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Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

1. Wprowadzenie

1.1. Przedmiot prognozy. Zawartość i główne cele projektowanego dokumentu

Przedmiot prognozy

Przedmiotem  prognozy  oddziaływania  na  środowisko,  zwanej  dalej  „prognozą”,  jest  projekt 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  w  rejonie  lotniska  Muchowiec 
w Katowicach, zwanego dalej „planem”, obejmujący obszar o powierzchni ok. 378ha.

Projekt planu  został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  80,  poz.717  z  późniejszymi  zmianami), 
w związku  z  art.4  ust.2  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010r.  o  zmianie  ustawy  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), a także w związku z Uchwałą Nr XXVI/550/08 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r.

Dokumenty powiązane

1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, przyjęte 
uchwałą  Nr  XXI/483/12  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  25  kwietnia  2012 r.  –  II  edycja,  który 
przewiduje następujące kierunki przeznaczenia terenów:

- obszary zabudowy usługowej  z zielenią urządzoną (U/Zu): obszary B.2.U/Zu3, B.3.U/Zu3 oraz 
B.15.U/Zu2,

- obszary zabudowy usługowo - mieszkaniowej (Um): B.4.Um3,

- obszar wielkopowierzchniowych centrów handlowo - usługowych (Uc): fragment B.5.Uc3,

- obszar zabudowy produkcyjno – usługowej (PU2): B.12.PU2,

- obszar zieleni urządzonej i usług rekreacji (Zu/U1): B.14.Zu/U1,

- obszary zieleni urządzonej (Zu): B.9.Zu3 i B.11.Zu3,

- obszar lotniska (KL): B.10.KL,

- obszary pasów drogowych ulic klas: autostrada, zbiorcza i lokalna.

2) Zmiana  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice 
w rejonie ul. Pszczyńskiej i KWK Staszic, uchwała Nr XLVIII/495/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
29.12.1997 r., publ. Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 16 z 25 maja 1998 r.;

3) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska - 
ul.  Graniczna  -  Francuska  w Katowicach,  uchwała  Nr  XL/823/05  Rady Miasta  Katowice  z  dnia 
25.04.2005 r., publ. Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 78 z 22 czerwca 2005 r.;

4) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulic Górnośląska - 
Kościuszki  -  Zgrzebnioka -  Meteorologów,  uchwała Nr XL/824/05 Rady Miasta  Katowice z dnia 
25.04.2005 r., publ. Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 78 z 22 czerwca 2005 r.;

5) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  trzech  terenów  położonych  przy  ul.  Ofiar 
Katynia (teren nr 1), Kościuszki (teren nr 2), Rodańskiej (teren nr 3), uchwała Nr XII/222/07 Rady 
Miasta Katowice z dnia 25.06.2007 r., publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 122 z 25.07.2007 r., poz. 2435;

6) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  obszarze  dzielnicy  Brynów –  Muchowiec 
w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10 w zakresie wprowadzenia funkcji produkcyjno – usługowej,  
uchwała Nr XIII/248/07 Rady Miasta Katowice z dnia 30.07.2007, publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172 
z 11.10.2007 r., poz. 3220;

7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Górniczego 
Dorobku  i  autostrady  A4  w  Katowicach,  uchwała  Nr  XII/219/07  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia 
25.06.2007 r., publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 127 z 3.08.2007 r.;

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru stawu Grunfeld położonego w rejonie 
ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach, uchwała Nr XXVI/549/08 z 27.05.2008, publ. Dz. Urz.  
Woj. Śl. Nr 134 z 22.07.2008 r., poz. 2626;

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki, 
Zgrzebnioka,  Huberta  w  Katowicach,  uchwała  Nr  XXI/438/08  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia 
28.01.2008, publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 48 z 17.03.2008, poz. 1055;

2



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

10) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic  Meteorologów  –  Ceglana 
w Katowicach, uchwała LXI/1243/10 rady Miasta Katowice z 30.06.2010;

11) Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenu  zlokalizowanego  pomiędzy  Al. 
Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota w Katowicach, uchwała nr XXXVII/844/13 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 maja 2013r.; 

12) Opracowanie  ekofizjograficzne  podstawowe  z  elementami  opracowania  ekofizjograficznego 
problemowego  (problematyka  ochrony  dolin  rzecznych  oraz  ograniczeń  dla  zagospodarowania 
terenu  wynikających  z  wpływu  działalności  górniczej)  dla  potrzeb  opracowania  projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice 
(2014 r.);

13) Adaptacja  i  uaktualnienie  „Opracowania  ekofizjograficznego  podstawowego  Miasta  Katowice” 
z uwzględnieniem  powiązań  przyrodniczych  z  najbliższym  otoczeniem  dla  obszaru  w  rejonie 
lotniska Muchowiec w Katowicach, objętego projektem planu, 2009 r.

Zawartość i  główne cele projektowanego dokumentu

Obszar planu obejmuje środkową część miasta położoną pomiędzy Al. Górnośląską (na odcinku 
od węzła  Francuska  do węzła  Murckowska  -  z  wyłączeniem rejonu centrum handlowego 3 Stawy 
pomiędzy ul. Szybowcową i  Lotnisko),  ul.  Pszczyńską  (droga krajowa nr  86),  terenami kolejowymi 
w rejonie  dawnej  stacji  towarowej  Katowice  Muchowiec,  ciągiem  ulic  Zgrzebnioka,  Meteorologów 
i Ceglana.  Według  podziału  miasta  na  jednostki  pomocnicze,  obszar  opracowania  znajduje  się 
w granicach jednostek: Osiedle Paderewskiego – Muchowiec (80% powierzchni planu) oraz Brynów 
część wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka.

Przedmiotem planu są ustalenia wynikające z polityki przestrzennej gminy w zakresie określonym 
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych, 
odnoszące się do obszaru objętego planem. 

Rysunek planu sporządzono w formie cyfrowej na mapach w skali 1:1000 - wydruk w skali 1:2000.

Cele planu obejmują:

-  utrwalenie  oraz  skuteczna  ochrona  zieleni  parkowej  i  funkcji  rekreacyjnej  Katowickiego  Parku 
Leśnego,  w tym zachowanie terenów leśnych, zieleni naturalnie ukształtowanej i urządzonej, 
wód  powierzchniowych,  układu  alejek  spacerowych,  ścieżek  pieszych  i  rowerowych  - 
z możliwością odtworzenia i uzupełnienia o nowe elementy rekreacyjne i wypoczynkowe;

- określenie zasad zagospodarowania terenów użytkowych i budowlanych w obszarze Katowickiego 
Parku Leśnego lub w jego otoczeniu, zapewniających ład przestrzenny w powiązaniu z parkiem – 
aktywizacja  istniejących i  kształtowanie  nowych terenów wzbogacających  park o nowe funkcje 
turystyczne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe i gastronomiczne;

- ustalenie  zasad  i  warunków  kształtowania  zabudowy  oraz  zagospodarowania  terenu  lotniska 
Muchowiec  i  jego  otoczenia,  w  nawiązaniu  do  dokumentu  "Studium aeronautycznym  lotniska 
Muchowiec w Katowicach uwzględniającym kierunki  rozwoju miasta Katowice"  -  uwzględnienie 
potrzeb funkcjonowania i rozwoju lotniska, głównie w zakresie przestrzegania ograniczeń w strefach 
(polach)  nalotów oraz  intensyfikacji  funkcji  w  obszarze  lotniska  w zakresie  usług  dotyczących 
obsługi lotniska oraz innych towarzyszących związanych ze sportem, rekreacją, kulturą i nauką;

- określenie podstaw do kształtowania prawidłowej  struktury funkcjonalno - przestrzennej  terenów 
inwestycyjnych  w  obszarze  na  południe  od  autostrady  A4  w  rejonie  węzła  „Francuska”, 
skrzyżowania ul. Francuska i  Ceglana oraz pomiędzy ul.  Francuską, Lotnisko i  Szybowcową - 
stworzenie spójnych ram rozwoju nowych funkcji o charakterze miejskim, zwłaszcza w zakresie 
bezkonfliktowego występowania funkcji mieszkalnych i usługowych;

- wzmocnienie  układu  komunikacyjnego  w  szczególności  zwiększenie  parametrów  ulic: 
Francuskiej, Ceglanej, Lotnisko i Szybowcowej oraz wyznaczenie nowego układu drogowego 
obsługującego tereny inwestycyjne pomiędzy ul. Francuską, Lotnisko i Szybowcową;

Treść uchwały (projektu planu) jest zawarta w 4 rozdziałach: 1 – przepisy ogólne, 2 – ustalenia  
obowiązujące dla całego obszaru objętego planem, 3 – ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 4 – przepisy końcowe.

Ustalenia obowiązujące w całym obszarze planu obejmują:

- określenie terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

- zasady  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  w  tym  ogólne  zasady  kształtowania 
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zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  oraz  zasady  umieszczania  nośników  reklamowych 
i szyldów;

- zasady  ochrony  środowiska,  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem,  przed  polami 
elektromagnetycznymi,  ochrony  powietrza,  wód,  gleby  i  ziemi  oraz  w  zakresie  uwarunkowań 
wynikających  z  występowania  złóż  kopalin,  ochrony  przed  uciążliwościami,  a  także  ochrony 
przyrody i krajobrazu kulturowego;

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

- wymagania  wynikające  z  potrzeb  kształtowania  przestrzeni  publicznych,  w  tym  zasady 
kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych;

- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 
przepisów odrębnych  -  tereny  i  obszary  górnicze  oraz  zasięgi  udokumentowanych  złóż  węgla 
kamiennego, zabytki wpisane do rejestru zabytków (port lotniczy) oraz archeologiczne wpisane do 
Krajowej  Ewidencji  Zabytków  Archeologicznych,  budowla  ochronna  obrony  cywilnej  oraz 
ograniczenia wynikające z usytuowania lotniska Muchowiec;

- zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

- szczególne  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich  użytkowaniu,  w  tym 
zakazy  zabudowy  oraz  ograniczenia  dla  zabudowy  istniejącej,  związane  z  przebiegiem  sieci  
infrastruktury technicznej  oraz z  zasięgiem obszarów położonych  w odległości  50m i  150m od 
terenu cmentarza;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;

- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;

- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania;

- ustalenie stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4  
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustalenia  szczegółowe  dla  terenów  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach 
zagospodarowania obejmują dla poszczególnych terenów lub ich grup:

- przeznaczenie  terenu  podstawowe,  uzupełniające  i  zagospodarowanie  towarzyszące  oraz  inne 
dopuszczenia w przeznaczeniu terenu (w zależności od potrzeb);

- zasady  kształtowania  zabudowy  i  wskaźniki  zagospodarowania  terenów  (z  wyjątkiem  terenów 
dróg), w tym parametry i wskaźniki zagospodarowania (w zależności od potrzeb, w dostosowaniu 
do  rodzaju  terenu)  m.in.  takie  jak:  wskaźnik  intensywności  zabudowy,  wskaźnik  powierzchni 
zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna, wysokość zabudowy, gabaryty obiektów, 
linie zabudowy, minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych;

- dla  terenów  dróg  -  zasady  kształtowania  parametrów  dróg,  w  szczególności  szerokość  pasa 
drogowego w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi.

1.2. Podstawa prawna, cel i metoda sporządzenia prognozy

Podstawa prawna

Podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowi art. 51 ust. 1 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 (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.).

Zakres i stopień szczegółowości informacji  wymaganych w prognozie
Zgodnie  z  art.  53  cyt.  ustawy,  zakres  i  stopień  szczegółowości  informacji  wymaganych 

w prognozie został uzgodniony z:
- Regionalnym  Dyrektorem  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach  (uzgodnienie  RDOS-24-

WOOS/7041/425/09 z 29.04.2009 r.);
- Państwowym  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  w  Katowicach  (opinia  sanitarna 

NS/NZ/522/40/2009  z  4.05.2009  r.,  uzgadniająca  pod  względem  wymagań  higienicznych 
i zdrowotnych zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko). 

Uzgodniony zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51 
ust. 2 przytoczonej ustawy.
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Cel prognozy

Celem prognozy jest, zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
(...) oraz uzgodnieniami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie:

- ocena istniejącego stanu środowiska;

- określenie potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji  projektowanego 
dokumentu;

- określenie  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  na  środowisko  (w  szczególności  na: 
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, 
klimat,  zasoby  naturalne,  zabytki,  dobra  materialne  z  uwzględnieniem zależności  między  tymi 
elementami  środowiska  i  między  oddziaływaniami  na  te  elementy),  mogących  być  rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu;

- przedstawienie  rozwiązań  mających  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację 
przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji  
projektowanego dokumentu;

- określenie  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień  projektowanego  dokumentu  oraz 
częstotliwości jej przeprowadzania.

Metoda sporządzenia prognozy

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) oraz dokonanymi 
uzgodnieniami,  informacje  zawarte  w  prognozie  zostały  dostosowane  do  zawartości  i  stopnia 
szczegółowości  projektowanego  dokumentu  oraz  charakterystyki  obszaru  objętego  opracowaniem 
i proponowanych w ocenianym dokumencie rozwiązań planistycznych. 

Prognoza  oddziaływania  na  środowisko,  zawiera  wielopłaszczyznową  ocenę  projektowanych 
ustaleń planu z punktu widzenia ochrony i kształtowania środowiska. 

Prognoza obejmuje: syntetyczny opis i ocenę stanu środowiska w podziale na jego podstawowe 
elementy, sporządzony w oparciu o dostępne materiały i opracowania, omówienie możliwych zmian 
w środowisku w przypadku nieprzyjęcia  ocenianego dokumentu, określonych na podstawie analizy 
ustaleń  aktualnie  obowiązujących  i  sporządzanych  planów  oraz  identyfikuje,  analizuje,  ocenia 
i określa:

- problemy i cele ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia przeznaczenia terenów do pełnienia 
różnych  funkcji  oraz  utrzymania  właściwego  stanu  środowiska,  środki  podjęte  dotychczas  dla 
rozwiązania  lub  redukcji  problemu  oraz  zasady  i  ustalenia  służące  rozwiązaniu  lub  redukcji 
problemu,  zwarte  w  projekcie  planu;  cele  ochrony  środowiska  obejmują  cele  określone 
w wybranych  dokumentach  ustanowionych  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym, 
krajowym, regionalnym i miejskim;

- ustalenia  planu  z  uwagi  na  zapewnienie  warunków  utrzymania  równowagi  przyrodniczej 
i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w nawiązaniu do wymogów, jakie stawiają przed 
ocenianym dokumentem ustawa o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawa 
Prawo ochrony środowiska;

- przewidywane  oddziaływanie  na  poszczególne  elementy  środowiska  skutków realizacji  ustaleń 
planu  (nakazów,  zakazów,  dopuszczeń  i  ograniczeń,  w  tym  zasad:  kształtowania  zabudowy,  
ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego  i  przestrzeni  publicznych,  ochrony  środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, modernizacji i rozbudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

- potencjalne skutki dopuszczalnych w planie inwestycji i działań na elementy środowiska;

- metody analizy skutków realizacji  ustaleń planu oraz rozwiązania mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą.

Prognozę sporządzono z wykorzystaniem metod analizy przestrzennej przy użyciu techniki GIS. 
Przeprowadzono analizę pozostałych dokumentów planistycznych dotyczących obszaru opracowania, 
w  tym  opracowań  ekofizjograficznych,  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych 
materiałów źródłowych i aktów prawnych. 

Do prezentacji wyników prac zastosowano metody opisowe oraz graficzne w postaci zestawień 
tabelarycznych i mapy, sporządzonej w skali 1:2500.
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2. Ocena istniejącego stanu środowiska

2.1. Użytkowanie obszaru objętego planem

Obszar planu obejmuje zróżnicowane tereny zawarte pomiędzy autostradą A4, drogą krajową nr 
86, stacją kolejową Muchowiec oraz wschodnim skrajem Osiedla Zgrzebnioka.

Tab. 1. Użytkowanie terenów

Tereny pow. ha udział %
tereny mieszkaniowe 6.69 1.77

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 4.40 1.17

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 1.64 0.43

zabudowa mieszkaniowo - usługowa 0.65 0.17

tereny usługowe, produkcyjno – usługowe i infrastruktury technicznej 24.72 6.54

tereny usługowo - handlowe 9.46 2.51

tereny obsługi motoryzacji 3.88 1.03

tereny produkcyjno-usługowe, produkcyjne i infrastruktury technicznej 9.33 2.47

tereny usług sportu i rekreacji 1.25 0.33

tereny produkcji i obsługi ogrodniczej 0.80 0.20

tereny komunikacj i 114.26 30.30

tereny dróg 27.20 7.18

zespoły garaży 1.37 0.36

lotnisko 85.47 22.70

tereny kolejowe 0.22 0.06

zieleń urządzona,  lasy i  wody 203.50 53.84

zieleń urządzona i lasy o charakterze parku leśnego 61.47 16.27

ogrody działkowe 25.80 6.83

lasy 101.18 26.77

wody 15.05 3.97

tereny nieużytkowane 28.53 7.55

zieleń nieurządzona i izolacyjna 18.09 4.79

tereny nieużytkowane, budowlane niezainwestowane 10.44 2.76

RAZEM 377.70 100

źródło: opracowanie własne BRR Katowice 

Północna część obszaru objętego planem stanowi fragment szybko urbanizującego się pasma 
terenów leżących na południe od autostrady A4, obejmującego m.in. centrum handlowe 3 Stawy oraz 
tereny  usług  o  znaczeniu  ponadlokalnym  w  rejonie  ul.  Francuskiej,  Wita  Stwosza,  Ceglanej 
i Kościuszki  (m.in.  szpital  kliniczny  Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego,  hotel,  biurowce). 
W granicach obszaru objętego planem mieszka około 640 osób, w tym ponad 530 osób w dwóch 
budynkach wielorodzinnych w północnej części obszaru planu (Francuska 70B i 80). Pozostała część 
mieszka  w  rejonie  ul.  Ceglanej  i  Krzemiennej  oraz  w  południowej  części  kompleksu  ogrodów 
działkowych (ul. Bazaltowa, Krzemienna, Muchowiec). Należy wspomnieć, iż na podstawie wydanych 
decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, warunki zabudowy) przewiduje się znaczny wzrost 
liczby mieszkańców – planowane osiedle Francuska Park (w trakcie realizacji przy skrzyżowaniu ulic 
Francuska  i  Lotnisko),  planowane  intensywne  inwestycje  mieszkaniowo - usługowe  na 
niezagospodarowanych działkach między ulicami Francuską, Lotnisko i Szybowcową oraz nowa niska 
zabudowa  wielorodzinna  i  jednorodzinna  w  rejonie  ul. Krzemiennej  przy  stawie  Grunfeld. 
W środkowej  części  omawianego  obszaru  dominują:  teren  lotniska  Muchowiec  -  na  wschód  od 
ul. Francuskiej oraz kompleks rodzinnych ogrodów działkowych - na zachód od ul. Francuskiej, wokół 
stawu Grunfeld. Część południowa obejmuje pasmo terenów rekreacyjnych i leśnych Katowickiego 
Parku Leśnego, w obszarze którego występują ekstensywne funkcje usługowe (gastronomia, sport  
i rekreacja). We wschodniej części obszaru planu znajduje się funkcjonujący szyb zakładu górniczego 
„Szyb V” KWK „Murcki - Staszic” wraz z przyległymi terenami usługowymi.
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Według  ewidencji  gruntów  i  budynków  (stan  na  2009 r.)  w  strukturze  użytków  gruntowych 
dominują grunty zabudowane i  zurbanizowane (170ha),  stanowiące prawie 45% obszaru objętego 
planem (połowa przypada na inne tereny komunikacyjne -  lotnisko Muchowiec)  oraz grunty leśne, 
zadrzewione i zakrzewione (160ha, 42% obszaru planu), z wyraźną przewagą lasów (121ha). Użytki  
rolne (głównie  grunty  orne)  zajmują prawie  10% powierzchni  omawianego obszaru.  Na pozostałą 
część składają się nieużytki, grunty pod wodami i tereny różne.

Infrastruktura techniczna

Przez obszar objęty planem przebiegają liczne magistralne sieci infrastruktury technicznej: linia 
elektroenergetyczna  wysokiego  napięcia  110kV  GPZ  Brynów  -  GPZ  Francuska,  gazociąg 
podwyższonego  średniego  ciśnienia  DN 500 CN  1,6 MPa  Szopienice  –  Szobiszowice, 
z odgałęzieniem DN 100 CN 1,6 MPa do SRP I0 Francuska Progor II, gazociąg średniego ciśnienia 
SPR II0 Górnośląska I - SPR II0 Huberta, ciepłociąg wysokich parametrów 2xDN 250 EC Katowice – 
Osiedle  Odrodzenia,  wodociągi  tranzytowe  Górnośląskiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów: 
  1400mm  Murcki  -  Bytków  i    1200mm  Murcki  –  Maczki,  wodociąg  magistralny  Rejonowego 
Przedsiębiorstwa  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Katowicach    800mm  oraz  przewód  kanalizacji 
deszczowej   1000mm.

Obszar objęty planem jest zaopatrywany w wodę z wodociągów  Rejonowego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Katowicach    800mm  i    300mm  w  ul.  Francuskiej  (planowana 
przebudowa do    315), a także z wodociągów  w rejonie ul. Lotnisko i Szybowcowej oraz Ceglanej 
i Krzemiennej, zasilanych z wodociągów tranzytowych GPW. Południowo - wschodni fragment obszaru 
planu znajduje  się  poza zasięgiem systemu wodociągowego -  zaopatrzenie  w wodę następuje  tu 
z lokalnych źródeł i ujęć własnych.

Omawiany fragment miasta leży w zlewni oczyszczalni Centrum (Gigablok), odbiornikiem wód 
opadowych jest Rawa (kolektor deszczowy    1000mm). W zasięgu sieci kanalizacyjnej (kanalizacja 
mieszana) znajduje się północna część obszaru planu (rejon ul. Francuskiej i Ceglanej). Obszar planu 
jest  objęty  projektem  „Uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  w  mieście  Katowice  –  Etap  II”, 
przewidującym  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  kanału  tłocznego  z  pompownią  w  rejonie 
ul. Trzech Stawów. Poza zasięgiem obszaru przewidzianego do kanalizacji znajduje się południowo - 
wschodnia część obszaru planu.

Zabudowa położona w sąsiedztwie węzła „Francuska” i przy ul. Krzemiennej jest obsługiwana 
przez ciepłociąg Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z rejonu os. Paderewskiego. Pozostała część 
obszaru planu znajduje się poza zasięgiem sieci  ciepłowniczej  i  korzysta  z indywidualnych źródeł 
ciepła.  Zaopatrzenie  w gaz następuje ze stacji  redukcyjno – pomiarowych  II°  Francuska Progor I 
i Huberta, zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci średniego napięcia 20kV i 6kV.

Powiązania z otoczeniem

Północna,  wschodnia  i  południowa  część  obszaru  planu jest  izolowana od pozostałej  części 
miasta silnymi barierami funkcjonalno – przestrzennymi (autostrada A4, droga krajowa nr 86, pasmo 
terenów kolejowych). Obszar objęty planem jest niedostępny komunikacyjnie od strony południowej,  
oddzielony od ul. 73 Pułku Piechoty szerokim pasmem terenów kolejowych i pokolejowych w rejonie 
dawnej  stacji  Muchowiec.  Powiązania  komunikacyjne  zapewniają:  ul.  Francuska  -  bezpośrednie 
połączenie  z  centrum miasta,  ul. Lotnisko –  połączenie  z  Osiedlem Paderewskiego  oraz ciąg ulic 
Ceglana,  Meteorologów  i  Zgrzebnioka  –  pośrednie  połączenie  z  centrum  miasta  poprzez 
ul. Kościuszki i powiązania lokalne z częścią południową miasta.

Południowa i wschodnia część obszaru planu stanowi fragment pasma terenów rekreacyjnych 
Doliny  Trzech  Stawów  i  Katowickiego  Parku  Leśnego,  ukształtowanego  wzdłuż  doliny  Potoku 
Leśnego.  Dolinę  Trzech  Stawów oddziela  od  części  położonej  w granicach  planu  autostrada  A4. 
W południowo - zachodniej  części  granica  planu,  w  sposób  umowny,  rozdziela  lasy  Katowickiego 
Parku Leśnego, ciągnące się w kierunku zachodnim do Brynowa i  Ochojca. Wschodnie otoczenie 
planu  stanowią  mniejsze  kompleksy  leśne  w  rejonie  Nikiszowca,  oddzielone  od  części  leżącej 
w obrębie planu przebiegiem ul. Pszczyńskiej.

2.2. Budowa geologiczna i złoża kopalin

Podłoże  skalne  obszaru  planu  budują  głównie  skały  karbońskie.  Zasadniczą  część 
przypowierzchniowej  części  litosfery  tworzą  warstwy orzeskie  (westfal  B),  wykształcone jako łupki  
iłowcowe  i  mułowcowe  z  wkładkami  piaskowców  i  syderytów.  Warstwy  te  zawierają  ponad  50 
pokładów węgla kamiennego. Głębiej zalegają starsze skały,  reprezentujące westfal A oraz namur 
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z licznymi  pokładami  węgla.  Wychodnie  warstw  orzeskich  znajdują  się  w  północnej,  północno-
zachodniej oraz południowo-wschodniej części obszaru, na ogół pod warstwą gliniastej, a podrzędnie 
piaszczystej lub ilastej zwietrzeliny. Pokrywa ta ma zróżnicowaną miąższość, sporadycznie sięgającą 
przeszło 5 m. Miejscami, w szczególności na obszarach silnie przekształconych antropogenicznie, jest 
ona zredukowana lub całkiem usunięta.

Górotwór  karboński  pocięty  jest  licznymi  uskokami.  Przez  obszar  opracowania  przebiegają 
wychodnie uskoków:

- „Wojciech” – wzdłuż wschodniej granicy (przebieg zbliżony do południkowego),

- „Południowy” – przez północną część obszaru (przebieg równoleżnikowy),

- „Zuzanna” – przebiega południkowo przez wschodni fragment obszaru planu,

- „Kłodnicki” – fragmentarycznie przebiega przez południowo - zachodnią część obszaru,

- „uskok V” – biegnie południkowo przez zachodnią część obszaru, od uskoku Południowego do 
uskoku Kłodnickiego.

Powierzchnia  erozyjna  stropu skał  karbonu jest  bardziej  urzeźbiona niż  powierzchnia  terenu. 
Skały karbonu tworzą dwie kulminacje sięgające powierzchni terenu. W części zachodniej obszaru 
wzniesienie  powierzchni  stropowej  karbonu  sięga  od  około  285m  n.p.m.  między  ul.  Ceglaną 
i Al. Górnośląską do około 300m n.p.m. w rejonie ul. Zgrzebnioka. Wzniesienie w części wschodniej 
(rejon „Szybu V” KWK „Murcki - Staszic”) sięga około 280 - 290m n.p.m. Między tymi wzniesieniami 
przebiega,  z  północnego  wschodu  na  południowy  zachód,  rynna  erozyjna,  w  obrębie  której 
powierzchnia stropu karbonu jest rozcięta do około 240 – 250m n.p.m. Obniżenie w utworach karbonu 
zostało wypełnione podczas plejstocenu utworami lodowcowymi lub wodnolodowcowymi.

Osady czwartorzędowe są zróżnicowane litologicznie. Dominują gliny lodowcowe wykształcone 
najczęściej jako brązowe gliny piaszczyste, zwięzłe, miejscami ze żwirem lub otoczakami. Występują 
powszechnie poza wspomnianymi wzniesieniami masywu karbońskiego. Iły zastoiskowe stwierdzono 
w  południowo-zachodniej  części  obszaru  planu,  w  obrębie  rynny  erozyjnej,  zalegające  pod 
kilkunastometrową warstwą utworów wodnolodowcowych. Poza tym rejonem, wodnolodowcowe piaski 
o  zmiennym  uziarnieniu  zalegają  najczęściej  wśród  glin  lodowcowych,  tworząc  nieciągłe 
przewarstwienia 1-2 metrowej miąższości. Utwory te akumulowane były w okresie zlodowacenia odry 
(środkowopolskiego).  U  podnóży  wzniesień  masywu  karbońskiego  miejscami  zalegają  warstwy 
szarych  lub  żółtych  eluwialnych  glin  pylastych,  bocznie  zazębiających  się  ze  zwietrzelinami  skał 
karbońskich. Rzeczne piaski drobne i pylaste, osadzone w dolinach cieków w holocenie, zwykle nie 
przekraczają 2 m miąższości.

Antropogeniczne  grunty  nasypowe  powszechnie  występują  na  powierzchni 
w północno - zachodniej  części  obszaru oraz w rejonie dawnego stadionu KS Start.  Są to nasypy 
niekontrolowane,  zawierające  gruz,  kamienie,  szlamy,  żużle  i  przemieszczony  grunt  rodzimy. 
Miąższość istotną z punktu widzenia posadowienia obiektów budowlanych (ponad 2 m) mają grunty 
w rejonie  zlikwidowanego  wyrobiska  po  eksploatacji  iłów  (między  ul.  Francuską,  Lotnisko 
i Górnośląską)  oraz  w  rejonie  centrali  telefonicznej  przy  ul.  Ceglanej.  Niewielką  część  nasypów 
w obrębie dawnego wyrobiska stanowią jednorodne odpady wydobywcze górnictwa węglowego (skała 
płonna). W zasypanym wyrobisku miąższość gruntów nasypowych sięga 8 - 10m.

Złoża kopalin

Obszar objęty planem leży w obrębie udokumentowanych złóż węgla kamiennego:

- „Staszic”  -  złoże  eksploatowane,  także  pod  omawianym  obszarem  (obszar  i  teren  górniczy 
„Giszowiec I”); w złożu węgla znajdują się udokumentowane zasoby metanu, eksploatowane jako 
kopalina towarzysząca, 

- „Wujek”  -  podlega  eksploatacji  poza  obszarem  objętym  planem  (obszar  górniczy  „Katowice-
Brynów”, teren górniczy „Katowice-Brynów-Ligota”),

- „Wieczorek” – złoże eksploatowane poza obszarem planu (obszar i teren górniczy „Janów”),

- „Katowice”  –  złoże  zaniechane,  zawiera  zasoby  pozabilansowe,  częściowo  o  parametrach 
zasobów bilansowych.

Zaniechane złoże iłów ceramiki budowlanej "Karbowa", które znajdowało się w północno-wschodniej 
części  obszaru  opracowania  zostało  skreślone  z  bilansu  zasobów,  a  teren  złoża  (w  części  już 
zabudowany) planuje się zabudować na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.
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2.3. Rzeźba

Obszar  planu  jest  położony  w  granicach  Płaskowyżu  Katowickiego  (wg  regionalizacji 
geomorfologicznej),  w rejonie wierzchowiny rozciętej dolinami górnego biegu Potoku Leśnego oraz 
jego dopływów. 

Najwyżej  położony  punkt  (około  303m n.p.m.)  znajduje  się  w  rejonie  skrzyżowania 
ul. Zgrzebnioka z Gawronów. Powierzchnia wierzchowiny opada stąd łagodnie nachylonym stokiem 
generalnie w kierunku wschodnim, do około 265m - 270m, nieostro przechodząc w zbocze doliny 
Potoku  Leśnego.  W południowo-wschodniej  części  obszaru  kulminacja  wierzchowiny  znajduje  się 
około 291m n.p.m., stoki wyeksponowane są ku zachodowi i północnemu zachodowi. Wypukłe stoki 
stopniowo zwiększają nachylenie do 10%, a miejscami do 25%, opadając ku dolinie Potoku Leśnego. 
Wysokość względna stoku sięga około 20 m, najbardziej strome partie są częściowo antropogeniczne.

Duże nachylenie (często ponad 25%) cechuje ponadto formy całkowicie ukształtowane przez 
człowieka: zbocza części mis stawowych, głęboko wkopanych w dno dolin aluwialnych oraz zalane 
wodą  wyrobisko  (Staw  Grunfeld).  Wysokość  zboczy  tych  form  przekracza  miejscami  5m.  Poza 
wskazanymi przypadkami spadki terenu są niewielkie, wynoszą najczęściej 1,5 - 3,0%, wyjątkowo 5%. 
Odcinek  doliny  Potoku  Leśnego  o  długości  około  2km  cechuje  nieregularne  nachylenie  profilu 
podłużnego, co jest  wypadkową obniżeń powodowanych  eksploatacją  węgla  i  prac regulacyjnych. 
Najniżej położony punkt w dnie doliny, przy północno-wschodniej granicy obszaru planu, znajduje się 
na wysokości około 259m n.p.m.

Rzeźba  powierzchni  terenu  została  w  znacznym  stopniu  przekształcona  antropogenicznie 
w wyniku eksploatacji węgla kamiennego, odkrywkowej eksploatacji iłów, urządzania stawów i innych 
prac regulacyjnych w dolinie Potoku Leśnego oraz rozwoju zabudowy i układu komunikacyjnego. Garb 
płaskowyżu  został  zdeformowany  wielkopowierzchniowymi  obniżeniami  (zmniejszenie  wysokości 
względnej  i  nachyleń  stoków).  Na  skutek  wieloletniej  eksploatacji  węgla  kamiennego  największe 
łączne  obniżenia,  przekraczające  11m,  zanotowano  w  dolinie  Potoku  Leśnego  w  sąsiedztwie  
autostrady A4. W górę doliny sumaryczne wartości obniżeń szybko maleją. Na południe od lotniska,  
w górnej  części  doliny  Potoku  Leśnego,  łączne  dotychczasowe  obniżenia  dochodzą  do  około  7m 
i wciąż się zwiększają. Doszło do istotnego przeobrażenia naturalnej rzeźby terenu, a w ślad za tym - 
warunków odpływu  wód powierzchniowych.  Na pozostałym obszarze  doszło  do niewielkich  zmian 
nachyleń terenu, niepowodujących konsekwencji istotnych dla zagospodarowania terenu.

