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1. WPROWADZENIE 

1.1. Podstawa prawna opracowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy 
ul.Leśnej w miejscowości Turów. 

Podstawą prawną jest uchwała Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 marca 2018r. o 
przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla ww. terenu. 

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wprowadziła ustawa z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 2081) w art. 46. 

 Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu planu miejscowego, obejmujące 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. 

Obowiązujące przepisy prawne stawiają wymóg uzgodnienia zakresu i stopnia 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Katowicach (RDOŚ) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie 
(PPIS). 

 Zgodnie z treścią pisma RDOŚ z dnia 30.05.2019 r. znak: WOOŚ.411.93.2019.AOK  (zał. nr 
1) -  prognoza oddziaływania na środowisko opracowywana do przedmiotowego projektu  planu, 
powinna obejmować wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy. - wszystkie 
elementy z ww. artykułu powinny być przeanalizowane oraz ocenione w stopniu i w zakresie 
adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań 
planistycznych. 

W szczególności prognoza powinna dotyczyć wpływu realizacji zapisów przedmiotowego dokumentu 
na: 

1) możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko (w tym na formy ochrony 
przyrody zlokalizowane na terenie objętym projektem zmiany planu oraz w jego bliskim 
sąsiedztwie), mogących być rezultatem ewentualnej zmiany dotychczasowego przeznaczenia 
terenów objętych projektem planu; 

2) cele ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, uwzględniając obowiązujący plan ochrony, 
przyjęty Uchwałą Nr IV/48/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r; 

3) stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów i zwierząt; 

4) lokalne ostoje przyrody istotne dla zachowania różnorodności biologicznej, a w szczególności 
płaty roślinności nieleśnej, kompleksy leśne, zadrzewienia śródpolne, a także obiekty ważne 
dla ochrony płazów; 

5) funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, określonych w opracowaniu „Korytarze ekologiczne 
w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa” (CDPGŚ, 2007) 

6) funkcjonowanie lokalnych korytarzy ekologicznych; 

7) drzewa i grupy drzew objęte ochroną oraz predystynowane do objęcia ochroną; 

8) jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ponadto prognoza powinna zawierać: 

a) dopuszczalne zagospodarowanie przedmiotowego terenu określone w aktualnie 
obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

b) lokalizację i opis stanu zachowania chronionych siedlisk i gatunków występujących na 
przedmiotowym obszarze, 

c) identyfikację wszystkich możliwych źródeł negatywnego oddziaływania na środowisko (ze 
wskazaniem oddziaływań znaczących), 
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d) analizę wpływu realizacji zapisów przedmiotowego dokumentu na środowisko w obrębie 
przedmiotowego obszaru oraz w obrębie terenów sąsiednich, pozostających w zasięgu 
potencjalnego oddziaływania, 

e) propozycje szczegółowych rozwiązań zapobiegających, ograniczających i kompensujących 
negatywne oddziaływanie na środowisko wraz z  podaniem informacji dotyczących 
skuteczności proponowanych rozwiązań. 

 Zgodnie z treścią pisma PPIS z dnia 04.06.2019 r. znak: NS/NZ.522-25/19  (zał nr 2) - zakres 
prognozy winien obejmować ustalenia i wymagania zawarte w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 w/w 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. Stopień szczegółowości prognozy adekwatny do charakteru, 
lokalizacji, specyfiki i przeznaczenia terenu objętego zmianą planu powinien umożliwiać prawidłową i 
rzetelną ocenę skutków realizacji planu na środowisko i zdrowie ludzi. Dla informacji dotyczących 
oddziaływań transgranicznych prognoza może zawierać stwierdzenie o ich ewentualnym braku. 

1.2. Cel i zakres merytoryczny prognozy 

Celem prognozy jest określenie, czy i jakie przeobrażenia w środowisku wystąpią w trakcie i 
po realizacji  ustaleń w/w  planu miejscowego  na analizowanym terenie oraz w obszarze jego 
oddziaływania, 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. 

 Szczegółową zawartość merytoryczną prognozy określa przytoczona powyżej ustawa 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przy opracowaniu prognozy korzystano z 
przepisów zawartych w obowiązujących aktach prawnych, przede wszystkim z zakresu ochrony 
środowiska. 

 Prognoza została sporządzona w formie tekstowej i graficznej. 

Załącznik nr 3 przedstawia „Położenie terenu  opracowania w systemie  obszarów objętych ochrona 
prawną”,  w skali  1 :50 000. 

Załącznik nr 4 przedstawia  rysunek planu,  w skali 1:2000. 

1.3. Materiały wyjściowe i metoda opracowania 

  Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest  projekt  planu  zawierający ustalenia 
tekstowe – stanowiące treść projektu Uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego w przy ul.Leśnej w 
miejscowości Turów wraz z rysunkiem planu w skali 1:2000 – załącznikiem nr 1 do ww. uchwały. 

 Przed przystąpieniem do prac nad prognozą przeprowadzono wizję terenu będącego 
przedmiotem opracowania projektu planu, co pozwoliło na rozpoznanie aktualnego stanu użytkowania 
oraz powiązań terenu z obszarami sąsiednimi. W oparciu o dostępne materiały źródłowe dokonano 
oceny istniejącego stanu środowiska i jego zagrożeń. Przede wszystkim wykorzystano informacje 
zawarte w uwarunkowaniach rozwoju obowiązującego studium uwarunkowań gminy oraz w 
opracowaniu ekofizjograficznym, opracowanym dla obszaru objętego planem, uzupełniając je, w razie 
potrzeby, ogólnie dostępnymi danymi z zakresu ochrony środowiska. 

Przy opracowywaniu prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Macierz ta jest 
wykresem siatki, w której wzdłuż osi prostopadłych, w wierszach i kolumnach, wpisuje się: wzdłuż 
jednej – działania uruchamiane przez realizacje zamierzenia, wzdłuż drugiej – wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Macierz przedstawia powiązania przyczynowo - skutkowe 
poszczególnych składników. 

 

Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi oznaczono 
symbolami: 

(+) – oznacza pozytywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu planu na dany 
komponent środowiska, 
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(-) – oznacza negatywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu planu na dany 
komponent środowiska, 

(0) – oznacza brak wpływu na dany komponent środowiska, 

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia wpływu na dany komponent środowiska, gdyż 
jest on zależny od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 

przewidzenia i uwzględnienia w symulacji uwarunkowań. 

Zidentyfikowano skutki dla środowiska, jakie mogą wynikać z ustaleń projektu planu. Oceny dokonano 
na podstawie rozpoznanych skutków – pozytywnych i negatywnych dla poszczególnych komponentów 
środowiska oceniając: 

- charakter zmian – pozytywne, bez znaczenia, negatywne; 

- typ oddziaływania – bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane; 

- okres trwania oddziaływania – krótkoterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe; 

- zasięg oddziaływania - lokalne, ponadlokalne. 

 

Syntetyczną ocenę wpływu projektowanego dokumentu na środowisko przedstawiono w rozdziale 

8.12  niniejszej prognozy (tabela 3). 
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2 ZAWARTOŚĆ, GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

 Niniejszy dokument  jest wynikiem Uchwały Nr XXV/284/2018 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 
marca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego  przy ul. Leśnej w miejscowości Turów. 

 Przystąpienie do sporządzenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów,   ma na celu ustalenie 
przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego  zagospodarowania i zabudowy, zgodnie z 
kierunkami zagospodarowania ustalonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. 

Przedmiotem ustaleń analizowanego dokumentu są: 

- przeznaczenie terenów oraz zasady kształtowania zabudowy, parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

- zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

- szczegółowe warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości objętych planem, 

- określenie stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości związanej z uchwaleniem  planu. 

