były spełnione ze względu na zawartość ołowiu. Zbadany poziom tego metalu 
w glebie był odpowiedni dla terenów zaliczanych do grupy C (tereny przemysłowe, użytki kopalne, 
tereny komunikacyjne). 

II. 7. WODY POWIERZCHNIOWE 

Obszar opracowania znajduje się w zlewni rzeki Warty. Ze względu na budowę geologiczną 
sieć hydrograficzna jest słabo rozwinięta. Na terenie gminy występują tylko nieliczne fragmenty 
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stałych cieków powierzchniowych, mających na tym terenie swe źródliska. Należą do nich: Dopływ 
spod góry Pustelnia (płynący przez tereny leśne), Dopływ spod Choronia oraz Ordonówka. 

Główny dział wodny przebiegający przez obszar gminy dzieli ją na część zachodnią -
odwadnianą do Warty systemem drobnych cieków naturalnych i rowów oraz część wschodnią 
znajdującą się w zlewni Wiercicy – uchodzącej do Warty w miejscowości Chmielarze w gminie 
Kłomnice. 

Podział na obszary zlewniowe oraz udział w powierzchni gminy przedstawia się 
następująco: 

• Wiercica (uchodząca do Warty w miejscowości Chmielarze w gminie Kłomnice) - 24 % 

• Dopływ spod góry Pustelnia (uchodzący do Warty w Korwinowie, gmina Poczesna) – 38 %, 
w tym 2% przypada na Dopływ spod Choronia 

• Ordonówka (uchodząca do Zalewu Porajskiego w miejscowości Masłońskie, gmina Poraj) – 10% 

• obszar odwadniany bezpośrednio do Warty systemem rowów leśnych – 28 %. 

Powierzchniowe wody stojące są reprezentowane przez nieliczne stawy i oczka wodne. 
Część zbiorników o niewielkiej powierzchni, w rejonie Kusiąt, ma naturalny charakter – powstały 
w zapadliskach krasowych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza największy ze zbiorników (ok. 0,5 ha), 
uważany za unikatowy w skali regionu ze względu na swą genezę. Zbiornik ten jest płytki. Jego 
powierzchnia ulega wahaniom i jest zależna od panujących aktualnie warunków 
hydrogeologicznych. 

II. 8. KLIMAT I STAN SANITARNY ATMOSFERY 

Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej R. Gumińskiego, obszar opracowania należy do 
dzielnicy częstochowsko-kieleckiej. 

Według danych pochodzących ze stacji meteorologicznej w Częstochowie: 

• średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,0°C, 

• średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) wynosi 17,7°C 

• średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca (styczeń) wynosi -2,4°C 

• średni czas usłonecznienia wynosi 1490 godzin rocznie, tj. średnio 4 godz. i 5 minut/dobę, 

• średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 42, 

• średnia liczba dni z przymrozkiem w okresie kwiecień - październik wynosi 10, 

• opady atmosferyczne wynoszą średnio 612 mm w ciągu roku; najwyższe opady notuje się 
w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień), na które przypada 40% opadu rocznego; maksimum 
występuje w lipcu (86 mm); najniższe opady notowane są zimą i wczesną wiosną (styczeń - 
marzec), tylko 15% opadu rocznego; minimum (29 mm) przypada na luty, 

• liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 60-70, przeciętna grubość pokrywy śnieżnej jest niewielka. 

• prawdopodobieństwo wystąpienia opadu gradu należy do najniższych w województwie - średnio 
raz na dwa lata. 

• dominują wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i południowe, szczególnie w styczniu, kiedy 
wyjątkowo rzadko wieje z północy, północnego wschodu i wschodu; ogólnie w ciągu całego roku 
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najrzadziej wieją wiatry z północnego wschodu; udział cisz jest niski - 9%; średnia prędkość 
wiatru wynosi ok. 3 m/s. 

Ukształtowanie terenu gminy Olsztyn sprawia, że występuje tu znaczne zróżnicowanie 
topoklimatyczne. Niekorzystne warunki przewietrzania występują w Turowie, Przymiłowicach–
Podgrabiu, w części Bukowna oraz części Zrębic-Rędzin i Wolnicy. 

Najbardziej niekorzystne warunki topoklimatyczne są związane z występowaniem obszarów 
form wklęsłych, predestynowanych do powstawania zastoisk zimnego powietrza oraz mgieł 
w wyniku lokalnej adwekcji. Takie tereny występują zwłaszcza w Kusiętach, Olsztynie, Turowie 
i Bukownie. 

II. 9. BIOSFERA I KRAJOBRAZ 

Obszar miasta przedstawia wysokie walory przyrodnicze. Charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. Często występują tu bardzo blisko siebie zbiorowiska 
roślinne, które wykazują skrajne cechy pod względem florystycznym i ekologicznym. 
Do najcenniejszych zaliczyć należy murawy kserotermiczne i naskalne oraz lasy liściaste. 

Obszar leży na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Centralną część terenu gminy 
zajmuje ostoja Olsztyńsko-Mirowska Natura 2000. W granicach tego obszaru znajdują się również 
inne, pomniejsze tereny objęte ochroną prawną: rezerwat „Sokole Góry”, rezerwat „Zielona Góra”, 
użytek ekologiczny „Góry Towarne”. Ostoja obejmuje kompleks wapiennych wzgórz z formami 
krasowymi w postaci ostańców i jaskiń. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Szczególnie 
cenne są siedliska naskalne, będące ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Na uwagę zasługuje 
zwłaszcza przytulia krakowska (Galium cracoviense) – endemiczny gatunek flory polskiej mający 
swe jedyne stanowiska na skałkach w okolicach Olsztyna. Murawy naskalne reprezentuje zespół 
Festucetum pallentis. Wzgórza porastają zaś murawy kserotermiczne reprezentujące zespół 
Adonido-Brachypodietum. U podnóży wzgórz na zalegających piaskach rozwijają się murawy 
psammofilne. Ponadto u podnóży niektórych wzgórz występują suche, nieużytkowane łąki 
nawiązujące do łąk ze związku Arrhenatherion. Godne uwagi jest niewielkie jeziorka w okolicach 
Kusięt. W jego sąsiedztwie stwierdzono płaty nawiązujące do wilgotnej łąki i fragmenty szuwarów. 
Duży walor florystyczny przedstawiają także kamieniołomy w okolicach Przymiłowic, będące ostoją 
dla licznych gatunków kserotermicznych. Interesującym siedliskiem są również zarośla jałowca 
pospolitego (Juniperus communis) porastające skały i wzgórza. 

Dużą część terenów nieleśnych poza ostoją Natura 2000 stanowią pola uprawne, nieużytki 
porolne oraz łąki kośne. 

Lasy reprezentowane są przez buczyny (kwaśne, żyzne, ciepłolubne), grądy oraz bory. 
Buczyny i grądy występują na wzgórzach, a ich najcenniejsze fragmenty są chronione w 
rezerwatach „Sokole Góry” i „Zielona Góra”. 

Na terenie gminy stwierdzono następujące siedliska priorytetowe Natura 2000: 

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi  

• 5130 Zarośla z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 

• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe  

• 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion  
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septentrionalis-Festucion pallentis)  

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

• 9110 Kwaśne buczyny 

• 9130 Żyzne buczyny 

• 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

Większość z nich znajduje się w rezerwatach lub w granicach ostoi Natura 2000. 

Na terenie gminy występują gatunki górskie i południowe ślimaków – osiągające tu północną 
granicę swego występowania. W rejonie Góry Zamkowej, Lipówki, Zielonej Góry i Gór Towarnych 
występują rzadkie gatunki motyli. Na terenie rezerwatu „Sokole Góry” występują 2 gatunki 
endemicznych chrząszczy jaskiniowych. Rzadki gatunek chrząszcza występuje również w rejonie 
Dębowej Góry. Ponadto na terenie gminy występuje wiele gatunków ptaków oraz w jaskiniach 
Sokolich Gór, Zielonej Góry oraz Gór Towarnych 7 gatunków nietoperzy. 

Najważniejszą ostoją fauny na terenie gminy jest kompleks leśny Sokolich Gór. Do innych 
ważnych siedlisk zwierzęcych należą: Zielona Góra, Dębowa Góra, Góry Towarne, Góra Zamkowa 
oraz wapienne wzgórza pokryte płatami muraw kserotermicznych. 

Obszar gminy Olsztyn charakteryzuje się wartościowym krajobrazem, który w znacznym 
stopniu wynika ze zróżnicowania form rzeźby, a także stanowisk dokumentujących przeszłość 
geologiczną. Walory te są zdeterminowane obecnością skał węglanowych jury górnej. Elementy 
pochodzenia krasowego uzupełniają pokrywy osadów lodowcowych, wodnolodowcowych, 
rzecznych, deluwialnych oraz eolicznych. 

Wierzchołki wzniesień często wieńczą ostańce erozyjne, cechujące się dużą różnorodnością 
kształtów. Największe nagromadzenie takich form skalnych i największe ich rozmiary występują w 
zachodniej części strefy wychodni wapieni skalistych, szczególnie tam, gdzie budują krawędź kuesty 
górnojurajskiej. Największe skupiska form skałkowych o dużych rozmiarach znajdują się w obrębie 
Sokolich Gór, grupy wzniesień na wschód od Olsztyna nazywanych Olsztyńskimi Skałami, w rejonie 
Kusiąt (Góry Towarne), w obrębie Zielonej Góry oraz kompleksu Dębowej Góry. Zespoły form 
skałkowych wieńczą także wzgórza w rejonie Zrębic. Przy południowo – wschodniej granicy Gminy 
wyróżnia się wzgórze położone na zachód od Siedlec. 

W obrębie części wzgórz liczne są formy jaskiniowe. W masywie Sokolich Gór jest 14 jaskiń 
i 33 schroniska, w Olsztyńskich Skałach - 5 jaskiń i 10 schronisk. W Górach Towarnych istnieją 4 
jaskinie i 1 schronisko, a w skałach Zielonej Góry 1 jaskinia i 2 schroniska. W jaskiniach występują 
formy naciekowe, najczęściej małe stalaktyty. W Zielonej Górze uformowały się kolumny naciekowe. 
Osobliwością jest Jaskinia Dzwonnica w Górach Towarnych z naciekami z mleka wapiennego. 
Szata naciekowa jest w części uszkodzona na skutek eksploatacji kalcytu oraz niekontrolowanej 
eksploracji jaskiń. 