W  obrębie  najsilniej  nachylonych  stoków  nie  stwierdzono  śladów  powierzchniowych  ruchów 
masowych. Stoki te zbudowane są głównie ze zwięzłych skał karbońskich. W pozostałych miejscach 
morfologia  terenu  i  cechy  litologiczne  podłoża  nie  stwarzają  warunków  mogących  powodować 
zagrożenia osuwiskowe.

2.4. Warunki geologiczno – inżynierskie

Na przeważającej  części  obszaru objętego planem występują dobre lub dostateczne warunki 
gruntowe dla posadowienia typowych obiektów budowlanych.  Gorsze warunki  panują w miejscach 
płytkiego występowania wód gruntowych - głównie w dolinie Potoku Leśnego i jego dopływów. 

Grunty uznawane za nienośne, nienadające się do posadowień bezpośrednich lub wymagające 
uzdatnienia,  leżą  na  północ  od  ul.  Lotnisko  i  na  wschód  od  ul.  Francuskiej.  Są  to  nasypy 
antropogeniczne o zróżnicowanym składzie,  częściowo ze skałą płonną,  o miąższości  ponad 2m.
W dawnym wyrobisku  gliny  w  granicach  złoża  „Karbowa”  miąższość  nasypów antropogenicznych 
przekracza miejscami 10m.

Nie  występują  obszary  narażone  na  osuwanie  się  mas  ziemnych  przy  obecnym  stanie 
zagospodarowania  powierzchni.  Nachylenie  terenu  niekorzystne  dla  zabudowy  (miejscami  ponad 
25%) występuje w obrębie stoku położonego na zachód od „Szybu V” KWK „Murcki - Staszic”.

Przez obszar opracowania przebiegają wychodnie uskoków: „Wojciech”, „Południowy”, „uskok V” 
„Zuzanna” i „Kłodnicki”. W ich obrębie mogą wystąpić deformacje nieciągłe (progi) wskutek dyslokacji 
wywołanych  podziemną  eksploatacją  węgla,  jednak  w  dokumentacjach  kopalń  nie  odnotowano 
występowania takich deformacji (zapadlisk lub progów) w granicach planu.

W  północnej  części  występują  obszary,  w  których  prowadzona  była  w  przeszłości  płytka 
eksploatacja podziemna węgla kamiennego (do głębokości 100m p.p.t.).  Na rozpatrywanym terenie 
znajdowało  się  6  wyrobisk  (w  tym  5  szybików  o  niewielkiej  głębokości)  mających  połączenie 
z powierzchnią,  służących  poszukiwaniu  lub  eksploatacji  pokładów  węgla  kamiennego.  Pustki 
w górotworze,  łącznie  z  szybikami,  w  rejonie  centrali  telefonicznej  przy  ul. Ceglanej  zostały 
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zlikwidowane,  a  teren  uzdatniono  do  zabudowy.  Przy  ul.  Szybowcowej  znajdował  się  szyb 
„Południowy” KWK „Katowice-Kleofas” o głębokości 477m, a około 20m na północny-zachód od niego 
szybik „20” o głębokości 24m. Wyrobiska te również zostały zlikwidowane, nie wyznaczono jednak 
wokół  nich  indywidualnych  stref  bezpieczeństwa.  W  związku  z  tym,  wprowadzanie  zabudowy 
w promieniu minimum 20m wokół  szybów,  powinno być poprzedzone ustaleniem geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych, w szczególności oceniając możliwość zabudowy dla 
konkretnego obiektu budowlanego przy uwzględnieniu aktualnego stanu szybu i szybiku.

2.5. Klimat

Warunki klimatyczne obszaru planu opisują dane ze stacji meteorologicznej na lotnisku Muchowiec:

- średnia roczna temperatura powietrza: 7,9°C,

- średnia roczna temperatura powietrza najcieplejszego miesiąca (lipiec): 17,3°C,

- średnia roczna temperatura powietrza najchłodniejszego miesiąca (styczeń): -2,3°C,

- najwyższa maksymalna temperatura powietrza (29.08.1992 r.): 36,0°C,

- najniższa minimalna temperatura powietrza (08.01.1987 r.): -27,4°C,

- średnie roczne sumy opadów atmosferycznych: 724 mm (w półroczu ciepłym - 458mm),

- maksymalny zanotowany opad dobowy (21.04.1972 r.): 82mm,

- średnia liczba dni z mgłą w roku: 55 dni,

- średni czas zalegania pokrywy śnieżnej w roku: 60 dni,

- czas trwania okresu wegetacyjnego: 210 - 220 dni,

- kierunek wiatrów:  przewaga  wiatrów z  sektora  zachodniego  (około  50%) –  wiatry  południowo-
zachodnie (19,3%), północno-zachodnie (15,1%) oraz zachodnie (14,1%); najrzadziej wieją wiatry 
z północy (6%) oraz z północnego-wschodu (6,4%),

- cisze występują przez 11% czasu w ciągu roku,

- średnia  prędkość  wiatru:  3,1m/s,  najsilniejsze  są  wiatry  zachodnie  i  południowo-zachodnie 
(4,0m/s), najsłabsze – wiatry północno-wschodnie (2,5m/s).

Warunki  topoklimatyczne  są  ogólnie  korzystne.  Ukształtowanie  i  pokrycie  terenu  sprzyja 
rozpraszaniu zanieczyszczeń w powietrzu. Mikroklimat w rejonie omawianego obszaru znajduje się 
pod korzystnym wpływem kompleksu Lasów Murckowskich.

Mniej  korzystne warunki  topoklimatyczne, związane z topoklimatem drobnych form wklęsłych, 
występują w dolinie Potoku Leśnego (zagrożenie powstawaniem zastoisk chłodnego powietrza i mgieł 
oraz predyspozycje  do koncentracji  zanieczyszczeń w powietrzu).  Jednak przy obecnym sposobie 
zagospodarowania  tego  terenu  uciążliwości  te  są  mało  istotne.  Na  pozostałym obszarze  warunki 
topoklimatyczne są dobre lub przeciętne.

2.6. Wody

Wody podziemne

Czwartorzędowe piętro wodonośne ograniczone jest do dolin Potoku Leśnego i jego dopływów 
oraz  ich  sąsiedztwa,  gdzie  osady  czwartorzędu  tworzą  ciągłą  pokrywę.  Kolektorem  wody  są 
przepuszczalne osady wodnolodowcowe oraz rzeczne. W profilu osadów czwartorzędu przeważają 
słaboprzepuszczalne gliny lodowcowe, często podścielające osady przepuszczalne.

W  utworach  karbonu  górnego  występują  zespoły  poziomów  wodonośnych  zbudowanych 
z warstw  piaskowców  o  miąższościach  kilku  -  kilkudziesięciu  metrów,  odizolowanych  wkładkami 
i warstwami  nieprzepuszczalnych  iłowców.  W strefach wyklinowań osadów izolujących,  w strefach 
uskokowych  oraz  w  rejonach  wyrobisk  górniczych  istnieje  lokalna  łączność  hydrauliczna  między 
poszczególnymi  poziomami.  Możliwość  zasilania  wodami  opadowymi  z  powierzchni  jest 
na omawianym obszarze, poza wskazanymi przypadkami, ograniczona z uwagi na przewagę warstw 
nieprzepuszczalnych w stropowej partii górotworu karbońskiego.

Wody  podziemne  sczerpywane  są  w  rezultacie  odwadniane  do  wyrobisk  kopalń  węgla 
kamiennego.  Lokalne  zasoby  wodne  są  ograniczone,  nie  spełniają  warunków  kwalifikujących  do 
Głównych  Zbiorników  Wód Podziemnych  (GZWP) lub  Użytkowych  Poziomów Wód Podziemnych 
(UPWP). Jakość wód jest zmienna i generalnie pogarsza się. 

Obszar objęty planem wymaga zwykłej  ochrony gruntu i  wód infiltrujących w głąb górotworu, 
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zapewnianej przez sprawny system kanalizacji służący do zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Pierwszy poziom wód gruntowych poza dolinami cieków występuje nieciągle, w postaci płytko 
zalegających  soczew  wód  zawieszonych  w  nasypach  antropogenicznych,  płatach  lub  cienkich 
warstwach osadów wodnolodowcowych bądź części zwietrzelin skał karbońskich. Są one podścielone 
nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi glinami lodowcowymi lub iłowcami. Warunki odpływu 
wód w kierunku cieków zmieniają się wraz ze zmianami ukształtowania powierzchni terenu w wyniku 
obniżeń powodowanych eksploatacją węgla. Na obszarach poddanych największym obniżeniom (na 
południe od obszaru opracowania) zwierciadło wód gruntowych występuje stopniowo coraz płycej, aż 
do wystąpienia podtopień. Obniżenie koryta cieków podczas regulacji wymuszonych zmianami profilu 
podłużnego cieków związanymi z eksploatacją węgla w górnych odcinkach dolin, powoduje generalnie 
obniżanie zwierciadła wód gruntowych w sąsiedztwie.

Wody powierzchniowe

Obszar planu pod względem hydrograficznym należy do lewostronnego dorzecza Wisły. Znajduje 
się prawie w całości w zlewni Potoku Leśnego, uchodzącego do Rawy, dopływu Brynicy. Niewielki  
południowo-wschodni fragment terenu odwadnia Bolina.

Potok  Leśny  nie  jest  kontrolowany  hydrologicznie.  W  wyniku  prowadzonej  w  przeszłości 
eksploatacji  węgla  kamiennego  nastąpiły  w  jego  dolinie  znaczne  obniżenia  terenu,  skutkujące 
gwałtownymi  zmianami  profilu  podłużnego.  W efekcie  tego  procesu  powstały  zalewiska  tworzące 
system stawów.  Przebieg  koryta  w  wielu  miejscach  zmienił  się.  Jest  ono  poprzerywane  licznymi 
stawami. W związku osiadaniami terenu jego profil  podłużny podlega ciągłym zmianom. Miejscami 
pojawiają się przeciwspadki. 

Wody Potoku Leśnego wypływają ze Stawu I poprzez jaz, poniżej którego koryto jest najpierw 
całkowicie  obetonowane i  zestopniowane, a dalej  wyłożone płytami  ażurowymi.  Na odcinku około 
300m,  aż  do  Stawu  II  spadek  koryta  jest  bardzo  duży  (>  1%)  –  charakterystyczny  dla  górskich 
potoków. Poniżej Stawu II krótkie fragmenty koryta zapewniają przepływ wód pomiędzy stawami.

Znaczny jest udział wód powierzchniowych stojących, zajmujących łącznie ponad 14ha terenu. 
W dolinie Potoku Leśnego występują zalewiska i  podmokłości  w nieckach osiadań terenu, których 
zasięg i charakter podlega dynamicznym zmianom. Znajduje się tu 7 stawów i kilka niewielkich oczek 
wodnych. W górnym biegu cieku (poniżej ul. Trzech Stawów) występują trzy niewielkie stawy o łącznej  
powierzchni 1,4ha, tworzące kaskadę. Staw I (4,4ha) zaczyna się około 300m w dół doliny. W jego 
sąsiedztwie,  po południowej  stronie ul.  Trzech Stawów,  znajduje  się  niewielki  staw o powierzchni 
0,3ha. Pozostałe stawy (Staw II – 1,1ha i Staw III – 2,4ha) znajdują się w sąsiedztwie autostrady A4.

Poza doliną Potoku Leśnego znajduje się Staw Grunfeld (pow. 4,5ha), powstały w wyrobisku 
pocegielnianym.

2.7. Gleby

Pokrywa  glebowa  wykształciła  się  przeważnie  na  zwięzłym  podłożu  glin  lekkich  i  średnich. 
W zachodniej  części  obszaru  dominują  gleby  bielicowe  i  pseudobielicowe,  natomiast  w  części 
wschodniej  -  gleby brunatne,  występujące na ogół  w odmianie  wyługowanej.  W północnej  części 
omawianego obszaru znaczny jest udział gleb inicjalnych wytworzonych na gruntach nasypowych.

Według ewidencji gruntów, użytki rolne występują na terenach rodzinnych ogrodów działkowych 
oraz w rejonie leśniczówki Muchowiec. Są to na ogół grunty orne klasy IVb i sporadycznie pastwiska 
klasy IV i V.

2.8. Szata roślinna, krajobraz

Roślinność obszaru opracowania stanowi mozaikę fitocenoz wodnych, szuwarowych i łąkowych, 
towarzyszących  zbiornikom  i  ciekom  wodnym,  zwłaszcza  w  najbardziej  bogatym  w  różnorodne 
gatunki, obszarze Katowickiego Parku Leśnego. Istotnym elementem szaty roślinnej są tu zbiorowiska 
leśne. Zaznacza się także udział roślinności synantropijnej oraz zieleni urządzonej. 

Roślinność  wodna i  szuwarowa  rozwija  się  głównie  w licznych  zbiornikach wodnych.  W toni 
wodnej  rozwijają  się  często  fitocenozy  budowane  przez  grążel  żółty  (Nuphar  luteum),  czasem 
z domieszką  grzybieni  białych  (Nyphaea  alba),  prawdopodobnie  sztucznie  wprowadzone 
do zbiorników jako rośliny ozdobne. Oba te gatunki podlegają częściowej ochronie prawnej. Ponadto 
odnotowywano w toni wodnej rdestnice (Potamogeton sp.) i wywłócznik (Myriophyllum). 

Linia  brzegowa  zbiorników  jest  słabo  rozwinięta.  Tworzą  je  niewielkie  płaty  szuwarów  – 
najczęściej  trzcinowego  (Phragmitetum  australis),  turzycowego  (Caricetum  gracilis),  pałkowego 
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(Typhetum latifoliae) oraz rzadziej  zbiorowiska z kosaćcem żółtym (Iridetum pseudacori),  ponikłem 
błotnym  (Eleocharitetum  palustris),  sitem  rozpierzchłym  (Juncus  effusus),  czy  sitowiem  leśnym 
(Scirpetum sylvatici). Są to najczęściej bardzo ubogie florystycznie płaty, w których oprócz gatunku 
dominującego odnotować można rośliny siedlisk  higrofilnych,  m.in.:  tarczycę  pospolitą  (Scutellaria  
galericulata),  karbieniec pospolity  (Lycopus europaeus),  psiankę słodkogórz (Solanum dulcamara), 
krwawnicę pospolitą (Lythrum salicornia),  mannę jadalną (Glyceria fluitans),  niezapominajkę błotną 
(Myosotis  palustris)  i  inne.  Wokół  stawu  Kąpielisko  wykształcają  się  niewielkie  fragmenty  muraw 
zalewowych z sitem spłaszczonym (Juncus compressus), babką wodną (Alisma plantago-aquatica) 
i sitem  sinym  (Juncus  inflexus).  Czasem wokół  stawów rozwijają  się  okrajki  nitrofilne  z  sadźcem 
konopiastym (Eupatorietum cannabini). 

Zbiorniki wodne, w szczególności te niewielkie i zarośnięte przez szuwary, pełnią istotną funkcję 
jako  miejsce  rozrodu  i  bytowania  płazów  (ropucha  szara,  żaba  trawna,  traszka  zwyczajna)  oraz 
ptactwa wodnego (głównie kaczki  krzyżówki).  Literatura wskazuje również na obecność na terenie 
akwenów  miejsc  zimowiska  dla  łysek,  łabędzia  niemego,  kokoszki  wodnej,  mewy  śmieszki.  
W zbiornikach i ciekach wodnych występują również ryby (leszcz, karp, lin, karaś, szczupak, kiełbie, 
słonecznice, płotki, okonie). Ponadto spotyka się tu liczne ślimaki, larwy owadów, a w zadrzewieniach 
nad potokiem ptaki oraz drobne ssaki. Tereny wokół stawów i śródleśne polany odwiedzają ponadto 
motyle – m.in. mieniak tęczowiec, paź królowej i rusałki (Tokarska-Guzik i in. 2002). 

Fragmenty  szuwarów  i  wilgotnych  łąk  rozwijają  się  również  wzdłuż  wylesionej  części  doliny 
Potoku Leśnego. Szczególnie cenne przyrodniczo są łąki wilgotne z rzędu Molinietalia reprezentujące 
związek Filipendulion i nawiązujące swoim składem florystycznym do zespołu Filipendulo-Geranietum. 
W  ich  strukturze  istotną  rolę  pełnią:  ostrożeń  warzywny  (Cirsium  oleraceum),  wiązówka  błotna 
(Filipendula ulmaria),  bodziszek błotny (Geranium palustre),  tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), 
firletka poszarpana (Lychnis flos-cuculi), śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), sitowie leśne 
(Scirpus sylvaticus). Niektóre płaty tych łąk są koszone. 

W  miejscach  zabagnionych  oraz  nad  brzegami  zbiorników  wodnych  występuje  także  łąka 
z sitowiem leśnym (Scirpetum sylvatici). W jej składzie gatunkowym, oprócz dominującego sitowia, 
spotkać można rośliny łąk wilgotnych – śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), tojeść pospolitą 
(Lysimachia vulgaris), sit rozpierzchły (Juncus effusus). W części użytkowanej rekreacyjnie występują 
pielęgnowane,  często  koszone  trawniki  z  udziałem  gatunków  odpornych  na  wydeptywanie 
i wykaszanie,  m.in.:  życicy  trwałej  (Lolium perenne),  koniczyny  białej  (Trifolium  repens),  stokrotki 
polnej (Bellis perennis), babki lancetowatej (Plantago lanceolata), mniszka lekarskiego (Taraxacum 
officinale), krwawnika pospolitego (Achillea millefolium). 

Wśród lasów przeważają  lasy liściaste  – grądy i  kwaśne dąbrowy,  a na siedliskach bardziej  
wilgotnych, wzdłuż cieków wodnych - łęgi olszowo-jesionowe. 

Łęg  olszowo-jesionowy  (Fraxino-Alnetum)  buduje  głównie  olsza  czarna  (Alnus  glutinosa) 
z domieszką  dębu  szypułkowego  (Quercus  robur)  i  brzozy  brodawkowatej  (Betula  pendula). 
W podroście występuje kruszyna pospolita (Frangula alnus), jarzębina (Sorbus aucuparia), dziki bez 
czarny (Sambucus nigra) i czeremcha amerykańska (Padus serotina). W runie odnotowano istotny 
udział gatunków higrofilnych: ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum), psianka słodkogórz (Solanum 
dulcamara), śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa), karbieniec pospolity (Lycopus europaeus), 
sitowie  leśne  (Scirpus  sylvaticus),  wiązówka  błotna  (Filipendula  ulmaria),  dzięgiel  leśny  (Angelica 
sylvestris), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris) i inne. W niektórych płatach tego łęgu (na południe 
od ul.  Trzech Stawów, na wschód od śródleśnych stawów) masowo występuje ciemiężyca zielona 
(Veratrum lobelianum), gatunek o charakterze górskim, podlegający ochronie. Na uwagę zasługują 
inne gatunki roślin o charakterze górskim, m. in. gęsiówka Hallera (Cardaminopsis halleri), kokoryczka 
okółkowa (Polygonatum verticillatum),  starzec Fuchsa (Senecio Fuchsii),  bez koralowy (Sambucus 
racemosa). 

Pozostałe  lasy  liściaste  reprezentują  zubożałe,  czasem  silnie  przekształcone  grądy  (Tilio-
Carpinetum)  lub  kwaśne  dąbrowy  (Molinio  arundinacae-Quercetum roboris).  Drzewostan  kwaśnej 
dąbrowy buduje dąb szypułkowy i bezszypułkowy (Quercus robur i Q. petraea) z domieszką brzozy 
brodawkowatej  (Betula  pendula)  i  olszy  czarnej  (Alnus  glutinosa).  W  runie  występują  gatunki 
higrofilne:  ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum),  tojeść pospolita (Lysimachia  vulgaris),  śmiałek 
darniowy (Deschampsia caespitosa), trzęślica trzcinowata (Molinia arundinaceae) oraz gatunki lasów 
liściastych:  czworolist  pospolity  (Paris  quadrifolia),  kostrzewa  olbrzymia  (Festuca  gigantea), 
kokoryczka  wielokwiatowa  (Polygonatum  multiflorum).  W  drzewostanach  grądów  dominuje  dąb 
szypułkowy  (Quercus  robur),  a  w  domieszce  występuje  lipa  drobnolistna  (Tilia  cordata),  klon 
zwyczajny  i  jawor  (Acer  platanoides i  A.  pseudoplatanus),  buk  (Fagus  sylvatica),  dąb  czerwony 
(Quercus rubra), brzoza brodawkowata (Betula pendula). W podszycie, oprócz gatunków budujących 
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drzewostan, pojawia się jarzębina (Sorbus aucuparia), dziki bez czarny (Sambucus nigra) i kruszyna 
pospolita (Frangula alnus). W runie występują gatunki lasów liściastych: czworolisty pospolity (Paris 
quadrifolia), zawilec gajowy (Anemone nemorosa), poziomka pospolita (Fragaria vesca), kostrzewa 
olbrzymia (Festuca gigantea), a często masowo turzyca drżączkowata (Carex brizoides), której obfite 
występowanie świadczy o postępującej degeneracji tych płatów. 

Istotnym  elementem  szaty  leśnej  Katowickiego  Parku  Leśnego  są  bory  mieszane  (Querco 
roboris –Pinetum) z drzewostanem dębowo-sosnowym. W runie pojawiają się liczniej  niż w innych 
zbiorowiskach leśnych gatunki borowe: borówka czernica (Vaccinium myrtyllus), gruszyczka mniejsza 
(Pyrola minor), trzcinnik owłosiony (Calamagrostis villosa). W kompleksie leśnym od strony ogrodów 
działkowych  znajdują  się  szkółki  leśne  (uprawa  głównie  świerka,  w  mniejszym  stopniu  drzew 
liściastych). Płaty lasów w większości są dobrze zachowane. Są one ostoją gatunków chronionych 
i górskich, które koncentrują się głównie w południowej części terenu.

Północną  część  terenu  opracowania  stanowią  obszary  zabudowane  oraz  ogrody  działkowe. 
W kompleksie ogrodów działkowych znajduje się Staw Grünfeld, kiedyś podlegający ochronie w formie 
użytku ekologicznego. Linia brzegowa nie jest szczególnie rozwinięta ze względu na strome skarpy 
zbiornika.  Brzegi  porastają  trzcinowiska  (Phragmitetum  australis),  szuwar  pałki  szerokolistnej 
(Typhetum  latifoliae)  oraz  zarośla  wierzbowe.  Staw  przedstawia  dużą  wartość  przyrodniczą 
ze względu na miejsce rozrodu płazów oraz lęgów ptaków wodno-błotnych. 

Na obszarach zurbanizowanych występuje roślinność ruderalna z udziałem gatunków o szerokiej  
tolerancji ekologicznej – trzcinnka piaskowego (Calamagrostis epigejos), bylicy pospolitej (Artemisia  
vulgaris),  marchwi  zwyczajnej  (Daucus  carota)  oraz  gatunków  obcego  pochodzenia  -  nawłoci 
kanadyjskiej (Solidago canadensis) i rdestu ostrokończystego (Reynoutria japonica). Na nieużytku tym 
pojawia się nalot drzew – głównie robinii  akacjowej (Robinia pseudoaccacia), topoli  osiki (Populus 
tremula)  oraz  pojedyncze  okazy  wierzby  białej  (Salix alba).  Na  wschód  od  ulicy  Szybowcowej 
do lotniska przylega niewielki fragment wielogatunkowego lasu liściastego. W drzewostanie występują 
klon zwyczajny (Acer platanoides) i jawor (Acer pseudoplatanus), lipa drobnolistna (Tilia cordata), dąb 
szypułkowy  (Quercus  robur)  oraz  obce  gatunki  topoli  (Populus  sp.)  i  robinia  akacjowa  (Robinia 
pseudoaccacia).  Runo  jest  słabo  wykształcone,  tworzą  je  głównie  jeżyny  (Rubus sp.),  trzcinnik 
piaskowy  (Calamagrostis  epigejos),  orlica  pospolita  (Pteridium  aquilinum),  konwalijka  dwulistna 
(Majanthemum bifolium), borówka czernica (Vaccinium myrtyllus). 

Obszar opracowania przedstawia ponadprzeciętne wartości przyrodnicze w skali miasta. Poprzez 
mozaikę  siedlisk  zapewnia  warunki  bytowania  wielu  gatunkom  roślin  i  zwierząt,  w  tym  rzadkich 
regionalnie i chronionych. Przez dolinę Potoku Leśnego i jego dopływów przebiegają istotne korytarze 
ekologiczne  umożliwiające  migrację  roślin  i  zwierząt.  Ze  względu  na  wartości  przyrodnicze 
i krajobrazowe oraz ważne funkcje społeczne obszar ten był proponowany do objęcia ochroną prawną 
(zespół  przyrodniczo-krajobrazowy,  m.  in.  Tokarska-Guzik  i  in.  1994,  1999,  2002)  –  taka  forma 
ochrony  nie  została  ustanowiona.  Istotne  jest  również  zachowanie  powiązań  z  innymi  obszarami 
południowej części miasta, zwłaszcza z kompleksem Lasów Murckowskich.

2.9. Ochrona przyrody

W granicach obszaru planu nie występują tereny lub obiekty objęte formami ochrony przyrody. 
W przeszłości  formą  ochrony  przyrody,  jako  użytek  ekologiczny,  był  objęty  Staw  Grunfeld. 
W opracowaniach  waloryzacyjnych  proponuje  się  objęcie  ochroną  Katowickiego  Parku  Leśnego 
w formie  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego  (co  może  zostać  ustanowione  w  procedurze 
niezależnej od ustaleń planu miejscowego).

W  obszarze  Katowickiego  Parku  Leśnego,  w  terenach  leśnych  oraz  zieleni  urządzonej,  
stwierdzono (na podstawie ogólnej  obserwacji  terenowej  z 2009 r.)  obecność roślin podlegających 
ochronie na mocy Rozporządzenia w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną:

- kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine),

- kruszyna pospolita (Frangula alnus),

- konwalia majowa (Convallaria majalis),

- goryczka trojeściowata (Gentiana asclepiadea),

- buławnik mieczolistny (Cephalanthera longifolia),

- listera jajowata (Listera ovata),

- zimowit jesienny (Colchicum autumnale),

- ciemiężyca zielona (Veratrum lobelianum),
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- porzeczka czarna (Ribes nigrum),

- barwinek pospolity (Vinca minor),

- kruszyna pospolita (Viburnum opulus),

- bluszcz pospolity (Hedera helix),

- przylaszczka pospolita (Hepatica nobilis),

- kopytnik pospolity (Asarum europaeum).

2.10. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków

Na obszarze objętym planem zlokalizowane są dwa zespoły wartościowej zabudowy zabytkowej:

- zabudowa usługowa dawnego dworca lotniska Muchowiec chroniona wpisem do rejestru zabytków 
nr  A/439/15  –  zespół  złożony  z  trzech  obiektów  połączonych  w  parterze  komunikacyjnymi 
łącznikami  (1926 r.,  neoklasycyzm,  projektant  Tadeusz  Michejda),  całość  stanowi  symetryczny 
układ z centralną częścią główną (budynek administracyjny) oraz dwoma lustrzanymi skrzydłami 
po bokach (gastronomia, biura);

- zabudowa mieszkaniowa przy ul. Krzemiennej 8, 10, 11, 12, 13 i 14 objęta ochroną poprzez ujęcie 
w  Gminnej  i  Wojewódzkiej  Ewidencji  Zabytków –  zespół  willi  z  ogrodami  (lata  30  XX w.,  styl 
funkcjonalizm).

Zgodnie ze stanowiskiem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz 
Biura Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Katowice, ochroną na mocy planu należy objąć ww. 
obiekty oraz określić ochronę obszarową, w ramach strefy ochrony konserwatorskiej chroniącej układ 
zabudowy i najbliższe zagospodarowanie w obrębie działek budowlanych.

Na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 
Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach (Uchwała Nr XL/823/05 Rady Miasta 
Katowice z 25 kwietnia 2005 r.) ochronie podlega zespół zabudowań Leśnictwa Muchowiec (zespół 
trzech  budynków)  przy  ul.  Francuskiej  181  (działka  2/39,  km  71).  Wartościowy  pod  względem 
kulturowym i  architektonicznym jest  również  budynek dawnej  cegielni  przy  ul. Ceglanej  8  (koniec 
XIX w., styl historyzm ceglany prosty). Jednak ochrona tych dwóch wymienionych zabudowań nie jest 
potwierdzona w obowiązujących dokumentach konserwatorskich – uznaje się ją więc za nieaktualną.

W granicach planu występuje stanowisko archeologiczne ze strefą obserwacji, zgodnie z Krajową 
Ewidencją Zabytków Archeologicznych: AZP 98-48/8 - ślad osadnictwa, epoka kamienna, na działce 
1/18, km 69, pomiędzy lotniskiem a ul. Trzy Stawy (tereny leśne).

2.11. Zagrożenia środowiska

2.11.1. Prognozowane skutki planowanej eksploatacji górniczej

Eksploatację  węgla  kamiennego  pod  obszarem  objętym  planem  będzie  prowadzić  KWK 
„Murcki - Staszic”  Ruch  „Staszic”  w  granicach  terenu  górniczego  „Giszowiec  I”.  W  horyzoncie 
obowiązującej koncesji, tj. do 2020 r., eksploatowane będą pokłady 402 i 510. Skutkować to będzie 
obniżeniami terenu w obszarze planu - w najbardziej krytycznym miejscu parku leśnego, w rejonie na 
wschód od dawnego stadionu KS Start, w zależności od źródła informacji, wynoszącymi:

- do 5m według danych pozyskanych na potrzeby sporządzania planu (2012 r, KWK „Murcki - Staszic” 
Ruch „Staszic”);

- do  1,5m  według  danych  ujawnionych  w  aktualnym  opracowaniu  ekofizjograficznym  dla  miasta 
Katowice (2014 r.).

W  dalszej  perspektywie,  przy  założeniu  wyeksploatowania  wszystkich  udokumentowanych 
zasobów (tzw. eksploatacja docelowa), sumaryczne obniżenia terenu mogą być znacznie większe.  
Według prognozy eksploatacji docelowej, wykonanej w 2008 r. największe wartości obniżeń (około 
7m)  miały  wystąpić  w rejonie  południowej  granicy  omawianego  obszaru  na  wschód  od  stadionu. 
Szacuje się, że w okresie od 2008 do 2014 r. teren obniżył się już o ok. 1,5m.

Prognozowane odkształcenia terenu osiągną maksymalną wartość III kategorii. W zależności od 
źródła informacji i okresu udostępnienia danych przez KWK „Murcki - Staszic” Ruch „Staszic” strefa 
docelowych wpływów III kategorii obejmie:

- według danych pozyskanych na potrzeby sporządzania planu (2012 r) - połowę lotniska „Muchowiec” 
(od  strony  południowo-zachodniej),  część  ogrodów  działkowych  wraz  z  enklawą  zabudowy 
mieszkaniowej  przy  ul. Muchowiec  (na  zachód  od  ul. Francuskiej),  a  także  główną  część 
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infrastruktury  rekreacyjnej  Katowickiego  Parku  Leśnego  od  „Stawu  I”  (w  całości)  na  wschodzie 
sięgając do ok. 300m na zachód od ul. Francuskiej (w kierunku przebiegu ul. Gawronów);

- według danych ujawnionych w opracowaniu ekofizjograficznym (2014 r.) - południową część lotniska 
„Muchowiec”  oraz  fragment  Katowickiego  Parku  Leśnego  w centralnej  części  wzdłuż  ul.  Trzech 
Stawów (mniej więcej od połowy obszaru „Stawu I” do połowy obszaru dawnego stadionu KS Start).

Jak wynika z aktualnego opracowania ekofizjograficznego z 2014 r. w okresie do końca obowiązującej 
koncesji zasięg wpływów III kategorii  będzie mniejszy – pokazano na mapie stanowiącej załącznik 
graficzny do niniejszej prognozy.

Wstrząsy  górotworu  indukowane  robotami  górniczymi  prognozowane  są  krótkookresowo 
(w planach  ruchu  zakładów  górniczych).  Według  aktualnych  danych  wstrząsy  (o  wartościach 
w przedziale 120 - 230mm/s2) mogą być najsilniej odczuwane na powierzchni w południowej części 
obszaru planu.

Osiadania  terenu  doprowadzą  do  znacznego  pogłębienia  się  niecki  obniżeniowej  w  dolinie 
Potoku Leśnego pomiędzy Stawem I a ul. Francuską. Docelowe ukształtowanie terenu w tym rejonie 
uniemożliwi  grawitacyjne odwodnianie części terenu - należy spodziewać się powstania zalewiska,  
które  w okresie  do końca ważności  koncesji  może osiągnąć powierzchnię  około  12ha.  Zalewisko 
obejmie teren w rejonie Stawu I, tworząc z nim ciągłą powierzchnię wodną. W dalszej perspektywie 
niecka będzie się pogłębiać, a zalewisko rozszerzać do około 26ha. Zalewisko wywoła niepożądane 
zmiany środowiska przyrodniczego oraz degradację infrastruktury Katowickiego Parku Leśnego.