 
 W obszarze objętym planem wyodrębniono liniami rozgraniczającymi tereny, dla których 
określono przeznaczenie podstawowe, dopuszczalne oraz zasady zagospodarowania, wymienione w 
poniższej tabeli: 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Ustalenia planu miejscowego 

 
Przeznaczenie terenu Zasady zagospodarowania 

podstawowe dopuszczalne Ustalenia określające 
dopuszczalne oddziaływanie na 

środowisko 

Standard akustyczny 

MR 
tereny zabudowy 

zagrodowej 
 

zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach 

rolnych, ogrodniczych 

- usługi agroturystyki, 
- tereny infrastruktury 

komunikacyjnej 
niezbędne do obsługi 
przedmiotowego 
terenu, 

- sieci i urządzenia 
infrastruktury 
technicznej, 

- zieleń urządzona 

- wskaźnik intensywności  
zabudowy  - od 0,05 do 
0,3, 

- powierzchnia zabudowy 
–  maksimum 30%,  

- powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum 50%, 

- wysokość zabudowy – 
maksimum 9,0 m, 
wysokość innych 
obiektów budowlanych - 
maksimum   20,0 m 

- jak dla terenów 
mieszkaniowo-
usługowych i 
zabudowy 
zagrodowej 
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Przeznaczenie terenu Zasady zagospodarowania 

podstawowe dopuszczalne Ustalenia określające 
dopuszczalne oddziaływanie na 

środowisko 

Standard akustyczny 

MN 
 tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

 
zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna 

- zabudowa usługowa - 
usługi podstawowe 

- budynki gospodarcze 
związane z produkcją 
rolną, 

- tereny infrastruktury 

komunikacyjnej 
niezbędnej do obsługi 
przedmiotowego 
terenu, 

- sieci, urządzenia i 
obiekty infrastruktury 
technicznej, 

- zieleń urządzona 

- wskaźnik intensywności  
zabudowy  - od 0,05 do 
0,3, 

- powierzchnia zabudowy 
–  maksimum 30%,  

- powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum 50%, 

- wysokość zabudowy – 
maksimum 9,0 m,  

- wysokość innych 
obiektów budowlanych - 
maksimum   20,0 m 

- jak dla terenów 
mieszkaniowo-
usługowych 

R 
 teren rolny 

 
teren rolniczej 

przestrzeni 
produkcyjnej 

 
 
 

- sieci i urządzenia 
infrastruktury 
technicznej, 

- obiekty infrastruktury 
komunikacyjnej 
niezbędne do obsługi 
przedmiotowego 
terenu 

- powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum  80% 

 

- nie ustala się 

ZLI 
teren zalesień 

  
zalesienia na gruntach 

rolnych 
 
 
 

- użytki rolne, 
- sieci i urządzenia 

infrastruktury 
technicznej, 

- obiekty infrastruktury 
komunikacyjnej 
niezbędne do obsługi 
przedmiotowego 
terenu, 

- obiekty związane z 
gospodarką leśną 

- powierzchnia 
biologicznie czynna – 
minimum  90% 

 

 

KDD 
teren drogi dojazdowej 

 
droga dojazdowa 

 

- sieci i urządzenia 
infrastruktury 
technicznej, 

- miejsca parkingowe, 
- zieleń urządzona 

- szerokość w liniach 
rozgraniczających: 
10,0m 

 

KDW 
teren drogi wewnętrznej 

 
droga wewnętrzna 

- sieci i urządzenia 
infrastruktury 
technicznej, 

- miejsca parkingowe, 

- zieleń urządzona 

- szerokość w liniach 
rozgraniczających: 5,0 m 
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Dokumentami powiązanymi z niniejszym planem są: 

- Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Uchwała Nr 239 Rady Ministrów 
z dnia 13 grudnia 2011 r. (Monitor Polski z 2012 r., poz. 252) 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Uchwała Nr II/21/2/2004 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. oraz Zmiana PZP Województwa Śląskiego 
2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.09.2016. poz. 4619) 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, 

przyjętego Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późniejszymi   

zmianami z 2014 r.  2015 r. i 2016 r. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczący miejscowości 
Turów i Bukowno,  Uchwała Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005r.  

 

 W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Olsztyn dla obszaru objętego planem ustalone są następujące kierunki zagospodarowania 
przestrzennego: 

R - tereny otwarte rolnicze 

Przeznaczenie podstawowe – tereny otwarte, rolnicze. Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej. 

Przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagrodowa i obiekty służące gospodarce rolnej z wyjątkiem 
obiektów uciążliwych dla środowiska (np. fermy drobiu, trzody chlewnej, zwierząt futerkowych); trasy 
rowerowe. 

W ramach terenów rolniczych  na działce 27 - obszary zalesień (preferowane) 

MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (obszar o pow. ok. 3400m
2
 na dz. nr 29) 

Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, pensjonaty. Ponadto 
towarzysząca: zabudowa gospodarcza, zieleń urządzona, parkingi, drogi dojazdowe, usługi 
podstawowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (w tym stacje transformatorowe, 
pompownie ścieków, gazowe stacje redukcyjno – pomiarowe). Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
nie dopuszcza się lokalizowania nowych stacji paliw (w tym gazowych). 

Przeznaczenie uzupełniające – usługi, garaże, drobne działalności produkcyjne i magazynowe 
wyłącznie w powiązaniu z funkcją mieszkaniową. 

Wyrys ze studium uwarunkowań jest zamieszczony na rysunku planu (zał. nr 4). 

 Określone w projekcie planu miejscowego przeznaczenie terenów jest zgodne z 
ustaleniami studium. 
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3. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA 

3.1  Położenie i struktura użytkowania 

Teren opracowania położony jest w gminie Olsztyn, w miejscowości Turów i posiada 
powierzchnię ok. 6 ha. 

Wieś Turów leży w północnej części gminy Olsztyn. Główne  zabudowania wsi grupują się 
wzdłuż ulic Szkolnej i Olsztyńskiej oraz linii kolejowej, znajduje się tu stacja kolejowa, szkoła, kaplica. 
Wzdłuż  prostopadłej ul. Południowej znajduje się ciąg zabudowy mieszkaniowej. Linia kolejowa relacji 
Kielce - Częstochowa - Fosowskie przecina obszar wsi. 

W zachodniej części wsi położony jest mały zespół zabudowy z obiektem użyteczności 
publicznej – domem pomocy społecznej zlokalizowanym w zabytkowym zespole dworskim. W tym 
rejonie położony jest teren opracowania – po przeciwnej stronie linii  kolejowej, w sąsiedztwie terenów 
leśnych. Obejmuje  tereny rolne z pojedynczym siedliskiem rolniczym. 

W krajobrazie wsi dominują pola uprawne i łąki, jedynie w części południowo-zachodniej 
występują lasy. Największy kompleks leśny jest częścią Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 

Granica północna obszaru planu przebiega wzdłuż granicy terenu linii kolejowej. Granica południowa 
pokrywa się z granicą Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Cały obszar planu znajduje się w 
otulinie Parku Krajobrazowego. 

 

3.2  Budowa geologiczna  

Pod względem geologicznym obszar opracowania położony jest w północnej części Monokliny 
Śląsko – Krakowskiej. Podłoże budują utwory mezozoiczne zalegające 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 - iły, iłowce i mułowce z wkładkami 
piaskowców lub skał węglanowych, na których zalegają osady jury. 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 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. Powierzchnia osadów jury jest silnie urzeźbiona, 
wskutek intensywnej erozji (szczególnie krasowieniu). 

Pokrywa osadów plejstoceńskich, wypełniająca obniżenia terenu między wzgórzami, związana 
jest głównie z akumulacją lodowcową i wodnolodowcową podczas zlodowacenia Odry 
(środkowopolskiego). 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. Schyłek plejstocenu i początek holocenu reprezentują eluwia 
piaszczyste glin zwałowych, piaski i gliny zwietrzelinowe na stokach wzniesień oraz piaski eoliczne 
w obrębie doliny Warty oraz w obniżeniach między wzgórzami. 

Bezpośrednie podłoże przedmiotowego terenu stanowią utwory polodowcowe piaski i gliny. 

 

3.3  Rzeźba terenu  

Według regionalizacji geomorfologicznej Polski Południowej M. Klimaszewskiego, obszar 
opracowania położony jest w podprowincji Wyżyna Śląsko – Krakowska, w obrębie regionu 
Płaskowzgórze Częstochowskie, zaliczanego do Wyżyny Krakowskiej Północnej – mezoregionu 
wchodzącego w skład makroregionu Wyżyna Krakowska. 

Rzeźbę Płaskowzgórza Częstochowskiego stanowi wyrównana, miejscami falistopagórkowata 
powierzchnia wierzchowiny jurajskiej, która opada wyraźnym progiem morfologicznym (kuestą) ku 
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Obniżeniu Górnej Warty na zachodzie. Krajobraz urozmaicają wzgórza wapienne o spadkach 5-10% i 
powyżej, których wierzchołki wieńczą malownicze ostańce skalne. Występują one w formie gniazd 
skalnych lub pojedynczych skałek o rozmaitych kształtach (Góry Towarne, Góra Zamkowa, Lipówki, 
Brodła). Widocznym elementem rzeźby terenu są również płaskie, suche tzw.doliny "wodące", 
wypełnione piaskami, którymi okresowo płyną wody opadowe. Cechą charakterystyczną jest 
występowanie jaskiń (Góry Towarne, Góra Kielniki). 