W Kusiętach, na północ od linii kolejowej, w dnie szerokiego obniżenia dolinnego, znajduje 
się niewielkie jeziorko, które stanowi formę krasową, powstałą w miejscu dużego leja krasowego lub 
zespołu lejów. Jeziorko jest rzadkim obiektem w skali kraju. Ok. 300 m na północ od jeziorka 
znajduje się Uwał Kozińce - forma krasowa powstała wskutek połączenia gęsto powstających lejów 
krasowych. W sąsiedztwie jeziorka i uwału, znajduje się kilka pojedynczych lejów krasowych. 
Obecność tej grupy form w obniżeniu świadczy o obecności silnie rozwiniętego krasu pod 
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powierzchnią terenu w tym rejonie. Stanowią zespół o dużych walorach przyrodniczych, 
dokumentacyjnych i dydaktycznych wymagający ochrony. 

Na uwagę zasługują również znacznych rozmiarów wydmy (na północ od Olsztyna, 
w rejonie Kotysowa, Zrębic i Krasawy) oraz odkrywki dokumentujące warstwy skał górnej jury 
(nieczynny kamieniołom Kielniki koło Przymiłowic, nieczynny kamieniołom Pańska Góra) 

II. 10. KLIMAT AKUSTYCZNY 

Zagrożenie hałasem wynika w głównej mierze z jego emisji pochodzącej z ciągów 
komunikacyjnych, głównie drogowych. Emisja hałasu z innych źródeł ma dużo mniejsze znaczenie. 

Drogą na terenie gminy powodującą znaczące uciążliwości hałasowe (o natężeniu 
mogącym przekraczać wartości dopuszczalne) jest droga krajowa nr 46 (Częstochowa-Kielce). 
Pozostałe drogi, rozprowadzające ruch lokalny, przy małym lub umiarkowanym natężeniu ruchu 
samochodowego nie powodują znaczących uciążliwości dla mieszkańców. Pewne uciążliwości są 
związane również z linią kolejową relacji Częstochowa – Kielce, przy czym ruch pociągów na tej 
trasie jest umiarkowany (przeciętnie kilkanaście składów w ciągu doby). 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Dopuszczalne równoważne poziomy dźwięku A w decybelach (dB), dla emisji pochodzącej z dróg 
lub linii kolejowych, wynoszą: 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali - 55 dB dla pory dnia i 
50 dB dla pory nocnej. 

• dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy 
zagrodowej, terenów rekreacyjno-wypoczynkowych (tego przypadku dotyczą tylko wartości 
dopuszczalne dla pory dnia), terenów mieszkaniowo-usługowych - 60 dB dla pory dnia i 50 dB 
dla pory nocnej. 
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III. 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 

Ustalenia Studium będą mieć wpływ na przyszłe zagospodarowanie terenów, a tym samym 
na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza na takie jego komponenty jak: 
walory krajobrazowe, różnorodność biologiczna, gleby, wody powierzchniowe i podziemne a także 
na zdrowie człowieka. 

Skutki ustaleń projektu zmian Studium będą dotyczyć obszarów objętych ochroną prawną 
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Ustalenia nie naruszają zakazów 
obowiązujących w odniesieniu do obszarów chronionych, jednak mogą wpływać osłabiająco bądź 
wzmacniająco na możliwości realizacji celów ochrony. 

Obszar gminy posiada wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Skutkiem tego jest 
objęcie znacznych fragmentów gminy ochroną prawną w formie: parku krajobrazowego, obszaru 
Natura 2000, rezerwatów przyrody, użytku ekologicznego oraz pomników przyrody. 

Obszar Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obejmuje większość obszaru gminy (76%). 
Obecnie podstawę działań ochronnych w jego obrębie stanowi Rozporządzenie nr 18/6 Wojewody 
Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Brak 
uchwalonego planu ochrony utrudnia prowadzenie skoordynowanych działań w zakresie gospodarki 
przestrzennej zapewniających skuteczną realizację celów ochrony zapisanych w Rozporządzeniu, 
a zwłaszcza ochrony krajobrazu. 

Projekt studium ogólnie realizuje cele ochrony poprzez: 

• niedopuszczanie funkcji mogących zagrażać najcenniejszym siedliskom przyrodniczym, oraz 
tworom przyrody nieożywionej, w szczególności poprzez uwzględnienie wszystkich zakazów i 
nakazów dotyczących rezerwatów przyrody i użytku ekologicznego, a ponadto stworzenie 
podstaw do ochrony jeziorka krasowego w Kusiętach (rezygnacja z rekreacyjnego kierunku 
zagospodarowania tego terenu), 

• ograniczanie urbanizacji terenów silnie eksponowanych krajobrazowo (wyższych partii stoków 
wapiennych wzgórz), 

• rezygnację z możliwości zabudowy części terenów, dla których poprzednia edycja studium 
określała przemysłowo-usługowy, bądź mieszkaniowy kierunek zagospodarowania. 

Projekt zmiany studium zwiększa powierzchnię terenów przewidzianych do zabudowy, 
głównie mieszkaniowej. Ze względu na rozmieszczenie większości terenów przewidzianych do 
zabudowy w miejscach słabo eksponowanych krajobrazowo nie będzie zagrażać osiągnięciu celu 
ochrony parku, którym jest zachowanie walorów krajobrazowych, w tym elementów 
charakterystycznego krajobrazu kulturowego z ruinami warowni jurajskich oraz krajobrazu 
rolniczego; w celu popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju (par. 2, ust.4 
cyt. rozporządzenia). Ogólnie studium nie powinno mieć też negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody parku krajobrazowego. 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska” znajduje się w obrębie gmin: Olsztyn  
i Mstów, przy czym w większości w gminie Olsztyn. Obejmuje znaczną jej część (16%). Obszar ten 
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został zatwierdzony przez Komisję Europejską w 2008 r. jako obszar specjalnej ochrony siedlisk. 
Dla tego obszaru nie wykonano dotychczas planu działań ochronnych, ani też planu ochrony. 
Utrudnia to realizację celów ochrony, dla których obszar ten został ustanowiony. Projekt studium 
respektuje potrzebę ochrony siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej, 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dopuszczalny w projekcie dokumentu 
zakres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, nie zagraża chronionym siedliskom. Dopuszcza 
się przekształcenia terenów, poprzez zabudowę mieszkaniową i usługową związaną z obsługą 
ruchu turystycznego, tworzenie parkingów oraz zieleni urządzonej na terenach: porolnych oraz 
leśnych. Typy siedliskowe lasów mogących ulec przekształceniom stanowią: bór świeży i bór 
mieszany świeży. 

Projekt dokumentu nie będzie wywierał bezpośredniego wpływu na ochronę terenów 
objętych rezerwatami przyrody i użytkiem ekologicznym. Nie stoi w sprzeczności z celami ochrony 
tych terenów, nie dopuszcza też w ich bezpośrednim otoczeniu nowych terenów budowlanych. 

Ponadto z punktu widzenia projektowanego dokumentu do najistotniejszych problemów 
ochrony środowiska należą: 

• Ograniczenie środowiskowych zagrożeń dla zdrowia ludzi, a zwłaszcza: 

- ochrona zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem, 

- ochrona przed hałasem komunikacyjnym, 

- ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 

- ograniczanie zanieczyszczania powietrza ze źródeł niskiej emisji; 

• Ochrona zasobów wodnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 oraz zapewnienie 
korzystnych warunków ich odtwarzania; 

• Ochrona złóż kopalin; 

• Rekultywacja obszarów zdegradowanych w wyniku eksploatacji złóż surowców; 

• Ochrona rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (ograniczanie fragmentacji kompleksów 
rolnych oraz przebudowa i poszerzenie kompleksów leśnych, w celu poprawy stanu 
zdrowotnego lasów i efektywności gospodarki leśnej). 
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IV. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE 
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ OCENA 
SPOSOBU ICH UWZGLĘDNIENIA 

Za dokumenty rangi krajowej i międzynarodowej (w tym wspólnotowej) formułujące cele 
istotne z punktu widzenia ocenianego dokumentu uznano następujące: 

1. Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. 
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) 

Biorąc pod uwagę ustalenia projektu planu i ich potencjalne skutki środowiskowe dokonano 
oceny spójności projektu z celami ochrony środowiska sformułowanymi w/w dokumentach. Przy 
analizie kierowano się oceną relacji, jaka zachodzi pomiędzy zapisami projektu planu a 
dokumentami o charakterze strategicznym, w następujących kategoriach: 

1) Formalnie niekolidujące (NK) – spełniony jest wymóg spójności przede wszystkim z racji 
ogólności ustaleń 

2) Wzmacniające (W) – spełniony jest wymóg spójności, a zawarte w badanym dokumencie 
ustalenia będą wzmacniać cele dokumentów strategicznych 

3) Konfliktowe (K) – wymóg spójności podważony poprzez rozbieżność ustaleń. 

Opis relacji przedstawia tabela 3. 

Do oceny spójności wykorzystano metodykę przyjętą w Prognozie oddziaływania na środowisko 

projektu Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Konsorcjum 

projektowe Agrotec Sp. z o.o., Agrotec Spa i Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 2006. 
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Tab. 3 Analiza spójności projektu planu z celami ochrony środowiska ustanowionymi 
w dokumentach rangi krajowej i międzynarodowej 

Nazwa dokumentu Cele dokumentu 
Ocena 

spójności
Komentarz 

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

Program wyznacza cele 
ochrony środowiska Unii 
Europejskiej w odniesieniu do 
priorytetowych pól aktywności: 
zmiany klimatu, przyroda i 
różnorodność biologiczna, 
środowisko naturalne, zdrowie 
i jakość życia oraz 
zrównoważone zarządzanie 
zasobami naturalnymi 
i odpadami. Dla każdego z tych 
obszarów wskazano 
podstawowe zadania i niektóre 
cele oraz wybrane działania 
służące osiągnięciu 
wspomnianych celów. 