W związku z rozwojem niecki obniżeń terenu nastąpią zmiany w układzie sieci rzecznej. Będą 
one  miały  zasięg  lokalny,  ograniczony  do  fragmentu  zlewni  Potoku  Leśnego  na  obszarze 
Katowickiego Parku Leśnego. W obszarze objętym prognozowanymi obniżeniami terenu (eksploatacja 
docelowa)  profil  podłużny  Potoku  Leśnego  ulegnie  silnemu  przeobrażeniu  -  na  wysokości 
ul. Francuskiej nachylenie koryta (dna doliny) znacząco się zwiększy, następnie spadek będzie coraz 
mniejszy  i  około  500m  poniżej  ul.  Francuskiej  wystąpią  przeciwspadki,  które  utrzymają  się  do 
wysokości Stawu I.

Zmiany  w  układzie  zwierciadła  I  poziomu  wód  podziemnych  w  strefie  osiadań  terenu  oraz 
bezpośrednim  otoczeniu  będą  bardzo  znaczne.  Wewnątrz  niecki  obniżeniowej  nastąpi  miejscami 
przecięcie zwierciadła wód podziemnych z powierzchnią terenu (powstaną zalewiska), na fragmentach 
terenu wody gruntowe będą zalegać tuż pod powierzchnią (tereny podmokłe). Ponadto część terenów 
może ulec przesuszeniu (rejon ul. Francuskiej, okolice zapory przy Stawie I).

W  wyniku  dużych  zmian  stosunków  wodnych  zagrożonych  będzie  wiele  wartościowych 
ekosystemów, zwłaszcza  wodnych, leśnych i  łąkowych oraz siedlisk chronionych roślin i  zwierząt.  
W sprzyjających okolicznościach mogą pojawić się jednak nowe wartościowe siedliska hydrogeniczne, 
prowadzące do wzrostu bioróżnorodności.

Należy  zaznaczyć,  że  poddane  analizie  skutki  eksploatacji  długoterminowej  (docelowej),  
wykraczające  w  czasie  daleko  poza  termin  obowiązywania  aktualnej  koncesji,  należy  traktować 
orientacyjnie, gdyż wiele założeń, zwłaszcza ekonomicznych, przyjętych do prognozowania, może się 
w przyszłości zdezaktualizować.

2.11.2. Stan sanitarny powietrza

Według  podziału  na  strefy  służące  ocenie  jakości  powietrza  w  województwie  śląskim, 
analizowany  obszar  należy  do  strefy  Aglomeracji  Górnośląskiej.  Ocena  roczna  jakości  powietrza 
w województwie  śląskim (2013  r.)  zalicza  Aglomerację  Górnośląską  z  uwagi  na  ochronę  zdrowia 
do klasy  C  (najmniej  korzystnej),  charakteryzującej  się  przekroczeniem  norm  w  zakresie  pyłu 
zawieszonego PM10, benzo(α)pirenu i dwutlenku azotu.

Konsekwencją  zaliczenia  strefy  do  klasy  C  było  opracowania  programu  ochrony  powietrza. 
(Program  ochrony  powietrza  dla  stref  województwa  śląskiego,  w  których  stwierdzone  zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu - uchwała Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa 
Śląskiego  z  dnia  16  czerwca  2010  r.).  W  programie  za  niezbędne  do  przywrócenia  poziomów 
substancji  w  powietrzu  do  poziomów  nieprzekraczających  standardów  jego  jakości  uznano 
zmniejszenie niskiej emisji oraz redukcję emisji na obszarach przekroczeń norm pyłu zawieszonego 
PM10 i benzo(a)pirenu.

Za najważniejsze  działania  niezbędne do przywrócenia  poziomów substancji  w powietrzu  do 
poziomów nieprzekraczających standardów jakości powietrza przyjęto:

- działania  dotyczące  zmniejszenia  niskiej  emisji,  która  w  głównej  mierze  wpływa  na  jakość  
powietrza w województwie śląskim;
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- działania  związane  z  transportem  zwłaszcza  miejskim  -  ze  względu  na  bezpośrednie  
oddziaływanie na ludzi;

- inne powodujące duże  redukcje emisji  na obszarach przekroczeń  norm pyłu  zawieszonego  
PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Według  Programu  kierunkiem  koniecznym  do  osiągnięcia  redukcji  w  zakresie  emisji  
powierzchniowej jest modernizacja lub likwidacja indywidualnych źródeł spalania opalanych węglem. 
Wskazuje  się  na  potrzebę  kontynuowania  programów  ograniczania  niskiej  emisji,  modernizacji  
i rozwoju systemów ciepłowniczych (zdalaczynnych), kontrolę spalania odpadów przez mieszkańców.

Spośród konkretnych działań wymienia się m.in.:

- aktualizację i kontynuację Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) i stworzenie systemu  
organizacyjnego w celu jego realizacji,

- realizację PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do  
uzyskania wymaganego efektu ekologicznego,

- uwzględnianie  w  planach  zagospodarowania  przestrzennego  wymogów  dotyczących  
zaopatrywania mieszkań  w ciepło z nośników nie powodujących nadmiernej  „niskiej  emisji”  
PM10 oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” miasta ze  
szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie.

Według danych monitoringu  prowadzonego na  automatycznych  stacjach pomiarowych  WIOŚ 
w Katowicach  (ul. Kossutha,  ul. Górnośląska/Plebiscytowa),  średnioroczne  stężenie  pyłu 
zawieszonego wahało  się  w latach 2006 -  2013 w przedziale  40-59µg/m3 (wartość  dopuszczalna 
wynosi  40µg/m3).  Stężenia  średnioroczne  NO2,  które  wahały  się  w granicach  30-63µg/m3 (norma 
40µg/m3),  nie  przekraczały  wartości  dopuszczalnych  na  stacji  przy  ul.  Kossutha,  natomiast 
przekroczenia występowały przy autostradzie A1 (stacja ul. Górnośląska/Plebiscytowa).

Stan  sanitarny  powietrza  atmosferycznego  nie  odbiega  znacząco  od  warunków  panujących 
w szerszym  otoczeniu.  Jest  kształtowany  przez  czynniki  zewnętrzne.  Mniejsze  zanieczyszczenie 
powietrza  występuje  w  południowej  części  obszaru,  znajdującego  się  pod  korzystnym  wpływem 
kompleksów leśnych i zadrzewień. W sąsiedztwie głównych ciągów drogowych zanieczyszczenie się 
zwiększa, zwłaszcza związkami azotu i węglowodorami.

2.11.3. Skażenie gleb

W rejonie opracowania nie były prowadzone kompleksowe badania gleb na zawartość w nich 
metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń. 

Wyniki pomiarów dla innych części miasta dają podstawę do uznania za bardzo prawdopodobne, 
że  gleby  na  tym  terenie  mogą  nie  spełniać  standardów określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  
Środowiska z dnia 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi.

Prawdopodobnie najbardziej  zanieczyszczone są gleby i  grunty  w sąsiedztwie  autostrady A4 
oraz grunty nasypowe i ich otoczenie.

2.11.4. Zagrożenie wystąpieniem powodzi

Niewielkie  zagrożenie pojawienia się podtopień występuje w dolinie Potoku Leśnego, głównie 
w obrębie tworzącej się niecki obniżeniowej. Zjawiska te mogą pojawić się po wystąpieniu opadów 
o charakterze  nawalnym  lub  rozlewnym.  W  wyniku  eksploatacji  węgla  zagrożenie  powodziowe, 
w miarę  rozwoju  niecki  obniżeniowej,  będzie  się  zwiększać.  W  okresach  mokrych,  przy  ogólnie 
wysokim  poziomie  wód  gruntowych  będą występować  podtopienia  związane z  szybkim  rozwojem 
przestrzennym zalewisk.

W  okresach  letnich  deszczy  rozlewnych  lub  dużych  wiosennych  roztopów  możliwe  jest 
występowanie  z  brzegów  (od  strony  zachodniej)  stawów  położonych  na  południe  od  autostrady 
(podtopione mogą być fragmenty zadrzewień i ścieżek spacerowych).

2.11.5. Jakość wód

W  ramach  monitoringu  operacyjnego  prowadzonego  przez  WIOŚ  w  Katowicach  w  2013  r. 
badane były wody Potoku Leśnego, tuż przed ujściem do Rawy.

Potok Leśny charakteryzuje się III klasą (stan/potencjał umiarkowany) elementów biologicznych, 
I klasą  (stan  bardzo  dobry/potencjał  maksymalny)  elementów  hydromorfologicznych,  II  klasą 
(stan/potencjał  dobry)  elementów  fizykochemicznych,  w  tym  również  w  przypadku  specyficznych 
zanieczyszczeń  syntetycznych  i  niesyntetycznych.  Przekłada  się  to  na  ogólnie  na  umiarkowany 
stan/potencjał ekologiczny.
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Na  terenie  opracowania  można  się  spodziewać  nieco  lepszej  jakości  wód,  niż  w  przekroju 
pomiarowym, gdyż w górnym biegu ciek odwadnia głównie tereny leśne. W tej części zlewni niewiele 
jest też źródeł zanieczyszczeń.

Zgodnie  z  Komunikatem  nr  1  Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego 
w Katowicach z 18.05.2009 r., stan wody w Stawie III, gdzie znajduje się zorganizowane kąpielisko, 
był  zły,  co skutkowało orzeczeniem o nieprzydatności wody do kąpieli.  W kolejnych latach można 
zaobserwować poprawę stanu sanitarnego wody.  W sezonie letnim 2014 woda była przydatna do 
kąpieli.

Wody powierzchniowe  wymagają  szczególnej  ochrony  (ograniczania  form zagospodarowania 
terenów  mogących  stanowić  zagrożenie  dla  jakości  wód  powierzchniowych,  sprawny  system 
odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków,  niedopuszczalne  jest  składowanie  odpadów).  W  obrębie 
Katowickiego  Parku  Leśnego  oraz  kompleksu  ogrodów  działkowych  wraz  ze  Stawem  Grunfeld 
(pomiędzy ul.  Ceglaną - Meteorologów i Francuską oraz lasami od południa) nie należy stosować 
odpadów górniczych w pracach budowlanych.

Wody podziemne zasilane z rejonu opracowania mają niewielkie znaczenie gospodarcze.  Nie 
występują użytkowe poziomy wód podziemnych. Wymagana jest jedynie zwykła ochrona gruntu i wód 
infiltrujących w głąb górotworu, zapewniana przez sprawny system kanalizacji służący do zbiorowego 
odprowadzania ścieków. 

Jakość wód gruntowych była kontrolowana w ramach monitoringu państwowego w piezometrze 
na  lotnisku  Muchowiec.  W latach  2001-2002 ogólna  jakość  wód  była  dobra  (klasa  Ib),  w  2003r. 
gwałtownie się pogorszyła (klasa III). W kolejnych latach nie prowadzono już kontroli wód gruntowych 
w omawianym rejonie.

2.11.6. Hałas

Obszar  planu  otoczony  jest  drogami  i  liniami  kolejowymi,  stanowiącymi  zagrożenie  dla 
środowiska. Główne uciążliwości, często skutkujące przekroczeniem standardów jakości środowiska, 
są związane z rozprzestrzenianiem się hałasu komunikacyjnego. Od północy obszar planu sąsiaduje 
z autostradą A4, charakteryzującą się bardzo wysoką uciążliwością akustyczną z uwagi na ogromne 
natężenie ruchu i duże prędkości przelotowe pojazdów. Nieco mniejszą, ale również bardzo dużą, 
uciążliwością  cechuje  się  ul. Pszczyńska.  Drogi  te  krzyżują  się  w  węźle  Murckowska,  którego 
obecność dodatkowo wpływa niekorzystnie na klimat akustyczny. Pozostałe drogi i linie kolejowe są 
uciążliwe w dużo mniejszym stopniu.

Dane dotyczące zagrożenia hałasem komunikacyjnym dostarcza Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta Katowice (2010 r.) oraz Mapy akustyczne dla dróg krajowych (GDDKiA, 
2011 r.).  Równoważne  poziomy  dźwięku  wyliczono  według  wskaźników  LDWN i  LN,  które  mają 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki ochrony przed hałasem.

W porze  całej  doby (wskaźnik  LDWN),  w  miejscach  niechronionych  ekranami  akustycznymi, 
w pasie  od  60m do  150m od  autostrady,  natężenie  hałasu  przekracza  75dB.  Wartość  70dB jest 
przekroczona przy autostradzie  w pasie  od 150m -  w miejscu chronionym ekranem akustycznym 
(dolina  Potoku Leśnego)  do 350m u zbiegu  ul.  Meteorologów do ul.  Francuskiej,  gdzie  na hałas 
pochodzący  od  autostrady  nakłada  się  hałas  generowany  przez  obie  ulice.  W  rejonie  węzła 
Murckowska taki poziom hałasu sięga przeciętnie na odległość około 250m od jezdni, natomiast przy 
ul. Pszczyńskiej  - około 70m. Poziom 65dB jest przekroczony w pasie 500 - 600m od autostrady i co  
najmniej  250m  od  ul. Pszczyńskiej.  Poziom  60dB  obejmuje  już  większość  obszaru  planu  (poza 
częścią południowo-zachodnią).

W porze nocy (wskaźnik LN) natężenie hałasu komunikacyjnego jest ogólnie mniejsze. Hałas 
o wartości  przekraczającej  70dB  występuje  w  strefie  położonej  bezpośrednio  przy  jezdniach 
autostrady. Wartość przekraczająca 65dB jest charakterystyczna w pasie maksymalnie do 150m od 
autostrady, natomiast w przypadku ul. Pszczyńskiej mieści się praktycznie w pasie drogowym. Izofona 
60dB przyjmuje podobny zasięg przestrzenny,  jak wartość 70dB charakterystyczna  dla  pory całej 
doby, zaś zasięg wartości 55dB są zbliżony do izofony 65dB w porze całej doby.

Dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  reguluje  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska 
z dnia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr  120,  poz.  826)  w  brzmieniu  ustalonym  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  1 
października  2012  r.  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu 
w środowisku (Dz.  U. z 2012 r., poz. 1109), które weszło w życie w dniu 23 października 2012 r. 
Zmiana rozporządzenia zwiększyła wartości dopuszczalnych poziomów hałasu generowanego przez 
drogi i linie kolejowe, przy utrzymaniu norm dotyczących pozostałych obiektów i działalności będących  
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źródłem hałasu.

Interpretacja  map  akustycznych,  na  których  wyznaczono  izofony  hałasu  wg  wartości 
nawiązujących do zmienionego w 2012 r. rozporządzenia, jest nieco utrudniona. Ogólnie zagrożenie 
wystąpieniem  ponadnormatywnego  hałasu  znacznie  się  obniżyło.  O  przekroczeniu  wartości 
dopuszczalnych hałasu decyduje hałas generowany w porze nocnej. Szacuje się, że przekroczenie 
wartości dopuszczalnych hałasu jest możliwe w pasie do ok. 400m od krawędzi jezdni autostrady A4 -  
w  rejonie  węzła  „Francuska”  oraz  do  ok.  300m  na  wschód  od  tego  terenu.  W  sąsiedztwie 
ul. Pszczyńskiej przekroczenia nie powinny sięgać na większą odległość niż 100m.

Znaczną  uciążliwością  akustyczną  cechuje  się  również  Lotnisko  Muchowiec.  Oddziaływanie 
akustyczne lotniska określono z uwzględnieniem prognozy dwukrotnego zwiększenia ilości startów 
i lądowań samolotów do 2020 r. Wyznaczone izofony 55 i 60dB dla LAeq D (pora dnia) będą wykraczać 
poza teren lotniska. 

W strefie  ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu  nie  występują  inne  tereny,  dla  których 
obowiązywałaby wartość dopuszczalna 61dB (tereny szpitali, domów opieki społecznej).

2.11.7. Pozostałe zagrożenia

Promieniowanie elektromagnetyczne

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane 
w rejonie skrzyżowania ul. Francuskiej i Ceglanej na dachach średnio wysokich i wysokich budynków:

- PTK Centertel sp. z o.o., GSM 900, Francuska 70,

- P4 Spółka z o.o., UMTS, Francuska 80,

- PTK Centertel Spółka z o.o., UMTS, GSM 900, GSM 1800, Francuska 101,

- Polkomtel S.A, UMTS, GSM 900, GSM 1800, ul. Ceglana 4 i 6;

oraz napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV GPZ Brynów – 
GPZ Francuska. 

Usytuowanie stacji bazowych telefonii komórkowej nie jest konfliktowe w stosunku do obecnego 
zagospodarowania terenu. Według obowiązujących przepisów,  stacje bazowe telefonii  komórkowej 
spełniające  warunki  minimalnych  odległości  anten  od  miejsc  dostępnych  dla  ludzi  (uzależnione 
od mocy nadajników) nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko. 

Nie przeprowadza się w związku z tym oceny oddziaływania na środowisko,  co w niektórych 
przypadkach  może  skutkować  wystąpieniem  istotnie  podwyższonego  poziomu  natężenia  pól 
elektromagnetycznych w wyniku synergicznego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 
z kilku sąsiadujących źródeł.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Na obszarze opracowania i w jego sąsiedztwie nie ma zakładów stwarzających ryzyko poważnej  
awarii. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą zatem wiązać się z potencjalnym wystąpieniem 
awarii bądź wypadków drogowych z udziałem substancji niebezpiecznych.

Towary niebezpieczne są przewożone autostradą A4 i drogą krajową nr 86 (ul.  Pszczyńska).  
W przypadku  wystąpienia  poważnej  awarii  podczas  transportu  substancji  niebezpiecznych  może 
nastąpić bezpośrednie skażenie środowiska,  polegające na wylaniu substancji  do środowiska oraz 
skażenie  pośrednie,  związane  z  wybuchem  lub  pożarem  substancji  niebezpiecznej  w  wyniku 
katastrofy lub wypadku z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne.

Bezpośrednie  skażenie  środowiska dotyczy  gleby  oraz  wód  powierzchniowych  i  podziemnych. 
Zasięg  oddziaływania  wylanej  substancji  zależy  od  jej  ilości  i  charakteru,  a  także  od  elementu 
środowiska, jego wrażliwości i zdolności do transportu substancji na dalsze odległości. Ograniczenie 
potencjalnych skutków zależy przede wszystkim od jak najszybszego podjęcia działań ratunkowych 
i ich sprawnego przeprowadzenia:

- gleba:  miejscowe  skażenie  powierzchni  ziemi,  możliwe  do  usunięcia  po  zdjęciu  wierzchniej 
warstwy  gleby;  sposób neutralizacji  skutków skażenia  i  rekultywacja  terenu  zależą  od rodzaju 
substancji,  jej  ilości  i  powierzchni  skażenia,  często  następuje  czasowe  wyłączenie  miejsca 
katastrofy  spod  dotychczasowego  użytkowania;  w  zależności  od  rodzaju  substancji  i  stopnia 
rozprzestrzenienia skutki awarii  mogą się okazać odwracalne; w granicach opracowania nie ma 
gleb  użytkowanych  rolniczo,  których  zanieczyszczenie  mogłoby  spowodować  długotrwałe  lub 
zupełne wykluczenie z produkcji rolnej;
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- wody  powierzchniowe:  skażenie  nie  ogranicza  się  do  miejsca  awarii,  jest  najszybciej 
rozprzestrzeniane wraz z nurtem, zanieczyszczenia mogą infiltrować w głąb podłoża;  usuwanie 
skutków  skażenia  wymaga  kompleksowego  działania  zespołu  wyspecjalizowanych  jednostek 
i często  czasowego  wyłączenia  okolic  katastrofy  spod  dotychczasowego  użytkowania; 
w zależności  od  rodzaju  substancji  i  stopnia  rozprzestrzenienia  skutki  awarii  są  odwracalne 
w dłuższym  okresie;  na  omawianym  obszarze  potencjalne  zagrożenie  skażeniem  wód 
powierzchniowych dotyczy Potoku Leśnego i wód stojących;

- wody podziemne: przedostanie się substancji  niebezpiecznej do środowiska wód podziemnych 
powoduje  najbardziej  rozległe,  najtrudniejsze  do  oszacowania  pod  względem  zakresu 
przestrzennego skażenia:  całkowite  skażenie poziomu wodonośnego i  wody w ujęciach,  skutki 
skażenia są często nieodwracalne; ryzyko skażenia wód podziemnych może zostać ograniczone 
poprzez skierowanie wód opadowych z jezdni i placów manewrowych do kanalizacji deszczowej z 
zastosowaniem podczyszczania w separatorach substancji ropopochodnych (urządzenia takie nie 
są jednak przewidziane do zatrzymania większej ilości zanieczyszczających substancji); szybkie 
usunięcie  zanieczyszczeń  gruntu  przez  służby  ratownicze  może  zabezpieczyć  przed  ich 
przeniknięciem  do  wód  gruntowych;  w  rejonie  opracowania  zagrożenie  może  dotyczyć  płytko 
występujących wód zaskórnych,  tworzących pierwszy,  nieciągły poziom wodonośny (nie ma on 
znaczenia  użytkowego);  przenikanie  zanieczyszczeń  do  głębszych  warstw  litosfery  ograniczają 
słaboprzepuszczalne i nieprzepuszczalne utwory w stropie osadów karbonu.

Pośrednie  skażenie  środowiska.  Zagrożenie  życia  i  zdrowia  ludzi  oraz  środowiska  w  wyniku 
wypadku z udziałem pojazdu przewożącego substancje niebezpieczne katastrof jest poważne. Skutki 
w środowisku zależą od rodzaju substancji niebezpiecznej. 

Zasięg  pożaru  i  wybuchu  oraz  ich  rozprzestrzenianie  są  zależne  od  rodzaju  substancji 
niebezpiecznej. W przypadku paliw, najczęściej przewożonych towarów niebezpiecznych, szczególnie 
wybuch i pożar propanu-butanu są bardzo groźne w skutkach (prędkość rozprzestrzeniania się fali  
ogniowej  jest  szybsza  od  emisji).  Potencjalny  zasięg  oddziaływania  może  nastąpić  do  300m 
od miejsca wypadku. Ograniczanie ryzyka wystąpienia poważnych awarii podczas transportu towarów 
niebezpiecznych polega przede wszystkim na stwarzaniu warunków technicznych i organizacyjnych 
transportu minimalizujących takie ryzyko.

Inne obiekty potencjalnie zagrażające środowisku

Do obiektów zaliczanych  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko, 
stanowiących źródło potencjalnych uciążliwości,  należą:  drogi  (autostrada A4 oraz ul.  Pszczyńska, 
Meteorologów,  Francuska i  Lotnisko),  linia  kolejowa  CTL Logistics,  infrastruktura techniczna  (linia 
elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV, gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia, stacje 
redukcyjno – pomiarowe gazu, wodociągi magistralne), urządzenia hydrotechniczne Stawu I, lotnisko 
oraz „Szyb V” zakładu górniczego KWK „Murcki - Staszic”.
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3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji projektowanego dokumentu planu miejscowego

W  przypadku  braku  realizacji  projektowanego  dokumentu,  środowisko  obszaru  opracowania 
będzie podlegało zmianom w zakresie możliwym w świetle obowiązujących przepisów, w tym prawa 
miejscowego.  Większość omawianego obszaru nie posiada miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego,  obowiązują ustalenia sześciu planów miejscowych obejmujących 15%  powierzchni 
obszaru opracowania (głównie w jego północnej części oraz w rejonie stawu Grunfeld). 

W związku z powyższym większość inwestycji  będzie (lub już jest) realizowana na podstawie 
decyzji  o  warunkach  zabudowy.  Aktualnie  w  obszarze  planu  wydano  już  pewne  istotne  decyzje 
o pozwoleniu na budowę i o warunkach zabudowy. Dotyczą one w głównej mierze północnej części 
planu  w  rejonie  pomiędzy  ul.  Francuską  i  Lotnisko  - decyzje  dla  intensywnych  inwestycji 
mieszkaniowych i  usługowych w rejonie ul.  Francuskiej,  Szybowcowej  i  Lotnisko (budowa zespołu 
apartamentowo - mieszkaniowego  „Francuska  Park”  [12  budynków mieszkalnych  wielorodzinnych], 
budowa zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i usługowej przy ul. Szybowcowej [2 budynki 
wielorodzinne i 2 biurowe oraz 3 budynki wielorodzinne z usługami w parterach]) oraz planowane 
inwestycje mieszkaniowo-usługowe w rejonie Stawu Grunfeld przy ulicy Krzemiennej (budowa zespołu 
8 budynków jednorodzinnych i 4 niskich budynków wielorodzinnej, w tym 1 budynek mieszkaniowo-
usługowej).  Ponadto planowane są inwestycje  w obszarze Katowickiego Parku Leśnego związane 
z adaptacją  na  cele  sportowe  i  rekreacyjne  dawnego  (nieużytkowanego)  stadionu  (zakończenie 
ul. Francuskiej),  budową  zespołu  hotelowego  (rejon  ul. Gawronów)  oraz  zespołu  3  budynków 
usługowych: sportowego, gastronomicznego i biurowego (rejon parkingu przy ul. Trzech Stawów).

Możliwe są ponadto zmiany sposobu użytkowania terenów lub obiektów, będące efektem inwestycji:
- realizowanych  na podstawie  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego (między 

innymi możliwa jest rozbudowa i budowa sieci kanalizacyjnej,
- drogowych w przypadku dróg publicznych – realizowanych na podstawie decyzji o zezwoleniu na 

realizację  inwestycji  drogowej,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  o  szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- nie wymagających pozwolenia na budowę.

Spodziewać się należy realizacji innych inwestycji publicznych, obejmujących przebudowę pasa 
startowego lotniska Muchowiec oraz modernizacja zagospodarowania akwenu Dolina Trzech Stawów, 
a  także  budowę  systemu  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków.  Zgodnie  z  zapisami  projektu 
budżetu miasta Katowice na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 
2015-2035,  na  przedmiotowym  obszarze  planowane  są  następujące  zadania  pn.:  „Przedłużenie 
ul. Szybowcowej”,  „Przygotowanie  terenów  pod  budownictwo  mieszkaniowe  w  rejonie 
ul. Szybowcowej i Francuskiej”, „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice”.

Możliwe  są także  działania  związane  z  wycinką  drzew  i  krzewów  (na  podstawie  decyzji 
o usunięciu drzew lub krzewów z terenów zadrzewionych nie stanowiących użytków leśnych, zgodnie 
z ustawą o ochronie przyrody) oraz z gospodarką odpadami. 

Gospodarka  leśna  w  obrębie  lasów państwowych  prowadzona będzie  zgodnie  z  ustaleniami 
planu urządzenia lasu, lasy w obrębie Katowickiego Parku Leśnego, pełniące funkcje rekreacyjne, 
znajdujące się w zarządzie Zakładu Zieleni Miejskiej, podlegać będą zabiegom pielęgnacyjnym. 

W  przypadku  nieprzyjęcia  ocenianego  dokumentu  planu  miejscowego,  rozwój  zabudowy 
realizowany będzie na podstawie ww. decyzji o warunkach zabudowy oraz może być realizowany na 
podstawie  nowych  decyzji  o warunkach zabudowy,  które będzie  można wydać spełniając wymogi 
przepisów odrębnych. Inwestycje tego rodzaju wywierać będą istotny wpływ na szereg komponentów 
środowiska,  w  największym  stopniu  dotyczyć  będzie  zdrowia  ludzi,  powierzchni  ziemi, 
bioróżnorodności i  roślinności oraz krajobrazu. Działania te mogą spowodować także niekorzystne, 
jednak w większości  chwilowe, zmiany stanu powietrza oraz wód. Najbardziej  niepożądane będzie 
rozwój zabudowy, w oparciu o spełnienie warunku sąsiedztwa, w rejonie Stawu Grunfeld przy ulicy 
Krzemiennej  oraz  w  obszarze  parku  leśnego  w  rejonie  ul. Francuskiej,  u. Trzech  Stawów 
i ul. Gawronów. Przekształceniu może wówczas ulec część terenów w rejonie rodzinnych ogrodów 
działkowych oraz fragmenty zieleni i zadrzewień w rejonie parku leśnego.

 Przede wszystkim jednak, nie będą obowiązywać ustalone w planie, mające istotny wpływ na 
stan  przestrzenni  i  środowiska  zasady:  ochrony  i  kształtowania  ładu  przestrzennego,  ochrony 
środowiska,  przyrody  i  krajobrazu  kulturowego,  ochrony  zabytków  czy  wymogi  kształtowania 
przestrzeni publicznych oraz działania zapobiegające niepożądanym wpływom eksploatacji górniczej.
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4. Problemy i cele ochrony środowiska

4.1. Problemy ochrony środowiska

Na  obszarze  objętym  planem  problemami  ochrony  środowiska  istotnymi  z  punktu  widzenia 
przeznaczenia  terenów do pełnienia  zróżnicowanych  funkcji,  wymaganego stanu  środowiska  oraz 
utrzymania  zabudowy  i  realizacji  nowych  obiektów  są  kwestie  związane  z  hałasem,  złym  stanem 
sanitarnym atmosfery, istniejącymi i prognozowanymi skutkami eksploatacji węgla kamiennego, ochroną 
Katowickiego Parku Leśnego, a także negatywne skutki intensywnej urbanizacji strefy wzdłuż autostrady 
A4, w tym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy:

Problem ochrony środowiska
dotychczas podjęte środki dla rozwiązania lub redukcji 

problemu

wysoki poziom hałasu komunikacyjnego wzdłuż dróg 
krajowych (autostrada A4 i droga krajowa nr 86 
[ul. Pszczyńska]);

- określono zasięg uciążliwości,
- wprowadzono ekrany akustyczne;

zły stan sanitarny atmosfery, wymagający działań 
naprawczych redukujących stężenia pyłu zawieszonego 
PM10, benzo-α-pirenu oraz dwutlenku azotu;

- monitoring stanu sanitarnego atmosfery,
- Program ochrony powietrza (pył PM10),
- tereny zadrzewione,
- modernizacja źródeł ciepła,
- termomodernizacja;

prognozowane (zwłaszcza) w południowej części 
obszaru wpływy górnictwa węglowego;

- zapisy w koncesji dot. ochrony środowiska;

obecność szybów, które mogą utrudniać 
zagospodarowanie terenu;

- inwentaryzacja zagrożeń,
- badania geofizyczne części terenów zagrożonych,
- uzdatnienie terenów pod zabudowę,
- udokumentowana likwidacja szybów;

ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych i funkcji 
rekreacyjnych Katowickiego Parku Leśnego;

- przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego,
- programy rozwoju funkcji rekreacyjnych;

intensywne zagospodarowanie północnej części 
obszaru planu, w tym tendencje do lokowania funkcji 
mieszkaniowej w strefie zagrożonej hałasem 
komunikacyjnym, rozwój zagospodarowania na 
podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz 
pozwoleń budowlanych, brak zieleni rekreacyjnej w 
zabudowie mieszkaniowej.

- przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego, 
- stosowanie przepisów ogólnie obowiązujących.

Obszar opracowania nie jest położony w granicach lub bliskim sąsiedztwie obszarów objętych 
ochroną prawną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym istniejących,  
a także planowanych obszarów Natura 2000. 

W odległości około 500m od granic omawianego obszaru na południowy zachód znajduje się zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy „Źródła Kłodnicy”. Obszar podlegający ochronie oddzielony jest od terenów 
planowanych  inwestycji  szlakami  komunikacyjnymi  (tereny  kolejowe,  ul.  73  Pułku  Piechoty), 
zapewniającymi  separację  przed  potencjalnymi  niekorzystnymi  oddziaływaniami  przedsięwzięć 
lokalizowanych na analizowanym obszarze.

4.2. Cele ochrony środowiska

Dokumenty  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym,  wspólnotowym,  krajowym 
i regionalnym,  zawierające  cele  ochrony  środowiska  uznane  za  istotne  z  punktu  widzenia 
projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to:

- Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”;

- Odnowiona strategia  UE dotycząca  trwałego  rozwoju  (w wersji  przyjętej  przez  Radę Europejską 
w dniach 15-16 czerwca 2006 r.);

- Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 2000 r.), ratyfikowana przez Polskę w 2004 r.;
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- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 (Uchwała Nr 157 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r.);

- Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2013 r. oraz cele długoterminowe do roku 
2018.

Wyboru dokumentów dokonano na podstawie zidentyfikowanych istotnych problemów ochrony 
środowiska  występujących  na  obszarze  opracowania,  celów  ochrony  środowiska  określonych 
w dokumentach oraz ustaleń projektu planu miejscowego i ich potencjalnych skutków środowiskowych 
w kontekście środowiskowo – przestrzennym.

Zestawienie celów ochrony środowiska zawartych w wymienionych dokumentach, ustanowionych 
na szczeblu wspólnotowym, krajowym, regionalnym i  lokalnym, istotnych dla obszaru opracowania 
oraz  ocena  zgodności  rozwiązań  projektowanego  dokumentu  ze  wskazanymi  celami,  mającymi 
znaczenie dla projektowanego dokumentu oraz sposób ich uwzględnienia w projekcie planu:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ogólnego unijnego 
programu działań w zakresie środowiska do 2020 r. „Dobrze żyć w granicach naszej planety”

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

- przekształceniu  Unii  w  zasobooszczędną,  zieloną 
i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,

- ochronie  obywateli  Unii  przed  związanymi  ze 
środowiskiem  obciążeniami  i  zagrożeniami  dla 
zdrowia i dobrostanu,

- wspieraniu zrównoważonego charakteru miast Unii.