Teren wsi Turów ma krajobraz pagórkowaty, z lokalnymi łagodnymi wzniesieniami. Najwyższe 
z nich Górki Żydowskie położone na wschód od obszaru planu ma wysokość 328m n.m.p. 

Obszar objęty planem jest płaski, nachylony  lekko w kierunku północnym, w stronę linii 
kolejowej. Wysokość terenu waha się od 312 m n.p.m. do ok. 300 m. n.p.m. Różnica wysokości terenu 
daje nachylenie rzędu 2 %. 

Rzeźba terenu obszaru opracowania nie została przekształcona antropogenicznie. 

 

3.4  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. 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. Środkowojurajski poziom wodonośny zasilany jest wodami opadowymi w strefie 
wychodni oraz wodami czwartorzędowymi w głębokich dolinach rzek. 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. 
Triasowe piętro wodonośne związane jest z dolomitami i wapieniami wapienia muszlowego (trias 
środkowy) zalegającymi  na głębokości od ok. 400 m. p.p.t. 

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), 

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

Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodę gminy Olsztyn (a także Częstochowy) 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 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. Wody spełniają 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). 

Obszar opracowania położony jest w obszarze „A” strefie ochrony pośredniej ustanowionej dla 
wielootworowego ujęcia wody podziemnej Srocko-Olsztyn, granica strefy pokrywa się z południową 
granicą obszaru planu. (Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego ujęcia 
wody podziemnej Srocko – Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2010 r. Nr 113 poz. 1818) 
oraz Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 25 
marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej wielootworowego 
ujęcia wody podziemnej Srocko- Olsztyn (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2016 r. poz. 1879). 
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3.5  Wody powierzchniowe  

Teren objęty opracowaniem położony jest w zlewni rzeki Warty, która przepływa w odległości 
ok. 6 km w kierunku północno – zachodnim od obszaru objętego zmianą studium. Ze względu na 
budowę geologiczną sieć hydrograficzna na obszarze gminy jest słabo rozwinięta. 

Wody powierzchniowe na terenie opracowania reprezentuje rów prowadzący z południowego  
wschodu na północny zachód. Prawdopodobnie jest to rów melioracyjny. Rów płynie w lokalnym 
zagłębieniu pomiędzy niewielkimi pagórkami. Rów przebiega pod linią kolejową i tam jest 
skanalizowany. 

Rów przecina wschodnią część planu, przeznaczoną pod drogę, nie prowadzi wody. 

Przedmiotowy teren położony jest  poza zasięgiem zagrożenia powodziowego. 
 

3.6  Gleby  

Gleby w gminie Olsztyn zaliczono w większości do kompleksów rolniczej przydatności: 
żytniego słabego lub żytniego bardzo słabego. Gleby powstałe na cięższym podłożu, zwłaszcza w 
Turowie i Bukownie zaliczono na ogół do kompleksu pszennego wadliwego (okresowe niedobory 
wilgoci). Niewielkie obszary należą do kompleksów: żytniego (żytnioziemniaczanego) dobrego, 
zbożowo-pastewnego słabego oraz do użytków zielonych średnich. Znacząca część gleb gminy 
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 0,3% powierzchni gminy. Znajdują się 
głównie w Bukownie. Grunty IV klasy bonitacyjnej, które zajmują łącznie 6,6% powierzchni gminy 
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 uległa sukcesji i jest porośnięta brzozą i sosną. 

Na obszarze objętym planem występują gleby klasy V – są użytkowane rolniczo (część 
północna obszaru) oraz gleby klasy VI w południowej części – nieużytkowane, porośnięte zaroślami 
sosnowymi i brzozowymi. Większość obszaru należy do kompleksu 6 (żytni słaby 6A, ps:gl). Są to 
gleby bielicowe lub gleby płowe, na podłożu piasku słabo gliniastego i gliny lekkiej. 

Pozostała część obszaru należy również do kompleksu 6 (żytni słaby 6Rb, l), ale występują tu  
rędziny brunatne, na podłożu utworów lekkich. Niewielkie fragmenty na południu  zajmuje kompleks 7 
(żytni bardzo słaby żytniołubinowy 7A ps.pl). Są to również gleby bielicowe lub gleby płowe, na 
podłożu piasków słabo gliniastych i luźnych. 

 

3.7  Klimat i warunki topoklimatyczne  

Umiarkowaną strefę klimatyczną i środkowopolski region klimatyczny, w których położony jest 
przedmiotowy teren, charakteryzują częste i szybkie napływy i przemieszczanie się aktywnych 
układów barycznych, powodujących ścieranie się mas powietrza oceanicznego i kontynentalnego, 
w wyniku czego klimat odznacza się dużą zmiennością pogody. Obszar gminy został zaliczony do    
Częstochowsko-Kieleckiej dzielnicy klimatycznej wg regionalizacji rolniczo-klimatycznej 
R. Gumińskiego. Klimat obszaru opracowania (wg danych pochodzących ze stacji meteorologicznej w 
Częstochowie), charakteryzują następujące elementy: 

- 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, 
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- 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 
najrzadziej wieją wiatry z północnego wschodu; udział cisz jest niski - 9%; średnia prędkość wiatru 
wynosi ok. 3 m/s. 

Warunki topoklimatyczne na przedmiotowym obszarze są korzystne. Ukształtowanie terenu 
sprzyja dobrym warunkom przewietrzania i nasłonecznienia, a położenie na przedpolu wartościowego 
zbiorowiska leśnego powoduje korzystne warunki fitoklimatyczne. 

 

3.8  Stan sanitarny atmosfery 

Zgodnie z informacjami  zawartymi  w opracowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach „Trzynasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim, 
obejmująca 2014 rok” (Katowice, kwiecień, 2015 r.), na terenie województwa śląskiego wydzielonych 
zostało 5 stref (aglomeracja górnośląska, aglomeracja rybnicko-jastrzębska, miasto Bielsko-Biała,  
miasto Częstochowa i strefa śląska – pozostały obszar województwa), w których dokonano oceny 
jakości powietrza. 

Gmina Olsztyn  znajduje się  w całości  w obrębie strefy śląskiej. 

Najbliżej gminy Olsztyn  zlokalizowany jest punkt monitoringu, znajdujący się w Złotym Potoku 
w gminie Janów, sąsiadującej z gminą Olsztyn,  na którym badane są pył zawieszony PM10, 24-
godzinny i benzo(a)piren (BaP), 24-godzinny. 

W wyniku klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony zdrowia gmina Olsztyn, 
położona na terenie strefy śląskiej została zakwalifikowana do klasy C jakości powietrza. Dotyczy to 
następujących rodzajów zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu oraz 
ozonu dwutlenku siarki. 

Dla dwutlenku azotu i zanieczyszczeń takich jak benzen, ołów, arsen kadm, nikiel, tlenek 
węgla gmina Olsztyn, położona na terenie strefy śląskiej została zakwalifikowana do klasy A jakości 
powietrza. 

Ze względu na ochronę roślin – gmina Olsztyn zaliczona została do klasy C i D2 pod 
względem poziomu ozonu oraz do klasy A ze względu na brak przekroczeń dopuszczalnych dla 
tlenków azotu i dwutlenku siarki. 

Główna przyczyna wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w 
okresie zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków a w okresie letnim bliskość 
drogi z intensywnym ruchem pojazdów oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (tj. występowanie 
okresów słabego rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, kiedy prędkości wiatrów nie przekraczają 1,5 
m/s). Priorytetem zatem jest ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych oraz emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. 

Jakość  powietrza (rozumiana jako stan jego czystości) na terenie gminy Olsztyn kształtowana 
jest nie tylko przez źródła emisji powierzchniowej, liniowej oraz punktowej, zlokalizowane na terenie 
gminy. Istotną rolę odgrywa również napływ zanieczyszczeń  z terenów sąsiadujących.  

Zasadnicze znaczenie odgrywa lokalizacja gminy na wschód od miasta Częstochowa oraz w 
kierunku północno-wschodnim od uprzemysłowionego rejonu Górnego Śląska i Zagłębia. Lokalizacja 
ta wpływa na napływ zanieczyszczeń z tych terenów, będący rezultatem dominujących w tym rejonie 
wiatrów z kierunku południowo-zachodniego oraz zachodniego. 
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Na terenie objętym planem nie występują źródła zanieczyszczeń powietrza o dużej 
uciążliwości. Na stan czystości powietrza ma wpływ lokalna emisja zanieczyszczeń z  indywidualnych 
palenisk  oraz źródła spoza obszaru gminy. 