W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K 

Zachęcanie do stosowania 
odnawialnych źródeł energii 
poprzez uwzględnienie 
możliwości wykorzystania 
wód geotermalnych. 
Zmniejszenie ilości ludności 
będącej regularnie pod 
długotrwałym wpływem 
hałasu poprzez planowaną 
realizację dróg 
obwodnicowych 
 
Ustalenia projektu mogą 
skutkować utrudnieniem 
osiągnięcia poziomów 
jakości powietrza, które nie 
powodują znacznego 
negatywnego wpływu oraz 
zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego i środowiska 
naturalnego (nowe źródła 
niskiej emisji) 

Odnowiona strategia UE 
dotycząca trwałego rozwoju 
(2006) 

Strategia wyznacza cele 
ochrony środowiska w zakresie:
zmiany klimatu i czystej energii, 
zrównoważonego transportu, 
ochrony zasobów naturalnych 
i gospodarowania nimi 

NK  

Europejska Konwencja 
Krajobrazowa (Florencja, 
2000 r.) 

Celem Konwencji jest 
zapewnienie skuteczniejszej 
ochrony krajobrazu w Europie. 
Jednym ze ogólnych środków 
realizacji celu jest zintegrowanie 
krajobrazu z własną polityką w 
zakresie planowania 
regionalnego i urbanistycznego 

W Ochrona krajobrazu poprzez 
planowanie rozwoju 
zabudowy w miejscach mniej 
eksponowanych, aby nie 
wywierać nadmiernej presji 
na elementy krajobrazu 
naturalnego i kulturowego 

Dyrektywa Rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 roku 
w sprawie ochrony siedlisk 
naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory 

Celem Dyrektywy jest 
zachowanie siedlisk naturalnych 
i gatunków będących 
przedmiotem zainteresowania 
Wspólnoty w stanie 
sprzyjającym ochronie lub w 
celu odtworzenia takiego stanu. 

W Dokument studium preferuje 
rozwój przestrzenny gminy w 
sposób ograniczający jego 
niekorzystny wpływ na cele 
ochrony Obszaru Natura 
2000 

Strategia 
Rozwoju 
Kraju 2007–2015 
 

SRK jest podstawowym 
dokumentem kierunkowym 
wskazującym kierunki rozwoju 
kraju w latach 2007 –15 i 
przenoszącym na grunt krajowy 
cele Strategii Lizbońskiej. 
Jednym z głównych celów SRK, 
jest podniesienie poziomu i 
jakości życia mieszkańców 
Polski. 

W Dokument w swych 
ustaleniach wspiera jeden z 
głównych priorytetów 
(poprawa stanu infrastruktury 
technicznej i społecznej – 
rozwój budownictwa 
mieszkaniowego), a także 
działania w zakresie 
infrastruktury ochrony 
środowiska 

Polityka Ekologiczna 
Państwa w latach 2009-2012 z 

Podstawowy krajowy dokument 
strategiczny wyznaczający cele 

W, K 
 

Ogólnie planowane działania 
w obszarze ochrony 
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Nazwa dokumentu Cele dokumentu 
Ocena 

spójności
Komentarz 

perspektywą do roku 2016 w zakresie ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju. 
Odnosi się do wszystkich 
problemów środowiska, jego 
celem jest zapewnienie 
poprawy jakości życia poprzez 
zachowanie właściwego stanu 
środowiska.  

 
 
 
 
 

środowiska w Polsce są 
zbieżne z celami 6. 
Wspólnotowego programu 
działań w zakresie 
środowiska naturalnego. 
Projekt studium uwzględnia 
m.in. następujące zadania 
wymienione dokumencie: 
zwiększenie lesistości do 
30% powierzchni kraju, 
lepsze rozpoznanie zasobów 
wód termalnych, 
ochrona głównych zbiorników 
wód podziemnych przed 
nadmierną i nieuzasadnioną 
ich eksploatacją oraz przed 
zanieczyszczeniem z 
powierzchni terenu 

Wstępny projekt Koncepcji  
przestrzennego 
zagospodarowania kraju na 
lata 2008-2033 

Koncepcja formułuje cele 
(główne i szczegółowe) rozwoju 
przestrzennego kraju opartego 
na ustrojowej zasadzie 
zrównoważonego, trwałego 
rozwoju 

W 
 
 
 
 

 
 

Ustalenia projektu będą 
wzmacniać takie cele 
szczegółowe polityki 
przestrzennej państwa, jak: 
zwiększenie podaży 
uzbrojonych i strukturalnie 
korzystnych terenów 
budownictwa 
mieszkaniowego oraz 
poprawa efektywności 
wykorzystania przestrzeni 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko. 
Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 2007-2013 

Celem strategicznym NSRO 
jest tworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjności 
gospodarki opartej na wiedzy i 
przedsiębiorczości 
zapewniającej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej. 

W Ustalenia projektu będą 
wzmacniać cele z zakresu 
wyrównywania szans 
rozwojowych i wspomagania 
zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich 

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

Celem nadrzędnym strategii jest 
zachowanie całego rodzimego 
bogactwa różnorodności oraz 
zapewnienie trwałości i 
możliwości rozwoju wszystkich 
poziomów jej organizacji 
(wewnątrzgatunkowego, 
międzygatunkowego 
i ponadgatunkowego). 

K Ustalenia projektu mogą 
skutkować nieznacznym 
zubożeniem różnorodności 
biologicznej w związku z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę terenów rolnych, 
porolnych oraz leśnych; są to 
jednak na ogół zbiorowiska o 
przeciętnej lub niskiej 
wartości biocenotycznej.  

Strategia ochrony obszarów 
wodno-błotnych w Polsce 
wraz z planem działań (na lata 
2006-2013) 

Cele nadrzędne Strategii to 
powszechna ochrona środowisk 
wodno-błotnych na drodze: 
zapewnienia ciągłości istnienia i 
naturalnego charakteru 
środowisk zachowanych 
dotychczas obszarów wodno-
błotnych oraz pełnionych przez 
nie funkcji ekologicznych; 
zatrzymania procesu degradacji 
i zanikania środowisk wodno-
błotnych; restytucji 

W Ustalenia projektu zmierzają 
do ochrony wszystkich 
obszarów wód 
powierzchniowych oraz ich 
stref przybrzeżnych, a w 
szczególny sposób zwracają 
uwagę na potrzebę ochrony 
cennego przyrodniczo 
jeziorka krasowego w 
Kusiętach 
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Nazwa dokumentu Cele dokumentu 
Ocena 

spójności
Komentarz 

przyrodniczej obszarów 
zdegradowanych. 

Kierunki rozwoju turystyki do 
2015 roku (2008) 

Celem nadrzędnym dokumentu 
jest tworzenie warunków 
prawnych, instytucjonalnych, 
finansowych i kadrowych 
rozwoju turystyki, sprzyjających 
rozwojowi społeczno - 
gospodarczemu Polski oraz 
podniesienie konkurencyjności 
regionów i kraju, przy 
jednoczesnym zachowaniu 
walorów kulturowych 
i przyrodniczych 

W Ustalenia projektu 
umożliwiają znaczący rozwój 
usług turystycznych, przez co 
będą wzmacniać realizację 
celu operacyjnego I.2 
„Rozwój infrastruktury 
turystycznej”. 
Dostosowanie lokalizacji 
oraz zasad rozwoju 
infrastruktury turystycznej  do 
warunków środowiska oraz 
zapewnienie ochrony 
lokalnych walorów 
przyrodniczych będzie 
zbieżne z celem 
operacyjnym IV.1 
„Kształtowanie rozwoju 
turystyki w sposób 
zachowujący i podnoszący 
wartość przestrzeni” 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 35  
 
 

V. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA, NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH 
OBSZARÓW 

Znaczną część gminy (16% jej powierzchni) obejmuje obszar specjalnej ochrony siedlisk 
Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska” (PLH240015). Ostoja została zatwierdzony przez 
Komisję Europejską w 2008 r. Ponadto na północ od granic gminy (ok. 3 km), na terenie gminy 
Mstów, znajduje się inny obszar Natura 2000 „Przełom Warty koło Mstowa” (PLH24_03). Obszary te 
łączą się ze sobą poprzez, znajdujący się na terenie Częstochowy cenny przyrodniczo obszar leśny 
„Gąszczyk”. Na terenie gminy stwierdzono następujące siedliska priorytetowe Natura 2000 
(większość z nich znajduje się w granicach ostoi Natura 2000): 

• 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi 

• 5130 Zarośla z jałowcem pospolitym na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych 

• 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

• 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion  
septentrionalis-Festucion pallentis) 

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

• 9110 Kwaśne buczyny 

• 9130 Żyzne buczyny 

• 9150 Ciepłolubne buczyny storczykowe 

• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny. 

Projekt studium respektuje potrzebę ochrony siedlisk przyrodniczych o znaczeniu dla 
Wspólnoty Europejskiej, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Dopuszczalny 
w projekcie dokumentu zakres zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w stosunku do 
poprzedniej edycji studium), nie zagraża chronionym siedliskom. Dopuszcza się przekształcenia 
terenów, poprzez zabudowę mieszkaniową i usługową związaną z obsługą ruchu turystycznego, 
tworzenie parkingów oraz zieleni urządzonej na terenach: porolnych oraz leśnych. Typy siedliskowe 
lasów mogących ulec przekształceniom stanowią: bór świeży i bór mieszany świeży. 

Planowane zmiany kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wpłyną niekorzystnie 
na cele ochrony obszaru Natura 2000. Pośrednio mogą wpłynąć na integralność tych obszarów 
poprzez niewielkie ograniczenie ciągłości ekologicznej pomiędzy południową i północną częścią 
Ostoi). Wynika to z kontynuacji ustaleń już obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz poprzedniej wersji studium (zabudowa mieszkaniowa w Kusiętach, nowy ślad 
drogi krajowej nr 46, przecinający tereny leśne (według uproszczonego planu urządzenia lasu 
stanowią go siedliska borów świeżych lub borów mieszanych świeżych, z drzewostanem w wieku 
ok. 50 lat). 
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VI. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

VI.1. OBSZARY POTENCJALNYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Dla potrzeb oceny wpływu ustaleń analizowanego dokumentu na środowisko wydzielono 70 
obszarów cząstkowych, kierując się kryterium jednorodności funkcjonalnej oraz zwartości 
przestrzennej terenów. Do zamieszczonych w tabeli obszarów odnosi się syntetyczna ocena 
(rozdział VI.11, załącznik mapowy). W poniższej tabeli zawarto podstawowe informacje mające 
wpływ na późniejszą ocenę przyjętych rozwiązań, w tym obecny stan planistyczny i prawny 
wpływający w znacznym stopniu na przyjęte rozwiązania przestrzenne w studium.  