- zaopatrzenie w ciepło głównie z sieci ciepłowniczej,

- wykluczenie  stosowania  źródeł  ciepła w relatywnie 
największym  stopniu  zanieczyszczających 
atmosferę,

- uzupełnienie sieci kanalizacji służącej do zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

- zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie 
gospodarki  wodnościekowej,  które  mogłyby 
powodować  przedostawanie  się  nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi,

- zrównoważono  rozwój  w  obszarze  planu 
uwzględniając  potrzeby  wyznaczania  terenów 
inwestycyjnych  przy  uwzględnieniu  ograniczeń 
lotniczych  oraz  określając  ochronę  krajobrazu 
i przyrody w obszarze parku leśnego,

- określenie  terenów  rekreacji  i  wypoczynku  oraz 
wymogów  dla  kształtowania  zieleni  urządzonej 
i powierzchni  biologicznie  czynnej  zwłaszcza 
w terenach zabudowy mieszkaniowej;

Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju (2006)

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

- ograniczyć  zmiany  klimatu  oraz  ich  koszty 
i negatywne  skutki,  jakie  obciążają  społeczeństwo 
i środowisko naturalne,

- przejść w sposób zrównoważony do przyjaznych dla 
środowiska  środków  transportu  w  celu  stworzenia 
systemu  transportu  i  poruszania  się  spełniającego 
wymogi trwałego rozwoju,

- ograniczyć wywoływany transportem hałas, zarówno 
u źródła,  jak  i  poprzez  środki  łagodzące  tak,  by 
poziom  narażenia  na  hałas  miały  jak  najmniejszy 
wpływ na zdrowie,

- ograniczyć  rosnącą  zapadalność  na  choroby 
cywilizacyjne  i  przewlekłe,  szczególnie 
w środowiskach i  regionach o niekorzystnej  sytuacji 
ekonomicznej;

- zaopatrzenie w ciepło głównie z sieci ciepłowniczej,

- wykluczenie  stosowania  źródeł  ciepła w relatywnie 
największym  stopniu  zanieczyszczających 
atmosferę,

- wskazanie  przebiegu  i/lub  dopuszczenie 
swobodnego wytyczania ścieżek rowerowych,

- określenie  zasad  ochrony  przed  hałasem,  w  tym 
wskazanie  terenów  zaliczonych  do  danej  grupy 
terenów wymagających ochrony przed hałasem,

- zrównoważono  rozwój  w  obszarze  planu 
uwzględniając  potrzeby  wyznaczania  terenów 
inwestycyjnych  przy  uwzględnieniu  ograniczeń 
lotniczych  oraz  określając  ochronę  krajobrazu 
i przyrody w obszarze parku leśnego,

- określenie  terenów  rekreacji  i  wypoczynku  oraz 
wymogów  dla  kształtowania  zieleni  urządzonej 
i powierzchni  biologicznie  czynnej  zwłaszcza 
w terenach zabudowy mieszkaniowej;
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Europejska Konwencja Krajobrazowa (Florencja, 2000 r.)

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

zintegrowanie krajobrazu z własną polityką w zakresie 
planowania regionalnego i urbanistycznego;

projekt uwzględnia ochronę krajobrazu kulturowego 
poprzez ochronę parku leśnego;

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

- uwzględnienie  w  planach  zagospodarowania 
przestrzennego  wyników  monitoringu  środowiska, 
w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu,

- ograniczenie  presji  wywieranej  na  środowisko 
podczas  prowadzenia  prac  geologicznych 
i eksploatacji kopalin,

- utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich 
wód;

- zaopatrzenie w ciepło głównie z sieci ciepłowniczej,

- wykluczenie  stosowania  źródeł  ciepła w relatywnie 
największym  stopniu  zanieczyszczających 
atmosferę,

- uzupełnienie sieci kanalizacji służącej do zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

- zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie 
gospodarki  wodnościekowej,  które  mogłyby 
powodować  przedostawanie  się  nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi,

- dopuszczenie naturalnego  zasilania  wód 
podziemnych  poprzez  stosowanie  rozwiązań 
umożliwiających  infiltrację  niezanieczyszczonych 
wód  opadowych  i  roztopowych  do  ziemi  lub  ich 
odpływ do wód powierzchniowych,

- określenie  zasad  ochrony  przed  hałasem,  w  tym 
wskazanie  terenów  zaliczonych  do  danej  grupy 
terenów wymagających ochrony przed hałasem,

- określenie  racjonalnych  warunków  eksploatacji 
górniczej,  które nie naruszą przeznaczenia terenu, 
umożliwiając jego użytkowanie oraz chroniąc dobra 
materialne   –  zapisy  mają  na  celu  zapobieganiu 
niepożądanym wpływom eksploatacji górniczej;

- zakaz  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów 
w sposób  stwarzający  uciążliwości  dla  sąsiednich 
nieruchomości,  w  szczególności  w  zakresie  emisji 
zanieczyszczeń  powietrza,  wytwarzania  hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

- zakaz  wprowadzania  przedsięwzięć  stwarzających 
ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

- podniesienie jakości systemu transportowego, w tym 
wspieranie  alternatywnych  form  transportu  wobec 
transportu drogowego,

- wspieranie  przedsięwzięć  związanych 
z oczyszczaniem  ścieków,  zagospodarowaniem 
odpadów  i  rekultywacją  terenów  zdegradowanych, 
ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

- rozbudowa i zwiększenie parametrów układu dróg,

- rozwój transportu lotniczego,

- wskazanie  przebiegu  i/lub  dopuszczenie 
swobodnego wytyczania ścieżek rowerowych

- uzupełnienie sieci kanalizacji służącej do zbiorowego 
odprowadzania ścieków,

- zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie 
gospodarki  wodnościekowej,  które  mogłyby 
powodować  przedostawanie  się  nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi,

- zaopatrzenie w ciepło głównie z sieci ciepłowniczej,

- wykluczenie  stosowania  źródeł  ciepła  w  relatywnie 
największym  stopniu  zanieczyszczających 
atmosferę,

- określenie  zasad  ochrony  przed  hałasem,  w  tym 
wskazanie  terenów  zaliczonych  do  danej  grupy 
terenów wymagających ochrony przed hałasem,

23



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2013 r. oraz cele długoterminowe do 2018 r.

Cele/zadania istotne dla projektu planu Rozwiązania projektu planu znaczące dla realizacji celów

- przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych 
oraz  ochrona  jakości  wód  podziemnych 
i racjonalizacja ich wykorzystania,

- polepszenie  jakości  powietrza  atmosferycznego, 
w tym  poprzez  redukcję  niskiej  emisji  ze  środków 
transportu i lokalnych źródeł grzewczych,

- zmniejszenie  uciążliwości  hałasu  dla  mieszkańców 
i środowiska  poprzez  obniżenie  jego  natężenia  do 
poziomu obowiązujących standardów,

- kontrola  i  ograniczenie  emisji  promieniowania 
niejonizującego do środowiska,

- eliminowanie i zmniejszanie skutków dla środowiska 
z tytułu awarii przemysłowych,

- minimalizacja  ilości  powstających  odpadów,  wzrost 
wtórnego  wykorzystania  i  bezpieczne  składowanie 
pozostałych odpadów;

- zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie 
gospodarki  wodnościekowej,  które  mogłyby 
powodować  przedostawanie  się  nieoczyszczonych 
ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi,

- dopuszczenie naturalnego  zasilania  wód 
podziemnych  poprzez  stosowanie  rozwiązań 
umożliwiających  infiltrację  niezanieczyszczonych 
wód  opadowych  i  roztopowych  do  ziemi  lub  ich 
odpływ do wód powierzchniowych,

- zaopatrzenie w ciepło głównie z sieci ciepłowniczej,

- wykluczenie  stosowania  źródeł  ciepła  w  relatywnie 
największym  stopniu  zanieczyszczających 
atmosferę,

- określenie  zasad  ochrony  przed  hałasem,  w  tym 
wskazanie  terenów  zaliczonych  do  danej  grupy 
terenów wymagających ochrony przed hałasem,

- instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne nie 
mogą  uniemożliwiać  przeznaczenia  oraz 
zagospodarowania  terenu,  przy  uwzględnieniu 
dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych w środowisku.

- określenie  racjonalnych  warunków  eksploatacji 
górniczej,  które  nie  naruszą  przeznaczenia  terenu, 
umożliwiając jego użytkowanie oraz chroniąc dobra 
materialne  –  zapisy  mają  na  celu  zapobieganiu 
niepożądanym wpływom eksploatacji górniczej

- przestrzeganie  wymogów prowadzenia selektywnej 
zbiórki  odpadów  i  wyposażenia  nieruchomości 
w pojemniki  służące  gromadzeniu  segregowanych 
odpadów,

- zakaz przetwarzania odpadów, w tym ich recyklingu;

- zakaz  realizacji  przedsięwzięć  mogących  znacząco 
oddziaływać  na  środowisko  w  rozumieniu  ustawy 
z dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, z wyjątkiem niektórych 
wymieniony w ustaleniach planu;

- zakaz  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów 
w sposób  stwarzający  uciążliwości  dla  sąsiednich 
nieruchomości,  w  szczególności  w  zakresie  emisji 
zanieczyszczeń  powietrza,  wytwarzania  hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;

- zakaz  wprowadzania  przedsięwzięć  stwarzających 
ryzyko wystąpienia poważnych awarii.
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5. Przewidywane oddziaływanie na środowisko planu
5.1. Charakterystyka ustaleń projektu planu.

Projekt planu, zgodnie z generalnymi założeniami kształtowania struktury przestrzennej, reguluje:
- ochronę terenów cennych przyrodniczo w obszarze Katowickiego Parku Leśnego wraz z doliną 

Potoku Leśnego oraz w rejonie Stawu Grunfeld;
- utrzymanie i wzbogacenie funkcji rekreacyjnych i wypoczynkowych Katowickiego Parku Leśnego, 

wraz z zachowaniem głównych elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej: zalesień, zieleni, 
wód,  układu  ścieżek  pieszych  i  rowerowych,  a  także  ograniczoną kreacją  funkcji  usługowych, 
adekwatnych  do  charakteru  parku,  o  charakterze  ekstensywnym,  przy  uwzględnieniu 
dotychczasowego  przeznaczenia  terenów usługowych  w  tym rejonie  oraz  poprzez  aktywizację 
usług istniejących lub wygasłych (nieużytkowany stadion KS Start);

- zasady  i  warunki  kształtowania  prawidłowej  struktury  funkcjonalno-przestrzennej  terenów 
inwestycyjnych,  głównie  usługowych,  ale  również  mieszkaniowych,  w  obszarze  na  południe  od 
autostrady A4 w rejonie węzła „Francuska”, skrzyżowania ul. Francuska i ul. Ceglana oraz pomiędzy 
ulicami Francuską, Lotnisko i Szybowcową, w tym przekształcenie  niezagospodarowanych terenów 
poprzemysłowych (dawny szyb „Południowy” KWK „Katowice-Kleofas"), poprzez stworzenie spójnych 
ram  rozwoju  nowych  funkcji  o  charakterze  miejskim,  zwłaszcza  w  ramach  terenów  usługowych, 
mieszkaniowych  lub  mieszanych  mieszkaniowo-usługowych,  przy  uwzględnieniu  projektowanej,  na 
mocy wydanych decyzji administracyjnych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo-
usługowej oraz ograniczeń związanych z usytuowaniem lotniska i przebiegiem autostrady A4;

- zasady i  warunki  rozwoju  lotniska Muchowiec  -  umożliwienie  zagospodarowania  i  kształtowania 
zabudowy północnej części lotniska na cele usług wzbogacających funkcję lotniska o powiązane 
usługi  sportu,  rekreacji,  zdrowia,  kultury,  nauki  wraz z bazą hotelową,  zapleczem technicznym 
lotniska, z możliwością organizacji impres masowych;

- sposób  kształtowania  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  w  rejonie  ul. Krzemiennej,  przy 
uwzględnieniu istniejącej zabudowy o charakterze indywidualnym, mieszkaniowym jednorodzinnym 
i  mieszkaniowo-usługowym  oraz  projektowanej,  na  mocy  wydanych  decyzji  administracyjnych, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej wielorodzinnej;

- utrzymanie kompleksu ogrodów działkowych pomiędzy ul. Francuską a ul. Meteorologów;
- utrzymanie  istniejącej  i  kształtowanie  nowej  zabudowy  usługowej  w  rejonie  skrzyżowania  ulic 

Meteorologów i Zgrzebnioka;
- utrzymanie  istniejącej  zabudowy  produkcyjnej  zakładu  górniczego  KWK  „Murcki - Staszic” 

(„Szyb V”) oraz utrzymanie w jego otoczeniu zabudowy usługowej w rejonie ul. Pszczyńskiej;
- zasady rozbudowy układu drogowego w szczególności  zwiększenie  parametrów głównych dróg 

publicznych  w śladzie  ulic:  Francuskiej,  Lotnisko,  Szybowcowej,  Ceglanej  i  Meteorologów oraz 
wyznaczenie  nowego  układu  drogowego  obsługującego  tereny  inwestycyjne  między  ulicami: 
Francuską,  Lotnisko  i  Szybowcową,  przy  uwzględnieniu  połączenie  ul.  Szybowcowej  z  drogą 
zbiorczą w pasie autostrady A4 oraz połączenia węzła Francuska z ul. Szybowcową i ul. Lotnisko.

Przeznaczenie terenów.

W obrębie obszaru objętego planem wydzielono 22 rodzaje  terenów o różnym przeznaczeniu  lub 
różnych zasadach zagospodarowania:
Tab. 2. Bilans terenów według rodzajów ich przeznaczenia

symbol nazwa przeznaczenia terenu powierzchnia (ha) udział (%)

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 15,02 3,97

MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 0,68 0,1793

MW zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 4,88 1,2921

MWU zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa 6,50 1,7195

MU zabudowa mieszkaniowo – usługowej 2,96 0,7838

TERENY USŁUGOWE, PRODUKCYJNE I GOSPODARCZE 44,90 11,88

U usługi, w tym strefa usługowa lotniska 25,84 6,8371

UKS usługi, w tym stacje paliw i obsługa pojazdów 0,89 0,2357

UZP usługi z zielenią urządzoną 9,29 2,4583

US usługi sportu i rekreacji 5,77 1,5279

PU produkcyjno - usługowe 2,57 0,6788

ZLU obiektów gospodarki leśnej 0,55 0,1454
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symbol nazwa przeznaczenia terenu powierzchnia (ha) udział (%)

TERENY ZIELENI 220,67 58,40

ZP zieleń urządzona 30,30 8,0187

ZPL park leśny 152,59 40,3795

ZD ogrody działkowe 33,36 8,8280

WS wody powierzchniowe 4,43 1,1719

TERENY KOMUNIKACJI 97,19 25,72

KL lotnisko 72,03 19,0613

KDA droga publiczna klasy „autostrada” 1,90 0,5028

KDGP droga publiczna klasy „główna ruchu przyspieszonego” 0,69 0,1826

KDZ droga publiczna klasy „zbiorcza” 9,99 2,6437

KDL droga publiczna klasy „lokalna” 1,95 0,5160

KDD droga publiczna klasy „dojazdowa” 4,81 1,2729

KDW drogi wewnętrzne 0,15 0,0397

KDP ulice pieszo - rowerowe 2,21 0,5848

KS parkingi ogólnodostępne 3,46 0,9156

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 0,09 0,02

ITC Infrastruktura techniczna ciepłownicza 0,06 0,0161

ITG Infrastruktura techniczna gazownicza 0,03 0,0083

RAZEM 377,88 100

źródło: opracowanie własne BRR Katowice 

Obszar objęty  planem podzielono na 85 terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi,  dla 
których określono przeznaczenie w podziale na przeznaczenie podstawowe i uzupełniające (określone 
w zależności od potrzeb i  w dostosowaniu do rodzaju terenu), zgodnie z poniższą tabelą nr 3. Dla 
terenów określono również zagospodarowanie towarzyszące, które w zależności od potrzeb obejmuje 
elementy  zagospodarowania  takie  jak:  a) parkingi  naziemne  oraz  garaże/parkingi  zintegrowane 
i wielopoziomowe  nadziemne  (podziemne);  b) drogi  wewnętrzne,  pożarowe,  dojazdy,  tereny 
manewrowe; c) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej; d) powierzchnie piesze, pieszo - rowerowe, 
rowerowe,  dojścia  (w  tym:  aleje,  ścieżki,  skwery,  place);  e) kładki  piesze  i  pieszo-rowerowe; 
f) bezkolizyjne przejścia piesze podziemne; g) budowle inżynierskie związane z zagospodarowaniem 
i urządzeniem terenu;  h) infrastruktura techniczna;  i) zieleń urządzona;  j) obiekty  małej  architektury 
i elementy wyposażenia miejskiego; k) urządzenia rekreacyjno - wypoczynkowe.

Przeznaczenie podstawowe i uzupełniające

Tab. 3. Przeznaczenie terenów

lp .
symbol
terenu

przeznaczenie

podstawowe 1 uzupełniające 2, i inne dopuszczenia

1 1MN
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2 2MN

3 MW - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- usługowe  lokale  użytkowe  wyłącznie  w  parterach 

budynków wielorodzinnych;

4 1MWU

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- zabudowa  usługowa,  z  wyjątkiem  handlu 

(dopuszczony jako przeznaczenie uzupełniające);

- usługi handlu detalicznego, przy czym lokale handlowe 
mogą  stanowić  nie  więcej  niż 20%  powierzchni 
całkowitej budynku usługowego;

- usługowe  lokale  użytkowe  wyłącznie  w  parterach 
budynków wielorodzinnych;

5 2MWU

6 3MWU

7 4MWU

8 1MU

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  o  liczbie 

mieszkań w budynku nie większej niż 6,
- zabudowa mieszkaniowo - usługowa,
- zabudowa usługowa;

- dla zabudowy  mieszkaniowo - usługowej  dopuszcza 
się dowolne kształtowanie proporcji  między udziałem 
powierzchniowym lokali mieszkalnych i usługowych;

9 2MU

10 3MU

11 4MU

12 5MU
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lp .
symbol
terenu

przeznaczenie

podstawowe 1 uzupełniające 2, i inne dopuszczenia

13 1U

- zabudowa usługowa,

- dopuszcza  się  przeznaczenie  terenu  związane 
z użytkowaniem istniejących funkcji, w tym: - warsztaty, 
serwisy i  salony sprzedaży  pojazdów mechanicznych, 
w tym samochodów; - stacji  kontroli  pojazdów;  - stacji 
gazu LPG; - lokali mieszkalnych;

14 2U

15 3U

16 4U

17 5U

18 6U

19 7U

20 8U

21 9U

22 10U

23 11U

- usługi  społeczne,  konsumpcyjne,  turystyczne, 
sportu i rekreacji;

- magazynowanie  związane  z  obsługą  produkcji 
leśnej,  z  wyjątkiem  magazynów  i  chłodni 
spożywczych,  magazynów  towarów  i  surowców 
łatwopalnych,  żrących  i  wybuchowych,  składów 
i magazynów służących do gromadzenia odpadów;

- dopuszcza  się  realizację  magazynów:  - związanych 
z produkcją  leśną np.  magazyny  zimowej paszy dla 
zwierząt,  magazyny  drewna,  magazyny  narzędzi 
i sprzętu  mechanicznego  dla  obsługi  prac  leśnych; 
- związanych  z  obsługą  techniczną  dróg  np. 
magazyny  sprzętu  mechanicznego  dla  obsługi  prac 
drogowych,  magazyny  materiałów  niezbędnych  do 
naprawy dróg i  utrzymania  standardów ich zimowej 
nawierzchni;  - innych  usług  magazynowych,  w  tym 
sprzętu budowlanego i części budowlanych dla realizacji 
sieciowej infrastruktury technicznej.

24 1UKS - stacje paliw oraz usługi  związane ze stacją paliw 
i obsługą pojazdów;

- zabudowa usługowa;25 2UKS

26 1UZP - usługi gastronomii, sportu i rekreacji;
- zieleń urządzona;
- w terenie 4UZP, dodatkowo – usługi administracji i 

zaplecza  gospodarczo-technicznego  terenów 
Katowickiego  Parku  Leśnego,  w  tym  usługi 
ogrodnicze;

- w terenie 1UZP, 5UZP i 6UZP, dodatkowo –  usługi 
turystyczne;

- w terenie 6UZP, dodatkowo - usługi ogrodnicze;

- usługi handlu detalicznego,  przy czym wyłącznie jako 
lokale,  które  mogą  zajmować  nie  więcej  niż  10% 
powierzchni całkowitej budynku usługowego związanego 
z przeznaczeniem podstawowym;

27 2UZP

28 3UZP

29 4UZP

30 5UZP

31 6UZP

32 US - usługi sportu i rekreacji;

- nie więcej niż 49% powierzchni działki budowlanej mogą 
stanowić, towarzysząc przeznaczeniu podstawowemu: 
- usługi  turystyczne;  - usługi  kultury  i  handlu 
detalicznego  (wyłącznie  jako  lokale,  które  mogą 
zajmować  nie  więcej  niż  10%  powierzchni  całkowitej 
budynku usług sportu i rekreacji); - usługi gastronomii; 
- wody powierzchniowe;

- dopuszcza  się  organizowanie  imprez  masowych, 
okolicznościowych i sezonowych wraz z możliwością 
tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania 
i użytkowania terenu

33 1ZD
- ogrody działkowe,
- działki  letniskowe,  w  tym  budynki  rekreacji 

indywidualnej;

- dopuszcza  się  przeznaczenie  terenu  związane 
z użytkowaniem  istniejących:  - usług  ogrodniczych 
w terenie  2ZD,  w  tym  związanych  z  hodowlą 
i sprzedażą,  - budynków mieszkalnych w terenie 3ZD, 
z wykluczeniem ich rozbudowy i nadbudowy;

34 2ZD

35 3ZD

36 1ZP

- tereny zieleni urządzonej,
- tereny wód powierzchniowych,

- obiekty  sportowe  i  rekreacyjne,  z  wyjątkiem 
budynków,  wraz  z  możliwością  użytkowego 
wykorzystania  istniejących  wód  stojących,  w  tym 
sytuowania przy brzegu pomostów, przystani i innych 
obiektów i urządzeń służących korzystaniu z wód,

- pomniki;
- dla terenu 1ZP – parkingi naziemne;
- w terenach 3ZP - 9ZP  dopuszcza się organizowanie 

imprez  masowych,  okolicznościowych  i  sezonowych 
wraz  z  możliwością  tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

37 2ZP

38 3ZP

39 4ZP

40 5ZP

41 6ZP

42 7ZP

43 8ZP

44 9ZP
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lp .
symbol
terenu

przeznaczenie

podstawowe 1 uzupełniające 2, i inne dopuszczenia

45 1ZPL

- park  leśny  pełniący  funkcje  wypoczynkowe 
i rekreacyjne,

- gospodarka leśna;
- wody powierzchniowe;

46 2ZPL

47 3ZPL

48 4ZPL

49 5ZPL

50 6ZPL

51 ZLU
- obiekty  gospodarki  leśnej,  w  tym  budynki 

administracji i zaplecza gospod. - - techniczn.;
- budynki  usługowe  i  lokale  mieszkalne  służące 

gospodarce leśnej;

52 PU

- obiekty,  urządzenia  i  instalacje  przemysłowe 
i produkcyjne oraz magazyny i składy na potrzeby 
działalności górniczej,

- zabudowa  usługowa  i  usługi  towarzyszące 
działalności górniczej;

53

KL - lotnisko;
- dopuszcza  się  organizowanie  imprez  masowych, 

okolicznościowych i sezonowych wraz z możliwością 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;

strefa

usługowa

lotniska

- zabudowa usługowa oraz usługi związane z obsługą 
lotniska,  w tym transportu  i  podróżnych  oraz  inne 
obiekty, instalacje i urządzenia lotniska;

54 1KDA
- droga publiczna klasy „autostrada”;

55 2KDA

56 KDA/KDD - droga publiczna klasy „autostrada” i „dojazdowa”;

57 1KDZ

- drogi publiczne klasy „zbiorcza”58 2KDZ

59 3KDZ

60 1KDL

- drogi publiczne klasy „lokalna”;61 2KDL

62 3KDL

63 1KDD

- drogi publiczne klasy „dojazdowa”;

64 2KDD

65 3KDD

66 4KDD

67 5KDD

68 6KDD

69 7KDD

70 8KDD

71 9KDD

72 10KDD

73 11KDD

74 12KDD

75 1KDW
- drogi wewnętrzne, w tym ulica pieszo - jezdna;

76 1KDW

77 1KDP - publiczne  ulice  pieszo - rowerowe,  w  tym  ścieżki 
piesze i rowerowe78 1KDP

79 WS

- wody  powierzchniowe  wraz  z  możliwością 
sytuowania  urządzeń,  obiektów  i  instalacji 
hydrotechnicznych  oraz  służących  rekreacji 
i wypoczynkowi  na  wodzie,  w  tym  sytuowanie 
pomostów,  przystani  i  innych obiektów służących 
korzystaniu z wód;
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lp .
symbol
terenu

przeznaczenie

podstawowe 1 uzupełniające 2, i inne dopuszczenia

80 1KS

- parkingi;

- obiekty sanitarne,
- zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej;
- dopuszcza się w terenie 2KS użytkowanie istniejących 

garaży, z wykluczeniem ich rozbudowy i nadbudowy;
- w  terenach  3KS  -  5KS  dopuszcza się organizowanie 

imprez masowych, okolicznościowych i sezonowych wraz 
z możliwością  tymczasowego  zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenu;

81 2KS

82 3KS

83 4KS

84 5KS

85 6KS

86 ITC
- obiekty,  urządzenia  i  instalacje  ciepłowniczej 

infrastruktury technicznej;

87 ITG
- obiekty,  urządzenia  i  instalacje  gazowniczej 

infrastruktury technicznej;
1 przeznaczenie  podstawowe -  należy  przez  to  rozumieć  ustalony  planem  przeważający  sposób  zagospodarowania  
i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi oraz strefy usługowej  
lotniska;
2 przeznaczenie uzupełniające - należy przez to rozumieć ustalony planem, uzupełniający przeznaczenie podstawowe sposób 
zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi –  
stanowiący nie więcej niż 30% terenu powierzchni działki budowlanej, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej.

Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu oraz kształtowania zabudowy. 

W niniejszej prognozie ocenia się przede wszystkim te, mogące zaistnieć w przestrzeni, zmiany, 
które będą efektem ustaleń poddanego aktualnej ocenie projektu planu miejscowego. Należy bowiem 
pamiętać, iż wpływ na środowisko generowany jest przez istniejący w terenie sposób użytkowania 
oraz może być efektem ustaleń obowiązujących ciągle planów miejscowych oraz wydanych decyzji 
administracyjnych,  zwłaszcza  w  zakresie  pozwoleń  na  budowę,  które  przesądzają  o  sposobie 
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy niezależnie od ustaleń sporządzanego planu.

W poniższej tabeli nr 4 dokonano analizy i oceny zachodzących zmian wynikających z przyjętych 
parametrów  i  wskaźników  urbanistycznych  -  zestawiono  dla  terenów  wydzielonych  liniami 
rozgraniczającymi (z wyjątkiem terenów komunikacji), dane wynikające z istniejącego i planowanego 
(według ustaleń projektu planu) stanu zagospodarowania terenów w zakresie:

- powierzchni zabudowy (stan istniejący, w tym wynikający z już wydanych pozwoleń na budowę 
oraz stan planowany -  dopuszczalny w planie maksymalny udział powierzchni zabudowy),

- różnicy pomiędzy powierzchnią zabudowy w stanie istniejącym a powierzchnią zabudowy zgodnie 
ze stanem planowanym,

- maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy,
- minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego,
- maksymalnej wysokości zabudowy. 

Objaśnienia do tabeli:

kolumna 1: tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi zróżnicowano kolorami ze względu na skalę możliwych zmian 
w ich dotychczasowym użytkowaniu:

A brak zmian
Tereny z dużym udziałem zieleni: lasów o funkcji rekreacyjnej, zieleni urządzonej i ogrodów działkowych, 
których przeznaczenie nie ulegnie zmianie, tereny nie zostaną w istotny sposób zabudowane, gwarantują 
duży udział powierzchni biologicznie czynnej;

B
zmiany 

nieznaczne

Tereny  niskiej  intensywności,  istniejące  lub  posiadające  pozwolenie  na  budowę,  z  możliwością 
niewielkiego  doinwestowania,  których  przeznaczenie  i  użytkowanie  oraz  parametry  i  wskaźniki 
zagospodarowania nie ulegną zmianie lub zmienią się w niewielkim stopniu, 

C
zmiany 

umiarkowane

Tereny  intensywnej  zabudowy,  istniejące  lub  posiadające  pozwolenie  na  budowę,  których  istniejące 
przeznaczenie  oraz parametry  i  wskaźniki  zagospodarowania  mogą zmienić  się w niewielkim stopniu 
w stosunku  do  stanu  dotychczasowego  oraz  tereny  niezabudowane  i  niezagospodarowane, 
a przeznaczone  na  cele  budowlane  i  użytkowe  o  niskiej  intensywności  i  miejscowym  zasięgu 
oddziaływania,  a także tereny już zainwestowane w otoczeniu parku o umiarkowanych możliwościach 
zwiększenia powierzchni zabudowy i zagospodarowania.

D
zmiany
istotne

Tereny dotychczas niezabudowane i niezagospodarowane, czynne biologicznie, zadrzewione oraz tereny 
słabo  zainwestowane,  w  tym  stanowiące  nieużytki  poprzemysłowe  lub  ogrody  działkowe,  w obrębie 
których  następuje  zmiana  przeznaczenia  na  cele  budowlane  o  średniej  i  wysokiej  intensywności 
zabudowy,  a  także  tereny  niezagospodarowane  lub  słabo  zainwestowane  o  dużym  udziale  zieleni 
i zadrzewień zlokalizowane w otoczeniu parku,  a przeznaczone na cele budowlane i użytkowe o niskiej 
intensywności.

29



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

kolumna 5 – dopuszczalny udział powierzchni zabudowy budynkami w powierzchni działki budowlanej (terenu):

- zakaz zabudowy

udział mały 30% i mniej

udział średni od 35% do 49%

 udział duży 50% i więcej

kolumna 7 – różnica pomiędzy dopuszczalną a istniejącą powierzchnią zabudowy budynkami:

- zakaz lub brak zabudowy lub różnica < 5%

różnica mała różnica od 5% do 11%,

różnica średnia różnica od 12% do 25%,

różnica duża różnica od 26% i więcej,

kolumna 10 – minimalny udział terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej (terenu):

udział mały mniej niż 34%

udział średni od 35% do 54%

 udział duży więcej niż 55%

Tab. 4. Charakterystyka terenów i ocena zmian w ich zagospodarowaniu.