Generalnie ze względu na położenie terenu w obszarach wiejskich, nieuprzemysłowionych oraz 

dobre warunki przewietrzania stan powietrza na terenie objętym opracowaniem należy ocenić jako 

dobry. 

  

3.9  Przyroda ożywiona i ochrona prawna jej zasobów 

Roślinność  

Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (W. Szafer) obszar rejonu opracowania położony 
jest w prowincji Niżowo-Wyżynnej środkowoeuropejskiej działu A – Bałtyckiego w poddziale Pas 
Wyżyn Środkowych w krainie 15 – Wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej w okręgu środkowym.  

 Na terenie gminy występują zbiorowiska roślinne charakteryzujące się dużym 
zróżnicowaniem. Do najcenniejszych zaliczyć należy murawy kserotermiczne i naskalne oraz lasy 
liściaste. Unikalne są siedliska naskalne, będące ostoją rzadkich gatunków roślin i zwierząt z 
endemicznym gatunkiem flory polskiej, mającym swe jedyne stanowiska na skałkach w okolicach 
Olsztyna - przytulią krakowską (Galium cracoviense). Murawy naskalne reprezentuje zespół 
Festucetum pallentis. Wzgórza porastają murawy kserotermiczne reprezentujące zespół Adonido-
Brachypodietum. U podnóży wzgórz na zalegających piaskach rozwijają się murawy psammofilne. Te 
wyjątkowe siedliska roślinne chronione są jako obszar Natura 2000 – „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”. 

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”. 

Teren objęty opracowaniem położony jest na przedpolu kompleksu leśnego należącego do 
Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, chroniącego najcenniejsze zbiorowiska roślinne Wyżyny 
Krakowsko-Wieluńskiej. Są to lasy grądowe dębowo-grabowe z dodatkiem buka i lipy w wieku 
powyżej 40 lat oraz bory mieszane z udziałem sosny i dębu, w wieku powyżej 60 lat.  Lasy te 
posiadają wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe. 

Wg danych z geoportalu RDOŚ – na południe od  obszaru planu występuje przytulia 
krakowska (Galium cracoviense).  

Pas terenu o szerokości 50 – 150 m od granicy lasu porośnięty jest zaroślami brzozowo-
sosnowymi w wieku do 20 lat. Miedze porastają czereśnie, brzozy, robinie, bez czarny, tarnina i głóg. 
Tereny uprawne stanowią pole orne oraz łąka o typie zbiorowiska łąki świeżej. W obrębie zabudowań 
siedliskowych rośnie okazała czereśnia. 

 
 
 
Fauna  

Obszar opracowania położony jest poza najważniejszymi ostojami fauny na terenie gminy, 
należy tutaj wymienić kompleks leśny Sokolich Gór a także inne ważne siedliska zwierzęce: Zielona 
Góra, Dębowa Góra, Góry Towarne, Góra Zamkowa oraz wapienne wzgórza pokryte płatami muraw 
kserotermicznych. 

Regionalne korytarze migracji ptaków oraz ssaków kopytnych przebiegają  na południe i na 
północ od terenu objętego planem i związane są z  obszarem Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 
znajdującymi się tam zbiorowiskami leśnymi oraz doliną Warty. Korytarze migracji zwierząt pokazane 
są na załączniku nr 3 do prognozy. 

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 
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Dębowej Góry. Ponadto na terenie gminy występuje wiele gatunków ptaków oraz w jaskiniach 
Sokolich Gór, Zielonej Góry oraz Gór Towarnych - 7 gatunków nietoperzy (w tym nocek duży). 

Rolnicze powierzchnie obszaru opracowania posiadają przeciętne walory przyrodnicze. 
Zdecydowanie największy udział przypada gruntom ornym, które charakteryzuje wyraźne ubóstwo 
awifauny lęgowej. Gatunkiem wyraźnie dominującym jest tutaj skowronek, liczne są także: pliszka 
żołta, potrzeszcz, kuropatwa oraz przepiórka, łozówka, potrzos, cierniówka. 

Tereny zabudowane obszaru opracowania wraz z terenami sąsiednimi z ogrodami, sadami 
przydomowymi, niską roślinnością trawiastą oraz zróżnicowanym drzewostanem stanowią siedlisko 
dla ptaków wróblowych (np. kopciuszek, muchołówka) oraz gołębi domowych, jerzyka, kawki, bociana 
białego oraz synantropijnych gatunków sów. 

Poza pospolitymi ssakami owadożernymi i gryzoniami (jeżami, kretami, wiewiórkami, 
ryjówkami aksamitnymi, myszami leśnymi i zaroślowymi), licznie występują tu drobne drapieżniki: lisy, 
kuny leśne, domowe i łasice. Grupę ssaków łownych reprezentują zające, dziki, sarny i jelenie. Do 
rzadziej spotykanych zwierząt należą borsuki, tchórze i gronostaje. 

Wg danych z geoportalu RDOŚ w rejonie sąsiadującym z obszarem planu występuje gatunek 
chroniony motyla – szlaczkoń szafraniec Colias myrmidone. 

 

Elementy środowiska przyrodniczego objęte ochroną prawną 

W odległości do 10 km od obszaru objętego planem znajdują się następujące obiekty przyrodnicze 
objęte ochroną prawną. 

Tabela 2. Ochrona prawna środowiska przyrodniczego 

lp forma ochrony 
przyrody 

podstawa 
prawna ochrony 

nazwa obiektu odległość uwagi 

1 Park 
Krajobrazowy 

ustawa o 
ochronie 
przyrody 

PK „Orlich Gniazd” z 
otuliną 

-  

PK „Stawki” 8,98 km  

2 Rezerwaty ustawa o 
ochronie 
przyrody 

Rezerwat „Zielona 
Góra” 

4,15 km w granicach PK „Orlich 
Gniazd” 

Rezerwat „Sokole Góry” 4,42 km w granicach PK „Orlich 
Gniazd” 

Rezerwat „Parkowe” 11,52 km w granicach PK „Orlich 
Gniazd” 

Rezerwat „Wielki Las” 12,88 km w granicach PK „Stawki” 

3 Natura 2000 
specjalne obszary 
ochrony 

dyrektywa Unii 
Europejskiej 

„Ostoja Olsztyńsko-
Mirowska” 

1,06 km w granicach PK „Orlich 
Gniazd” 

„Przełom Warty koło 
Mstowa” 

6,43 km  

Ostoja Złotopotocka 9,42 km w granicach PK „Orlich 
Gniazd” 

4 Użytki ekologiczne ustawa o 
ochronie 
przyrody 

Góry Towarne 1,72 km  

Golizna 4,93 km  

Zapadliska I 9,79 km  

Dla przedmiotowego terenu najważniejszym uwarunkowaniem jest położenie w obszarze 
otuliny PK „Orlich Gniazd” bezpośrednio przy granicy zbiorowiska leśnego należącego do parku 
krajobrazowego, w odległości ok. 1 km od obszaru Natura 2000 – Ostoja Olsztyńsko-Mirowska. 

Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd” posiada plan ochrony, przyjęty Uchwałą Nr IV/48/2/2014 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r.  Plan ochrony obejmuje tereny położone w 
granicach parku, nie dotyczy obszaru jego otuliny.  
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Położenie obszaru objętego planem w stosunku do elementów środowiska przyrodniczego 
objętych ochroną prawną pokazuje załącznik nr 3 do prognozy. 

 

3.10 Krajobraz  

Krajobraz gminy Olsztyn jest krajobrazem terenów otwartych, wiejskich, z dużym udziałem 
lasów, gdzie elementy naturalne dominują nad terenami  zabudowanymi. 

Na terenie gminy  można wyróżnić następujące charakterystyczne rodzaje krajobrazu: 

- krajobraz obszarów leśnych w większości o bardzo dużych walorach przyrodniczych, 

- krajobraz kulturowy terenów rolnych z polami uprawnymi, łąkami i  sadami, z towarzyszącą 
zabudową poszczególnych wsi. 

- krajobraz obszarów zabudowanych – wsi położonych w otwartym krajobrazie rolnym oraz wsi 
ulokowanych w enklawach leśnych. 

O atrakcyjności krajobrazowej gminy Olsztyn stanowi malownicza pagórkowata rzeźba terenu 
z lokalnymi wypiętrzeniami,  zwieńczonymi charakterystycznymi ostańcami wapiennymi. 