Tab. 4. Obszary potencjalnych znaczących oddziaływań na środowisko podlegające ocenie 

O
zn

ac
ze

ni
e 

ob
sz

ar
u 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 
ob

sz
ar

u 

Po
w

ie
rz

ch
ni

a 
te

re
nó

w
 

ni
ez

ab
ud

ow
an

yc
h 

pr
ze

zn
ac

zo
ny

ch
 d

o 
za

bu
do

w
y 

Zg
od

no
ść

 p
rz

ez
na

cz
en

ia
 

z 
m

ie
js

co
w

ym
 p

la
ne

m
 

za
go

sp
od

ar
ow

an
ia

 
pr

ze
st

rz
en

ne
go

 

Zg
od

no
ść

 p
rz

ez
na

cz
en

ia
 

ze
 s

tu
di

um
 u

w
ar

un
ko

w
ań

 
i k

ie
ru

nk
ów

 z
ag

os
po

da
ro

w
an

ia
 

pr
ze

st
rz

en
ne

go
 

P
oł

oż
en

ie
 w

 g
ra

ni
ca

ch
 P

ar
ku

 
K

ra
jo

br
az

ow
eg

o 
 

P
oł

oż
en

ie
 w

 g
ra

ni
ca

ch
 o

bs
za

ru
 

N
at

ur
a 

20
00

 

P
oł

oż
en

ie
 w

 g
ra

ni
ca

ch
 s

tre
f 

oc
hr

on
y 

po
śr

ed
ni

ej
 u

ję
ć 

w
ód

 

In
ne

 u
w

ar
un

ko
w

an
ia

 
w

pł
yw

aj
ąc

e 
na

 n
a 

oc
en
ę 

w
pł

yw
u 

na
 ś

ro
do

w
is

ko
 

B.1 7.46 2.02 75-100% 75-100% nie nie tak grunty rolne chronione (ŁIII)

B.2 13.19 12.08 0% 0% nie nie tak  

B.3 4.31 2.14 75-100% 25-50% nie nie tak  

B.4 41.57 20.43 100% 75-100% nie nie tak 
grunty rolne chronione 
(RIIIb, PsIII); grunty 
utrudniające posadowienie; 
niekorzystny topoklimat 

B.5 4.71 1.89 100% 100% nie nie tak niekorzystny topoklimat 

B.6 3.78 1.51 100% 100% nie nie tak niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

B.7 9.85 0.00 0% 0% nie nie tak niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

B.8 2.69 0.00 0% 0% nie nie tak  

D.1 11.08 2.81 75-100% 75-100% tak nie nie sąsiedztwo oczyszczalni 
ścieków; dna dolin 

D.2 9.39 9.39 0% 0% tak nie nie potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 1,4 ha 

D.3 14.79 6.52 50-75% 25-50% tak nie nie  

D.4 1.98 1.94 100% 25-50% tak nie nie sąsiedztwo: stacji paliw, 
DK 46, terenów "P" 

D.5 22.82 11.27 50-75% 50-75% tak nie nie potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 3,5 ha 
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I.1 7.23 3.63 100% 100% tak nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

I.2 83.11 64.74 50-75% 100% tak nie tak  

I.3 58.44 43.52 50-75% 75-100% tak nie tak niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

I.4 3.07 2.91 100% 100% tak nie nie  

I.5 2.66 0.85 50-75% 0-25% tak nie tak  

I.6 11.01 3.96 75-100% 75-100% tak nie tak dna dolin 

I.7 134.00 108.27 25-50% 75-100% tak nie nie dna dolin 

I.8 4.86 0.00 0% 0% tak nie nie  

I.9 4.88 0.00 0% 0% tak nie nie  

R.1 12.62 5.47 50-75% 50-75% tak nie nie  

R.2 10.82 0.00 0% 0% tak nie nie  

O.1 6.37 0.00 0% 0% tak nie tak obszar zdegradowany - 
rekultywowany 

O.2 40.23 22.73 75-100% 75-100% tak w części tak 
sąsiedztwo planowanego 
cmentarza; grunty 
utrudniające posadowienie; 
niekorzystny topoklimat 

O.3 4.35 0.00 0% 0% tak tak tak 
obszar zdegradowany - 
rekultywowany; grunty 
utrudniające posadowienie 

O.4 18.89 10.86 25-50% 25-50% tak tak tak 
potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 3,8 ha (w tym 
2,8 ha park); dna dolin 

O.5 0.32 0.32 100% 0% tak nie tak 
potencjalny wpływ 
cmentarza na sąsiednie 
tereny mieszkaniowe 

O.6 0.98 0.00 0% 0% tak tak tak wysokie walory 
krajobrazowe 

O.7 2.56 0.00 75-100% 25-50% tak w części tak 
wysokie walory 
krajobrazowe; pośredni 
wpływ na zabytki 

O.8 0.29 0.29 100% 25-50% tak nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

O.9 1.18 0.00 25-50% 25-50% tak w części tak dna dolin 
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O.10 17.86 6.11 25-50% 100% tak nie tak potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 0,2 ha 

O.11 19.73 0.00 0% 0% tak nie tak wysokie walory 
krajobrazowe 

O.12 26.87 2.42 75-100% 75-100% tak nie tak niekorzystny topoklimat 

O.13 0.88 0.77 100% 0% tak tak tak potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 1,6 ha 

O.14 13.68 13,68 0% 100% tak nie tak 
ewentualnie potrzeba 
uzyskania zgody na 
wylesienie 13,7 ha 

O.15 12.99 10.78 100% 75-100% tak nie tak dna dolin 

O.16 13.27 13.13 75-100% 50-75% tak nie tak 
wysokie walory 
krajobrazowe; niekorzystny 
topoklimat; dna dolin 

P.1 23.12 12.16 75-100% 75-100% nie nie tak 
sąsiedztwo terenów "P" 
z terenami zabudowy 
mieszkaniowej; dna dolin 

P.2 47.73 17.75 75-100% 75-100% tak w części tak 
potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 0,3 ha; grunty 
utrudniające posadowienie 

P.3 25.12 5.37 50-75% 50-75% nie nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

P.4 32.33 7.90 75-100% 75-100% tak nie tak niekorzystny topoklimat; 
złoża kopalin; dna dolin 

P.5 10.17 9.20 75-100% 100% nie nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

P.6 0.86 0.00 0% 0% tak nie tak  

S.1 39.84 14.35 75-100% 75-100% tak nie tak 
potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 0,7 ha; 
niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

S.2 2.28 0.00 0% 0% tak nie tak niekorzystny topoklimat 

T.1 8.61 4.22 75-100% 75-100% nie nie tak niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

T.2 38.19 30.23 75-100% 100% nie nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

T.3 8.61 2.12 100% 75-100% nie nie tak niekorzystny topoklimat; 
dna dolin 

T.4 34.15 22.74 75-100% 75-100% nie nie tak 
grunty rolne chronione (Ł 
III) - wymagające zgody na 
wyrolnienie; niekorzystny 
topoklimat 
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T.5 53.19 37.71 75-100% 75-100% nie nie tak 

grunty rolne chronione (Ł 
III) - w części wymagające 
zgody na wyrolnienie; 
grunty utrudniające 
posadowienie; niekorzystny 
topoklimat; dna dolin 

T.6 16.83 5.81 75-100% 75-100% nie nie tak dna dolin 

T.7 13.25 12,72 0% 0-25% nie nie tak  

U.1 82.52 40.42 50-75% 50-75% tak w części tak 
potrzeba uzyskania zgody 
na wylesienie 1,3 ha; dna 
dolin 

U.2 4.01 0,80 0-25% 0-25% tak tak tak 
wysokie walory 
przyrodnicze i 
krajobrazowe; dna dolin 

U.3 28.36 15.41 75-100% 75-100% w części w części tak 
wysokie walory 
krajobrazowe; grunty 
utrudniające posadowienie 

U.4 41.90 11.37 75-100% 75-100% w części w części tak grunty utrudniające 
posadowienie;dna dolin 

U.5 37.55 0.00 0% 0% tak tak tak wysokie walory 
przyrodnicze i krajobrazowe

Z.1 37.76 16.10 75-100% 50-75% w części nie tak 
sąsiedztwo terenów "P" 
z terenami zabudowy 
mieszkaniowej; dna dolin 

Z.2 78.87 54.51 75-100% 75-100% tak nie tak dna dolin; dna dolin 

Z.3 19.59 6.16 100% 100% tak nie tak  

Z.4 25.68 19.37 75-100% 100% tak nie tak dna dolin; dna dolin 

Z.5 40.52 14.35 75-100% 100% tak nie tak 
wysokie walory 
krajobrazowe; grunty 
utrudniające posadowienie; 
dna dolin 

Z.6 4.37 3.36 0-25% 0% tak nie tak dna dolin 

Z.7 25.98 11.35 75-100% 75-100% tak nie tak 
wysokie walory 
krajobrazowe; grunty 
utrudniające posadowienie 

Z.8 26.01 0.00 0% 100% tak nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

Z.9 1.91 0.00 0% 100% tak nie tak grunty utrudniające 
posadowienie 

Z.10 21.28 0.00 0% 100% tak nie tak 
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VI.2. WARUNKI ZDROWOTNE I BEZPIECZEŃSTWO LUDNOŚCI 

Oddziaływanie na ludzi będzie się wiązało z kształtowaniem warunków zdrowotnych, na 
które wpływ wywiera: stan sanitarny powietrza atmosferycznego oraz wód przeznaczonych do 
spożycia, hałas, warunki bioklimatyczne oraz występowanie zagrożeń: wodnych, czy w wyniku 
awarii z udziałem substancji niebezpiecznych. 