Teren
powierz-

chnia

powierzchnia zabudowy maks. 
wskaźnik 
intensyw. 
zabud.

minimalna 
powierzchnia 

biologicznie czynna

maksymalna 
wysokość 
zabudowy

stan istniejący, 
pozwolenia 
budowlane

stan planowany 
(dopuszczony 

ustaleniami planu)

różnica pomiędzy 
stanem planowanym 

a istniejącym
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 kond. / metry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1MN* 5 622,70 21% 1176 30% 1687 9% 511 0,6 45% 2530 3/11

2MN* 1 153,16 19% 220 30% 346 11% 126 0,6 45% 519 3/11

MW* 48 824,48 22% 10955 40% 19530 18% 8575 2,4 30% 14647 9/32

1MWU 2 149,94 68% 1472 70% 1505 2% 33 2,4 15% 322 6/22

2MWU 34 140,72 0 0 40% 13656 40% 13656 2,4 30% 10242 10/36

3MWU 6 960,93 0 0 40% 2784 40% 2784 2,4 30% 2088 10/36

4MWU 21 727,34 16% 3435 40% 8691 24% 5256 2,4 30% 6518 10/36

1MU 12 469,50 14% 1726 35% 4364 21% 2638 0,8 30% 3741 3/12

2MU 3 852,31 8% 295 35% 1348 27% 1053 0,8 30% 1156 3/12

3MU 2 081,14 12% 245 35% 728 23% 483 0,8 30% 624 3/12

4MU 4 914,24 5% 230 35% 1720 30% 1490 0,8 30% 1474 3/12

5MU* 6 304,56 24% 1540 35% 2207 11% 667 0,8 30% 1891 3/11

1U 21 810,84 18% 3902 60% 13087 42% 9185 2,4 20% 4362 8/32

2U 3 068,48 43% 1334 60% 1841 17% 507 2,4 10% 307 8/32

3U 44 253,32 13% 5698 50% 22127 37% 16429 1,5 20% 8851 6/24

4U 25 161,76 25% 6241 50% 12581 25% 6340 1,5 20% 5032 5/20

5U 14 912,73 10% 1485 35% 5219 25% 3734 1,2 30% 4474 4/16

6U 23 761,65 19% 4552 50% 11881 31% 7329 2,4 20% 4752 4/16

7U 790,55 0 0 35% 277 35% 277 0,6 30% 237 2/10

8U 2 726,00 34% 917 35% 954 1% 37 0,6 30% 818 2/10

9U 22 721,95 7% 1600 35% 7953 28% 6353 0,8 30% 6817 4/16

10U 4 744,71 0 0 50% 2372 50% 2372 2,4 20% 949 4/16

11U 4 665,59 27% 1263 60% 2799 33% 1536 0,8 10% 467 1/6

1UKS 5 439,88 3% 187 35% 1904 32% 1717 0,6 25% 1360 2/10

2UKS 3 468,49 8% 273 35% 1214 27% 941 0,6 25% 867 2/10

1UZP 1 792,68 0 0 30% 538 30% 538 0,5 20% 359 2/8

2UZP 2 351,37 0 0 30% 705 30% 705 0,3 30% 705 1/6

3UZP* 23 509,44 2,82% 664 2,85% 670 0% 6 0,06 80% 18808 2/10

4UZP 14 671,39 6% 921 40% 5869 34% 4948 0,5 30% 4401 2/10

5UZP 24 698,26 0 0 40% 9879 40% 9879 0,7 30% 7409 2/10

6UZP 24 370,98 12% 2860 40% 9748 28% 6888 0,7 40% 9748 3/15

US* 53 706,40 11% 5952 35% 18797 24% 12845 1,0 35% 18797 3/15, 20
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Teren
powierz-

chnia

powierzchnia zabudowy maks. 
wskaźnik 
intensyw. 
zabud.

minimalna 
powierzchnia 

biologicznie czynna

maksymalna 
wysokość 
zabudowy

stan istniejący, 
pozwolenia 
budowlane

stan planowany 
(dopuszczony 

ustaleniami planu)

różnica pomiędzy 
stanem planowanym 

a istniejącym
m2 % m2 % m2 % m2 % m2 kond. / metry

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1ZD 270 752,64 7% 18520 20% 54151 13% 35631 0,3 60% 162452 1/6

2ZD 30 176,30 16% 4756 20% 6035 4% 1279 0,3 60% 18106 1/6

3ZD 32 713,07 8% 2621 20% 6543 12% 3922 0,3 60% 19628 1/6

1ZP 6 358,71 0 0 - - - - - 60% 3815 .../6

2ZP 6 772,11 0 0 - - - - - 80% 5418 .../6

3ZP 37 236,74 0 0 - - - - - 80% 29789 .../6

4ZP 11 914,37 0 0 - - - - - 80% 9531 .../6

5ZP 5 838,27 0 0 - - - - - 80% 4671 .../6

6ZP 17 548,83 0 0 - - - - - 80% 14039 .../6

7ZP 191 633,42 0 0 - - - - - 80% 153307 .../6

8ZP 19 657,75 0 0 - - - - - 80% 15726 .../6

9ZP 6 045,43 0 0 - - - - - 80% 4836 .../6

1ZPL 827 965,74 0 0 - - - - - 95% 786567 -

2ZPL 827 965,74 0 0 - - - - - 95% 786567 -

3ZPL 149 759,10 0 0 - - - - - 95% 142271 -

4ZPL 94 944,52 0 0 - - - - - 95% 90197 -

5ZPL 119 175,50 0 0 - - - - - 95% 113217 -

6ZPL 7 309,99 0 0 - - - - - 95% 6944 -

ZLU 5 492,82 10% 570 30% 1648 20% 1078 0,5 50% 2746 2/10

PU 25 650,02 9% 2383 50% 12825 41% 10442 1,0 20% 5130 3/12, 20

KL** 720 260,11 0 0 - - - - - 40% 288104 -

s.u.l** 89 791,05 8% 7198 35% 31427 27% 24229 0,8 30% 26937 3/12

WS 44 283,75 0 0 - - - - - 95% 42070 8

1KS 3 882,87 0 0 - - - - - 20% 777 .../6

2KS 1 907,18 4% 85 - - 4% 85 - 20% 381 .../6

3KS 12 437,98 0 0 - - - - - 20% 2488 .../6

4KS 10 665,86 0 0 - - - - - 20% 2133 .../6

5KS 5 393,94 0 0 - - - - - 20% 1079 .../6

6KS 344,98 0 0 - - - - - 20% 69 .../6

ITC 610,41 34% 210 60% 366 26% 156 0,8 20% 122 5

ITG 315,39 2% 5 40% 126 38% 121 0,5 20% 63 5
źródło: opracowanie własne BRR Katowice 
*    dla 1MN, 2MN, MW, 5MU, 3UZP i US dane o powierzchni zabudowy w kol. 4 zaczerpnięto z pozwoleń na budowę,
**  powierzchnię terenu KL podano bez powierzchni strefy usługowej lotniska opisanej w tabeli jako  „s.u.l”

Powierzchnia zabudowy

Ustalony  w  projekcie  planu  dopuszczony  (maksymalny)  udział  powierzchni  zabudowy 
w powierzchni działki budowlanej lub terenu odnosi się do definicji wskaźnika powierzchni zabudowy 
określonego  w  ustaleniach  planu  jako  sumę  powierzchni  terenu  zajętą  przez  budynki  w  stanie 
wykończonym,  wyznaczoną przez rzut  pionowy zewnętrznych  krawędzi  budynków do powierzchni 
terenu działki budowlanej, wyrażoną w %. Wskaźnik powierzchni zabudowy nie dotyczy powierzchni 
wind, klatek schodowych, pochylni zewnętrznych oraz powierzchni kondygnacji podziemnych.

Wskaźnik intensywności zabudowy

Ustalony  w  projekcie  planu  maksymalny  (i  minimalny)  wskaźnik  intensywności  zabudowy, 
w nawiązaniu  do  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  rozumiany  jest  jako 
wskaźnik  powierzchni  całkowitej  zabudowy  w  odniesieniu  do  powierzchni  działki  budowlanej, 
wyrażony w liczbach bezwzględnych. Przy czym ustalenia planu dopuszczają wyłączenie powierzchni 
kondygnacji podziemnych przy obliczaniu wskaźnika intensywności zabudowy.

Powierzchnia biologicznie czynna

Wskaźnik  wymagane (minimalnego)  udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej  w  stosunku  do 
powierzchni  działki  budowlanej  lub  terenu  ustalony  w  projekcie  planu  odnosi  się  do  powierzchni  
biologicznie  czynnej  rozumianej  jako  teren biologicznie  czynny,  o którym mowa w Rozporządzeniu 
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający 
naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej  
jednak niż 10m² oraz wodę powierzchniową na tym terenie).

Wysokość zabudowy

Ustalona w projekcie planu maksymalna wysokość zabudowy odnosi się do definicji  określonej 
w ustaleniach planu określonej w podziale na wysokość budynku oraz wysokość obiektów budowlanych. 
Wysokość budynku dotyczy wysokości,  o której mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie:  „Wysokość  budynku,  służącą  do  przyporządkowania  temu  budynkowi  odpowiednich  
wymagań rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku  
lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do górnej powierzchni  
najwyżej  położonego  stropu,  łącznie  z  grubością  izolacji  cieplnej  i  warstwy  ją  osłaniającej,  bez  
uwzględniania  wyniesionej  ponad  tę  płaszczyznę  maszynowni  dźwigów  i  innych  pomieszczeń  
technicznych, bądź do najwyżej  położonego punktu stropodachu lub konstrukcji  przekrycia  budynku  
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi”.
Wysokość obiektów budowlanych dotyczy obiektów, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 
7  lipca  1994 r.  Prawo  Budowlane,  w  zakresie  budowli  i  obiektów  małej  architektury,  z  wyjątkiem 
budynków –  zgodnie  z  ustaleniami  planu  przyjmuje  się  dla  tych  obiektów wysokość  mierzoną  od 
średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części stanowiącej 
element tego obiektu.

Ogólne ustalenia ochrony środowiska i warunków korzystania ze środowiska.

W poniższej tabeli nr 5 dokonano zestawienia ogólnych ustaleń planu odnoszących się bezpośrednio 
lub pośrednio do ochrony środowiska,  warunków korzystania ze środowiska lub związanych z innymi 
cechami środowiska – wykaz zestawiono tematycznie w podziale na zagadnienia:

- kształtowanie ładu przestrzennego,

- ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

- ochrona zdrowia ludzi i kształtowanie warunków do rekreacji,

- warunki  wynikające  z  występowania  złóż  kopali,  potrzeb  ich  eksploatacji  oraz  racjonalnego 
wykorzystania powierzchni ziemi na terenach eksploatacji złóż kopalin,

- ochrona zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

- wymagania wynikające z kształtowania przestrzenni publicznych,

- inne szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

Tab. 5. Zestawienie ustaleń planu wpływających na ochronę środowiska  lub związanych z cechami środowiska.

I. KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO

elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ochrony ładu przestrzennego

I.1
obiekty dóbr kultury współczesnej w postaci rzeźb ozdobnych usytuowanych w obrębie  Katowickiego Parku Leśnego  chronione 
ustaleniami planu poprzez zasady ochrony dóbr kultury współczesnej;

I.2
zieleń urządzona w obrębie obszaru Katowickiego Parku Leśnego zachowana poprzez wyznaczenie terenów  zieleni urządzonej 
oznaczonych symbolami 3ZP - 9ZP;

1.3
aleja spacerowa wzdłuż ul. Trzech Stawów w obrębie Katowickiego Parku Leśnego, którą należy zachować w ramach przeznaczenia 
terenu publicznej ulicy pieszo - jezdnej oznaczonej symbolem 1KDP;

elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania ładu przestrzennego

I.4 zieleń urządzona kształtowana w ramach wyznaczonych terenów oznaczonych literami UZP;

I.5
miejsca zabaw dla dzieci oraz inne urządzenia rekreacji i wypoczynku codziennego wraz z zielenią urządzoną sytuowane w ramach 
nowej zabudowy wielorodzinnej w terenach oznaczonych literami MW i MWU;

I.6
standardy  jakościowe  ogrodzeń,  określone  w  celu  wykluczenia  elementów  dysharmonijnych,  poprzez  nakaz 
stosowania ogrodzeń ażurowych oraz zakaz stosowania na ogrodzeniach przęseł i konstrukcji z różnego rodzaju blach 
oraz sytuowania ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych betonowych elementów;

zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu

I.7
ustala się  nieprzekraczalne linie zabudowy w parametrach oraz w miejscach określonych przez zasięg wyznaczony na 
rysunku planu;

32



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

I.8 dopuszcza się wyłączenie powierzchni kondygnacji podziemnych z wyliczenia wskaźnika intensywności zabudowy;

standardy jakościowe nośników reklamowych i szyldów

I.9

dopuszcza się wyłącznie reklamy i szyldy umieszczane na budynkach,  przy czym  nakazuje się: - lokalizować reklamy i szyldy 
w kondygnacji parterowej budynku, z dopuszczeniem umieszczania nośników reklamowych powyżej I kondygnacji pozbawionej 
otworów okiennych, wyłącznie w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie architektonicznym budynku; - kształtować reklamy 
i szyldy tej samej wielkości, zgrupowane na jednym nośniku reklamowym, umieszczanym w jednym miejscu na elewacji budynku;

I.10

dodatkowo ustala się:  - zewnętrzna krawędź reklamy semaforowej na budynku nie może przekroczyć odległość 0,85m od lica ściany 
budynku; na czas prowadzenia prac remontowych i budowlanych; - dopuszcza się reklamy remontowo - budowlane na 
czas prowadzenia prac remontowych i budowlanych; - w każdym terenie dopuszcza się umieszczanie elementów systemu 
informacji miejskiej.

I.11

zakazuje się: a) stosowania reklam świetlnych i migających oraz o zmiennej treści, a także tablic LCD i LED na szyldach i reklamach; 
b) lokalizowania  nośników  reklamowych  i  szyldów  na  elewacjach  budynków  powyżej  I  kondygnacji  nadziemnej, 
z zastrzeżeniem  pkt  1  lit.  a);  c) lokalizowania  nośników  reklamowych  i  szyldów  w  sposób  przesłaniający  detale 
architektoniczne elewacji takie jak gzymsy, płyciny, ryzality, płaskorzeźby; d) lokalizowania nośników reklamowych jako 
wolnostojących  obiektów,  przy  czy  zakaz  nie  dotyczy:  masztów  flagowych  oraz  pylonów  i  totemów  sytuowanych 
w terenach U, UKS i  MWU; e) lokalizowania  nośników wielkoformatowych;  f) umieszczania  nośników reklamowych 
oraz  szyldów  na  drzewach,  obiektach  małej  architektury,  balustradach  balkonów,  tarasów,  ogrodzeniach; 
g) lokalizowania nośników reklamowych w sposób ograniczający widoczność z kamer monitoringu miejskiego.

II. OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

ochrona wód

II.1 nakazuje się stosowanie rozwiązań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do ziemi i wód;

II.2 dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  umożliwiających  naturalną  infiltrację  niezanieczyszczonych  wód  opadowych 
i roztopowych do ziemi lub ich odpływ do wód powierzchniowych;

II.3 zakazuje się zmiany warunków spływu wód powierzchniowych w obrębie poszczególnych działek, powodujących szkodę 
dla działek sąsiednich;

II.4
odprowadzenie ścieków należy zapewnić w oparciu o: a) rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów sieci i urządzeń 
kanalizacji  sanitarnej;  b) możliwość  stosowania  indywidualnych  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  lub 
lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem zakazu wprowadzania ścieków do wód i ziemi;

II.5

odprowadzenie  wód opadowych  lub  roztopowych  należy  zapewnić  w oparciu  o:  a) rozbudowę istniejących i  budowę 
nowych systemów sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz systemów rowów i kanałów odprowadzających wody opadowe 
i roztopowe; b) możliwość korzystania z  indywidualnych systemów umożliwiających zatrzymanie niezanieczyszczonych 
wód opadowych w obrębie działki budowlanej, obszaru objętego inwestycją lub danego terenu, w celu ich użytkowego 
wykorzystania lub rozsączenia w gruncie, przy uwzględnieniu ustaleń II.3 i II.4

ochrona gleb i ziemi

II.6
w ramach prowadzonych robót budowlanych nakazuje się ochronę gleby i ziemi przed zanieczyszczeniami, umożliwiając 
ponowne jej  zagospodarowania  w granicach danej  działki  budowlanej  lub  obszaru  objętego inwestycją,  a także na 
potrzeby innych terenów;

postępowanie z odpadami

II.7 zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami ustawy o odpadach;

ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego

II.8
nakazuje się ochronę terenów zieleni, w tym leśnych i zadrzewionych w obszarze  Katowickiego Parku Leśnego, zgodnie z 
zasadami zagospodarowania dla terenów parku leśnego oznaczonych symbolami 1ZPL - 6ZPL.

II.9

zakazuje się zmian w ukształtowaniu terenu ograniczających swobodny przepływ wód powierzchniowych w dolinie Potoku 
Leśnego przebiegającego w obszarze  Katowickiego Parku Leśnego, w szczególności  w obrębie terenów parku leśnego 
oznaczonych symbolami 2ZPL i 3ZPL, terenów zieleni urządzonej oznaczonych symbolami 6ZP i 7ZP oraz terenu sportu i 
rekreacji oznaczonego literami US .

II.10 nakazuje się zachować Staw Grunfeld w ramach przeznaczenia terenu wód powierzchniowych oznaczonego literami WS.

II.11
nakazuje się  dla terenów 3UZP i US utrzymanie charakteru parku leśnego, poprzez zachowanie istniejących drzew na poziomie nie 
mniejszym niż 90% istniejącego drzewostanu (dotyczy całego terenu 3UZP oraz terenu US poza zasięgiem nieprzekraczalnej linii  
zabudowy) .

III. OCHRONA ZDROWIA LUDZI I KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW DO REKREACJI

ochrona przed hałasem

III.1

tereny, którym odpowiadają wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, obejmują: a) MN zalicza 
się  do  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  b) MW  zalicza  się  do  terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, c) MU i MWU zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej,  d) ZP, ZPL i ZD zalicza się 
do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

III.2
przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu, nakazuje się uwzględnić dopuszczalne poziomy 
hałasu  w  środowisku,  w  stosunku  do  terenów  o  których  mowa  w  III.1,  w  szczególności  stosując  zabezpieczenia 
i rozwiązania techniczne ograniczające ponadnormatywny poziom hałasu;
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III.3
dla nowych budynków mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego, lokalizowanych w zasięgu uciążliwości wynikających 
z emisji hałasu komunikacyjnego, nakazuje się uwzględnić stosowanie przegród zewnętrznych, okien i drzwi o izolacyjności 
akustycznej ograniczającej ponadnormatywny hałas;

ochrona przed polami elektromagnetycznymi

III.4
instalacje  wytwarzające  pola  elektromagnetyczne,  przy  uwzględnieniu  dopuszczalnych  poziomów  pól 
elektromagnetycznych  w  środowisku, nie  mogą  ograniczać  przeznaczenia  oraz  zagospodarowania  terenu  zgodnie 
z planem;

III.5
w rejonie przebiegu istniejących napowietrznych linii  elektroenergetycznych, w szczególności  w wzdłuż napowietrznych linii 
elektroenergetycznych  wysokich  napięć  110kV,  możliwość  zabudowy  i  użytkowania  terenu  należy  dostosować  do 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku;

ochrona powietrza

III.6

obowiązują wymogi stosowania systemów zaopatrujących w energię cieplną wykluczające lub ograniczające emisję spalin, 
zgodnie z zasadami w zakresie infrastruktury technicznej opartymi o stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską 
zdalczynną sieć ciepłowniczą z dopuszczeniem: a) dla zabudowy mieszkaniowej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł 
ciepła, przy wykorzystaniu urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 80%; b) dla pozostałej zabudowy, w przypadku 
braku możliwości technicznych zastosowania sieci zdalczynnej stosowania indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, przy 
wykorzystaniu  urządzeń  o efektywności  energetycznej  co  najmniej  80%  z  wykluczeniem  spalania  paliw  węglowych; 
c) stosowanie systemów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem energii wiatru i biogazu;

ochrona przed uciążliwościami

III.7

zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 
2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: inwestycji  celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej 
i drogowej, lotnisk, łączności publicznej, wydobywania węgla kamiennego ze złoża metodą podziemną, stacji paliw, hoteli,  
zabudowy  mieszkaniowej,  zabudowy  usługowej,  garaży,  parkingów  samochodowych,  budowli  przeciwpowodziowych, 
wylesień mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;

III.8
zakaz  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów  w  sposób  stwarzający  uciążliwości  dla  sąsiednich  nieruchomości, 
w szczególności  w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń  powietrza,  wytwarzania  hałasu  i  wibracji,  emisji  pola 
elektromagnetycznego;

III.9 zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

kształtowanie warunków do rekreacji

III.10
wyznaczenie terenów zieleni urządzonej ZP i  terenów parku leśnego ZPL, w tym ochrona istniejących terenów zieleni  
urządzonej  i  leśnej  w  obszarze  Parku  Leśnego  (4ZP - 11ZP  i  1ZPL - 6ZPL),  terenów  zieleni  i  placu  zabaw  przy 
ul. Francuskiej (1ZP), terenów zieleni w rejonie Stawu Grunfeld (3ZP), terenów zieleni i zadrzewień przy ul. Lotnisko (3ZP);

III.11 ochrona warunków rekreacji i wypoczynku poprzez zachowanie rodzinnych ogrodów działkowych ujętych w terenach ZD;

III.12

wymóg  ukształtowania  terenów  zieleni  urządzonej  w  terenach  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  (MW 
i 2MWU - 4MWU) - część działki budowlanej o łącznym udziale powierzchniowym nie mniejszym niż 5% powierzchni działki 
budowlanej należy zagospodarować na potrzeby miejsc zabaw dla dzieci oraz innych urządzeń rekreacji i wypoczynku codziennego 
wraz z zielenią urządzoną;

III.13

należy zagospodarować na potrzeby ogólnodostępnej zieleni urządzonej, z możliwością sytuowania miejsc zabaw dla dzieci 
oraz innych urządzeń rekreacji i wypoczynku codziennego, część działki budowlanej w ramach danego terenu UZP o łącznym 
udziale powierzchniowym, w stosunku do powierzchni  działki  budowlanej,  nie mniejszym niż:  10%  na terenach  1UZP 
i 2UZP; 20% na terenie  4UZP; 30% na terenach 3UZP, 5UZP i 6UZP;

IV.
WARUNKI  WYNIKAJĄCE  Z  WYSTĘPOWANIA  ZŁÓŻ  KOPALI,  POTRZEB  ICH  EKSPLOATACJI  ORAZ 
RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POWIERZCHNI ZIEMI NA TERENACH EKSPLOATACJI ZŁÓŻ KOPALIN

IV.1

w obszarze planu stwierdzono występowanie udokumentowanych złóż węgla kamiennego obejmujących cały obszar planu 
– dotyczy złóż: „Staszic” (teren i obszar górniczy „Giszowiec I”), „Wujek” (teren górniczy „Katowice-Brynów-Ligota” obszar 
górniczy  „Katowice-Brynów”),  „Wieczorek”  (teren  i  obszar  górniczy  „Janów”)  i  „Katowice”  (teren  górniczy  „Katowice-
Bogucice-Załęże”, obszar górniczy „Bogucice”);

IV.2
eksploatacja złóż nie może naruszać przeznaczenia terenu, zwłaszcza w zakresie użytkowania istniejących i posadowienia 
nowych budynków, korzystania z terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, z terenów komunikacji drogowej i lotniczej, 
oraz z obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

IV.3

nakazuje się stosowanie rozwiązań ograniczających zmiany ukształtowania terenu i stosunków wodnych, zwłaszcza na 
skutek obniżeń terenu mogących pogorszyć warunki korzystania z terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zakłócić  
swobodny przepływ wód płynących i  użytkowanie wód stojących, w szczególności tak aby nie spowodować zagrożeń  
związanych  z:  a) brakiem  naturalnego,  grawitacyjnego  spływu  wód  w  zlewni  rzek  oraz  powstawaniem  zalewisk 
bezodpływowych i podtopień, zwłaszcza w rejonie doliny Potoku Leśnego i jego dopływów; b) trwałym i nieodwracalnym 
zniszczeniem  środowiska  przyrodniczego  oraz  pogorszeniem  warunków siedliskowych  w  terenach  leśnych  i  zieleni  
oznaczonej  symbolami:  ZLP,  ZP  i  ZD,  zwłaszcza  w  zakresie  obszaru  Katowickiego  Parku  Leśnego  im.  Romana 
Stachonia;  c) pogorszeniem warunków hydrogeologicznych; d) bezpiecznym użytkowaniem obszaru lotniska w zakresie 
utrzymania właściwego poziomu istniejących i kształtowania nowych pasów startowych;
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IV.4
nakazuje  się  stosowanie  rozwiązań  chroniących  i  zabezpieczających  obiekty  budowlane  przed  planowanymi 
odkształceniami terenu, stosownie do kategorii  przewidzianych szkód górniczych,  zapewniając użyteczność techniczną 
i funkcjonalną obiektów budowlanych oraz niezawodność funkcjonowania infrastruktury technicznej.

V. OCHRONA ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

ochrona zabytków

V.1 uwzględnienie ochrony zabytku wpisanego do rejestru nr A/439/15 - zespół zabudowy lotniska przy ul. Lotnisko nr 40;

V.2 ustalenie budynków zabytkowych chronionych ustaleniami planu - budynki przy ul. Krzemiennej nr 8, 10, 11, 12, 13 i 14;

V.3

w zakresie ochrony budynków zabytkowych (V.2)  obowiązują:  1) nakazuje  się zachowanie obecnej  formy w zakresie 
gabarytów budynku i elewacji wraz z elementami detalu dekoracyjnego i cechami stylowymi, co oznacza zakaz rozbudowy, 
nadbudowy i  przebudowy zewnętrznej  bryły budynku;  2) dopuszcza  się  roboty  budowlane  związane  z  utrzymaniem 
budynków w dobrym stanie technicznym oraz ich dostosowaniem do współczesnych standardów użytkowych, potrzeb 
osób  niepełnosprawnych,  wymogów  bezpieczeństwa  publicznego,  pod  warunkiem  zachowania  lub  odtworzenia 
elementów detalu  dekoracyjnego  wraz z cechami  stylowymi;  3) w przypadku prac budowlanych przy budynkach – 
przywrócenie ich oryginalnej, historycznej formy i wystroju; 4) dopuszcza się wymianę techniczną zużytych elementów 
budynku, w tym okien i drzwi zewnętrznych, przy zachowaniu pierwotnej historycznej formy, detalu, podziału i materiału 
tych  elementów;  5) zakazuje  się  sytuowania  urządzeń  technicznych,  w  szczególności  paneli  słonecznych 
i klimatyzatorów,  na  elewacjach  budynków  widocznych  od  strony  dróg;  6) zakazuje  się  sytuowania  na  budynkach 
nośników reklamowych.

V.4

ustala się strefy ochrony konserwatorskiej zgodnie z lokalizacją określoną graficznie na rysunku planu wraz z oznaczeniem 
„SK1 - SK5”. Strefy SK1 - SK4 obejmują ochronę budynków zabytkowych – obowiązują:  1) ochrona ekspozycji budynków 
zabytkowych  poprzez  zakaz  budowy  nowych  budynków,  z wyjątkiem  indywidualnych  garaży;  2) zakaz  sytuowania 
w obszarze strefy nośników reklamowych. Strefa SK5 obejmuje zespół zabudowań lotniska, w obrębie której obowiązuje: 
1) ochrona ekspozycji  budynków zabytkowych poprzez zakaz budowy nowych budynków zasłaniających, w całości lub 
w części,  zespół  zabudowy lotniska wpisany do rejestru zabytków;  2) nakaz  zachowania  układu  zieleni  i  chodników 
otaczających zabytkowy zespół  zabudowy lotniska wpisany do rejestru zabytków, z możliwością wzbogacenia o nowe 
formy zieleni ozdobnej oraz sytuowania obiektów małej architektury;  3) zakaz sytuowania  w obszarze strefy nośników 
reklamowych.

V.5
wskazanie zabytku archeologicznego wpisanego do Krajowej Ewidencji Zabytków Archeologicznych jako nr „AZP 98-48/8” 
– ślad osadnictwa z epoki  kamiennej,  w formie stanowiska archeologicznych wraz ze strefą ochrony archeologicznej,  
obejmującą obszar w promieniu 30 m od punktu centralnego stanowiska;

ochrona dóbr kultury współczesnej

V.6
ustalenie obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej obejmujące (wymienione w planie i oznaczone graficznie na 
rysunku planu) rzeźby usytuowane w obszarze Katowickiego Parku Leśnego im. Romana Stachonia;

V.7

w zakresie ochrony obiektów uznanych za dobra kultury współczesnej obowiązują: 1) nakaz zachowania formy i wielkości 
obiektu oraz  elementów detalu  dekoracyjnego;  2) ochrona  ekspozycji  obiektu  poprzez  zakaz  sytuowania  obiektów, 
urządzeń i  instalacji  zasłaniających dany obiekt  w ramach obszaru o zasięgu widoczności  nie mniejszym niż 20m; 
3) dopuszcza się prace i roboty budowlane związane z utrzymaniem obiektów w dobrym stanie technicznym i wyglądzie 
zewnętrznym;  4) dopuszcza się przeniesienie danego obiektu w inne miejsce w obrębie obszaru  Katowickiego Parku 
Leśnego im. Romana Stachonia, przy zachowaniu warunków ekspozycji, o których mowa w pkt 2).

VI. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

VI.1

za przestrzenie publiczne uznano w planie:  1) tereny dróg publicznych związanych z przebiegiem: ul. Francuskiej – teren 
drogi 1KDZ, ul. Lotnisko – teren drogi 2KDZ, ul. Ceglanej i ul. Meteorologów – teren drogi 3KDZ oraz  ul. Zgrzebnioka – 
teren drogi 3KDL;  2) tereny publicznych ulic pieszo - rowerowych 1KDP (ul. Trzech Stawów) i 2KDP; 3) tereny zieleni 
urządzonej 1ZP - 9ZP; 4) tereny parkingów 1KS - 5KS;

VI.2
nakazuje się zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania i przemieszczania się 
ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań:  uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych, 
koordynujących bezkolizyjne współistnienie ruchu pieszego i rowerowego;

VI.3
nakazuje  się  przy  zagospodarowaniu  terenów  uwzględnić umieszczanie  elementów  wyposażenia  miejskiego, 
w szczególności: systemów oświetlenia publicznego, ławek lub innych siedzisk  i miejsc odpoczynku, koszy na śmieci lub 
innych urządzeń zapewniających zachowanie czystości.

VI.4
zakazuje  się  sytuowania:  budynków  infrastruktury  technicznej  oraz  naziemnych  lub  nadziemnych  stacji 
transformatorowych, stacji redukcji gazu i przepompowni ścieków; nośników reklamowych; ogrodzeń.

VII. INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

VII.1
w granicach terenów i obszarów górniczych, obejmujących cały obszar planu (wymienione w pkt. IV.1), należy uwzględnić 
aktualne uwarunkowania geologiczno - górnicze;

VII.2

obowiązują  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu  i  kształtowaniu  zabudowy  związane  z  usytuowaniem  lotniska 
Muchowiec,  określone w dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska: a) nakazuje się uwzględnić nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokości zabudowy, obiektów budowlanych i innych elementów zagospodarowania terenu oraz konstrukcji umieszczanych 
na budynkach, zgodnie z rzędnymi przypisanymi do oznaczonych na rysunku planu izolinii ograniczeń wysokości zabudowy  
wynoszącymi w obszarze planu:  - poniżej 322m n.p.m – obowiązuje zmienne ograniczenie wysokości w powierzchniach 
podejścia i przejściowych (różne nachylenie powierzchni) w zależności od lokalizacji obiektu w stosunku do wskazanych 
izolinii,  z  zastrzeżeniem lit.  b);  - nie więcej  niż  322m n.p.m –  obowiązuje  stałe ograniczenie wysokości w powierzchni 
wewnętrznej poziomej; c) dla przeszkód słabo widocznych, obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, takich jak: linie 
napowietrzne,  słupy  oświetleniowe,  maszty  wolnostojące,  nakazuje  się  zmniejszenie  wysokości  o  co  najmniej  10m 
w stosunku do ograniczeń określonych w lit a) dla powierzchni podejścia i przejściowych; d) zakaz lokalizacji wysypisk śmieci 
i innych obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego.
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VII.3

zakazuje się:  a) lokalizowania  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; b) handlu hurtowego, 
giełdowego  i  targowiskowego;  c) lokalizowania  stacji  paliw,  z  wyjątkiem  terenów  1UKS  i  2UKS;  d) lokalizowania 
jednokondygnacyjnych budynków handlowych, z wyjątkiem tymczasowych obiektów handlowych sytuowanych  na czas 
trwania okolicznościowych i sezonowych imprez masowych, kulturalnych, rozrywkowych, w terenach zieleni urządzonej oznaczonych 
symbolami 3ZP - 9ZP, w terenie lotniska oznaczonego literami KL i terenie usług oznaczonym symbolem 5U; e) przetwarzania 
i recyklingu odpadów; f) lokalizowania punktów skupu złomu; g) składowania i magazynowania poza budynkami materiałów i towarów 
budowlanych będących przedmiotem sprzedaży .

VII.4

nakazuje  się uwzględnić  ograniczenia związane z  użytkowaniem istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej,  zgodnie 
z warunkami technicznymi usytuowania danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych 
w sąsiedztwie  danej  sieci,  w  zależności  od  jej  rodzaju  i  parametrów,  w  szczególności:  a) zagospodarowanie  terenu 
i kształtowanie zabudowy należy realizować w sposób umożliwiający dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej,  
występujących w liniach rozgraniczających danego terenu; b) w zasięgu strefy kontrolowanej po obu stronach osi gazociągu 
podwyższonego średniego ciśnienia,  możliwość użytkowania terenu należy dostosować do wymogów rozporządzenia w 
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  i  ich  usytuowanie;  c) w  rejonie  przebiegu 
istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych, w szczególności w wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć 110kV, możliwość zabudowy i użytkowania terenu należy dostosować do dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku;

VII.5

nakazuje się uwzględnić ograniczenia związane z użytkowaniem terenu wokół cmentarza zlokalizowanego w sąsiedztwie 
obszaru planu przy ul. Meteorologów, w szczególności: a) w odległości mniejszej niż 50m od terenu cmentarza zakazuje 
się  sytuowania:  budynków  mieszkalnych  i  zamieszkania  zbiorowego  oraz  zakładów  produkujących  artykuły 
żywnościowe,  zakładów  żywienia  zbiorowego  i  zakładów  przechowujących  artykuły  żywnościowe;  b) w  odległości 
mniejszej niż 150m od terenu cmentarza zakazuje się lokalizacji ujęć wody i studni służących do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych.

źródło: opracowanie własne BRR Katowice 

Zasady modernizacji i rozbudowy układu komunikacyjnego.

Ustalenia  plany  dotyczące  systemów  komunikacji  odnoszą  się  przede  wszystkim  do  rozwiązań 
w zakresie  wyznaczenia  układu  drogowego,  wraz  z  określeniem parametrów dróg.  Plan  zajmuje  się 
również ustaleniem wskaźników parkingowych dla poszczególnych terenów (w zależności  od funkcji), 
a także wyznaczeniem terenów parkingów, w szczególności zwiększenie potrzeb parkingowych dla obsługi 
parku  leśnego  (powiększony  parking  w  terenie  3KS)  oraz  obsługi  intensywnych  usług  biurowych 
i administracyjnych (powiększone parkingi w terenach 1KS i 2KS dla obsługi terenu 1U).