W planie ochrony Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” obszar parku graniczący z obszarem 
planu sklasyfikowany został jako Obszar 4. Krajobraz nieharmonijny. Strefa 2. obszar zachowania 
powiązań przyrodniczych i krajobrazowych. Strefa IV. Obszar działań zachowawczych, 
rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych. 
 

3.11 Klimat akustyczny i emisja niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego  

Obszar planu położony w rejonie wiejskim. Źródłem hałasu mogą być drogi oraz linia kolejowa 
granicząca od północy z obszarem planu. 

Wg danych z opracowania: „Ocena jakości środowiska w zakresie hałasu w województwie 
śląskim, na podstawie badań monitoringowych WIOŚ w Katowicach w latach 2010-2014” linia 
kolejowa nr 61 Kielce – Fosowskie nie należy do linii kolejowych o dużej przepustowości (pow. 30 tys. 
pociągów rocznie) i w związku z tym nie generuje szczególnie uciążliwego hałasu. Dla takich linii nie 
opracowano jeszcze map akustycznych. 

W rejonie obszaru objętego planem nie występują drogi krajowe o dużej uciążliwości hałasowej. 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego na obszarze planu jest linia energetyczna 
220 kV. Jest ona jedną z kilku linii prowadzących od stacji elektroenergetycznej Joachimów 400/220 
kV. Linia energetyczna znajduje się we wschodniej części obszaru. Dla linii energetycznych 220 kV  
orientacyjny obszar oddziaływania szerokości 25 m od osi linii. 

Stacja energetyczna Joachimów znajduje się w odległości  2 km od granicy planu. 

Przeprowadzone w 2017 roku przez WIOS w Katowicach pomiary monitoringowe PEM, nie 
wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego w 
środowisku (7 V/m) określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Średnie arytmetyczne 
poziomy promieniowania elektromagnetycznego wyznaczone na podstawie wszystkich 
przeprowadzonych w 2017 roku pomiarów dla poszczególnych rodzajów terenu wyniosły odpowiednio: 

- duże miasta powyżej 50 tys. mieszkańców – 0,49 V/m, 

- pozostałe miasta – 0,38 V/m, 

- tereny wiejskie – 0,35 V/m. 

Średni poziom wyznaczony na podstawie wszystkich pomiarów wykonanych na terenie 
województwa w 2017 roku wyniósł 0,41 V/m. Najwyższy średni poziom dla pojedynczego punktu 
pomiarowego - 1,59 V/m, zmierzono na terenie miasta Kłobuck w rejonie ul. Wielunskiej. 

Pomiary monitoringowe dla terenów wiejskich w gminach Mstów, Przyrów, Lelów wykazały 
wielkości poziomów promieniowania poniżej poziomu dopuszczalnego. 
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4. OCENA TENDENCJI ZMIAN W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 

Brak realizacji ustaleń planu spowoduje utrzymanie istniejącego stanu środowiska.  

Niezależnie od przyjęcia niniejszego dokumentu będą następować zmiany w zagospodarowaniu 

terenów sąsiednich, wynikające z realizacji obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Zmiany środowiska na tym terenie należy rozpatrywać w powiązaniu z 

oddziaływaniami zewnętrznymi związanymi z funkcjonowaniem większego obszaru, co ma 

niewątpliwy wpływ na jakość poszczególnych komponentów środowiska na terenie opracowania.   

 Dokumenty planistyczne nie stanowią narzędzia regulującego szeregu zjawisk mogących 

mieć znaczący wpływ na środowisko, ze względu na brak podstaw prawnych do ich wprowadzenia do 

ustaleń dokumentów planistycznych; są one regulowane przez inne przepisy prawne i opracowanie 

odpowiednich dokumentów należy do kompetencji innych organów - np. dotyczących ochrony wód 

podziemnych, na podstawie ustawy prawo wodne; brak też faktycznego wpływu dokumentów 

planistycznych na powstające zjawiska lub zachowania (np. na zwiększenie niskiej emisji, na 

przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym na prawidłowe postępowanie ze 

ściekami i odpadami, zwiększenie ruchu drogowego).  

Reasumując stwierdzić należy, że brak realizacji ustaleń projektowanego dokumentu nie 

wpłynie na tendencje zmian w środowisku. 

 

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI   PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
DOTYCZĄCE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PRAWNEJ NA MOCY 
USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 O OCHRONIE PRZYRODY 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary podlegające ochronie na mocy 

ustawy o ochronie przyrody, natomiast w bliskim sąsiedztwie znajduje się Park Krajobrazowy Orlich 

Gniazd z  obszarem Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”.  

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

terenów, a tym samym na stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w skali miejscowej, 

oddziaływania mogą dotyczyć w szczególności takich komponentów jak: świat zwierząt i krajobraz, 

świat roślin, gleby, wody  podziemne. Wpływ ten jest proporcjonalny do powierzchni zmian oraz 

rodzaju projektowanego przeznaczenia terenu. 

 Z punktu widzenia projektowanego dokumentu do najistotniejszych problemów ochrony 

środowiska należą: 

- zapewnienie ochrony i spójności obszaru objętego ochroną prawną – Parku Krajobrazowego 
Orlich Gniazd z „Ostoją Olsztyńsko-Mirowską”, występującego w rejonie obszaru objętego 
opracowaniem; 

- zapewnienie ochrony  innych obszarów istotnych dla funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
w skali lokalnej; 

- ochrona zasobów wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,  

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
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6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM  

Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, a także województwa śląskiego jest 

zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju 

społeczno - gospodarczego. Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują 

się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele szóstego wspólnotowego programu działań w zakresie 

środowiska naturalnego (Szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego 

ustanowiony decyzją 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 22 lipca 2002 r.). 

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

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

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

w projektach uchwał zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

służące ochronie zasobów i jakości wód płynących, podziemnych oraz powietrza a także ograniczenia 

uciążliwości lokalizowanych obiektów. 

 W odniesieniu do wspólnotowej polityki ochrony środowiska, zgodnie z Polityką Ekologiczną 

Państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016, do najważniejszych wyzwań należy 

zaliczyć: 

- działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 

- przystosowanie do zmian klimatu, 

- ochronę różnorodności biologicznej. 

 Kryteria zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w  analizowanym projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. poprzez zapisanie jak najbardziej 

racjonalnych zasad kształtowania przestrzeni oraz warunków zagospodarowania.  

W projekcie planu określono podstawowe zasady ochrony lokalnych zasobów środowiska 

przyrodniczego, opierając się na priorytetowych celach ochrony środowiska wynikających z 

dokumentów ustanowionych na szczeblu wspólnotowym (dokumenty i dyrektywy Unii Europejskiej), 

rządowym (Polityka Ekologiczna Państwa, Narodowy Plan Rozwoju) i  samorządowym (Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Strategia Rozwoju Województwa 

Śląskiego, Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego).  

 

7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT 
OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW  

Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie 

określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, dla zachowania których zostały 

wyznaczone.  

Najbliżej  przedmiotowego terenu - w odległości ok. 1 km na południe -  położona jest ostoja 

sieci Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska” (PLH 240015).  . 

Drugi w kolejności ze względu na odległość obszar Natura 2000 -  „Przełom Warty koło 

Mstowa” znajduje się w odległości ok. 6,5 km. Jest to odległość znaczna, bez występowania powiązań 

przestrzennych.  

Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (PLH 240015) jest  obszarem o powierzchnia 2 210,9 ha, poło-
żonym w całości w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.  Ostoja obejmuje kompleks 
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wzgórz wapiennych (mogotów) z licznymi formami krasowymi, takimi jak: jaskinie, ostańce, studnie i 
leje krasowe. Wzgórza zbudowane są z wapieni górnej jury. W wyniku wietrzenia i erozji skał, u pod-
nóży ostańców tworzą się niewielkie rumowiska wapienne. Procesy krasowe doprowadziły tu do po-
wstania licznych jaskiń, o długości ponad 100 m, z bardzo bogatą szatą naciekową. 