Wpływ na stan sanitarny powietrza atmosferycznego w kontekście kształtowania warunków 
zdrowotnych będzie ogólnie umiarkowany. Pogorszenie stanu sanitarnego powietrza będzie 
związane głównie ze zwiększeniem liczby źródeł niskiej emisji przy spalaniu węgla 
w gospodarstwach domowych oraz z potencjalnym wzrostem natężenia ruchu pojazdów. Źródła 
zanieczyszczeń powietrza mogą również powstawać na terenach przeznaczonych pod działalności 
produkcyjno-usługowe. Jednak w tym przypadku wpływ ten może być bardzo różny, zależny od 
przyjętych technologii produkcji oraz zapotrzebowania na środki transportu. Wpływ na stan sanitarny 
wód przeznaczonych do spożycia będzie miał charakter pośredni, związany z zanieczyszczaniem 
użytkowych poziomów wodonośnych. 

Głównym źródłem hałasu w dalszym ciągu pozostaną drogi, a w mniejszym stopniu linia 
kolejowa i niektóre obiekty przemysłowe. Ustalenia studium umożliwią znaczący rozwój funkcji 
produkcyjno-usługowych, przez co zagrożenie hałasem może istotnie wzrosnąć w rejonie 
Odrzykonia, Turowa i Ciecierzyna. Może na to wpłynąć zastosowana technologia produkcji oraz 
znaczący wzrost ruchu ciężkich pojazdów. Ocenia się, że planowana rozbudowa i modernizacja 
układu drogowego ogólnie przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości hałasowych. Stanie się to za 
sprawą realizacji układów obwodnicowych, zwłaszcza „dużej” obwodnicy wyprowadzającej ruch 
tranzytowy poza gęsto zabudowane tereny Olsztyna i Przymiłowic. Natomiast w związku 
z planowanym znacznym rozwojem osadnictwa na terenie sołectw: Turów, Bukowno, Zrębice 
i Biskupice może znacząco wzrosnąć uciążliwość lokalnych dróg. Jest jednak mało prawdopodobne, 
aby doszło do przekroczenia obowiązujących wartości dopuszczalnych w zakresie poziomu hałasu. 

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zwartej zabudowy spowoduje też 
ograniczenie zagrożenia związanego z ryzykiem wystąpienia awarii z udziałem substancji 
niebezpiecznych. 

Ryzyko wystąpienia zagrożeń wodnych jest ogólnie niewielkie, możliwe w sytuacji 
usytuowania budynków w osiach suchych dolinek, mogących okresowo wypełniać się wodą. 

Pewne zagrożenia dla zdrowia mogą wynikać z zabudowy terenów cechujących się 
niekorzystnymi warunkami topoklimatycznymi (zwiększona, często nadmierna wilgotność powietrza, 
zwiększona koncentracja zanieczyszczeń powietrza. 

VI.3. ZWIERZĘTA I ROŚLINY ORAZ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Projekt studium przewiduje właściwą ochronę obszarów i obiektów chronionych oraz tych 
o podwyższonej wartości przyrodniczej na terenie gminy Olsztyn. 

Prognozowany wpływ ustaleń studium na różnorodność biologiczną będzie umiarkowany. 
Różnorodność biologiczna ulegnie zubożeniu w wyniku przeznaczenia terenów pod zabudowę, co 
wiązać się będzie ze zniszczeniem pokrywy roślinnej. W większości przypadków są to jednak tereny 
o niewielkich wartościach przyrodniczych – pola uprawne i nieużytki porolne. W części przypadków 
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rozwój przestrzenny może się odbywać kosztem terenów leśnych lub ich otoczenia (stref 
ekotonowych na pograniczu użytków rolnych i leśnych), co będzie wpływać niekorzystnie na 
bioróżnorodność. Lasy, które zgodnie z polityką przestrzenną gminy, przeznacza się na funkcje 
nieleśne stanowią na ogół pospolite typy siedliskowe: bory świeże lub bory mieszane świeże 
z dominacją sosny i brzozy. Drzewostan, runo, jak i warstwa podszytu przedstawiają przeciętne 
wartości biocenotyczne. 

Wpływ na rośliny będzie polegał głównie na niszczeniu części pokrywy roślinnej w wyniku 
procesów inwestycyjnych (skutek negatywny) oraz na stymulowaniu pożądanych przekształceń 
szaty roślinnej (skutek pozytywny). W szczególności będzie polegał na: 

• rozwoju zabudowy kosztem terenów rolnych i leśnych, 

• przekształcaniu części terenów rolnych na lasy, 

• rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Realizacja ustaleń studium może skutkować potrzebą uzyskania zgody na przeznaczenie 
na cel nieleśny obszaru o łącznej powierzchni 49 ha. 

Lasy, które mogą ulec likwidacji, nie posiadają znaczących wartości przyrodniczych. 
Stanowią na ogół sztucznie nasadzane lasy gospodarcze, w większości w wieku 35 - 50 lat. 
Niewielki jest w nich udział drzewostanów rębnych. 

Studium zakłada również zalesienie części użytków rolnych. W szczególności wskazuje 
obszary preferowanych zalesień o łącznej powierzchni 354 ha. Należy nadmienić, że w myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju, a także w nawiązaniu do Polityki Ekologicznej Państwa… powinno się 
dążyć do zwiększania udziału powierzchni leśnych. Zatem w ślad za ewentualnym wyłączaniem 
gruntów z produkcji leśnej pożądane są działania zmierzające do zalesiania innych gruntów, 
szczególnie słabo przydatnych rolniczo i znajdujących się w sąsiedztwie istniejących lasów. 

Projekt studium przewiduje dla zdecydowanej większości obszarów zabudowanych 
i możliwych do zabudowy pozostawienie ich określonej części jako tereny biologicznie czynne, 
między innymi z wykorzystaniem istniejącej roślinności spontanicznej (minimalny udział terenu 
biologicznie czynnego). Studium pozwala na znaczne zwiększenie powierzchni terenów 
mieszkaniowych. W stosunku do obecnego stanu zagospodarowania obszar zabudowy 
mieszkaniowej może się zwiększyć o ponad 600 ha, czyli się podwoić. Znaczny może być również 
przyrost powierzchni terenów usługowych i produkcyjnych (ponad 100 ha). Po uwzględnieniu 
przyjętych w studium minimalnych udziałów powierzchni biologicznie czynnej maksymalny przyrost 
powierzchni pozbawionych biologicznej czynności może dojść do 380 ha. W praktyce, nawet przy 
zagospodarowaniu wszystkich wolnych terenów budowlanych, będzie to znacząco mniejsza 
powierzchnia. Szacuje się, że obecnie takie tereny zajmują powierzchnię ok. 200 ha. 

VI.4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Oddziaływanie na wody należy rozpatrywać w dwóch aspektach: w kontekście ich stanu 
sanitarnego oraz w kontekście ich zasobów, w tym warunków odpływu i retencji. 

Ze względu na specyficzną budowę geologiczną, w związku, z którą słabo rozwinęła się sieć 
hydrograficzna wpływ na wody powierzchniowe będzie mało istotny, a oddziaływanie będzie głównie 
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pośrednie. Dużą wrażliwość na wpływy antropogeniczne będzie natomiast wykazywał system wód 
podziemnych. 

O wpływie na stan sanitarny wód decydować będzie ilość, sposób odprowadzania i stopień 
oczyszczenia potencjalnie powstających na tych terenach ścieków oraz naturalna odporność 
środowiska na zanieczyszczenia. Wszystkie tereny, na których planuje się rozwój nowej zabudowy 
oraz rozbudowę układu komunikacyjnego występują w strefie wysokiego narażenia wód GZWP na 
zanieczyszczenia - czas pionowej migracji zanieczyszczeń z powierzchni do warstwy wodonośnej 
wynosi nie więcej niż 5 lat. Większość tych terenów znajduje się w granicach obowiązującej lub 
projektowanej strefy ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania 
przedostawania się zanieczyszczeń ze ścieków bytowych do wód i gruntu jest ujmowanie jak 
największej liczby budynków systemem kanalizacji sanitarnej z doprowadzeniem ścieków do 
wysokosprawnej centralnej oczyszczalni ścieków. Obecnie tylko 26% mieszkańców korzysta 
z takiego systemu. W przyszłości, zgodnie z Wariantowym projektem koncepcyjnym 
uporządkowania gospodarki ściekami sanitarnymi i modernizacji istniejącej sieci wodociągowej… 
planuje się objęcie systemem kanalizacyjnej prawie całej gminy. 

W obecnych warunkach intensyfikacja rozwoju przestrzennego gminy bez możliwości 
podłączenia nowych obiektów do systemu kanalizacyjnego zwiększa zagrożenie dla wód 
podziemnych. Niekorzystne skutki dla środowiska będą jednak odwracalne w przypadku późniejszej 
realizacji systemu kanalizacyjnego. Warunkiem jest jednak bezwzględne przestrzeganie zasady, iż 
wszelkie urządzenia typu: szamba, oczyszczalnie przydomowe, mogą być użytkowane tylko 
tymczasowo do czasu pojawienia się technicznej możliwości podpięcia do kanalizacji. 

Pewne zagrożenia dla stanu sanitarnego wód podziemnych mogą wynikać również 
z prowadzonych działalności gospodarczych. Niezbędne jest wykluczenie możliwości realizacji 
przedsięwzięć gospodarczych mogących stanowić zagrożenie dla jakości wód podziemnych. 
W przypadku realizacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej należy 
zastosować środki techniczne minimalizujące wpływ tych inwestycji na środowisko wodne. 

Rozwój zabudowy będzie się przyczyniał do pogorszenia warunków retencji gruntowej 
poprzez przyrost powierzchni szczelnych (dachów, dróg, parkingów, itd.). W przypadku gminy 
Olsztyn problem ten nie jest jednak szczególnie znaczący, gdyż z uwagi na dobrze przepuszczalne 
grunty i brak sieci hydrograficznej zdecydowana większość wód opadowych będzie ostatecznie 
infiltrować do gruntu. Intensywny rozwój zabudowy, w niektórych miejscach może prowadzić do 
zwiększenia zagrożenia zalewaniem wodami opadowymi w przypadku wystąpienia deszczy 
nawalnych. Dotyczy to zwłaszcza terenów położonych w dnach suchych dolin, gdzie okresowo 
może następować skoncentrowany spływ wód. 