Podstawowym celem planu jest określenie  zasad rozbudowy układu drogowego w szczególności 
zmierzających do zwiększenia  parametrów głównych dróg publicznych w śladzie  ulic:  Francuskiej, 
Lotnisko,  Szybowcowej,  Ceglanej  i  Meteorologów  oraz  wyznaczenia  nowego  układu  drogowego 
obsługującego  tereny  inwestycyjne  między  ulicami:  Francuską,  Lotnisko  i  Szybowcową.  Układ 
komunikacyjny  obsługujący  tereny  wyznaczone  w  planie  określa  się  w  oparciu  o  zachowanie 
i rozbudowę istniejących dróg oraz budowę nowych dróg, zgodnie z ustaloną klasyfikacją:
1) Tereny dróg publicznych klasy „autostrada”:

- 1KDA  –  istniejący  i  faktycznie  ukształtowany  fragment  węzła  autostrady  A4  na  przebiegu 
ul. Francuskiej (węzeł „Francuska”),

- 2KDA -  fragment istniejącego węzła autostrady „Murckowska” w śladzie ul. Pszczyńskiej (droga 
krajowa nr 86);

2) Teren drogi publicznej klas  „autostrada” i  „dojazdowa” oznaczony literami KDA/KDD – fragment 
istniejącego  węzła  autostrady  „Murckowska”  w  śladzie  ul. Pszczyńskiej  (droga  krajowa  nr  86) 
w rejonie  skrzyżowania  z  istniejącą  drogą  publiczną  klasy  „dojazdowa”  przebiegającą  między 
terenami 11KDD i 12KDD (wynik uzgodnienia z GDDKiA – własność GDDKiA);

3) Tereny dróg publicznych klasy „zbiorcza” KDZ: 
- 1KDZ - istniejący odcinek ul. Francuskiej;
- 2KDZ - istniejący odcinek ul. Lotnisko;
- 3KDZ - istniejące odcinki ciągu ulic: Ceglana, Meteorologów i Zgrzebnioka.

4) Tereny dróg publicznych klasy „lokalna” KDL:
- 1KDL - istniejący odcinek ul. Szybowcowej oraz jej planowane przedłużenie;
- 2KDL - istniejący odcinek ul. Rodańskiej;
- 3KDL - istniejący odcinek ul. Zgrzebnioka.

5) Tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” KDD:
- 1KDD - istniejący odcinek drogi od ul. Francuskiej w kierunku ulicy Szybowcowej;
- 2KDD  -  planowane  połączenie  ulic  Francuskiej  i  Szybowcowej  (obsługa  nowych  terenów 

przeznaczonych na cele inwestycyjne, budowlane);
- 3KDD – istniejący dojazd od ul. Francuskiej do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego;
- 4KDD - istniejący odcinek ul. Krzemiennej wraz z przedłużeniem wzdłuż Stawu Grunfeld;
- 5KDD - istniejący odcinek drogi od ul. Ceglanej w kierunku ul. Porfirowej;
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- 6KDD - istniejący odcinek ul. Lotnisko (dojazd od północy do parku leśnego);
- 7KDD - istniejący odcinek ul. Trzech Stawów (dojazd od ul. Francuskiej do parkingów w parku);
- 8KDD - istniejący odcinek ul. Gawronów (dojazd od ul. Francuskiej m.in. do leśniczówki);
- 9KDD - istniejący odcinek drogi od ul. Francuskiej (dojazd dla terenów usług w parku);
- 10KDD - istniejący dojazd od ul. Pszczyńskiej do „Szybu V” KWK „Murcki - Staszic”;
- 11KDD i 12KDD (oraz KDA/KDD) - istniejący dojazd od ul. Pszczyńskiej do istniejących terenów 

usługowo - produkcyjnych;
6) Tereny dróg wewnętrznych KDW (dodatkowa obsługa w rejonie ul. Krzemiennej):

- 1KDW – istniejąca droga od drogi 4KDD w kierunku zachodnim do terenu 4MU;
- 2KDW -  istniejąca droga od drogi 4KDD w kierunku południowym do terenu 1ZD.

Dodatkowo dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej terenów wyznaczonych w obszarze 
planu, ponad drogi wyznaczone w planie, dopuszcza się w terenach realizację dróg i ulic wewnętrznych 
oraz innych dojazdów w pasie o szerokości nie mniejszej niż 6m.

Skalę  możliwych  zmian wynikających  z  oddziaływania  ustalonego w planie  układy  drogowego 
przedstawia się następująco:

A brak zmian
drogi  istniejące o niskiej intensywności  ruchu, dla których nie przewiduje się 
zwiększenia parametrów i rozbudowy oraz wzrostu natężenia ruchu;

2KDL, 3KDL, 5KDD, 
1KDW, 2KDW

B
zmiany 

nieznaczne

drogi  istniejące  o  niskiej  intensywności  ruchu  i  nieznacznie  zwiększonych 
parametrach,  w  zakresie  których  może  nastąpić  niewielki  wzrost  natężenia 
ruchu  związany z obsługą nowych funkcji

KDA/KDD, 3KDD, 6KDD, 
7KDD, 8KDD, 9KDD, 

10KDD, 11KDD, 12KDD,

C
zmiany 

umiarkowane

drogi  istniejące  o  dużej  i  średniej  intensywności  ruchu  i  zwiększonych 
parametrach oraz drogi, w zakresie których, może nastąpić wzrost natężenia 
ruchu związany z obsługą nowych funkcji,  z przedłużeniem przebiegu danej 
drogi i nowymi połączeniami z innymi drogami ;

1KDA 2KDA, 1KDZ, 
2KDZ, 3KDZ, 1KDD, 

4KDD, 

D
zmiany
istotne

nowe  drogi  na  niezagospodarowanych  dotychczas  terenach  czynnych 
biologicznie  oraz  drogi  przewidziane  do  istotnej  przebudowy  i  rozbudowy, 
w zakresie których może nastąpić znaczny wzrost natężenia ruchu związany 
z obsługą nowych funkcji i kumulowaniem się istniejącego ruchu.

1KDL i 2KDD

Zasady modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej.

Ustalenia  plany  dotyczące  systemów  infrastruktury  technicznej  ogólnie  sprowadzają  się  do 
zapewnienia możliwości realizacji wszelkiego rodzaju sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej 
gwarantujących właściwe uzbrojenie terenów wyznaczonych w obszarze planu.

W całym  obszarze  planu  dopuszcza  się  remont,  rozbudowę  i  budowę  obiektów,  urządzeń  i  sieci 
infrastruktury  technicznej  oraz  uzbrojenia  terenu:  - w parametrach  niezbędnych  dla  prawidłowego 
funkcjonowania  danego  systemu  infrastruktury  technicznej;  - w sposób  umożliwiający  użytkowe 
wykorzystanie  terenu  w  otoczeniu  obiektów,  urządzeń  i  sieci  infrastruktury  technicznej  na  potrzeby 
przeznaczenia  określonego  w  planie;  - przy  uwzględnieniu  ograniczeń  wysokościowych  dla  obiektów 
takich  jak  maszty  i  słupy, związanych  z usytuowaniem lotniska  Muchowiec.  Uznaje  się  przy  tym,  iż 
wszelkie  wymogi,  warunki  techniczne  i  ograniczenia  w  kształtowaniu  infrastruktury  technicznej,  są 
regulowane przepisami nadrzędnymi (ustawy) i szczegółowymi (rozporządzenia i normy).

W planie określa się sposób zapewnienia obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę i gaz należy zapewnić w oparciu o rozbudowę istniejących i budowę nowych 
systemów sieci i urządzeń odpowiednio wodociągowych i gazowniczych;

2) Zaopatrzenie w energię elektryczną należy zapewnić w oparciu o:

- rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów sieci i urządzeń elektroenergetycznych,

- możliwość  stosowania  indywidualnych  urządzeń  i  instalacji  wytwarzających  energię  elektryczną 
z odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem energii wiatru i biogazu;

3) Zaopatrzenie w energię cieplną należy zapewnić w oparciu o  rozbudowę istniejącej i budowę nowej 
miejskiej zdalczynnej sieci ciepłowniczej, przy czym dopuszcza się:

- dla zabudowy mieszkaniowej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, przy wykorzystaniu 
urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 80%,

- dla pozostałej zabudowy, w przypadku braku możliwości technicznych zastosowania sieci zdalczynnej 
stosowania indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, przy wykorzystaniu urządzeń o efektywności 
energetycznej co najmniej 80% z wykluczeniem spalania paliw węglowych,
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- stosowanie systemów z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii,  z wyjątkiem energii  wiatru 
i biogazu;

4) Odprowadzenie ścieków należy zapewnić w oparciu o:

- rozbudowę istniejących i budowę nowych systemów sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,

- możliwość  stosowania  indywidualnych  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  lub 
lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem zakazu wprowadzania ścieków do 
wód i ziemi;

5) Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych należy zapewnić w oparciu o:

- rozbudowę istniejących i budowę nowych  systemów sieci i  urządzeń kanalizacji  deszczowej oraz 
systemów rowów i kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe;

- możliwość  korzystania  z  indywidualnych  systemów  umożliwiających  zatrzymanie 
niezanieczyszczonych wód opadowych w obrębie działki budowlanej, obszaru objętego inwestycją 
lub danego terenu, w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie.

Przywołane zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej ogólnie należy uznać za prawidłowe, 
wpisujące  się  w standardy  ochrony  środowiska  i  minimalizujące  skutki  korzystania  ze  środowiska. 
Pewne  wątpliwości  może  jedynie  budzić  możliwość  stosowania  indywidualnych  systemów 
odprowadzania  ścieków  (zbiorniki,  przydomowe  oczyszczalnie).  W  większości  jednak  przypadków 
prawidłowe  funkcjonowanie  danego  systemu  technicznego  będzie  zależało  od  zastosowanych 
rozwiązań oraz sprawności poszczególnych elementów systemu (sieci, urządzeń i obiektów).

5.2. Prognozowany wpływ na różnorodność biologiczną

Wpływ  projektowanego  dokumentu  na  różnorodność  biologiczną  będzie  polegał  głównie  na 
przeobrażaniu  części  zbiorowisk  leśnych  i  zadrzewień  w kierunku funkcji  użytkowych  w obszarze 
parku leśnego (rekreacja i wypoczynek), a także wprowadzaniu zabudowy i modernizacji komunikacji 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów istotnych dla zachowania bioróżnorodności (funkcje usługowe, 
większe potrzeby parkingowe oraz modernizacja dróg w obszarze parku leśnego).

Istotne  zmiany  dotyczą  zwiększenia  potencjału  inwestycyjnego  (w  stosunku  do  dotychczas 
obowiązujących  planów  miejscowych)  w  rejonie  parku  leśnego  –  tereny  usługowe  US  i  3UZP, 
obejmujące  obszar  po  byłym  stadionie  oraz  w  jego  otoczeniu,  przeznaczone  na  nowe  funkcje 
turystyczne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe i gastronomiczne. W stosunku do obecnego stanu 
korzystania ze środowiska, oprócz terenu po byłym stadionie, w którym występują lub są w stanie likwidacji 
obiekty związane z jego funkcjonowaniem, znaczna część terenów na wschód od dawnego stadionu, aż 
do ul. Trzech Stawów (teren 3UZP) stanowi funkcjonalnie część parku leśnego (mimo, iż są to obecnie 
grunty w użytkowaniu wieczystym podmiotów prywatnych). W przedmiotowym obszarze występują liczne 
zadrzewienia, które wprawdzie nie stanowią użytków leśnych jednak charakterem nie odbiegają od części 
leśnej parku położnej na wschód (2ZPL) – wycięcie zadrzewień na potrzeby inwestycji znacznie ograniczy 
potencjał  przyrodniczy  i  środowiskowy  tego  miejsca.  Ponadto  w  tym  obszarze  występują  istotne 
powiązania piesze i rowerowe z sąsiadującym układem ścieżek pozostałej części parku. Należy również 
podkreślić, iż południowym skrajem terenu US przebiega dolina Potoku Leśnego, która, mimo ograniczeń 
związanych  z zabudową i  zagospodarowaniem terenu określonych w planie,  może być  narażona na 
niekorzystne przekształcenia związane z próbą przystosowania tego rejonu na cele użytkowe.

Realizacja  ustaleń  planu  na  terenie  10U  (nowy  teren  usługowy)  oraz  3KS  (powiększenie 
istniejącego parkingu) doprowadzi do likwidacji części zadrzewienia o cechach zbiorowiska leśnego. 
Dodatkowo w terenie  3KS w runie  występuje  konwalia  majowa  (Convallaria  majalis)  podlegająca 
ochronie gatunkowej.  Modernizacja  układu komunikacyjnego,  w tym poszerzenie  pasa drogowego 
ul. Francuskiej  (1KDZ)  oraz  przebudowa  drogi  9KDD,  będzie  skutkować  likwidacją  fragmentów 
zadrzewień (o przeciętnej wartości  biocenotycznej)  na obrzeżach sąsiadujących terenów leśnych , 
gdzie mogą występować rośliny chronione: bluszcz pospolity  (Hedera helix), goryczka trojeściowata 
(Gentiana asclepiadea), porzeczka czarna (Ribes nigrum), konwalia majowa (Convallaria majalis).

Niekorzystnie  na  bioróżnorodność  może  wpłynąć  także  zainwestowanie  w  rejonie  Stawu 
Grunfeld - możliwość użytkowego wykorzystania na cele rekreacyjne samego stawu (teren WS) oraz 
terenów  przyległych  (1UZP  i  2UZP),  a  także  realizacja  w  pobliżu  zabudowy  mieszkaniowej 
i mieszkaniowo - usługowej  (2MN,  3MU,  4MU,  5MU).  Spowodować  to  może  zwiększoną 
antropopresję i zagrożenie dla bytujących w rejonie stawu płazów oraz ptaków wodno-błotnych.

Ponadto dopuszczalne zagospodarowanie terenów zieleni urządzonej w obszarze parku może 
wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie wartościowych siedlisk roślin i zwierząt, w tym ewentualnych 
gatunków podlegających ochronie prawnej. W mniejszym stopniu dotyczy to terenów leśnych, gdzie 
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podstawowym  przeznaczeniem  jest  gospodarka  leśna  i  park  leśny  o  ograniczonej  możliwość 
zagospodarowania i użytkowania terenu.

5.3. Prognozowany wpływ na ludzi

Hałas

Największe  zagrożenie  emisji  hałasu  związane  jest  z  przebiegiem wzdłuż  północnej  granicy 
planu Autostrady A4 oraz wzdłuż wschodniej  granicy planu ul. Pszczyńskiej,  a także usytuowanie 
w centralne  części  obszaru  lotniska  Muchowiec.  W  mniejszym  stopniu  źródłem  hałasu 
komunikacyjnego są pozostałe główne ulice: Francuska, Lotnisko, Ceglana, Meteorologów oraz linia 
kolejowa. Identyfikację zagrożeń emisji hałasu zawiera Program ochrony środowiska przed hałasem 
dla miasta Katowice (2010 r.) oraz Mapy akustyczne dla dróg krajowych (GDDKiA, 2011 r.). 

W  planie  wprowadza  się  nowe  tereny  z  dopuszczeniem  zabudowy  mieszkaniowej,  możliwością  
kształtowania usług oświaty, zdrowia czy zamieszkania zbiorowego oraz innych funkcji chronionych 
przed hałasem (turystyczne, rekreacyjne i wypoczynkowe). W związku z tym zagrożenie imisją hałasu 
zwiększy się, w zależności od położenia danego terenu chronionego przed hałasem. Należy, przy tym 
wyjaśnić,  iż  część  terenów  w  zasięgu  oddziaływania  Autostrady  już  użytkowana  jest  na  cele 
mieszkaniowe (1MWU) lub zamieszkania zbiorowego (2U). Natomiast hałas lotniczy może obejmować 
swym  zasięgiem  praktycznie  wszystkie  funkcje  chronione  w  obszarze  planu  (zależne  od  liczby 
startów,  głównie  w sezonie letnim).  Projekt  planu wyróżnia,  ze względu na standardy akustyczne, 
tereny, którym odpowiadają wymogi w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- MN zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- MW zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- MU i MWU zalicza się do terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej,
- ZP, ZPL i ZD zalicza się do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

Interpretacja map akustycznych, określających poziomy imisji hałasu, prowadzi do wniosku, że część 
terenów w granicach planu może znajdować się w strefach ponadnormatywnego oddziaływania hałasu 
komunikacyjnego. Dotyczy to fragmentów terenów:  zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  usług 
(1MWU, 2MWU), zabudowy mieszkaniowo-usługowej (1MU), ogrodów działkowych (1ZD, 2ZD), zieleni 
urządzonej (1ZP, 2ZP, 7ZP, 9ZP) i parku leśnego (2ZPL, 4ZPL, 5ZPL, 6ZPL).

Ustalenia planu wskazują jednoznacznie, że przy realizacji  zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych 
w obszarze planu,  należy uwzględnić  dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku,  w stosunku do 
terenów chronionych, w szczególności stosując zabezpieczenia i rozwiązania techniczne ograniczające 
ponadnormatywny poziom hałasu. Również dla nowych budynków mieszkalnych oraz zamieszkania 
zbiorowego, lokalizowanych w zasięgu uciążliwości  wynikających z emisji  hałasu komunikacyjnego, 
należy  uwzględnić  stosowanie  przegród  zewnętrznych,  okien  i  drzwi  o  izolacyjności  akustycznej 
ograniczającej ponadnormatywny hałas.

Teren 1ZD i 3ZD oraz fragment terenu 5MU, znajdujące na linii planowanego pola wzlotów, zgodnie 
z wykonanym  „Studium  aeronautycznym  Lotniska  Muchowiec…”  (2007),  narażone  będą  na 
zwiększone uciążliwości  hałasu lotniczego. Oddziaływanie akustyczne określone z uwzględnieniem 
prognozy  dwukrotnego  zwiększenia  ilości  startów  i  lądowań  samolotów  do  2020  r.  wskazują  na 
poziom hałasu LAeq D (pora dnia) w przedziale 55-60dB, czyli na granicy wartości dopuszczalnej.

Projekt planu nie wprowadza nowych funkcji przemysłowych mogących stanowić źródło znaczących 
uciążliwości akustycznych. W obszarze planu istnieją już obiekty zakładu górniczego w terenie PU 
(„Szyb V” KWK „Murcki - Staszic”), którego funkcjonowanie nie jest skutkiem ustaleń planu, więc nie 
podlega ocenie środowiskowej na etapie sporządzania planu (wpływ na środowisko oceniany jest na 
podstawie odrębnych indywidualnych procedur).

Wibracje

Wpływ na środowisko  wywołany  wibracjami  wynika  z  korzystania  z  urządzeń przenoszących 
drgania  mechaniczne  przez  podłoże  i  związany  jest  z  używaniem  sprzętu  emitującego  fale 
mechaniczne  o  niskich  częstotliwościach.  Oddziaływania  wibroakustyczne  mogą  aktualnie  mieć 
miejsce na terenach komunikacji drogowej podczas ruchu ciężkich pojazdów samochodowych oraz 
w rejonie przebiegu linii kolejowej wzdłuż północnej granicy planu (zagrożony obszar parku leśnego).

Oddziaływanie  będzie  krótkotrwałe,  powtarzające  się  o  zasięgu  miejscowym.  Zastosowanie 
konstrukcji  i  nawierzchni  tłumiącej  wibracje  oraz  odpowiedniego  taboru  powinny  zapewnić 
ograniczenie skutków do nieznacznych.
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Promieniowanie elektromagnetyczne

Emisja  niejonizującego  promieniowania  elektromagnetycznego  wynika  z  umieszczania  źródeł 
takiego promieniowania w granicach danego obszaru. Źródłami emisji  fal elektromagnetycznych są 
nadajniki radiowe i stacje bazowe telefonii komórkowej oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne. 
W  projekcie  planu  dopuszcza  się  różne  urządzenia  i  instalacje  infrastruktury  technicznej,  w  tym 
lokalizację  instalacji  radiokomunikacyjnych,  radionawigacyjnych  i  radiolokacyjnych  oraz  stacji 
bazowych telefonii  komórkowej  czy napowietrznych linii  elektroenergetycznych pod warunkiem,  że 
oddziaływanie  tych  instalacji,  określone  na  podstawie  przepisów  odrębnych,  umożliwi 
zagospodarowanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania ustalonymi 
w planie. W obszarze planu, w jego zachodniej i południowej części (w pasie wzdłuż ul. Meteorologów 
i Ceglanej) przebiega napowietrzna dwutorowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV 
GPZ Brynów – GPZ Francuska. 

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)  określa  jako  dopuszczalne:  natężenie  pola  elektrycznego 
< 1kV/m - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz < 10kV/m dla pozostałych 
terenów  dostępnych  dla  ludności;  natężenie  pola  magnetycznego  <  60A/m  dla  terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz pozostałych terenów dostępnych dla ludności. 

Istniejąca  linia  wysokiego  napięcia  nie  przechodzi  przez  tereny  przeznaczone  pod  zabudowę 
mieszkaniową (z wyjątkiem istniejących w budynku lokali mieszkalnych w terenie 8U). Można również 
z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że mniej „ostra” wartość dopuszczalna dla pozostałych 
terenów dostępnych dla ludzi nie będzie przekroczona, przy czym każdorazowo zagospodarowanie 
terenów  usługowych  lub  innych  dostępnych  dla  ludzi  powinno  iść  w  parze  z  ogólnym 
bezpieczeństwem użytkowania terenów pod liniami elektromagnetycznymi.

Ryzyko wystąpienia poważnych awari i

W obrębie terenu PU funkcjonuje „Szyb V” zakładu górniczego KWK „Murcki - Staszic”, z którym 
może  wiązać  się  zagrożenie  wystąpienia  poważnych  awarii  (nie  jest  to  skutek  ustaleń  planu). 
Ustalenia planu wprowadzają ograniczenia w zakresie ochrony przez uciążliwościami, w tym zakaz 
wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Poza ewentualnym 
przewozem materiałów niebezpiecznych  głównymi  drogami  w obszarze  planu,  nie  przewiduje  się 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.

Sprzyjającymi ustaleniami planu, dodatkowo ograniczającymi niekorzystny wpływ na ludzi, są 
zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony przed uciążliwościami. Obejmują one głównie zakaz 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: inwestycji  celu 
publicznego  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  i  drogowej,  lotnisk,  łączności  publicznej, 
wydobywania  węgla  kamiennego  ze  złoża  metodą  podziemną,  stacji  paliw,  hoteli,  zabudowy 
mieszkaniowej,  zabudowy  usługowej,  garaży,  parkingów  samochodowych,  budowli 
przeciwpowodziowych,  wylesień mających na celu zmianę sposobu użytkowania  terenu. Ponad to 
zakazano zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich 
nieruchomości,  w  szczególności  w zakresie  emisji  zanieczyszczeń  powietrza,  wytwarzania  hałasu 
i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego.

Ustalenia  planu  uwzględniają  również  ograniczenia  związane  z  położeniem  cmentarza 
zlokalizowanego w sąsiedztwie obszaru planu przy ul. Meteorologów, w szczególności: - w odległości 
mniejszej  niż  50m  od  terenu  cmentarza  zakazuje  się  sytuowania:  budynków  mieszkalnych 
i zamieszkania zbiorowego oraz zakładów produkujących artykuły żywnościowe,  zakładów żywienia 
zbiorowego i zakładów przechowujących artykuły żywnościowe; - w odległości mniejszej niż 150m od 
terenu cmentarza zakazuje się lokalizacji  ujęć wody i studni służących do czerpania wody do picia 
i potrzeb gospodarczych.

5.4. Prognozowany wpływ na zwierzęta i  rośliny

Niekorzystne skutki dla środowiska polegać mogą na usunięciu części pokrywy roślinnej, w tym 
likwidacji  drzewostanu,  w  terenach  wskazanych  do  zabudowy,  co  będzie  skutkować  również 
pogorszeniem warunków siedliskowych  zwierząt,  zwłaszcza  ptaków,  oraz przecięciem szlaków ich 
migracji. Skutki dla środowiska będą nieodwracalne i długotrwałe w części przeznaczonej pod budynki  
i place utwardzone, a odwracalne i krótkotrwałe w części pozostałej, stanowiącej teren biologicznie  
czynny.  Najbardziej znaczący wpływ na zwierzęta i rośliny wystąpi w przypadku zagospodarowania 
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i zabudowy terenów wokół Stawu Grunfeld oraz w obszarze parku leśnego w rejonie skrzyżowania 
ulic: Francuskiej, Trzech Stawów i Gawronów oraz na zakończeniu ul. Francuskiej.

Niekorzystny wpływ na przyrodę ożywioną, a szczególnie na warunki bytowania płazów i ptaków 
wodnych może wywierać zagospodarowanie terenu wokół stawu Grunfeld, polegające na realizacji  
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej po jego wschodniej stronie (2MN i 5MU) a także 
dopuszczalne  formy zagospodarowania  terenów WS (rekreacyjne  użytkowanie  stawu)  oraz  1UZP 
i 2UZP (usługi gastronomii oraz tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej wraz z urządzeniami).

Zwiększenie możliwości użytkowego wykorzystania terenów w rejonie parku leśnego, zwłaszcza 
w obszarze po byłym stadionie oraz w jego otoczeniu (US i 3UZP), naruszy lokalne funkcjonowanie 
ekosystemu leśnego oraz zwiększy antropopresję na sąsiednie tereny leśne i żyjące w nich zwierzęta.  
Podobne zjawisko, choć na mniejszą skalę i nieznacznym wpływie na otoczenie, nastąpi w przypadku 
likwidacji zadrzewień w terenach 10U i 3KS.

Potencjalne  zagrożenia  dla  środowiska  może  być  związane  z  zagospodarowywaniem  lub 
użytkowaniem  terenów  wód  w  obrębie  parku  leśnego,  gdzie  mogą  znajdować  się  wartościowe 
zbiorowiska roślinne oraz miejsca bytowania i rozrodu chronionej fauny. Dotyczy to zwłaszcza doliny 
Potoku Leśnego, w szczególności możliwości zainwestowania w terenie US.

5.5. Prognozowany wpływ na wody

Realizacja  ustaleń planu wiązać  się  będzie  z  powstaniem większej  niż  obecnie  ilości  ścieków 
komunalnych.  W  wyniku  rozwoju  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  zwiększy  się  wielkość 
powierzchni szczelnych (dachy, drogi, parkingi), co wpłynie niekorzystnie na warunki retencji gruntowej.

Znaczący przyrost ilości ścieków sanitarnych może wystąpić w związku z zagospodarowaniem 
terenów  w  rejonie  ul.  Francuskiej,  Lotnisko  i  Szybowcowej  oraz  Krzemiennej  (wzrost  liczby 
użytkowników:  - znaczący  w terenach  MW, 2MWU - 4MWU, - miarkowany w terenach 1MN,  2MN 
i 5MU).  Powstanie  również  potrzeba  ujęcia  w  system  kanalizacji  deszczowej  wód  opadowych 
i roztopowych z powierzchni nowych terenów budowlanych i komunikacyjnych.

Projekt  planu  zakłada  kierowanie  całości  ścieków  sanitarnych  i  deszczowych  do  systemów 
kanalizacyjnych.  Ścieki  sanitarne  powinny  docelowo  trafiać  do  oczyszczalni  „Centrum”  (a  po 
oczyszczeniu do Rawy) oraz w niewielkim stopniu (krańce zachodnie) do oczyszczalni „Panewniki” (po 
oczyszczeniu - do Kłodnicy). Zakłada się, że wody opadowe i roztopowe odprowadzane ze szczelnych 
nawierzchni ulic i parkingów będą podczyszczane przed ich odprowadzaniem do kanalizacji miejskiej. 

Należy  jednak  zwrócić  uwagę,  iż  plan  daje  również  możliwość  stosowania  indywidualnych 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub lokalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, 
z zastrzeżeniem zakazu  wprowadzania  ścieków do wód i  ziemi.  Dopuszczenie  to  należy  uznać za 
niekorzystne ze względu na znikomą kontrolę funkcjonowania takich systemów oraz niską świadomość 
użytkowników o ewentualnym wpływie niewłaściwego lub wadliwego działania indywidualnych rozwiązań 
w tym zakresie. Nadmienić trzeba również, iż ustalenia planu w niewielkim stopniu mogą ograniczać 
korzystanie  z  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  lub  lokalnych,  przydomowych 
oczyszczalni ścieków – rozwiązania te są dopuszczone prawem i plan nie może ich zakazywać. Mimo to 
kierunkiem działań miasta powinno być przede wszystkim dążenie do pełnego skanalizowania obszaru 
planu, którego efektem będzie faktyczne podpięcie do kanalizacji wszystkich użytkowników.

W związku z realizacją ustaleń planu nastąpi znaczący przyrost powierzchni szczelnych. Będzie 
się z tym wiązać tendencja polegająca na przyśpieszaniu odpływu wód ze zlewni, głównie w wyniku 
pogarszania  warunków naturalnej  retencji  gruntowej.  W tym względzie  za  korzystne  należy  uznać 
ustalenie  planu o możliwości korzystania  z  indywidualnych  systemów umożliwiających  zatrzymanie 
niezanieczyszczonych wód opadowych w obrębie działki budowlanej, obszaru objętego inwestycją lub 
danego terenu,  w celu ich użytkowego wykorzystania lub rozsączenia w gruncie. Możliwość ta jest 
warunkowana  stosowaniem ogólnych  zasad  określonych  w  planie  oraz  wynikających  z  przepisów 
ustaw w zakresie ochrony wód. Dotyczy to w szczególności zapobieganiu przedostawania się do ziemi 
i  wód substancji  zanieczyszczonych  oraz zakazu zmiany warunków spływu wód powierzchniowych 
w obrębie poszczególnych działek, powodujących szkodę dla działek sąsiednich.

Przy założeniu kierowania wszystkich ścieków sanitarnych do oczyszczalni oraz podczyszczaniu 
wód  deszczowych,  w  warunkach  sprawnego  działania  systemów  kanalizacyjnych  i  oczyszczalni, 
zagrożenie  dla  wód  będzie  nieznaczne.  Potencjalne  zagrożenie  stanowić  mogą  wycieki 
z nieszczelnych przewodów kanalizacyjnych.

Z  punktu  widzenia  ochrony  jakości  wód  powierzchniowych  oraz  ich  roli  dla  lokalnych 
ekosystemów niepożądane jest kierowanie  wylotów kanalizacji deszczowej bezpośrednio do Potoku 
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Leśnego lub stawów znajdujących się w jego dolinie. W tym kontekście należy kontrolować sposób 
zagospodarowania  i  użytkowania  parku  leśnego  oraz  terenu  US,  w  obrębie  którego  przebiega 
fragment doliny Potoku Leśnego.

5.6. Prognozowany wpływ na powietrze

Ustalenia  planu mogą powodować pogorszenie  jakości  powietrza  atmosferycznego w wyniku 
pracy lokalnych systemów grzewczych oraz w związku ze wzrostem emisji zanieczyszczeń w wyniku 
intensyfikacji  ruchu  kołowego  czy  pylenia  przy  robotach  budowlanych  i  pracach  związanych 
z przemieszczaniem, załadunkiem i transportem mas ziemnych.

Niekorzystny  wpływ  na  powietrze  może  być  zminimalizowany  w  przypadku  wykorzystywania 
ciepła  zdalaczynnego,  energii  odnawialnej  oraz  wysokosprawnych,  proekologicznych  pieców 
niskoemisyjnych, charakteryzujących się brakiem lub małą emisją substancji do powietrza. Plan w tym 
zakresie określa  zasadę wykorzystywania właśnie systemów miejskiej sieci ciepłowniczej, przy czym 
dopuszcza  się  również:  - dla zabudowy mieszkaniowej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł  
ciepła,  przy  wykorzystaniu  urządzeń o efektywności  energetycznej  co najmniej  80%; - dla  pozostałej  
zabudowy,  w  przypadku  braku  możliwości  technicznych  zastosowania  sieci  zdalczynnej  stosowania  
indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, przy wykorzystaniu urządzeń o efektywności energetycznej co  
najmniej  80% z  wykluczeniem spalania  paliw  węglowych;  - stosowanie  systemów z  wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii, z wyjątkiem energii wiatru i biogazu. ogólną zasadę ochrony powietrza.

Z uwagi na umiarkowaną skalę planowanego zagospodarowania terenu wzrost (niskiej) emisji 
zanieczyszczeń nie spowoduje istotnego pogorszenia warunków aerosanitarnych.

5.7. Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi

Realizacja  inwestycji  wynikających  z  ustaleń  planu  może  powodować  przekształcenia 
powierzchni ziemi polegające na zmianie ukształtowania terenu, w tym likwidacji starych i powstaniu 
nowych nasypów, mieszaniu wierzchnich warstw gruntu, niszczeniu lub zaburzaniu profili glebowych 
oraz chemicznym skażeniu gruntu.

Przekształcenia  rzeźby  terenu  będą  związane  z  pracami  budowlanymi  oraz  uzdatnianiem 
terenów do zabudowy.  Zainwestowanie większości  z nich nie wymaga uprzedniej niwelacji  terenu. 
Największe przekształcenia powierzchni ziemi będą związane z udostępnieniem pod nową zabudowę 
i zagospodarowanie terenów: US – ewentualna niwelacja terenu po byłym stadionie sportowym, 9U – 
niwelacja  niecki  (obniżenia)  w  części  północno - wschodniej  oraz  2MWU i  3U  -  uzdatnienie  pod 
zabudowę części obszaru związanego z występowaniem pustek w górotworze (nieczynne szyby).