Teren ten cechuje duże zróżnicowanie siedliskowe. Szczególnie ważne są siedliska nieleśne 
związane z wapiennymi skałami, gdzie występują liczne, rzadkie i zagrożone, ciepłolubne gatunki 
roślin i bezkręgowców, w tym kilka gatunków endemicznych. Wzgórza pokrywają naturalne fitocenozy 
leśne lub zbiorowiska murawowe. Zbocza wzniesień porośnięte są lasami liściastymi: grądami, kwa-
śnymi, żyznymi i ciepłolubnymi buczynami oraz - bardzo rzadko - świetlistą dąbrową. Spotyka się tak-
że stare drzewostany modrzewia polskiego - gatunku umieszczonego w Czerwonej liście gatunków 
zagrożonych IUCN. Nasłonecznione i wylesione zbocza, użytkowane do niedawna jako pastwiska, 
pokrywają kwieciste murawy kserotermiczne i naskalne, z udziałem gatunków stepowych oraz malow-
nicze formacje jałowca pospolitego. W dolinach między wzgórzami, wypełnionych piaskami fluwiogla-
cjalnymi, występują bory sosnowe oraz wrzosowiska i murawy napiaskowe. Tereny w sąsiedztwie 
wzgórz zajęte są przez lasy (przeważnie sosnowe) użytkowane gospodarczo lub pola uprawne. Wśród 
pól, na ugorach i miedzach, występują mozaikowo rozmieszczone czyżnie - zarośla ciepłolubnych 
krzewów, takich jak: tarnina, głóg i dereń. 

Łącznie zidentyfikowano na terenie ostoi 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedli-
skowej (w tym 4 siedliska priorytetowe) oraz 12 gatunków roślin i zwierząt z załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej. Lęgnie się tu także 8 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: 
dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, gąsiorek, lelek, lerka, muchołówka białoszyja, muchołówka mała, 
świergotek polny. 

Należy przeanalizować, w jaki sposób ustalenia projektu planu mogą wpłynąć  na cele i 
przedmiot ochrony oraz na integralność obszaru chronionego.  

Obszar objęty planem położony jest przy  granicy parku krajobrazowego w odległości ok. 1 km 

od granicy obszaru Natura 2000. Powierzchnia obszaru planu wynosi 6,0 ha.  Jest on obecnie 

użytkowany rolniczo, znajdują się tu zabudowania siedliska rolniczego – budynek mieszkalny i 

budynek gospodarczy.  Od strony parku krajobrazowego ponad połowa obszaru  jest porośnięta 

zaroślami sosnowo-brzozowymi.  

Ustalenia planu przewidują następujące zmiany w zagospodarowaniu terenu: 

- wydzielenie drogi dojazdowej wzdłuż linii kolejowej (0,3 ha). Droga będzie przedłużeniem 
istniejącej ulicy Leśnej i zapewni dojazd do zabudowań znajdujących się w obszarze planu. 

- przeznaczenie części terenu wzdłuż projektowanej drogi (pas terenu szerokości ok. 60m od drogi) 
pod zabudowę zagrodową – docelowo mogą powstać 2-3 nowe siedliska (razem 1,2 ha); 

- istniejące zabudowania zostaną przeznaczone zgodnie ze studium uwarunkowań pod zabudowę 
jednorodzinną (0,3 ha); 

- pozostały teren zostanie przeznaczony pod zalesienia  (2,0 ha) oraz teren rolny (2,2 ha). 

Można więc stwierdzić, że projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje lokalizacji funkcji 

mogących pogorszyć stan środowiska. Przy zachowaniu ustaleń planu oraz obowiązujących 

przepisów – zrealizowane inwestycje nie będą mieć negatywnego wpływu na wody podziemne, 

czystość powietrza oraz różnorodność biologiczną. Uzupełnienie zabudowy zagrodowej nastąpi w 

sąsiedztwie terenu zainwestowanego – linii kolejowej, w maksymalnej odległości od granicy Parku 

Krajobrazowego, w granicach którego znajduje się obszar Natura 2000. 

W czasie wizji w terenie nie stwierdzono  w obszarze planu ani bezpośrednim sąsiedztwie 

występowania gatunków chronionych. 

Ze względu na znaczną odległość  - ok. 1 km - obszaru planu od obszaru Natura 2000 oraz 

występowanie pomiędzy tymi dwoma obszarami zwartego kompleksu leśnego  - nie występują tu 

powiązania przestrzenne i nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania na chronione 
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siedliska. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że realizacja ustaleń projektowanego dokumentu 

– zmiany planu miejscowego - nie będzie mieć istotnego wpływu dla integralności  całości obszaru 

chronionego Natura 2000 i  nie  wystąpi znaczące oddziaływanie na cele i przedmiot jego ochrony.  

 
 

8.PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 
Ustalenia analizowanego dokumentu stwarzają warunki prawne dla lokalizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz  zagrodowej, z pozostawieniem większości obszaru planu w 

użytkowaniu rolnym i leśnym na obszarze ok. 6 ha, w istniejącym układzie osadniczym wsi. 

8.1  Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta, w tym gatunki chronione oraz 
różnorodność biologiczną 

Na części  terenów przeznaczonych w projekcie planu pod nową zabudowę zagrodową – o 

maksymalnej powierzchni do 1,5 ha - konieczna będzie częściowa likwidacja pokrywy roślinnej w celu 

realizacji  budynków i związanego z nimi zagospodarowania. 

Plan określa  maksymalną powierzchnię zabudowy na 30% powierzchni działki.  

Dla terenów zabudowy zagrodowej określono minimalny udział powierzchni  biologicznie 

czynnej, rozumianej zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, jako grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce 

budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki 

lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację,  o powierzchni nie mniejszej niż 
10 m

2
. Plan ustala minimalną powierzchnię biologicznie czynną na 50% powierzchni działki.  

Docelowe zagospodarowanie terenu będzie mieć formę zabudowy zagrodowej (budynki 

mieszkalny i budynki gospodarcze, 2-3 siedlisk). W ramach powierzchni biologicznie czynnej  plan 

ustala nakaz realizacji zieleni urządzonej w formie ogrodu przydomowego lub zieleni izolacyjnej 

(szpaleru drzew, żywopłotu) z uwzględnieniem istniejących zadrzewień. Po zakończeniu realizacji 

inwestycji w ogrodach będą mogły bytować drobne ssaki, ptaki, gady i płazy.  

Pozostała część obszaru objętego planem o powierzchni ok.4,2 ha będzie w użytkowaniu 

leśnym i rolnym. Pozytywne znaczenie będzie mieć zachowanie istniejących zarośli sosnowo-

brzozowych, które z biegiem czasu przekształcą się w las. 

Podsumowując, należy stwierdzić, ze realizacja ustaleń planu będzie mieć  wpływ w skali 

lokalnej na rośliny, zwierzęta oraz różnorodność biologiczną, nie będzie to jednak oddziaływanie 

znaczące. 

  

8.2  Oddziaływanie na ludzi 

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

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

różnego rodzaju zagrożeń. 

 Pogorszenie warunków życia mieszkańców będzie miało miejsce na etapie realizacji 
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inwestycji i będzie związane z uciążliwościami w postaci hałasu, wibracji i wzrostem zanieczyszczenia 

powietrza. Oddziaływania te wystąpią lokalnie i będą krótkookresowe. Okresowo wzrośnie  również 
natężenie ruchu na drodze lokalnej. Ze względu na niewielki zakres inwestycji – 2-3 nowych siedlisk i 

prawdopodobne rozłożenie realizacji w czasie oraz odległość obszaru objętego planem od zabudowań 

wsi Turów – nie będą to uciążliwości znaczące. 

  

8.3  Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

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

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

 W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie powinny powstać obiekty będące źródłem 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. Zaproponowane rozwiązania w zakresie 

odprowadzana ścieków sanitarnych i opadowych nie powinny być źródłem zanieczyszczenia wód. 

Projekt planu ustala odprowadzenie ścieków do projektowanej kanalizacji sanitarnej, po jej budowie. 

Do tego czasu dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników na 

ścieki, z wywozem do oczyszczalni. 

W zakresie rozwiązań dotyczących wód opadowych analizowany dokument przewiduje ich 
odprowadzenie na własny nieutwardzony teren pod warunkiem zabezpieczenia czystości wód 
odbiorników, zatrzymanie  i wykorzystanie w granicach terenu lub odprowadzenie do kanalizacji 
deszczowej. Ze względu na projektowane przeznaczenie terenu pod zabudowę zagrodową i 
jednorodzinną są to zapisy gwarantujące ochronę wód. 

 W związku z położeniem obszaru opracowania, w obrębie projektowanego obszaru 

ochronnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 „Częstochowa (E)”,  wprowadzono 

następujące ograniczenia: 

- zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych 
i przemysłowych do wód i ziemi, 

- zakaz rolniczego wykorzystania ścieków, 

- zakaz składowania odpadów komunalnych lub produkcyjnych. 