VI.5. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Wpływ projektowanych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na warunki klimatyczne 
może się przejawiać poprzez emisję gazów cieplarnianych (oddziaływanie na klimat w skali 
globalnej) oraz poprzez zmiany mikroklimatyczne. Realizacja ustaleń projektu studium spowoduje 
powstanie dodatkowego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i procesów technologicznych 
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w przemyśle oraz zwiększenie ruchu samochodowego. Zwiększy się w związku z tym zagrożenie 
dla jakości powietrza w niektórych rejonach gminy, głównie poprzez niską emisję. 

Ocenia się, że w przypadku realizacji projektu studium, w skali całej gminy może nastąpić 
nawet podwojenie liczby punktowych źródeł niskiej emisji, przy czym wynika to w głównej mierze 
z już obecnie obowiązujących dokumentów – planów miejscowych i studium. Ocenia się, że możliwa 
skala przedsięwzięć nie spowoduje jednak znaczącego w skali gminy pogorszenia warunków 
aerosanitarnych, gdyż te są w dużym stopniu kształtowane przez czynniki zewnętrzne, a ponadto 
przynajmniej część zapotrzebowania na ciepło powinna być zapewniona przez niskoemisyjne lub 
odnawialne źródła energii. Będzie także postępował proces termomodernizacji istniejących 
budynków. Wpływ źródeł liniowych (układu komunikacyjnego) powinien się utrzymać na zbliżonym 
do obecnego poziomie, o ile nie nastąpi znaczący wzrost liczby mieszkańców gminy w ślad za 
procesem deglomeracji aglomeracji częstochowskiej lub znaczące zwiększenie znaczenia gminy 
jako ośrodka turystycznego. 

W skali lokalnej może nastąpić istotne pogorszenie jakości powietrza na terenach, gdzie 
planowany jest znaczący przyrost nowych budynków mieszkalnych: Biskupicach, Turowie 
i północnej części Zrębic. Spośród planowanych elementów systemu komunikacyjnego istotne 
znaczenie dla jakości powietrza będzie miała realizacja nowego przebiegu drogi krajowej nr 46. 
Inwestycja ta wpłynie na poprawę płynności ruchu, przez co również na ogólne zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń. Nastąpi także zmniejszenie niekorzystnego wpływu ruchu tranzytowego 
na powietrze w rejonie Olsztyna i Przymiłowic. 

VI.6. UKSZTAŁTOWANE POWIERZCHNI TERENU 

Przekształcenia rzeźby terenu będą związane z realizacją inwestycji budowlanych i nie 
powinny spowodować znaczących zmian w krajobrazie. Realizacja inwestycji może powodować 
przekształcenia powierzchni ziemi polegające na zmianie ukształtowania terenu, mieszaniu 
wierzchnich warstw gruntu, niszczeniu lub zaburzaniu profili glebowych oraz chemicznym skażeniu 
gruntu. 

Przekształcenia rzeźby terenu będą związane głównie z pracami budowlanymi. Na ogół 
zainwestowanie terenów planu nie wymaga uprzedniej niwelacji terenu. Przekształcenia 
ukształtowania terenu mogą również wynikać z wydobywania kopalin w granicach terenu górniczego 
„Zaborze I” oraz rekultywacji terenów pogórniczych (przywracanie naturalnego ukształtowania 
terenu). 

Przekształcenia gleb wystąpią na części terenów, które będą przeznaczone pod zabudowę 
i powierzchnie utwardzone (niszczenie profilu glebowego) oraz w miejscach bezpośrednio 
sąsiadujących z terenem budowy (zaburzeniu profilu glebowego i czasowe wyłączenie biologicznej 
czynności gleby). 

Realizacja ustaleń studium może skutkować potrzebą uzyskania zgody na przeznaczenie 
na cel nierolniczy terenów o łącznej powierzchni 2,1 ha. 
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VI.7. KRAJOBRAZ 

Położenie znacznej części gminy w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd lub jego 
otulinie sprawia, że ochrona i kształtowanie krajobrazu nabiera szczególnej wagi. Projekt studium 
ogólnie uwzględnia potrzebę ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego, poprzez minimalizację 
zabudowy w obrębie stoków wapiennych wzgórz, ograniczanie rozpraszania zabudowy na tereny 
rolne, ochronę dóbr kultury oraz zapewnienie warunków ochrony obszarów wartościowych 
przyrodniczo. Studium zawiera szczegółowe rozwiązania w zakresie dopuszczalnej wysokości 
zabudowy w obrębie poszczególnych obszarów oraz lokalizacji dominant o znaczeniu 
kompozycyjnym. Zapewnia się ochronę obszarów cechujących się szczególnie wysokimi walorami 
krajobrazu. 

W części planowane zmiany należy jednak oceniać, jako niekorzystne dla krajobrazu, 
a w szczególności: 

• przekształcenie terenów rolnych i leśnych w kierunku zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej, 

• zabudowa stoków (Góra Dolny Ostrówek, Góra Dolne Lipówki, Góra Kierków), 

• szczelne wypełnianie zabudową pasów terenów wzdłuż dróg – pogarszanie warunków 
ekspozycji krajobrazu. 

VI.8. KLIMAT 

Wpływ projektowanych zmian na warunki klimatyczne może się przejawiać poprzez emisję 
gazów cieplarnianych i tym samym wpływem na klimat w skali globalnej oraz poprzez zmiany 
mikroklimatyczne. 

W przypadku analizowanych funkcji terenu emisja gazów cieplarnianych będzie wynikać w 
głównej mierze ze spalania paliw (węgla, oleju lub gazu) w celach grzewczych. Do ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla przyczyni się stosowanie kotłów o wysokiej sprawności, szczególnie w 
przypadku spalania węgla kamiennego oraz stosowanie innych alternatywnych źródeł energii 
(biomasa, energia: geotermalna, słoneczna, wiatrowa). 

Zmiany mikroklimatyczne będą polegać na przekształcaniu się topoklimatów terenów 
otwartych w kierunku topoklimatów miast i osiedli charakteryzujących się: zmniejszeniem 
bezpośredniego promieniowania słonecznego, zmniejszeniem parowania, osłabieniem wymiany 
turbulencyjnej powietrza. W efekcie taki mikroklimat cechuje się nieco wyższą temperaturą 
i mniejszą wilgotnością. W obniżeniach dolinnych zmienione warunki topoklimatyczne będą sprzyjały 
koncentracji zanieczyszczeń w powietrzu. 

VI.9. ZASOBY NATURALNE 

W granicach gminy występuje 16 złóż kopalin pospolitych. Planowane zagospodarowanie 
terenu umożliwi w przyszłości ewentualną ich eksploatację. Wyjątek stanowi złoże piasków 
formierskich „Kotysów”. Część obszaru w granicach złoża jest już zabudowana, a część 
przewidziana pod zabudowę mieszkaniową. 
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Ważnym zasobem środowiska są także wody podziemne zgromadzone Głównym Zbiorniku 
Wód Podziemnych (GZWP) nr 326 Częstochowa E. Realizacja ustaleń studium może wpłynąć 
niekorzystnie na warunki zasilania zbiornika, nie ograniczy natomiast dostępu do jego zasobów. 

VI.10. ZABYTKI 

W granicach gminy występują następujące rodzaje obiektów zabytkowych: 

• obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego, 

• obiekty objęte ochroną na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, w tym stanowiska archeologiczne, 

• obiekty proponowane do objęcia ochroną na podstawie ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

W projekcie zmian studium określono zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
zapewniające bezpośrednią ochronę obiektów zabytkowych. Inne ustalenia studium zasadniczo 
nie kolidują z ochroną zabytków  

Projektowane ustalenia planu nie wpłyną na stan zachowania obiektów zabytkowych, 
znajdujących się w otoczeniu. Wpływ kierunków zmian w przeznaczeniu terenów na zabytki będzie 
ogólnie obojętny. 

VI.11. DOBRA MATERIALNE 

Przyjęte funkcje oraz możliwe sposoby zagospodarowania terenów nie będą mieć istotnego 
wpływu na dobra materialne. 

Zagrożenie dla dóbr materialnych może wystąpić w przypadku niedostosowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu do uwarunkowań fizjograficznych. W przypadku analizowanych terenów 
mogą wystąpić przede wszystkim zagrożenia związane z występowaniem niekorzystnych warunków 
geologiczno-inżynierskich (niedostosowanie konstrukcji budynków do warunków ich posadowienia 
może skutkować uszkodzeniem obiektów w trakcie użytkowania) oraz zagrożenia wodne - związane 
ze spływem wód opadowych. 
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VI.12. SYNTETYCZNA OCENA SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU DLA ŚRODOWISKA 

 

Tab. 5. Macierz skutków wpływu ustaleń projektu dokumentu na środowisko 
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A - Skutki zmiany polityki przestrzennej gminy na środowisko 
(uwzględniono różnicę w stosunku do poprzedniego stanu 
planistycznego) 

B - Potencjalne skutki realizacji ustaleń studium w odniesieniu do aktualnego stanu 
zagospodarowania terenu 

Wyjaśnienie: 

C - Skutki dla środowiska w przypadku braku realizacji dokumentu (w odniesieniu do aktualnego 
stanu zagospodarowania terenu) 

A 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1

B 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 
B.1 2.02 

C 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

A -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -2 

B -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -2 B.2 12.08 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 

B 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 
B.3 2.14 

C 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 
B.4 20.43 

C -1 -1 -1 -1 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -1 0 -1 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 
B.5 1.89 

C 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 
B.6 1.51 

C 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 

A 0 2 1 1 2 2 1 2 2 1 0 0 0 2 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.7 0.00 

C 0 -2 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B.8 0.00 

C 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 

A 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 

B -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 
D.1 2.81 

C -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 
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A -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 0 0 -3 

B -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 0 0 -3 D.2 9.39 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

B -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -2 -2 -1 0 0 0 -2 D.3 6.52 

C -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 0 0 -2 

A 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 

B -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 D.4 1.94 

C -2 -3 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -2 

A -2 0 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

B -2 -1 -2 -3 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 D.5 11.27 

C -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 + - 0 0 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 I.1 3.63 