Niekorzystne zmiany mogą być związane z próbą przystosowania na cele użytkowe obszaru 
brzegowego  Stawu  Grunfeld.  Zapobiegać tym  negatywnym  zjawiskom  mają  ustalenia  planu 
określające zachowanie obecnego ukształtowania tego terenu (WS), zakazujące  zmiany zasięgu linii 
brzegowej, w szczególności nadsypywania 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).  Ogólnie,  proces  ten  będzie  dotyczyć  gleb  o  niewielkim  potencjale  użytkowym, 
często  zdegradowanych  lub  inicjalnych.  Należy  jednak  uznać  za  pozytywne  ustalenie  planu 
nakazujące,  w  ramach  prowadzonych  robót  budowlanych,  ochronę  gleby  i  ziemi  przed 
zanieczyszczeniami,  umożliwiając ponowne  ich  zagospodarowania  w  granicach  danej  działki 
budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, a także na potrzeby innych terenów

Głównym  źródłem  zanieczyszczeń  gleb  i  gruntu  będą  przemieszczające  się  pojazdy 
mechaniczne – to negatywne oddziaływanie będzie się koncentrować wzdłuż ul. Francuskiej.

5.8. Prognozowany wpływ na ilość i rodzaj odpadów

Realizacja ustaleń planu spowoduje znaczące zwiększenie ilości odpadów komunalnych. Będzie 
to wynikać głównie z użytkowania intensywnych terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - 
usługowej oraz usługowej.

Zasady  ochrony  środowiska  w  zakresie  postępowania  z  odpadami  nakazują  prowadzenie 
gospodarki  odpadami  zgodnie  z  regulaminem utrzymania  porządku  i  czystości  na  terenie  miasta 
Katowice.  W szczególnych  warunkach  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczeniach  w  ich 
użytkowaniu zakazuje się zabudowy i użytkowania terenu w postaci przetwarzania odpadów, w tym 
ich recyklingu. Plan zakazuje również punktów skupu złomu oraz  składowania i magazynowania poza 
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budynkami materiałów i  towarów budowlanych  będących  przedmiotem sprzedaży.  Te ustalenia  powinny 
ograniczyć niekontrolowane postępowanie z odpadami generowanymi przy prowadzeniu działalności.

5.9. Prognozowany wpływ na krajobraz

Krajobraz omawianego obszaru ulegnie największym zmianom w części  północno-zachodniej, 
gdzie planuje się rozwój  zabudowy mieszkaniowej i  usług. Trudno stwierdzić,  w jaki sposób nowa 
zabudowa i zagospodarowanie terenów wpłyną na percepcję krajobrazu. Możliwe są w tym względzie 
zmiany  zarówno  pozytywne,  jak  i  negatywne.  Będzie  to  zależeć  od  jakości  rozwiązań 
architektonicznych oraz kompozycji nowych układów przestrzennych. 

Pogorszenie  walorów  krajobrazowych  spodziewane  jest  w  obszarze  Stawu  Grunfeld,  na  co 
wpłynie zapewne zabudowa zrealizowana w bezpośrednim jego sąsiedztwie.

Najważniejszym  aspektem  planu  w  zakresie  ochrony  krajobrazu  jest  oczywiście  ochrona 
Katowickiego  Parku  Leśnego  w  ramach  ograniczonych  zasad  zagospodarowania  terenów  parku 
leśnego ZPL oraz innych terenów zieleni urządzonej ZP w tym obszarze.

Walory krajobrazowe parku mogą zostać obniżone przez realizację nowych inwestycji  na terenach 
UZP,  zwłaszcza  w  terenie  3UZP,  gdzie  po  znacznej  redukcji  terenów  zadrzewionych  zabudowa 
i zagospodarowanie terenu będzie wyraźnie eksponowane od strony głównej alei parkowej (ul. Trzech 
Stawów).  Natomiast  pozytywny  wpływ  na  krajobraz  może  być  związany  z  zainwestowaniem 
(adaptowaniem) zdewastowanych lub porzuconych terenów przy ul. Francuskiej w południowej części 
obszaru parku leśnego (6UZP i US - szansa na poprawę wizerunku tych terenów).

Pozytywnym aspektem ustaleń planu jest ochrona zabytków i dóbr kultury współczesnej (rzeźby 
w  obszarze  parku  leśnego)  oraz  wymagania  określone  dla  potrzeb  kształtowania  przestrzeni 
publicznych,  a  także  ustalenia  standardów  jakościowych  ogrodzeń  oraz  warunków  sytuowania 
nośników reklamowych i szyldów.

5.10. Prognozowany wpływ na klimat
Wpływ realizacji projektu planu na warunki klimatyczne może się przejawiać poprzez emisję gazów 

cieplarnianych i tym samym wpływem na klimat w skali globalnej oraz poprzez zmiany mikroklimatyczne.

Emisja gazów cieplarnianych wynikać będzie w głównej mierze ze spalania paliw (węgla, oleju 
lub gazu) w celach grzewczych. Skala tego zjawiska będzie niewielka, mając na uwadze ograniczenia 
zawarte  w  planie  dla  źródeł  grzewczych  -  spalanie  paliw  dopuszcza  się  jedynie  w  urządzeniach 
o sprawności energetycznej nie mniejszej niż 80%, w tym spalanie paliw węglowych dopuszcza się 
wyłącznie w zakresie zabudowy mieszkaniowej. Dla większości terenów przewiduje się doprowadzenie 
zdalaczynnej  sieci  ciepłownicze.  Wytwarzanie  energii  cieplnej  wiązać  się  będzie  więc  z  wysoką 
sprawnością procesów spalania, co spowodować powinno ograniczenie ilości gazów cieplarnianych.

Zmiany  mikroklimatyczne  będą  nieznaczne.  Będą  polegać  głównie  na  zaostrzaniu  się 
niepożądanych  cech  topoklimatów  miast,  charakteryzujących  się  zmniejszeniem  bezpośredniego 
promieniowania słonecznego i parowania oraz osłabieniem wymiany turbulencyjnej powietrza.

5.11. Prognozowany wpływ na zasoby naturalne
Ustalenia  planu zapewniają  możliwość  dalszej  eksploatacji  węgla  kamiennego,  jednak 

ze względu na występujące i prognozowane wpływy eksploatacji na powierzchnię terenu w obrębie 
terenu górniczego, wprowadza się warunki.  Eksploatacja nie może naruszać przeznaczenia terenu, 
zwłaszcza w zakresie użytkowania istniejących i posadowienia nowych budynków, korzystania z terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych, z terenów komunikacji drogowej i lotniczej, oraz z obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej.

Po pierwsze  nakazuje  się  stosowanie  rozwiązań ograniczających  zmiany  ukształtowania  terenu 
i stosunków wodnych,  zwłaszcza na skutek obniżeń terenu mogących pogorszyć warunki  korzystania 
z terenów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zakłócić swobodny przepływ wód płynących i użytkowanie 
wód stojących, w szczególności tak aby nie spowodować zagrożeń związanych z:

- brakiem naturalnego,  grawitacyjnego  spływu  wód  w  zlewni  rzek  oraz  powstawaniem  zalewisk 
bezodpływowych i podtopień, zwłaszcza w rejonie doliny Potoku Leśnego i jego dopływów,

- trwałym i nieodwracalnym zniszczeniem środowiska przyrodniczego oraz pogorszeniem warunków 
siedliskowych  w  terenach  leśnych  i  zieleni  oznaczonej  symbolami:  ZLP,  ZP  i  ZD,  zwłaszcza 
w zakresie obszaru Katowickiego Parku Leśnego im. Romana Stachonia,

- pogorszeniem warunków hydrogeologicznych,

- bezpiecznym  użytkowaniem  obszaru  lotniska  w  zakresie  utrzymania  właściwego  poziomu 
istniejących i kształtowania nowych pasów startowych;
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Ponadto nakazuje się stosowanie rozwiązań chroniących i zabezpieczających obiekty budowlane przed 
planowanymi  odkształceniami  terenu,  stosownie  do  kategorii  przewidzianych  szkód  górniczych, 
zapewniając  użyteczność  techniczną  i  funkcjonalną  obiektów  budowlanych  oraz  niezawodność 
funkcjonowania infrastruktury technicznej.

Koordynacja wszelkich działań związanych z obecnymi i przyszłymi potrzeb eksploatacji złóż oraz 
racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach eksploatacji złóż powinna odbywać się na 
etapie projektu zagospodarowania złoża. Zrównoważone i kontrolowane działania w zakresie eksploatacji 
złóż  są  elementem  gwarantującym  zarówno  ochronę  powierzchni  ziemi  i  jej  użytkowanie  zgodnie 
z przeznaczaniem, jak i możliwość wydobycia zasobów węgla kamiennego.

Pogodzenie skutków eksploatacji  górniczej  z użytkowaniem terenu będzie miał istotne znaczenie 
przede  wszystkim w obszarze  Katowickiego  Parku  Leśnego,  wraz  z  terenami  usług  towarzyszących 
(zwłaszcza  terenem  US  gdzie  przewiduje  się  największe  oddziaływania  na  powierzchnię),  oraz 
w obszarze lotniska Muchowiec, zwłaszcza w kontekście oddziaływania na pas startowy lotniska.

5.12. Prognozowany wpływ na zabytki

Projekt planu zawiera ustalenia dotyczące ochrony zabytków wynikające z konieczności objęcia 
ochroną  zabytku  ujętego  w  rejestrze  zabytków  nr  A/439/15   –  zespół  zabudowań  lotniska  przy  
ul. Lotnisko  40  oraz  ochronę  zabytków  ujętych  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytków  –  budynki  przy 
ul. Krzemiennej nr: 8, 10, 11, 12, 13 i 14.

Celem ochrony wymienionych budynków jest zachowanie obecnej formy w zakresie gabarytów 
budynku i elewacji wraz z elementami detalu dekoracyjnego i cechami stylowymi, co oznacza zakaz 
rozbudowy,  nadbudowy i  przebudowy zewnętrznej  bryły  budynku.  Dopuszcza  się  przy  tym  roboty 
budowlane związane z utrzymaniem budynków w dobrym stanie technicznym oraz ich dostosowaniem 
do  współczesnych  standardów  użytkowych,  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  wymogów 
bezpieczeństwa  publicznego,  pod  warunkiem  zachowania  lub  odtworzenia  elementów  detalu 
dekoracyjnego wraz z cechami stylowymi.  W przypadku prac budowlanych przy budynkach należy 
przywrócić ich oryginalną, historyczną formę i wystroju. Dopuszcza się wymianę techniczną zużytych 
elementów budynku,  w tym  okien  i  drzwi  zewnętrznych,  przy  zachowaniu  pierwotnej  historycznej 
formy, detalu, podziału i materiału tych elementów; . Zakazuje się sytuowania urządzeń technicznych, 
w szczególności paneli słonecznych i klimatyzatorów, na elewacjach budynków widocznych od strony 
dróg umieszczania na budynku nośników reklamowych.

Dla zwiększenia ochrony zespołu zabytkowego lotniska przy ul. Lotnisko oraz  budynków przy 
ul. Krzemiennej  ustalono  w  planie  strefy  ochrony  konserwatorskiej,  w  obrębie  których  obowiązują 
ustalenia mające na celu ochronę zabytków i ich odpowiednią  ekspozycję oraz zachowanie układu 
zieleni i chodników otaczających zabytkowy zespół budynków portu lotniczego.

Ustalenia  planu  ustanawiają  również  ochronę  rzeźb,  pomników  i  figury,  usytuowanych 
w Katowickim  Parku Leśnym, uznając je za dobra kultury współczesnej - nakazuje się zachowanie 
tych obiektów z możliwością  zmiany ich lokalizacji  w obszarze parku leśnego. Ponadto wskazano 
w planie konieczność ochrony stanowiska archeologiczne AZP 98-48/8 ze strefą obserwacji.

Potencjalnie niekorzystny wpływ na zabytki mogą mieć wszelkie zmiany użytkowania budynków 
oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków zabytkowych w sposób dysharmonizujący ekspozycję 
zabytków.  W  szczególności  narażony  jest  zespół  dawnego  dworca  lotniczego,  ze  względu  na 
wprowadzenie  nowych  usług w samym zespole  ale  także  w wyniku  intensyfikacji  zainwestowania 
usługowego w strefie usługowej lotniska.

Zaproponowana w planie ochrona wydaje się być jednak wystarczająca zwłaszcza w kontekście 
obowiązywania  przepisów  odrębnych  dotyczących  konieczności  uzgodnienia  wszelkich  prac  ze 
służbami ochrony zabytków.

5.13. Prognozowany wpływ na dobra materialne

Ustalenia  planu nie  wpływają  negatywnie  na większość  dóbr materialnych występujących  na 
omawianym  obszarze.  Wyjątek  może  dotyczyć  pogorszenia  warunków  użytkowania  ogrodów 
działkowych sąsiadujących z nowymi terenami budowlanymi przy ul. Krzemiennej (tereny 1MN, 2MN 
i 5MU).  Większość  niekorzystnych  zjawisk  mogących  mieć  wpływ  na  dobra  materialne  nie  jest 
wynikiem ustaleń planu miejscowego – dotyczy to przede wszystkim skutków eksploatacji górniczej 
ale także zabudowy i użytkowania terenu w rejonie przebiegu napowietrznych linii wysokiego napięcia 
oraz gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną.

Zasadniczy  wpływ  na  istniejące  dobra  materialne  mogą  mieć  negatywne  skutki  planowanej 
eksploatacji  węgla  kamiennego.  W  celu  ochrony  dóbr  przed  degradacją  wywołaną  skutkami 
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eksploatacji  określono  warunki,  które  ogólnie  zmierzają  do  zachowania  możliwości  użytkowania 
istniejących budynków i  posadowienia nowych, korzystania  z  terenów rekreacyjno - wypoczynkowych, 
z terenów komunikacji drogowej i lotniczej, oraz z obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

5.14. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na położenie obszaru objętego zmianą planu w oddaleniu od granicy państwowej  
oraz  miejscowy  charakter  planowanych  przedsięwzięć,  stwierdza  się,  że  nie  istnieje 
prawdopodobieństwo  wystąpienia  oddziaływań  transgranicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach na środowisko.

5.15. Syntetyczna ocena wpływu ustaleń projektu planu na środowisko

Ocenę wpływu ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska oraz ocenę ogólną, 
w podziale na poszczególne tereny zawarto w tabeli 6. Objaśnienia do tabeli:

Waga skutków:

0

brak skutków lub skutki nieznaczne – dotyczy terenów których przeznaczenie w stosunku 
do stanu istniejącego nie zmienia się lub zmienia się w sposób nieznaczny, nie powodując 
zwiększonych oddziaływań na tereny sąsiednie (brak w takich przypadkach skutków ustaleń 
aktualnego planu którego ustalenia nie zmieniają stanu istniejącego)

1
pozytywne oddziaływanie  o znaczeniu lokalnym lub ponadlokalnym (głównie w zakresie 
zapewnienia  zwiększonej  ochrony  istniejących  terenów  zieleni  i  leśnych  o  znaczeniu 
ogólnomiejskim oraz nowe tereny zielone)

-1
skutki  negatywne  o  niewielkiej  skali  i  znaczeniu  lokalnym  lub  wykraczające  poza  to 
oddziaływanie  w  nieznacznym  stopniu  (nowe  tereny  budowlane  o  małej  intensywności 
związane z niewielkimi zwiększeniem potencjału w stosunku do obecnego stanu)

-2
skutki powodujące istotne zmiany w aktualnym sposobie korzystania ze środowiska (nowe 
tereny budowlane,  w tym o średniej  i  dużej  intensywności,  funkcje  narażone na emisję 
hałasu, dysharmonijny wpływ na lokalne wartości środowiska naturalnego i krajobrazu)

-3
istotne zakłócenia funkcjonowania środowiska w skali  lokalnej  (nowe tereny budowlane 
bezpośrednio  powodujące  utratę  walorów  przyrodniczych,  krajobrazowych  oraz 
zmniejszenie potencjału zieleni)

+- możliwe niewielkie skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne

Tabela 6. Przewidywane oddziaływania projektu planu na elementy środowiska (w ujęciu terenowym).

Teren
-

ocena 
ogólna

Powierzchnia
/ha/

Elementy środowiska

R
óżnorodność
biologiczna

Ludzie

Zw
ierzęta

R
ośliny

W
ody

Pow
ietrze

Pow
ierzchnia
ziem

i

Klim
at

Krajobraz

Zasoby
naturalne

Zabytki

D
obra

m
aterialne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1MN 0,5622 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 1

2MN 0,1153 -2 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 0 1

MW 4,8824 0 -2 0 -1 0 0 +- 0 0 -1 0 1

1MWU 0,2150 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2MWU 3,4141 0 -2 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 1

3MWU 0,6961 0 -2 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 1

4MWU 2,1727 0 -2 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 1

1MU 1,2470 0 0 0 -1 0 +- -1 0 +- 0 1 1

2MU 0,3852 0 0 0 -1 0 +- -1 0 +- 0 1 1
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Teren
-

ocena 
ogólna

Powierzchnia
/ha/

Elementy środowiska

R
óżnorodność
biologiczna

Ludzie

Zw
ierzęta

R
ośliny

W
ody

Pow
ietrze

Pow
ierzchnia
ziem

i

Klim
at

Krajobraz

Zasoby
naturalne

Zabytki

D
obra

m
aterialne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3MU 0,2081 0 0 0 -1 0 +- -1 0 +- 0 1 1

4MU 0,4914 0 0 0 -1 0 +- -1 0 +- 0 0 1

5MU 0,6302 -2 +- -1 -1 -2 0 -1 -1 -2 -1 0 1

1U 2,1811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

2U 0,3068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3U 4,4253 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1

4U 2,5162 0 -1 0 0 0 0 -1 0 +- 0 0 -1

5U 1,4913 0 -1 0 0 0 0 0 0 +- 0 0 0

6U 2,3762 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1

7U 0,0791 0 -1 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 -1

8U 0,2726 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

9U 2,2674 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 +- -2 0 0 -1

10U 0,4745 -2 0 -1 -2 -1 -1 -1 +- -1 -1 0 0

11U 0,4666 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

1UKS 0,5440 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

2UKS 0,3468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1UZP 0,1793 -2 +- -1 -1 -2 0 -2 0 -2 0 0 0

2UZP 0,2351 -2 +- -1 -1 -2 0 -1 0 -1 -1 0 0

3UZP 2,3509 -3 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -3 -2 0 -1

4UZP 1,4671 0 0 -1 -1 -1 0 -1 +- +- -1 0 +-

5UZP 2,4698 0 0 -1 -1 -1 0 -1 +- +- -1 0 +-

6UZP 2,5873 0 0 -1 0 -1 0 -1 +- +- -1 0 +-

US 5,7734 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 +- -1 -2 0 -1

1ZD 27,0704 0 1 0 0 +- 0 +- 0 +- 0 0 0

2ZD 3,0176 0 1 0 0 +- 0 +- 0 +- 0 0 0

3ZD 3,2713 0 1 0 0 +- 0 +- 0 +- 0 0 0

1ZP 0,6359 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

2ZP 0,6772 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

3ZP 3,7237 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

4ZP 1,1914 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

5ZP 0,5838 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

6ZP 1,7547 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

7ZP 19,1642 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

8ZP 1,9658 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

9ZP 0,6045 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0

1ZPL 82,8460 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

2ZPL 32,6246 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
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Teren
-

ocena 
ogólna

Powierzchnia
/ha/

Elementy środowiska

R
óżnorodność
biologiczna

Ludzie

Zw
ierzęta

R
ośliny

W
ody

Pow
ietrze

Pow
ierzchnia
ziem

i

Klim
at

Krajobraz

Zasoby
naturalne

Zabytki

D
obra

m
aterialne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3ZPL 14,9750 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

4ZPL 9,4913 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

5ZPL 11,9176 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

6ZPL 0,7310 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0

ZLU 0,5493 0 0 0 0 0 0 -1 0 +- -1 0 0

PU 2,5650 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0

KL* 72,0290 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0

s.u.l.* 8,9791 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 1

1KDA 1,9048 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

2KDA 0,7834 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

KDA/KDD 0,0416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1KDZ 4,9317 -1 -1 -2 -1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0

2KDZ 2,1040 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

3KDZ 2,9579 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

1KDL 0,7855 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0

2KDL 0,1204 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

3KDL 1,0448 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

1KDD 0,4546 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

2KDD 0,4979 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1

3KDD 0,1023 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

4KDD 0,3375 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1

5KDD 0,1560 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

6KDD 0,3317 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

7KDD 0,4628 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

8KDD 0,2471 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

9KDD 0,4501 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 -1

10KDD 1,1375 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

11KDD 0,1964 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

12KDD 0,0859 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0

1KDW 0,1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2KDW 0,2409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1KDP 1,9829 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

2KDP 0,2297 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

WS 4,4284 -1 1 -1 -1 -1 0 +- 0 +- 1 0 0

1KS 0,3883 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1

2KS 0,1907 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1

3KS 1,2438 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 0 1
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Teren
-

ocena 
ogólna

Powierzchnia
/ha/

Elementy środowiska

R
óżnorodność
biologiczna

Ludzie

Zw
ierzęta

R
ośliny

W
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Pow
ietrze

Pow
ierzchnia
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i
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at

Krajobraz
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Zabytki

D
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m
aterialne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4KS 1,0666 0 0 -1 0 -1 -1 +- 0 +- -1 0 1

5KS 0,5394 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 1

6KS 0,0344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 1

ITC 0,0610 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0

ITG 0,0315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

źródło: opracowanie własne BRR Katowice ; 
*  powierzchnię terenu KL podano bez powierzchni strefy usługowej lotniska opisanej w tabeli jako  „s.u.l”

Istniejące tereny zabudowane lub zagospodarowane w większości przypadków zostały ocenione 
na poziomie „0” (brak wpływu ustaleń planu na poziom dotychczasowego oddziaływania), mimo że 
niektóre elementy środowiska zostały ocenione na innym poziomie.

Do  terenów,  na  których  prognozuje  się  wystąpienie  negatywnych  skutków  środowiskowych, 
powodujących uciążliwości oraz zakłócających funkcjonowanie środowiska, należą przede wszystkim:

- teren  3UZP  -  istotne  negatywne  oddziaływanie  na  krajobraz  oraz  różnorodność  biologiczną, 
zwierzęta i rośliny w pobliżu parku leśnego (usunięciem zadrzewień stanowiących dotychczas część 
parku leśnego);

- tereny  MW i  2MWU - 4MWU -  z  uwagi  na  funkcje  mieszkaniowe w strefach  ponadnormatywnej 
uciążliwości akustycznej;

- tereny  2MN,  5MU,  1UZP  i  2UZP  –  negatywne  oddziaływanie  na  różnorodność  biologiczną, 
zwierzęta, rośliny i wody oraz krajobraz w rejonie Stawu Grunfeld,

- tereny 9U i 10U – z uwagi na znaczne zmniejszenie udziału zieleni i zadrzewień (negatywny wpływ 
na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, krajobraz) oraz istotne przekształcenia powierzchni 
terenu (zwłaszcza niwelacja terenu 9U);

- teren US – potencjalne niekorzystne oddziaływanie na wody w dolinie Potoku Leśnego;

- teren 1KDZ - negatywny wpływ na zwierzęta (ograniczenie migracji) głównie w rejonie parku leśnego, 
zwiększenie natężenia ruchu może także negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i jakość powietrza 
w rejonie parku leśnego (negatywny wpływ na rekreację i wypoczynek).

Uznano również, iż użytkowe wykorzystanie terenów US i 3UZP w rejonie niekorzystnych skutków 
eksploatacji górniczej, stanowi podstawę do zwiększenia negatywnej oceny tych terenów pod względem 
wpływu na zasoby naturalne oraz dobra materialne.

Ponadto przyjęto także ogólne zasady oceny poziomu negatywnego oddziaływania:

- na ludzi  i  dobra materialne  -  może wiązać  się  z  lokalizacją  danego terenu w rejonie  przebiegu 
uskoków  oraz  prognozowanych  znaczących  skutków  eksploatacji  górniczej,  napowietrznych  linii 
elektroenergetycznych  wysokich  napięć,  gazociągów  podwyższonego  średniego  ciśnienia  czy 
głównych dróg o zwiększonym natężeniu;

- na krajobraz - może być związany z usunięciem zadrzewień, realizacją zabudowy w pobliżu parku 
leśnego  oraz  nowa  zabudowa  w  rejonie  przebiegu  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych 
wysokich napięć;

- na powierzchnię ziemi -  może wiązać się ogólnie z znaczącą zmianą zainwestowania terenu lub 
koniecznością niwelacji ukształtowania lub uzdatnieniem terenu pod zabudowę.

Jako możliwy pozytywny wpływ na środowisko oceniono ustalenia zmierzające do zachowania:

- teren terenów zieleni urządzonej i terenów parku leśnego (ZP, ZLP) – ochrona przyrody i krajobrazu;

- ścieżki pieszej i rowerowej w terenie 2KDP - istotny składnik funkcjonowania parku, który mógłby być 
zagrożony przez planowane zamierzenia inwestycyjne w terenie 3UZP.
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6. Rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 
na środowisko
Ustalenia planu przewidują następujące rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięć w obrębie obszaru objętego planem:

Negatywne oddziaływanie Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja negatywnego oddziaływania

wzrost ilości ścieków 
komunalnych

- odprowadzenie  ścieków należy  zapewnić  w  oparciu  o  rozbudowę  istniejących 
i budowę nowych systemów sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,

- dopuszcza się możliwość stosowania indywidualnych zbiorników bezodpływowych 
na  nieczystości  ciekłe  lub  lokalnych,  przydomowych  oczyszczalni  ścieków, 
z zastrzeżeniem zakazu wprowadzania ścieków do wód i ziemi;

- nakazuje  się  stosowanie  rozwiązań  zapobiegających  przedostawaniu  się 
zanieczyszczeń do ziemi i wód;

- dopuszcza  się  stosowanie  rozwiązań  umożliwiających  naturalną  infiltrację 
niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi lub ich odpływ do 
wód powierzchniowych;

wzrost emisji 
zanieczyszczeń powietrza

- zaopatrzenie  w  energię  cieplną  należy  zapewnić  w  oparciu  o  rozbudowę 
istniejących i  budowę nowych  systemów sieci i urządzeń ciepłowniczych (miejska 
zdalczynna sieć ciepłownicza),

- w przypadku braku możliwości podłączenia się do sieci ciepłowniczej dopuszcza 
się  systemy oparte na sieci gazowej i elektrycznej  oraz  odnawialnych  źródłach 
energii (z wyjątkiem energii wiatru i biogazu);

- dopuszcza się również stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła: a) dla 
zabudowy  mieszkaniowej  wykorzystujących  urządzenia  o  efektywności 
energetycznej co najmniej 80%; b) dla pozostałej zabudowy, w przypadku braku 
możliwości  technicznych  zastosowania  sieci  zdalczynnej,  przy  wykorzystaniu 
urządzeń  o  efektywności  energetycznej  co  najmniej  80%  z  wykluczeniem 
spalania paliw węglowych,

zmniejszenie powierzchni 
terenów biologicznie 
czynnych

- ustalenie  nakazu  stosowania  minimalnego  wskaźnika  udziału  powierzchni 
biologicznie czynnej dla poszczególnych terenów;

- ochrona istniejących terenów zieleni urządzonej i leśnej w obszarze parku leśnego 
(3ZP - 9ZP i 1ZPL - 6ZPL) oraz terenów zieleni i placu zabaw przy ul. Francuskiej 
(1ZP) a także terenów zieleni i zadrzewień przy ul. Lotnisko (2ZP);

- zachowanie Stawu Grunfeld wraz z zielenią przybrzeżną w obrębie terenu WS;
- zachowanie znacznego udziału zieleni w ramach rodzinnych ogrodów działkowych 

ujętych w terenach ZD;
- wymóg  ukształtowania  terenów  zieleni  urządzonej  w  terenach  zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (MW i 2MWU - 4MWU) o udziale nie mniejszym niż 
5% działki budowlanej (m.in. miejsca zabaw i wypoczynku codziennego);

- wymóg ukształtowania ogólnodostępnej zieleni urządzonej w terenach  UZP, w tym 
miejsca zabaw i wypoczynku codziennego, o udziale w powierzchni działki budowlanej nie 
mniejszym niż :  10% na terenach 1UZP i 2UZP; 20% na terenie 4UZP; 30% na 
terenach 3UZP, 5UZP i 6UZP;

- nakaz utrzymania dla terenów US i 3UZP charakteru parku leśnego, poprzez zachowanie 
istniejących drzew na poziomie nie mniejszym niż 90% istniejącego drzewostanu (dotyczy 
całego terenu 3UZP oraz terenu US poza zasięgiem nieprzekraczalnej linii zabudowy) .

potencjalny wzrost 
zagrożenia wystąpienia 
awarii i negatywnego 
oddziaływania inwestycji

- zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o 
środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach  oddziaływania  na  środowisko,  za  wyjątkiem:  inwestycji  celu 
publicznego  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  i drogowej,  lotnisk,  łączności 
publicznej, wydobywania węgla kamiennego ze złoża metodą podziemną, stacji 
paliw, hoteli, zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej, garaży, parkingów 
samochodowych,  budowli  przeciwpowodziowych,  wylesień  mających  na  celu 
zmianę sposobu użytkowania terenu;

- zakaz  zagospodarowania  i  użytkowania  terenów  w  sposób  stwarzający 
uciążliwości  dla  sąsiednich  nieruchomości,  w  szczególności  w  zakresie  emisji 
zanieczyszczeń  powietrza,  wytwarzania  hałasu  i  wibracji,  emisji  pola 
elektromagnetycznego;

- zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych 
awarii.

- zakaz nowych stacji paliw, z wyjątkiem istniejących w terenach 1UKS i 2UKS;
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- zakaz przetwarzania odpadów, w tym ich recyklingu oraz punktów skupu złomu;
- zakaz składowania i magazynowania poza budynkami materiałów i towarów budowlanych 

będących przedmiotem sprzedaży;
- nie wyznacza się nowych terenów produkcyjnych oraz działalności gospodarczych poza 

usługami, z wyjątkiem istniejących funkcji w terenie PU;
- uwzględniono ograniczenia wynikające z funkcjonowania lotniska, w tym hałas lotniczy 

wysokość zabudowy oraz zagospodarowanie i użytkowanie w rejonie pól nalotów;
- przy realizacji zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu należy 

uwzględnić dopuszczalne poziomy hałasu i pól elektromagnetycznych, w stosunku 
do obiektów i obszarów chronionych;

zagrożenie eksploatacją 
węgla kamiennego

- eksploatacja  nie  może naruszać  przeznaczenia  terenu,  zwłaszcza  w zakresie 
użytkowania istniejących i posadowienia nowych budynków, korzystania z terenów 
rekreacyjnych i wypoczynkowych, z terenów komunikacji drogowej i lotniczej, oraz 
z obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

- nakazuje się stosowanie rozwiązań ograniczających zmiany ukształtowania terenu 
i stosunków wodnych, zwłaszcza na skutek obniżeń terenu mogących pogorszyć 
warunki  korzystania  z  terenów  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  oraz  zakłócić 
swobodny przepływ wód płynących i użytkowanie wód stojących, w szczególności 
tak aby nie spowodować zagrożeń związanych z:
- brakiem  naturalnego,  grawitacyjnego  spływu  wód  w  zlewni  rzek  oraz 

powstawaniem  zalewisk  bezodpływowych  i  podtopień,  zwłaszcza  w  rejonie 
doliny Potoku Leśnego i jego dopływów,

- trwałym  i  nieodwracalnym  zniszczeniem  środowiska  przyrodniczego  oraz 
pogorszeniem warunków siedliskowych w terenach leśnych i zieleni oznaczonej 
symbolami: ZLP, ZP i ZD, zwłaszcza w zakresie obszaru Katowickiego Parku 
Leśnego im. Romana Stachonia,

- pogorszeniem warunków hydrogeologicznych,
- bezpiecznym użytkowaniem obszaru lotniska w zakresie utrzymania właściwego 

poziomu istniejących i kształtowania nowych pasów startowych;
- nakazuje  się  stosowanie  rozwiązań  chroniących  i  zabezpieczających  obiekty 

budowlane  przed  planowanymi  odkształceniami  terenu,  stosownie  do  kategorii 
przewidzianych  szkód  górniczych,  zapewniając  użyteczność  techniczną 
i funkcjonalną  obiektów  budowlanych  oraz  niezawodność  funkcjonowania 
infrastruktury technicznej.

Wyżej  wymienione  nakazy  i  zakazy,  w  połączeniu  z  przepisami  ogólnie  obowiązującymi 
w zakresie  ochrony  środowiska,  standardów  emisyjnych  oraz  innych  wymogów  i  warunków 
technicznych realizacji przedsięwzięć, w większości przypadków zapewniają ograniczenie możliwego 
niekorzystnego wpływu projektowanego dokumentu na środowisko. 