Na obszarze opracowania obowiązują również przepisy rozporządzeniem Dyrektora RZGW w 

Poznaniu z dnia 1 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 113, poz. 1818, ze zmianą z 2016r.)  

strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych Srocko- Olsztyn ( w obszarze „A”): 

- przechowywanie i składowanie odpadów promieniotwórczych, 

- lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i 
obojętne oraz obojętnych, 

- wprowadzania ścieków do wód i do ziemi, z wyjątkiem wód opadowych i roztopowych, 
spełniających wymogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Analizowany projekt planu w zakresie gospodarki odpadami ustala obowiązek  wywozu 

odpadów komunalnych na urządzone składowisko odpadów komunalnych. Gospodarka odpadami jest 

obecnie szczegółowo regulowana przepisami ustaw o odpadach oraz  o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.  

 Wpływ projektowanego zagospodarowania na wody podziemne będzie niewielki i polegać 
będzie na lokalnym ograniczeniu infiltracji wody opadowej do gruntu. przejawiającego się 

przekształceniami stosunków wodnych w rejonie inwestycji. 

 Realizacja ustaleń projektu planu spowoduje zwiększenie ilości powstających ścieków 
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i odpadów, które nie powinny być źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

8.4  Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Wprowadzone zmiany w zakresie terenów przeznaczonych do zabudowy nie spowodują 

znaczącego wzrostu oddziaływań na stan sanitarny atmosfery wynikających z powstania nowych 

źródeł emisji z instalacji grzewczych, technologicznych i komunikacyjnych w odniesieniu do stanu 

istniejącego. W zakresie ochrony powietrza ustalono wymóg zastosowanie do celów grzewczych 

nośników i źródeł energii oraz rozwiązań technicznych nieuciążliwych dla otoczenia  oraz obowiązek 

spełnienia określonych w przepisach norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń 

wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. Jednocześnie ze względu na niewielką skalę zmian w 

stosunku do stanu obecnego nie przewiduje się istotnego wzrostu oddziaływań w tym zakresie.  

 

8.5  Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Realizacja ustaleń projektu planu będzie skutkować przekształceniami powierzchni ziemi, 

które związane będą z koniecznymi pracami ziemnymi dla potrzeb realizacji  zabudowy  zagrodowej.  

Skutkiem będą zmiany ukształtowania terenu wynikające z potrzeby uwzględnienia warunków 

posadowienia obiektów oraz zmniejszenie się powierzchni terenów biologicznie czynnych, co 

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

budowlane prowadzone w związku z realizacją ustaleń analizowanych dokumentów powinny 

minimalizować przekształcenia powierzchni ziemi i chronić ją przed erozją poprzez właściwe 

zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód opadowych, uwzględniać wtórne zagospodarowanie 

warstwy humusowej przy wykonywaniu prac ziemnych. 

 Biorąc pod uwagę skalę zmian wprowadzonych przez projekt planu w stosunku do stanu 

istniejącego, negatywne skutki realizacji analizowanego dokumentu na powierzchnię ziemi zwłaszcza 

na etapie realizacji obiektów budowlanych nie będą dla środowiska znaczące. 

 

8.6  Oddziaływanie na krajobraz  

Realizacja ustaleń projektu planów nie wpłynie w istotny sposób na krajobraz przedmiotowego 

terenu. Zostanie uzupełniona istniejąca zabudowa wsi. 

Określając parametry zabudowy i zagospodarowania terenu, kierowano się ustaleniami 

obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i 

Bukowno,  aby nowa zabudowa wpisała się harmonijnie w istniejącą zabudowę wsi. 

 Za pozytywne w kontekście kształtowania walorów krajobrazowych terenu objętego planem 

należy uznać następujące ustalenia, dotyczące  zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

- przy zagospodarowaniu działki budowlanej lokalizacja  budynków zgodnie z nieprzekraczalną linią 
zabudowy, 

- należy uwzględnić w zagospodarowaniu działki zieleń urządzoną w formie ogrodu przydomowego,  
lub zieleni izolacyjnej, z uwzględnieniem istniejących zadrzewień, 

- docelowego jednolitego wykończenia budynków w ramach zabudowy działki budowlanej. 
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8.7  Oddziaływanie na klimat 

Oddziaływanie na klimat będzie wyłącznie miejscowe związane z funkcjonowaniem zabudowy 

zagrodowej i jednorodzinnej,  w maksymalnej ilości 3-4 budynków mieszkalnych oraz podobnej ilości 

budynków inwentarskich. 

 Emisja gazów cieplarnianych będzie wynikać w głównej mierze ze spalania paliw w celach 

grzewczych. Do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń do atmosfery 

przyczyni się zastosowanie nakazów planu w zakresie ochrony powietrza: obowiązek zastosowanie 

do celów technologicznych i grzewczych nośników i źródeł energii oraz rozwiązań technicznych 

nieuciążliwych dla otoczenia oraz obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i 

standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego. 

8.8  Oddziaływanie na zasoby naturalne 

W granicach obszaru objętego zmianą planu nie występują udokumentowane złoża surowców 

mineralnych. 

 Ważnym zasobem naturalnym środowiska są wody podziemne zgromadzone w Głównym 

Zbiorniku Wód Podziemnych (GZWP) nr 326. Ustalenia projektu planu nie wpłyną znacząco na 

warunki zasilania zbiornika, ani nie ograniczą dostępu do jego zasobów, zawierają również zapisy 

chroniące wody podziemne przed zanieczyszczeniem. 

 

8.9  Oddziaływanie na zabytki i obiekty o wartościach kulturowych 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują zabytki oraz obiekty o wartościach 

kulturowych.  

W sąsiedztwie, po drugiej stronie linii kolejowej znajduje się zabytkowy dwór w Turowie. 

Projektowane zagospodarowanie nawiązuje do istniejącej zabudowy wsi i nie będzie wyróżniać się w 

krajobrazie. 

 

8.10  Oddziaływanie na dobra materialne 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu  powstaną nowe obiekty zabudowy zagrodowej, 

zwiększające zasoby dóbr materialnych, które mogą przyczynić się – w stopniu adekwatnym do 

wielkości inwestycji - do rozwoju społeczno – ekonomicznego obszaru, w zakresie produkcji rolnej. 

  

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

Nie przewiduje się wystąpienia zagrożeń ze strony skumulowanych oddziaływań planowanego 

i istniejącego zagospodarowania analizowanego terenu. Projektowane zagospodarowanie ma 

charakter lokalnego uzupełnienia zabudowy istniejącego układu osadniczego wsi. Regulacje w 

zakresie ochrony środowiska i zasobów przyrody zawarte w projekcie planu nie spowodują 

wystąpienia znaczących zmian w stanie środowiska w przypadku realizacji wszystkich zaplanowanych 

funkcji.  
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8.12 Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu dla środowiska  

Prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu planu  mogą być zarówno negatywne jak 

i pozytywne, oznaczono je następującymi symbolami: 

(+) – oznacza pozytywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu planu na dany 

komponent środowiska, 

(-) – oznacza negatywne oddziaływanie i skutki realizowanego ustalenia projektu planu na dany 

komponent środowiska, 

(0) – oznacza brak wpływu na dany komponent środowiska, 

(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia wpływu na dany element, gdy jest on zależny od 

wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia 

i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

 

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania:  

bezpośrednie (b), pośrednie (p), wtórne (w), skumulowane (s),  

krótkoterminowe (k), średnioterminowe (sr) i długoterminowe (d), stałe (st) i chwilowe (ch) 

na następujące zagadnienia i aspekty środowiska zawarto w poniżej zamieszczonej tabeli. 
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Tabela 3. Syntetyczna ocena skutków realizacji projektu dla środowiska 

 

Wybrane ustalenia projektu planu 
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Ustalenia dotyczące ładu przestrzennego: 
- lokalizacja nowych budynków zgodnie z 
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izolacyjnej (szpaleru drzew, żywopłotu), z 
uwzględnieniem istniejących zadrzewień, 

- ustala się zasadę docelowego jednolitego 
wykończenia budynków w  ramach zabudowy działki 
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Ustalenia w zakresie ochrony powietrza: 
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Ustalenia w zakresie ochrony wód i gruntów: 
- dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na 

własny nieutwardzony teren pod warunkiem 
zabezpieczenia czystości wód odbiorników lub 
zatrzymanie  i wykorzystanie w granicach terenu, 

- w granicach planu, w związku z położeniem w 
obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
326 „Częstochowa („E”), obowiązują następujące 
ograniczenia: 

� zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bytowo-gospodarczych, komunalnych 
i przemysłowych do wód i ziemi, 