C -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 I.2 64.90 

C -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 -2 I.3 43.52 

C -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 I.4 2.90 

C -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 

A -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 I.5 0.85 

C -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 + - 0 0 0 0 -1 I.6 3.96 

C 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 + - 0 0 0 0 -1 

A 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

B -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 -1 0 -3 I.7 108.27 

C -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 -1 0 -3 

A 2 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.8 0.00 

C -2 0 -2 -2 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -2 

A 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I.9 0.00 

C 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 
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A 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 R.1 5.47 

C -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 

A 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 0 0 1 3 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R.2 0.00 

C -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -2 0 0 -1 -3 

A 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

B 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 O.1 0.00 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

B -2 -2 -2 -3 -3 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -3 O.2 22.73 

C -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

B 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 O.3 0.00 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 

B -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 O.4 8.77 

C -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -2 0 0 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 O.5 0.32 

C 0 -2 0 0 -2 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -2 

A 2 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O.6 0.00 

C -2 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 

B -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 -3 0 -2 O.7 0.00 

C -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -3 -1 0 -3 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -2 0 0 -1 0 -1 O.8 0.29 

C 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 -2 0 0 -1 0 -1 

A 0 0 0 0 -1 0 0 0 + - 0 0 0 0 -1 

B 0 0 0 0 -1 0 0 0 + - 0 0 0 0 -1 O.9 0.00 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 O.10 6.07 

C -1 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

A 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O.11 0.00 

C -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 
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A -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -1 0 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 O.12 2.42 

C -1 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 O.13 0.77 

C -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

A 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 

B -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -2 O.14 13.68 

C -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 0 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 O.15 10.78 

C -1 0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

A -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -2 0 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -1 0 0 -1 -2 O.16 13.13 

C -2 0 -2 -2 -2 -1 -1 -2 -3 -1 0 0 -1 -2 

A 0 -1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 0 0 0 -2 P.1 12.16 

C -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

A -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 -1 -1 0 0 0 -2 

B -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 P.2 17.75 

C -2 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

B 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 P.3 5.37 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 

B -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 P.4 7.90 

C -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 -2 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 P.5 9.20 

C -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 

A -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 

B -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -2 S.1 14.35 

C -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 

A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S.2 0.00 

C -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 T.1 4.23 

C 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 
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A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 + - -1 0 -1 -1 -2 T.2 30.23 

C 0 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 + - -1 0 -1 -1 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 T.3 2.12 

C -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -1 -2 T.4 22.74 

C 0 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -1 -2 

A 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 

B -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 T.5 37.71 

C -1 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 

A 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 

B 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 T.6 5.81 

C 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 

A 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

B 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 0 0 0 -2 T.7 12.72 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A -2 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 

B -2 -2 -2 -3 -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 U.1 40.42 

C -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 

A 1 0 1 1 1 0 + - 1 1 0 0 0 0 1 

B -1 0 -1 -1 -1 0 + - -1 -1 0 0 0 0 -1 U.2 0.80 

C -2 0 -1 -1 -2 0 -2 -1 -2 0 0 0 0 -2 

A 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 U.3 15.41 

C -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 

A 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 

B 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 U.4 11.37 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U.5 0.00 

C -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 

A 0 -1 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 -1 
B -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 -2 Z.1 16.10 

C -1 -2 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 0 -2 

A 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 
B -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 Z.2 54.51 

C -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 0 0 -2 
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A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 Z.3 6.16 

C -1 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B -1 0 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 Z.4 19.37 

C -1 0 -2 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 Z.5 14.35 

C 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 

A -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 

B -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 0 -1 Z.6 3.36 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 
B -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -1 Z.7 11.35 

C 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 

A 1 0 1 1 2 1 1 1 2 1 0 0 1 2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z.8 0.00 

C -1 0 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 -1 -2 

A 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z.9 0.00 

C 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 -1 -1 

A 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 0 0 0 2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z.10 0.00 

C -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -2 

 

skala ocen: 

oddziaływanie negatywne -1 -2 -3 

odziaływanie pozytywne 1 2 3 

Oddziaływanie negatywne i pozytywne +-   

0 – brak oddziaływania lub oddziaływanie nieistotne, ± - słabe pozytywne i negatywne oddziaływanie na środowisko, 1 - słabe 
oddziaływanie na środowisko, 2 - średnie oddziaływanie na środowisko, 3 – silne oddziaływanie na środowisko. 
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VI.13.  INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Skutki realizacji ustaleń projektu planu będą mieć zasadniczo oddziaływanie lokalne. 
Niektóre skutki w postaci skumulowanej z oddziaływaniem innych obszarów będą wpływać na 
jakość środowiska w układzie ponadlokalnym. Jednak wpływ przedmiotowych obszarów na 
kształtowanie stanu środowiska w skali ponadlokalnej będzie bardzo słaby. W tym kontekście należy 
uznać, że nie występuje znaczące transgraniczne oddziaływanie na środowisko w rozumieniu art. 
104 Ustawy z dnia 3 października 2009 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. 
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VII. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH LUB 
KOMPENSUJĄCYCH  SKUTKI NIEKORZYSTNE 

W celu minimalizacji niekorzystnych skutków ustaleń projektu dokumentu na środowisko 
proponuje się przyjąć następujące regulacje i rozwiązania przestrzenne: 

• Proponuje się, aby realizacja nowej zabudowy w rejonie Góry Kierków w Bukownie (obszar B.2) 
była warunkowana bezwzględnym włączeniem tych terenów do planowanego systemu 
kanalizacji sanitarnej, ze względu na wysokie zagrożenie zanieczyszczenia wód GZWP (obszar 
w strefie ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych) 

• Dopuszczenie możliwości realizacji innego przebiegu planowanej drogi KDGP, w przypadku, 
jeżeli postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji wykaże, że 
inny wariant przebiegu drogi będzie korzystniejszy dla środowiska 

• W sąsiedztwie projektowanego i planowanego do modernizacji śladu drogi krajowej nr 46 (teren 
oznaczony jako KDGP) proponuje się, w miarę możliwości, ograniczać funkcje chronione przed 
hałasem (mieszkaniowa, usługowa - związana ze stałym lub czasowym przebywaniem dzieci 
i młodzieży, itd.) 

• Przy określeniu zasad zaopatrzenia w ciepło zaleca się zwiększyć preferencje dla odnawialnych 
źródeł energii 

• Proponuje się zmienić zapis dotyczący zasad odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
dotyczących parkingów; niewłaściwe jest w strefach zasilania GZWP stosowania powierzchni 
przepuszczalnych w obrębie parkinków - wody z tych powierzchni powinny być zbierane 
i oczyszczane 

• Należy wprowadzić zasady retencji wód opadowych w przypadku ich zbierania z powierzchni 
niezanieczyszczonych (np. powierzchni dachów); zaleca się stosowanie zbiorników 
na deszczówkę lub studni chłonnych 

• Proponuje się wprowadzić dodatkowe zapisy odnośnie zasad zagospodarowania nowych 
terenów o funkcji gospodarczej (obszary przekształceń); ustalenia te powinny zmierzać do 
zapewnienia skutecznej ochrony sąsiednich terenów mieszkaniowych (obszary: D.1, D.4, D.5, 
T.2, T.3, T.4) przed ewentualnymi uciążliwościami związanymi z prowadzonymi działalnościami 
gospodarczymi oraz obsługą komunikacyjną tych terenów; w szczególności należy w obrębie 
tych terenów kształtować pasy zieleni izolacyjnej, z zachowaniem w miarę możliwości 
istniejących drzewostanów 

• Ustalenia studium dotyczące potrzeby ochrony złóż kopalin nie są zgodne z przeznaczeniem 
części terenów pod zabudowę mieszkaniową w Przymiłowicach-Kotysowie (obszar P.4); ze 
względu na istniejący stan zagospodarowania terenu, a ponadto cele ochrony przyrody 
określone dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd potencjalna eksploatacja złoża piasków 
formierskich „Kotysów” nie ma uzasadnienia ani ekonomicznego, ani też formalnego; zasadne 
jest skreślenie tego złoża z bilansu zasobów 

• Planowane poszerzenie cmentarza (obszar O.5) powinno być warunkowane określeniem zasad 
zagospodarowania dla sąsiednich terenów mieszkaniowych w celu spełnienia warunków 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. 
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze 
(Dz.U. Nr 52 poz. 315 z 1959 r.) 

• Planowany nowy teren usług turystyki, sportu i rekreacji (obszar O.16) obejmują wysoko 
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położone fragmenty stoków wzgórz - silnie eksponowanych krajobrazowo oraz mogących 
obejmować fragmenty muraw kserotermicznych; proponuje się ograniczenie możliwości 
zabudowy budynkami dla terenów najwyżej położonych (powyżej rzędnej 295 m n.p.m.) 

• Planowane zagospodarowanie terenów w rejonie Ciecierzyna (obszar Z.1) może powodować 
konflikty pomiędzy tradycyjną funkcją mieszkaniową a planowaną funkcją produkcyjno-usługową 
i komunikacyjną; zasadne jest określenie dodatkowych zasad zagospodarowania tego obszaru 
uwzględniających potrzebę łagodzenia konfliktów wynikających z sąsiedztwa różnych funkcji, 
w szczególności należy rozważać przekształcanie części terenów mieszkaniowych położonych 
przy DK 46 (docelowo drogi klasy GP) w kierunku funkcji usługowych i produkcyjnych 

• Proponuje się przyjąć zasadę, będącą elementem polityki przestrzennej gminy, aby w ramach 
kompensacji przyrodniczej, w ślad za ewentualnym wyłączaniem gruntów z produkcji leśnej 
stymulować działania zmierzające do zalesiania innych gruntów, szczególnie słabo przydatnych 
rolniczo i znajdujących się w sąsiedztwie istniejących lasów; pożądane jest utrzymanie ogólnej 
powierzchni użytków leśnych na terenie gminy na obecnym lub nieco wyższym poziomie 
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VIII. PROPONOWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt gminy jest 
zobowiązany do oceny aktualności studium nie rzadziej niż raz na cztery lata (co najmniej raz 
w trakcie kadencji rady gminy) [„w celu oceny aktualności studium wójt gminy dokonuje analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych 
i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium”].  