� zakaz rolniczego wykorzystania ścieków, 
� zakaz składowania odpadów komunalnych i  

produkcyjnych. 
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Ustalenia w zakresie ochrony przed hałasem, 
wibracjami i promieniowaniem 
elektromagnetycznym: 
- ustala się dopuszczalny poziom hałasu  na terenach 

oznaczonych symbolami: MN i RM jak dla terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową i zagrodową, 

- dla linii energetycznych wysokiego, średniego i 
niskiego napięcia obowiązują ograniczenia w 
zagospodarowaniu na zasadach określonych w 
przepisach odrębnych.  
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Ustalenia w zakresie gospodarki odpadami: 
- wywóz odpadów komunalnych na urządzone 

składowisko odpadów komunalnych  
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Ustalenia w zakresie ochrony zieleni,  zadrzewień: 
- obowiązuje ochrona zadrzewień śródpolnych  
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Powiększenie  terenów zabudowy 
zagrodowej 
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9.METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTU 

Biorąc pod uwagę podstawowe cele sporządzanego planu i przedmiot regulacji 

planistycznych, działania zapisane w ustaleniach planu, a także odporność i stan środowiska 

przyrodniczego oraz możliwy wpływ ustaleń planu na środowisko proponuje się objąć analizą skutków 

realizacji postanowień planu, a – później monitoringiem określonym w art. 55 ust. 3 pkt 5 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, następujące  

elementy: 

wody podziemne, powietrze, zagrożenie hałasem. 

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie obejmujące: 

- kontrole stanu wód podziemnych (1 raz w roku); 

- pomiary emisji niskiej i  zapylenia (1 w roku w okresie sezonu grzewczego); 

- kontrole wywozu odpadów. 

 
 

10.TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko w rozumieniu art. 104 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  

 

11.ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO  

 

W ustaleniach analizowanego projektu planu uwzględniono rozwiązania mające na celu 

ograniczenie negatywnych oddziaływań tej inwestycji na środowisko, ponieważ przy określaniu 

ustaleń,  wzięto pod uwagę m.in. 

- istniejące zagospodarowanie terenów oraz ustalenia obowiązującego studium uwarunkowań  
gminy w zakresie przeznaczenia terenów pod zabudowę mieszkaniową,  

- uwarunkowania ekofizjograficzne,  

- zasady kształtowania krajobrazu, 

- standardy poziomu hałasu dopuszczone w przepisach ochrony środowiska. 

 

W ramach kompensacji przyrodniczej należy przyjąć – utrzymanie powierzchni istniejących 

zarośli sosnowo-brzozowych na przedpolu parku krajobrazowego jako zalesień oraz realizację 

zgodnie z ustaleniami planu – zieleni urządzonej w docelowym zagospodarowaniu terenów zabudowy 

zagrodowej. Pozytywne znaczenie mieć będzie realizacja zieleni izolacyjnej od strony linii kolejowej. 
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12.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt miejscowego  planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w 

miejscowości Turów. Podstawą prawną jest uchwała Nr XXV/284/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 13 

marca 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia w.w. planu. 

Celem opracowania planu miejscowego jest wyznaczenie drogi dojazdowej – przedłużenia 

drogi gminnej ul. Leśnej (odcinek długości ok. 280 m), co umożliwi jej późniejszą realizację, 

uzupełnienie istniejącej zabudowy  siedliskowej oraz wyznaczenie  terenów zalesień w dostosowaniu 

do stanu istniejącego. Pozostały teren będzie, zgodnie ze stanem istniejącym  przeznaczony na cele 

rolnicze. Sporządzenie planu miejscowego stworzy możliwości prawne dla zagospodarowania 

przestrzennego obszaru w zgodności z wymogami kształtowania ładu przestrzennego i wymogami 

zrównoważonego rozwoju oraz kierunkami wyznaczonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów 

niezbędnych w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

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

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r.  poz. 2081).  Zadaniem prognozy jest 

dokonanie oceny skutków ewentualnych oddziaływań na środowisko,  jakie mogą nastąpić w wyniku 

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu – w tym przypadku w.w. projektu  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Niniejszą prognozę opracowano na podstawie analizy projektu  planu, wizji w terenie oraz materiałów 

źródłowych, dotyczących charakterystyki i stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy Olsztyn. 

 Obszar objęty planem powierzchnię ok. 6,0 ha i składa się z działek nr ew. 53, 54 i 55, oraz 

części działek nr ew. 26, 43 i 47, obręb Turów. Położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego „Orlich 

Gniazd”, bezpośrednio przy jego granicy. Od północy  obszar planu graniczy z linią kolejową relacji 

Kielce – Częstochowa – Fosowskie. Najbliższe zabudowania wsi Turów znajdują się w odległości 80 

m w kierunku północnym – jest to dom pomocy społecznej zlokalizowany w zabytkowym zespole 

dworskim. Od wschodu obszaru planu przebiega linia energetyczna 220 kV.  

Obszar objęty planem jest użytkowany rolniczo, na jednej z działek znajduje się budynek 

mieszkalny i budynek gospodarczy. Część obszaru od strony lasu jest porośnięta zaroślami sosnowo-

brzozowymi. 

 W obszarze objętym planem wyodrębniono liniami rozgraniczającymi tereny o następującym 

przeznaczeniu:  zabudowa zagrodowa, zabudowa jednorodzinna, teren rolny, teren zalesień, teren 

drogi dojazdowej, teren drogi wewnętrznej. Ustalono zasady zagospodarowania oraz parametry 

zabudowy, w tym m.in. – wysokość obiektów, powierzchnię zabudowy, powierzchnię biologicznie 

czynną.  

Projekt planu zawiera również następujące ustalenia ogólne, dotyczące zagospodarowania terenu: 

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

- zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakazy zabudowy, 
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- szczegółowe warunki i zasady scalania i podziału nieruchomości objętych planem, 

- określenie stawki procentowej służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości związanej z uchwaleniem  planu. 

 

 Zadaniem niniejszej prognozy było zbadanie i wstępna ocena skutków ustaleń zawartych w 

projekcie planu pod kątem ich wpływu na środowisko. Oceniono wpływ ustaleń planu na elementy 

środowiska przyrodniczego objęte ochrona prawną – Park Krajobrazowy Orlich Gniazd oraz obszar 

Natura 2000 „Ostoja Olsztyńsko-Mirowska”. Przeanalizowano m.in. takie elementy środowiska jak 

rośliny, zwierzęta, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze atmosferyczne, powierzchnia ziemi, 

krajobraz, zasoby naturalne. Oceniono również oddziaływanie ustaleń planu na ludzi i dobra 

materialne oraz przeanalizowano inne aspekty, zgodnie z zakresem prognozy określonym w art. 51 i 

52 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

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

uwzględniając wnioski organów właściwych do opiniowania prognozy – Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Po dokonanych  analizach i ocenach stwierdzono, że ze względu na niewielką skalę 

inwestycji, jej nieuciążliwy charakter oraz prawidłowo określone zasady zabudowy i 

zagospodarowania terenu - w związku z realizacją ustaleń projektu planu nie przewiduje się powstania 

znaczących oddziaływań na środowisko.  
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13. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE  

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn, przyjętego 
Uchwałą Nr XV/141/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 czerwca 2012 r. z późniejszymi   
zmianami z 2014 r.  2015 r. i 2016 r. 

- Uchwała Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dotyczącego miejscowości 
Turów i Bukowno 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ przyjęty Uchwałą 
Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/26/2/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 
2016 r. poz.4619) 

- PZP Województwa Śląskiego 2020+, Ekofizjografia 

- Plan Ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, przyjęty Uchwałą Nr IV/48/2/2014 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r; 

- Mapa sozologiczna w skali 1:50 000,  Główny Geodeta Kraju, Warszawa 1996 r. 

- Mapa hydrogeologiczna w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 2000 r. 

- Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, PIG, Warszawa 1993 r. 

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

- Stan środowiska w województwie śląskim w 2017 r. WIOŚ w Katowicach, 2018 r. 

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

- Szafer S. Szata roślinna Polski, PWN, Warszawa 1977; 

- Geoportal krajowy – www.geoportal.gov.pl 

- Materiały Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska - www.gdos.gov.pl 

- Materiały Centrum Ochrony Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska – korytarze ekologiczne 

 
 

 













 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA 

  



 
Obszar objęty planem 

 

 
Park Krajobrazowy Orlich Gniazd na granicy z obszarem planu 

  



 
Zarośla sosnowo-brzozowe na przedpolu Parku Krajobrazowego  

 