W związku z tym, że realizacja studium następuje poprzez sporządzanie planów 
miejscowych zawierających ustalenia zgodne (nie naruszające) z ocenianym dokumentem (a w 
konsekwencji poprzez zmiany zagospodarowania realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu 
na budowę), skutki realizacji projektu studium wyrażać się będą we wpływie na środowisko 
konkretnych inwestycji, dla których studium wyznacza ogólne ramy. Oznacza to, że ocenę skutków 
realizacji studium należy przeprowadzać poprzez zbadanie wpływu na środowisko planów 
miejscowych i pozwoleń na budowę. Jest to możliwe w trakcie analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym, o której mowa w cyt. art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, kładąc przy tym nacisk na kontrolę właściwego stosowania w planach miejscowych 
ustaleń studium.  

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym narzuca obowiązek sporządzania 
planów miejscowych w zgodności (nie naruszaniu) z ustaleniami studium, co powinno zapewnić 
respektowanie w prawie miejscowym ustaleń polityki przestrzennej. Jednak z uwagi na bardzo 
szeroki zakres tematyki regulowanej przez studium, niezbędne jest, aby analiza zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym obejmowała również szczegółowe zbadanie zgodności ustaleń 
planów miejscowych z polityką przestrzenną określoną w ocenianym dokumencie, w szczególności 
w zakresie wskaźników urbanistycznych (intensywność zabudowy, dopuszczalna powierzchnia 
zabudowy, minimalny udział terenu biologicznie czynnego). W ramach analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym należy określić również zgodność wydawanych decyzji o 
warunkach zabudowy z ustaleniami studium.  

Kontrola realizacji ustaleń studium powinna dotyczyć w szczególności stopnia zgodności ze 
studium:  

• wykorzystania przestrzeni w planach miejscowych i w wyniku realizacji konkretnych inwestycji, 
zasięgu terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania (zgodności 
granic terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania z granicami 
obszarów wydzielonych na rysunku studium) oraz wskaźników urbanistycznych, zwłaszcza 
w zakresie wymaganego minimalnego udziału terenu biologicznie czynnego oraz stosowanych 
zasad dotyczących kształtowania przestrzeni publicznych i zieleni urządzonej; 

• zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o 
których mowa w szczególności w art. 72 i art. 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz ustaleń planów ochrony ustanowionych dla rezerwatów przyrody i 
innych form ochrony przyrody), należy w szczególności kontrolować stosowanie zasad 
dotyczących: ochrony zdrowia ludzi przed hałasem, właściwego rozdzielania funkcji 
mieszkaniowych od funkcji uciążliwych dla środowiska zamieszkania, rozwiązań chroniących 
grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem oraz służących poprawie stanu 
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sanitarnego atmosfery; 

• zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

• granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów; 

• szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
dotyczących zakazu zabudowy (kontrola respektowania zakazu zabudowy na obszarach 
wyłączonych w studium spod zabudowy, zwłaszcza na terenach ochrony krajobrazowej oraz w 
obrębie rolniczej przestrzeni produkcyjnej); 

• zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

• granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji 

W dłuższej perspektywie należy dokonać oceny skutków realizacji studium wykorzystując 
niektóre wskaźniki dotyczące, m.in., powierzchni terenów zieleni urządzonej, liczby mieszkańców 
objętych systemem kanalizacji, miejsc parkingowych, a także określić postępy w realizacji 
planowanego układu drogowego i linii tramwajowych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. 

Analizę zgodności wykorzystania przestrzeni zaleca się dokonać metodami GIS, 
wykorzystując, m.in., aktualne mapy zasadnicze i zdjęcia lotnicze. W ocenach innych zagadnień 
wskazane jest skorzystanie z wyników państwowego monitoringu środowiska oraz informacji 
o korzystaniu ze środowiska i pomiarów wymaganych przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 
Należy również zasięgnąć opinii społeczności lokalnej na temat ewentualnych uciążliwości. 
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IX. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt zmian Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, obejmujący obszar 
całej gminy (10910 ha). 

Celem prognozy jest określenie, czy projektowane ustalenia studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska w 
obszarze opracowania projektu oraz w obszarach wzajemnych oddziaływań, stwierdzenie, czy 
ustalenia projektu uwzględniają lokalne uwarunkowania środowiska, oraz ewentualne 
zaproponowanie rozwiązań alternatywnych, bądź innych zaleceń łagodzących lub kompensujących 
negatywny wpływ na środowisko, jaki może mieć miejsce w wyniku realizacji ustaleń zmian studium. 

Do najważniejszych uwarunkowań przyrodniczych i środowiskowych zagospodarowania 
przestrzennego gminy zalicza się: 

• położenie ok. 70% obszaru gminy w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 
i praktycznie całej pozostałej części w jego otulinie, 

• objęcie 16% powierzchni gminy obszarem Natura 2000 (Ostoja Olsztyńsko-Mirowska), 

• występowanie 2 rezerwatów przyrody (Sokole Góry, Zielona Góra), użytku ekologicznego (Góry 
Towarne) oraz 37 drzew i 2 krzewów (pomników przyrody), 

• występowanie licznych cennych przyrodniczo tworów przyrody nieożywionych oraz odsłonięć 
warstw skalnych (ostańce skalne; formy krasowe: jaskinie, jeziorka krasowe, leje krasowe, uwał; 
wydmy; nieczynne kamieniołomy), 

•  urozmaicona rzeźba terenu wraz z formami skałkowymi, wartościowe siedliska leśne 
i murawowe oraz wybitne walory kulturowe (zabytki) tworzą cenną kompozycję krajobrazową 
wymagającą kultywowania i ochrony, 

• potrzeba ochrony najlepszych gleb (użytków rolnych III klasy bonitacyjnej), 

• potrzebę ochrony wód Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (wód podziemnych, z których 
czerpana jest woda do sieci wodociągowej); dostosowanie zagospodarowania przestrzennego 
do wymogów ochrony określonych dla stref ochrony pośredniej ujęć wód podziemnych, 

• występowanie licznych złóż surowców (wapieni i margli, piasków), 

• występowanie obszarów o niekorzystnych warunkach gruntowych posadowienia budynków, 

• występowanie obszarów o niekorzystnych warunkach mikroklimatycznych, 

• przebieg drogi krajowej nr 46 (źródło uciążliwości, głównie związanych z hałasem), 

• występowanie licznych linii wysokiego napięcia (zagrożenie ze strony promieniowana 
elektromagnetycznego). 

Projektowane przeznaczenie terenu może prowadzić do zasadniczych zmian 
w zagospodarowaniu i użytkowaniu gruntów na niektórych obszarach. Projekt studium w myśl 
zasady ciągłości planistycznej uwzględnia ustalenia obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz zdecydowaną większość rozwiązań przestrzennych 
zmienianego studium. 

Do najważniejszych zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego, które 
wprowadza oceniany dokument zalicza się: 



Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn 

 
 

 58  
 
 

• wprowadzenie funkcji produkcyjnej na znacznym obszarze, przy DK 46 w Odrzykoniu, 

• znaczne poszerzenie strefy zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Olsztyn, w rejonie Lasu 
Pocztowce, 

• znaczne poszerzenie strefy zabudowy mieszkaniowej w Odrzykoniu, częściowo kosztem 
terenów leśnych, 

• zwiększenie zasięgu terenów zabudowy mieszkaniowej oraz usług turystyki, sportu i rekreacji, 
parkingów oraz zieleni urządzonej, w północnej części Olsztyna (częściowo w granicach 
obszaru Natura 2000), 

• znaczące zwiększenie zasięgu terenów zabudowy mieszkaniowej w południowej części Kusiąt, 

• zwiększenie zasięgu terenów zabudowy mieszkaniowej w Turowie (Joachimów) oraz w 
Przymiłowicach, 

• wprowadzenie nowych terenów mieszkaniowych w Bukownie,  w rejonie Góry Kierków, 

• rezygnacja z zabudowy (produkcyjno-usługowej) terenów w Przymiłowicach i Krasawie, 

• rezygnacja z zabudowy (mieszkaniowej) części terenu w Zrębicach, 

• rezygnacja z zabudowy (letniskowej) części terenów w Biskupicach i Zrębicach. 

Po rozpoznaniu stanu i funkcjonowania środowiska określono wpływ projektowanego 
zagospodarowania poszczególnych terenów na cele ochrony przyrody, ochrony środowiska oraz 
kształtowanie warunków zamieszkania ludności. W ujęciu syntetycznym wskazano negatywny oraz 
pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska oraz ogólnie na środowisko wg 
poniższej skali: 

0 – brak oddziaływania lub oddziaływanie nieistotne, 

1 - słabe oddziaływanie na środowisko (± - słabe pozytywne i negatywne oddziaływanie na 
środowisko), 

2 – średnie oddziaływanie na środowisko, 

3 – silne oddziaływanie na środowisko. 

Należy podkreślić, że stwierdzone negatywne oddziaływanie na środowisko ustaleń 
dokumentu nie wykracza w istotny sposób poza oddziaływanie lokalne, nie jest zasadniczo 
sprzeczne z celami ochrony przyrody, chociaż niektóre zmiany polityki przestrzennej gminy, mogą 
wpłynąć pośrednio na zwiększenie zagrożenia dla cennych i chronionych obszarów i obiektów 
przyrodniczych oraz niekorzystnie na harmonię krajobrazu. Zmiana polityki przestrzennej gminy nie 
powinna powodować znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu środowiska. 

Podjęcia nadzwyczajnych działań w celu doprowadzenia do zgodności z normami ochrony 
środowiska może wymagać przeciwdziałanie nadmiernej imisji hałasu na terenach mieszkaniowych, 
w kontekście planowanej modernizacji i budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 46. 

Straty dla środowiska będą polegać m.in. na: 

• zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej, 

• likwidacji części terenów leśnych 

• degradacji części pokrywy glebowej, w tym gleb III klasy bonitacyjnej, 

• pogorszeniu warunków retencji gruntowej i zasilania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, 

• zwiększeniu zagrożenia dla stanu sanitarnego wód (dodatkowe ilości ścieków komunalnych 
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i odpadów) 

• powstaniu nowych źródeł niskiej emisji i pogorszeniu warunków aerosanitarnych  

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie oraz ocenę wpływu ustaleń projektu dokumentu 
na środowisko zaproponowano rozwiązania mające na celu ograniczenie lub kompensację 
potencjalnych niekorzystnych skutków dla środowiska. 
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