Dla  pierwszej  wersji  projektu  planu poddanej  ocenie ze względu na wpływ ustaleń planu na 
środowisko,  wskazano  na  konieczność  wprowadzenia  zmian  w  funkcjach  terenów  położonych 
w strefach o niekorzystnym klimacie akustycznym (negatywne oddziaływanie hałasu na zdrowie ludzi), 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Zwrócono wówczas również uwagę na 
zbyt  intensywne  kształtowanie  różnego rodzaju  funkcji  usługowych  w rejonie  Katowickiego  Parku 
Leśnego, w tym w dolinie Potoku Leśnego – ograniczenie terenów inwestycyjnych wyłącznie do już 
istniejących  lub  ustalony  w  planie  obowiązującym  oraz  odpowiedni  dobór  funkcji  i  ekstensywne 
zagospodarowanie terenów, przy częściowym zachowaniu zieleni i zadrzewień, zwłaszcza  obszarów 
utrzymujących  ciągle  charakter  parku  leśnego.  Ponadto  oceniono  negatywnie  próby  wyznaczania 
nowych terenów mieszkaniowych i usługowych w południowej części terenów ogrodów działkowych 
w zasięgu oddziaływania lotniska w rejonie pól nalotów (te niekorzystne zamierzenia inwestycyjne były 
rozważane na etapie poprzedniego, nieuchwalonego planu miejscowego w tym rejonie).

W  analizowanym,  ostatecznym  projekcie  planu  uwzględniono  wyżej  wymienione  postulaty. 
Wprowadzono zmianę przeznaczenia terenów w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu 
z wyłącznie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na zabudowę wielorodzinną z usługami. Daje to 
możliwość alternatywnych rozwiązań i ekranowanie lub izolację akustyczną budynków i pomieszczeń 
mieszkalnych poprzez zabudowę usługową, przy uwzględnieniu już funkcjonującej izolacji akustycznej 
w  postaci  zabudowy  usługowej  występującej  w  terenie  1U.  Utrzymanie  funkcji  mieszkaniowych, 
położonych  w  strefach  o  niekorzystnym  klimacie  akustycznym,  wynika  z  przesądzeń 
administracyjnych  niezależnych  od  ustaleń  planu  miejscowego  (wydane decyzje  o  pozwoleniu  na 
budowę i decyzje o warunkach zabudowy). Projekt planu ustala jednak wymóg: dla nowych budynków 
mieszkalnych  oraz zamieszkania  zbiorowego,  lokalizowanych  w zasięgu  uciążliwości  wynikających  
z emisji hałasu komunikacyjnego nakazuje się uwzględnić stosowanie przegród zewnętrznych, okien  
i drzwi o izolacyjności akustycznej ograniczającej ponadnormatywny hałas.
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Uwzględniono  również  postulat  aby  w  rejonie  Katowickiego  Parku  Leśnego  wyznaczyć 
specyficzne  tereny  usług  z  zielenią  urządzoną  UZP,  w  zakresie  których  nowe  funkcje  usługowe 
ograniczają się wyłącznie do rekreacji, wypoczynku i turystyki (gastronomia, hotele, pensjonaty, sport). 
Określono  również  dla  terenów  UZP  konieczność  ukształtowania  terenów  ogólnodostępnej  zieleni 
urządzonej nawiązującej do charakteru otoczenia i wzbogacającej obszar parku leśnego. Negatywne 
zjawiska  mogą wiązać  się  z  dopuszczeniem nowego zainwestowania  i  zabudowy w terenie  3UZP 
(redukcja terenów zadrzewionych funkcjonalnie powiązanych z parkiem leśnym) - w tym przypadku 
plan uwzględnia toczące się równolegle z jego opracowaniem, postępowania administracyjne (decyzja 
o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę). Za pozytywne należy uznać wymóg zachowania na 
terenie 3UZP znaczącego udziału istniejących zadrzewień w celu utrzymania charakteru parku leśnego 
(podobne zapisu dotyczą części terenu US).

Ogólnie uznaje się, iż ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych związanych z obszarem 
Katowickiego Parku Leśnego jest zachowana w ramach wyznaczonych terenów parku leśnego (ZPL) 
i zieleni  urządzonej (ZP).  Obszar ten jest  częścią korytarza ekologicznego ukształtowanego wzdłuż 
całej Doliny Trzech Stawów wraz z obszarem po północnej części autostrady A4 (poza granicą planu). 
Kompleksy leśne ciągną się na wschód od obszaru planu w kierunku Ochojca - barierę przestrzenną od 
tej strony stanowią linie kolejowe oraz droga krajowa nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty), a także na zachód 
od obszaru planu w kierunku Giszowca i Nikiszowca - barierę przestrzenną stanowią tu droga krajowa 
nr 86 (ul. Pszczyńska) oraz autostrada A4 (Al. Górnośląska). 

Projekt planu w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala:

- nakaz ochrony terenów zieleni,  w tym leśnych i  zadrzewionych w obszarze  Katowickiego Parku 
Leśnego, zgodnie z zasadami zagospodarowania dla terenów parku leśnego oznaczonych symbolami 
1ZPL - 6ZPL;

- zakaz zmian w ukształtowaniu terenu ograniczających swobodny przepływ wód powierzchniowych 
w dolinie  Potoku  Leśnego  przebiegającego  w  obszarze  Katowickiego  Parku  Leśnego, 
w szczególności w obrębie terenów parku leśnego oznaczonych symbolami 2ZPL i 3ZPL, terenów 
zieleni urządzonej oznaczonych symbolami 6ZP i 7ZP oraz terenu sportu i rekreacji oznaczonego 
literami US;

- nakaz zachowania Stawu Grunfeld w ramach przeznaczenia terenu wód powierzchniowych oznaczonego 
literami WS;

- nakazuje się  dla terenów 3UZP i US utrzymanie charakteru parku leśnego, poprzez zachowanie istniejących 
drzew na poziomie nie mniejszym niż 90% istniejącego drzewostanu (dotyczy całego terenu 3UZP oraz 
terenu US poza zasięgiem nieprzekraczalnej linii zabudowy) .

Zaleca się ponadto uwzględnienie docelowo:

- przy przebudowie i modernizacji ul. Francuskiej - przewidzieć budowę przejść bezkolizyjnych, dla 
ludzi i zwierząt w rejonie Katowickiego Parku Leśnego;

- w projektach realizacji inwestycji dopuszczalnych na terenach zieleni urządzonej i lasów o funkcji 
rekreacyjnej - chronić wartości przyrodnicze, w tym minimalizować wycinkę drzew i innej zieleni, 
chronić  rośliny  podlegające  ochronie  gatunkowej  (o  ile  występują  -  co  powinno  być 
zdiagnozowane przed wydaniem decyzji zezwalającej na zmianę użytkowania danego terenu), 
oraz ograniczać wprowadzanie powierzchni trwale zabudowanych i nieprzepuszczalnych.
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7.  Metody  analizy  skutków  realizacji  postanowień 
projektowanego dokumentu

Prezydent Miasta może dokonać oceny realizacji  postanowień planu miejscowego w zakresie 
zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi  ochrony środowiska  i  wykorzystania  przestrzeni  w trakcie 
przeprowadzania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o jakiej mowa w art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W szczególności należy zwrócić uwagę na dotrzymanie standardów akustycznych na terenach 
chronionych przed hałasem, stosowanie rozwiązań chroniących grunt i wody powierzchniowe przed 
zanieczyszczeniem  oraz  stosowanie  rozwiązań  służących  poprawie  stanu  sanitarnego  atmosfery, 
zarówno w aspekcie minimalizacji emisji pyłowo – gazowej, jak również utrzymania lub podnoszenia 
odporności środowiska.

Oceny  należy  dokonać  analizując  zgodność  realizowanych  inwestycji  z  przepisami  planu, 
decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz przepisami 
ogólnie  obowiązującymi.  W  tym  celu  powinno  się  wykorzystać  wyniki  państwowego  monitoringu 
środowiska oraz informacji o korzystaniu ze środowiska i wyników pomiarów wymaganych przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska od zarządzających terenem.

Analizę  zgodności  wykorzystania  przestrzeni  z  przepisami  zmiany  planu  należy  dokonać 
metodami  GIS,  wykorzystując  aktualne  mapy zasadnicze  i  zdjęcia  lotnicze,  w razie  konieczności 
uzupełniane pomiarami terenowymi.  Należy zasięgnąć opinii  społeczności  lokalnej  i  użytkowników 
terenów  na  temat  ewentualnych  uciążliwości  lub  innych  negatywnych  zjawisk  występujących 
w przestrzenni, w tym na skutek prowadzonej działalności gospodarczej oraz ruchu drogowego.

W  razie  stwierdzenia  okoliczności  wskazujących  na  możliwość  negatywnego  oddziaływania 
na środowisko, organ ochrony środowiska powinien zobowiązać podmiot korzystający ze środowiska 
do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, zgodnie z przepisami działu V w tytule III  
ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

W przypadku wystąpienia szkód w środowisku lub niedopełnienia przez podmiot  korzystający 
ze środowiska przepisów o ochronie środowiska, należy zastosować adekwatne środki, przewidziane 
w tytule  VI  przytoczonej  ustawy,  z  uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia  13 kwietnia  2007 r. 
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. Nr 75, poz. 493). 

W  razie  stwierdzenia  istotnego  przekroczenia  dopuszczalnej  powierzchni  zabudowy  lub  nie 
zachowania wymaganego minimum powierzchni biologicznie czynnej należy wnieść do właściwego 
organu  nadzoru  budowlanego  o  wydanie  decyzji  nakazującej  dostosowanie  zabudowy 
i zagospodarowania działki budowlanej do wskaźników określonych przepisami planu miejscowego.
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8. Streszczenie

Prognoza  oddzia ływania  na  środowisko  dotyczy  projektu  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  w  rejonie  lotniska  Muchowiec 
w Katowicach.

Projekt planu  został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  80,  poz.717  z  późniejszymi  zmianami), 
w związku  z  art.4  ust.2  ustawy  z  dnia  25  czerwca  2010r.  o  zmianie  ustawy  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 130, poz.871), a także w związku z Uchwałą Nr XXVI/550/08 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 maja 2008 r.

Dokumentami  powiązanymi  z  projektem  planu  są:  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, przyjęte uchwałą Nr XXI/483/12 Rady 
Miasta  Katowice  z  dnia  25  kwietnia  2012 r.,  miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego 
obejmujące tereny położone w granicach omawianego obszaru (obowiązujące i sporządzane, a także 
uchylone),  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  planów  miejscowych  oraz  opracowania 
ekofizjograficzne całościowe (styczeń 2014) oraz inne sporządzone na potrzeby planów miejscowych. 

Przedmiotem planu są ustalenia wynikające z polityki przestrzennej gminy w zakresie określonym 
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w przepisach odrębnych, 
odnoszące się do obszaru objętego planem. 

Charakterystyka obszaru planu.

Obszar  planu  (pow.  ok.  378ha)  obejmuje  zróżnicowane,  w  większości  słabo  dotychczas 
zainwestowane  tereny  zawarte  pomiędzy  autostradą  A4  (Al.  Górnośląska),  drogą  krajową  nr  86 
(ul. Pszczyńska),  nieczynną  stacją  kolejową  Muchowiec  oraz  wschodnim  skrajem  Osiedla 
Zgrzebnioka, w obrębie którego znaczny udział stanowią Katowicki Park Leśny i lotnisko Muchowiec. 

Cele p lanu:

-  utrwalenie oraz skuteczna ochrona zieleni parkowej i funkcji rekreacyjnej Katowickiego Parku Leśnego, 
w  tym  zachowanie  terenów  leśnych,  zieleni  naturalnie  ukształtowanej  i  urządzonej,  wód 
powierzchniowych,  układu  alejek  spacerowych,  ścieżek  pieszych  i  rowerowych  –  z  możliwością 
odtworzenia i uzupełnienia o nowe elementy rekreacyjne i wypoczynkowe;

- określenie zasad zagospodarowania terenów użytkowych i budowlanych w obszarze Katowickiego Parku 
Leśnego lub w jego otoczeniu, zapewniających ład przestrzenny w powiązaniu z parkiem – aktywizacja 
istniejących i kształtowanie nowych terenów wzbogacających park o nowe funkcje turystyczne, sportowe, 
rekreacyjne, wypoczynkowe i gastronomiczne;

- ustalenie zasad i warunków kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu lotniska Muchowiec 
i  jego  otoczenia,  w  nawiązaniu  do  dokumentu  "Studium  aeronautycznym  lotniska  Muchowiec 
w Katowicach  uwzględniającym  kierunki  rozwoju  miasta  Katowice"  -  uwzględnienie  potrzeb 
funkcjonowania i rozwoju lotniska, głównie w zakresie przestrzegania ograniczeń w strefach (polach) 
nalotów oraz intensyfikacji funkcji w obszarze lotniska w zakresie usług dotyczących obsługi lotniska oraz 
innych towarzyszących związanych ze sportem, rekreacją, kulturą i nauką;

- określenie  podstaw  do  kształtowania  prawidłowej  struktury  funkcjonalno - przestrzennej  terenów 
inwestycyjnych w obszarze na południe od autostrady A4 w rejonie węzła „Francuska”, skrzyżowania 
ul. Francuska i Ceglana oraz pomiędzy ul. Francuską, Lotnisko i Szybowcową - stworzenie spójnych ram 
rozwoju nowych funkcji o charakterze miejskim, zwłaszcza w zakresie bezkonfliktowego występowania 
funkcji mieszkalnych i usługowych;

- wzmocnienie układu komunikacyjnego w szczególności zwiększenie parametrów ulic: Francuskiej, 
Ceglanej,  Lotnisko  i  Szybowcowej  oraz  wyznaczenie  nowego  układu  drogowego  obsługującego 
tereny inwestycyjne pomiędzy ul. Francuską, Lotnisko i Szybowcową;

Obszaru objęty planem odznacza się następującymi, zasadniczymi cechami:

- stanowi cenny pod względem przyrodniczym i krajobrazowym rejon Katowic, ważny społecznie ze 
względu na funkcje rekreacyjne Katowickiego Parku Leśnego; obejmuje tereny przyrodniczo cenne: 
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Katowicki Park Leśny (bioróżnorodność - lasy łęgowe i mieszane, łąki, szuwary, roślinność wodna i 
nadwodna;  gatunki  chronione)  oraz  Staw  Grunfeld  (miejsce  lęgowe  ptactwa  wodno-błotnego  i  
rozrodu płazów); mozaika różnorodnych siedlisk zapewnia warunki bytowania wielu gatunkom roślin 
i zwierząt, w tym rzadkich regionalnie i chronionych; przez dolinę Potoku Leśnego i jego dopływów 
prowadzą  korytarze  ekologiczne  umożliwiające  migrację  roślin  i  zwierząt;  w  obrębie  planu  nie 
ustanowiono jednak żadnych form ochrony przyrody;

- leży w obrębie złóż i terenów górniczych węgla kamiennego: złoże „Staszic” - podlega eksploatacji 
(obszar  i  teren  górniczy  „Giszowiec  I”,  w  pokładach  węgla  znajdują  się  złoża  metanu),  złoże 
„Katowice” - wydobycie zaniechane (obszar górniczy „Bogucice” i teren górniczy „Katowice-Bogucice-
Załęże”) oraz złoża: „Wujek” (obszar górniczy „Katowice-Brynów” i teren górniczy „Katowice-Brynów-
Ligota”) i „Wieczorek” (obszar i teren górniczy „Janów”) - eksploatacja poza obszarem planu;

- w obszarze planu  eksploatację górniczą prowadzi i będzie prowadzić KWK „Murcki - Staszic” Ruch 
„Staszic” (na podstawie koncesji ważnej do 2020 r.) -  prognozowane obniżenia terenu do 2020 r. 
osiągną  maksymalną  wartość  przekraczającą  1,5m,  a  odkształcenia  terenu  sięgną  III kategorii 
w południowej  części  planu (m.in.  rejon lotniska Muchowiec  oraz Katowickiego  Parku Leśnego); 
występują wychodnie i strefy uskoków górniczych oraz szyby i szybiki pogórnicze (zlikwidowane – 
wymagane uzdatnienie terenu);

- w związku  z  prognozowanymi  obniżeniami  terenu wzrośnie  zagrożenie  powstania  zalewisk  oraz 
powodziowe  w  dolinie  Potoku  Leśnego  leżącej  na  południe  od  lotniska  (może  to  spowodować 
niekorzystne  zmiany  środowiska  przyrodniczego  i  degradację  infrastruktury  rekreacyjnej 
Katowickiego  Parku  Leśnego) –  z  tego  względu  niekorzystnym  wydaje  się  zwiększenie  funkcji 
użytkowych  poprzez  nowe  zagospodarowanie  i  kształtowanie  zabudowy  w  terenach  3UZP i  US, 
położonych w rejonie najbardziej niekorzystnych oddziaływań eksploatacji górniczej;

- niewielkie  zagrożenie  podtopieniami  (po  deszczach  o  charakterze  nawalnym  lub  rozlewnym) 
występuje w dolinie Potoku Leśnego, głównie w obrębie tworzącej się niecki obniżeniowej (wpływ 
działalności  górniczej);  w okresach letnich deszczy rozlewnych lub dużych wiosennych roztopów 
możliwe jest występowanie z brzegów wód stawów na południe od autostrady;

- nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

- warunki  gruntowo - wodne  są dobre  lub  dostateczne  dla  posadowienia  typowych  obiektów 
budowlanych, gorsze warunki panują jedynie w miejscach płytkiego występowania wód gruntowych 
(głównie w dolinie Potoku Leśnego);

- grunty nienośne, wymagające uzdatnienia pod przyszłą zabudowę, leżą na północ od ul. Lotnisko 
i na  wschód  od  ul.  Francuskiej;  w  tej  części  obszaru  prowadzona  była  w  przeszłości  płytka 
eksploatacja górnicza węgla kamiennego - przy ul. Szybowcowej znajdował się szyb „Południowy” 
KWK „Katowice - Kleofas” o głębokości 477 m, a około 20m na północny-zachód od niego szybik 
„20”  o  głębokości  24m  (wprowadzanie  zabudowy  powinno  być  warunkowane  sporządzeniem 
specjalistycznej ekspertyzy dla terenów o skomplikowanych warunkach gruntowych);

- warunki topoklimatyczne są ogólnie korzystne  (z wyjątkiem doliny Potoku Leśnego, w której istnieje 
możliwość powstawania zastoisk chłodnego powietrza i mgieł oraz koncentracji  zanieczyszczeń); 
badany obszar cechuje się jednak złym stanem powietrza atmosferycznego ze względu na nadmierne 
stężenie pyłu zawieszonego, benzo-α-pirenu oraz ozonu;

- występuje  zagrożenie  hałasem komunikacyjnym z  autostrady  A4 i  ul.  Pszczyńskiej  wraz  z  węzłem 
Murckowska; negatywny wpływ na klimat akustyczny ma także lotnisko Muchowiec; o przekroczeniu 
wartości  dopuszczalnych  hałasu  decyduje  hałas  generowany  w  porze  nocnej  -  szacuje  się,  że 
przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu jest możliwe w pasie do ok. 400 m od krawędzi jezdni 
autostrady  A1  w  rejonie  węzła  z  ul.  Francuską  oraz  do  ok.  300  m  na  wschód  od  tego  terenu; 
w sąsiedztwie ul. Pszczyńskiej przekroczenia nie powinny sięgać na większą odległość niż 100 m;

- na obszarze objętym planem i w jego sąsiedztwie  nie ma zakładów stwarzających ryzyko poważnej 
awarii - nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą wiązać się z potencjalnym wystąpieniem awarii 
bądź wypadków drogowych z udziałem substancji  niebezpiecznych  przewożonych  sąsiadującymi 
drogami krajowymi lub liniami kolejowymi (poza granicą planu); 

- źródłem  zagrożenia  promieniowaniem  elektromagnetycznym  mogą  być  stacje  bazowe  telefonii 
komórkowej oraz linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV;

- jakość wód Potoku Leśnego jest średnia, większość wskaźników zanieczyszczeń mieści się w IV lub 
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wyższej klasie czystości; stwierdzony zły stan wody w Stawie III powoduje, że nie nadają się one do  
kąpieli; gleby mogą nie spełniać standardów jakości gleb i ziemi;  wody podziemne mają niewielkie 
znaczenie gospodarcze, nie występują użytkowe poziomy wód podziemnych.

Do podstawowych, istotnych problemów ochrony środowiska zalicza się:

- wysoki poziom hałasu komunikacyjnego wzdłuż autostrady A4 i ul. Pszczyńskiej oraz hałas lotniczy;

- zły  stan  sanitarny  atmosfery,  wymagający  działań  naprawczych  redukujących  stężenia  pyłu 
zawieszonego PM10, benzo-α-pirenu oraz ozonu;

- prognozowane w południowej części obszaru wpływy górnictwa węglowego;

- intensywne  zagospodarowanie  północnej  części  obszaru  planu  (na  podstawie  decyzji  o  warunkach 
zabudowy oraz pozwoleń budowlanych), w tym tendencje do lokowania funkcji mieszkaniowej w strefie 
zagrożonej hałasem komunikacyjnym oraz brak zieleni rekreacyjnej w zabudowie mieszkaniowej;

- zwiększenie możliwości inwestycyjnych w rejonie Katowickiego Parku Leśnego;

- ochrona wartości przyrodniczo - krajobrazowych i funkcji rekreacyjnych Katowickiego Parku Leśnego.

Oddziaływanie na środowisko projektu planu. 

Istotna może być skala negatywnego wpływu hałasu na zdrowie ludzi, wynikająca z położenia 
terenów  mieszkaniowych  w  strefach  ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu  komunikacyjnego 
drogowego i lotniczego (autostrada A4, ul. Pszczyńska, ul. Francuska i lotnisko Muchowiec).

Należy spodziewać się większej niż obecnie ilości ścieków komunalnych oraz wód deszczowych 
(zwłaszcza  w rejonie  ulic:  Francuskiej,  Lotnisko,  Szybowcowej  i  Krzemiennej).  Sprawne działanie 
systemów kanalizacyjnych  (zakłada  się  kierowanie  wszystkich  ścieków komunalnych  do  systemu 
kanalizacji miejskiej) oraz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych ze szczelnych nawierzchni 
ulic  i  parkingów  powinno  zapewnić  wystarczającą  ochronę  wód.  W  wyniku  realizacji  zabudowy 
i zagospodarowania terenu zwiększy się powierzchnia szczelna (dachy, drogi, parkingi),  co wywoła 
niekorzystne  dla  środowiska  przyspieszenie  odpływu  wód  ze  zlewni.  Pozytywnym  wydaje  się 
ustalenie  planu  umożliwiające  stosowanie  systemów  zatrzymujących  wody  opadowe 
(niezanieczyszczone) zapewniając ich naturalną infiltrację. 

Jakość powietrza atmosferycznego może się pogorszyć na skutek wzrostu emisji zanieczyszczeń 
z lokalnych systemów grzewczych  oraz wzmożonego ruchu drogowego.  Nie  spowoduje to jednak 
istotnego pogorszenia warunków aerosanitarnych, ze względu na umiarkowaną skalę planowanych 
zmian  w  zagospodarowaniu  oraz  ustalenia  planu  ograniczające  spalanie  paliw.  Plan  zasadniczo 
zakłada zaopatrzenie w ciepło z ciepłowni (EC Katowice). Niekorzystny wpływ na powietrze może być 
zminimalizowany poprzez stosowanie pieców niskoemisyjnych (sprawność energetyczna nie mniejsza 
niż 80%) oraz energii odnawialnej (z wyjątkiem energii wiatru i biogazu).

Wpływ  na  powierzchnię  ziemi  i  gleby,  cechujące  się  na  omawianym  obszarze  niewielkim 
potencjałem użytkowym, będzie związany z przygotowaniem terenów do zabudowy oraz realizacją 
budynków i dróg, a także z zanieczyszczeniem gleb i gruntów, głównie przez pojazdy samochodowe. 
W  ramach  prowadzonych  robót  budowlanych  plan  nakazuje  ochronę  gleby  i  ziemi  przed 
zanieczyszczeniami,  umożliwiając ponowne  ich  zagospodarowania  w  granicach  danej  działki 
budowlanej lub obszaru objętego inwestycją, a także na potrzeby innych terenów.

Realizacja ustaleń planu wywoła znaczne zwiększenie ilości odpadów komunalnych, w związku 
ze wzrostem liczby użytkowników (głównie mieszkańców). Sposób gospodarki odpadami powinien być 
zgodny z regulaminem utrzymania porządku i  czystości na terenie miasta Katowice. 

W obszarze planu, w celu ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami, zakazuje się: 

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: 
inwestycji  celu  publicznego  z  zakresu  infrastruktury  technicznej  i  drogowej,  lotnisk,  łączności  
publicznej,  wydobywania  węgla  kamiennego  ze  złoża  metodą  podziemną,  stacji  paliw,  hoteli, 
zabudowy  mieszkaniowej,  zabudowy  usługowej,  garaży,  parkingów  samochodowych,  budowli 
przeciwpowodziowych, wylesień mających na celu zmianę sposobu użytkowania terenu;

- zagospodarowania  i  użytkowania  terenów  w  sposób  stwarzający  uciążliwości  dla  sąsiednich 
nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu i 
wibracji, emisji pola elektromagnetycznego;
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- wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii;

- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie: nowych stacji paliw, przetwarzania odpadów, w tym 
ich recyklingu oraz punktów skupu złomu, a także składowania i magazynowania poza budynkami materiałów 
i towarów budowlanych będących przedmiotem sprzedaży.

Projekt  planu  nie  wyznacza  nowych  terenów  produkcyjnych  oraz  działalności  gospodarczych  poza 
zabudową usługową, z wyjątkiem istniejących funkcji w terenie PU oraz przy zachowaniu innych istniejących 
działalności gospodarczych.  Przy  realizacji  zamierzeń inwestycyjnych lokalizowanych w obszarze planu 
należy uwzględnić  dopuszczalne poziomy hałasu i pól elektromagnetycznych, w stosunku do obiektów 
i obszarów chronionych.

Najważniejszym  aspektem  planu  w  zakresie  ochrony  krajobrazu  jest  oczywiście  ochrona 
Katowickiego  Parku  Leśnego  w  ramach  ograniczonych  zasad  zagospodarowania  terenów  parku 
leśnego ZPL oraz innych terenów zieleni urządzonej ZP w tym obszarze. Walory krajobrazowe parku 
mogą zostać obniżone przez realizację  nowych  inwestycji  na terenach UZP,  zwłaszcza  w terenie 
3UZP (redukcji terenów zadrzewionych, ekspozycja nowej zabudowy od strony głównej alei parkowej). 
W niektórych przypadkach w rejonie parku powinna jednak nastąpić poprawa  krajobrazu w wyniku 
nowego  zagospodarowania  i  aktywizacji  funkcji  usług  sportu,  rekreacji  i  wypoczynku  (zwłaszcza 
adaptacja terenu po byłym stadionie). Niekorzystne mogą być jednak zmiany związane z użytkowym 
wykorzystaniem  terenów  w  dolinie  Potoku  leśnego,  zwłaszcza  w  terenie  US.  Zagrożenie  dla 
różnorodności  biologicznej  stanowić  mogą  inwestycje  komunikacyjne:  planowana  rozbudowa  dróg 
i parkingów  (modernizacja  ul.  Francuskiej  i  parkingi  na  terenie  3KS)  w  obszarze  parku  leśnego 
(w sąsiedztwie terenów zadrzewionych oraz miejsc występowania roślin chronionych). Negatywny wpływ 
na zwierzęta (ograniczenie migracji) wywierać może modernizacja ul. Francuskiej (1KDZ) w rejonie parku 
leśnego, która może także niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi i powietrze. 

Ogólnie uznaje się, iż ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych związanych z obszarem 
Katowickiego Parku Leśnego jest zachowana w ramach wyznaczonych terenów parku leśnego (ZPL) 
i zieleni  urządzonej  (ZP).  W sposób  wystarczający  pozwala  to  na  zachowanie  ciągłości  lokalnego 
korytarza ekologicznego ukształtowanego wzdłuż Doliny Trzech Stawów wraz z kompleksami leśnymi 
na wschód i  zachód od obszaru planu.  Ustalenia planu zakazują  również zmian w ukształtowaniu 
terenu ograniczających swobodny przepływ wód w dolinie Potoku Leśnego.

Krajobraz  w  większym  stopniu  zmieni  się  również  w  północnej  części  omawianego  obszaru 
(tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej) oraz w rejonie Stawu Grunfeld (na co wpłynie zabudowa 
zrealizowana w bezpośrednim jego sąsiedztwie). Jakość tych zmian zależeć będzie od respektowania 
ustalonych  w  planie  zasad  kształtowania  ładu  przestrzennego,  zagospodarowania  terenu  oraz 
szczegółowych rozwiązań architektonicznych zabudowy.

Niewykluczony jest negatywny wpływ na bytujące płazy i ptaki oraz zanieczyszczenie wód związane 
z  użytkowym (rekreacyjnym)  wykorzystaniem Stawu  Grunfeld  oraz  planowanym zagospodarowaniem 
terenów w jego sąsiedztwie (tereny 2MN, 3MU, 4MU, 5MU, 1UZP i 2UZP).

Projekt planu zapewnia również właściwą ochronę zabytków, stanowiących obiekty istotne dla 
historii  i  tradycji  miasta  (zespół  zabudowy przy  ul.  Krzemiennej  oraz historyczna  zabudowa portu 
lotniczego przy ul. Lotnisko). Ponadto plan ustala ochronę dóbr kultury współczesnej, za które uznano 
liczne rzeźby i figury usytuowane w obszarze parku leśnego.

 Ustalenia  planu  zawierają  zapisy  zapewniające  w  większości  przypadków  ograniczenie 
potencjalnych niekorzystnych skutków realizacji  planu na środowisko do poziomu nienaruszającego 
zasad zrównoważonego rozwoju (głównie w zakresie ochrony wód, powietrza, gleb, ziemi oraz zieleni 
urządzonej  i  lasów,  a  także  ochrony  środowiska  i  dóbr  przed  skutkami  eksploatacji  węgla 
kamiennego). Wykluczono również realizację pewnych przedsięwzięć i inwestycji ze względu na ich 
potencjalnie niekorzystne oddziaływanie.

Za pozytywne należy uznać również wymogi ukształtowania ogólnodostępnej zieleni urządzonej 
dla terenów MW, 2MWU - 4MWU i UZP oraz zachowanie na terenach 3UZP i US znaczącego udziału 
istniejących zadrzewień w celu utrzymania charakteru parku leśnego.

Do  terenów,  na  których  prognozuje  się  wystąpienie  negatywnych  skutków  środowiskowych, 
powodujących uciążliwości oraz zakłócających funkcjonowanie środowiska, należą przede wszystkim:

- teren  3UZP  -  istotne  negatywne  oddziaływanie  na  krajobraz  oraz  różnorodność  biologiczną, 
zwierzęta i rośliny w pobliżu parku leśnego (usunięciem zadrzewień stanowiących dotychczas część 
parku leśnego);
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- tereny  MW i  2MWU - 4MWU -  z  uwagi  na  funkcje  mieszkaniowe w strefach  ponadnormatywnej 
uciążliwości akustycznej;

- tereny  2MN,  5MU,  1UZP  i  2UZP  –  negatywne  oddziaływanie  na  różnorodność  biologiczną, 
zwierzęta, rośliny i wody oraz krajobraz w rejonie Stawu Grunfeld,

- tereny 9U i 10U – z uwagi na znaczne zmniejszenie udziału zieleni i zadrzewień (negatywny wpływ 
na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, krajobraz) oraz istotne przekształcenia powierzchni 
terenu (zwłaszcza niwelacja terenu 9U);

- teren US – potencjalne niekorzystne oddziaływanie na wody w dolinie Potoku Leśnego.

- teren 1KDZ - negatywny wpływ na zwierzęta (ograniczenie migracji) głównie w rejonie parku leśnego, 
zwiększenie natężenia ruchu może także negatywnie oddziaływać na zdrowie ludzi i jakość powietrza 
w rejonie parku leśnego (negatywny wpływ na rekreację i wypoczynek).

Zaleca się ponadto uwzględnienie docelowo:

- przy przebudowie i modernizacji  ul. Francuskiej - przewidzieć budowę przejść bezkolizyjnych, dla 
ludzi i zwierząt w rejonie Katowickiego Parku Leśnego;

- w projektach realizacji  inwestycji  dopuszczalnych na terenach zieleni urządzonej i lasów o funkcji 
rekreacyjnej  - chronić wartości  przyrodnicze,  w tym minimalizować wycinkę drzew i  innej zieleni, 
chronić rośliny podlegające ochronie gatunkowej (o ile występują - co powinno być zdiagnozowane 
przed  wydaniem  decyzji  zezwalającej  na  zmianę  użytkowania  danego  terenu),  oraz  ograniczać 
wprowadzanie powierzchni trwale zabudowanych i nieprzepuszczalnych.

Realizacja  postanowień  planu  będzie  podlegać  ocenie  (analiza  zmian  w  zagospodarowaniu 
przestrzennym) w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony środowiska i wykorzystania przestrzeni 
(dotrzymanie  standardów  akustycznych,  stosowanie  rozwiązań  chroniących  grunt  i  wody  przed 
zanieczyszczeniem oraz rozwiązań służących poprawie stanu sanitarnego atmosfery).
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- Mapa  warunków  występowania,  użytkowania,  zagrożenia  i  ochrony  zwykłych  wód  podziemnych 
Górnośląskiego  Zagłębia  Węglowego  i  jego  obrzeżenia  1:100 000,  red.:  A.  Różkowski,  T.  Rudzińska- 
Zapaśnik, A. Siemiński. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997;

- Mapy zasadnicze 1:500 i 1:1000, wersja elektroniczna, Urząd Miasta Katowice, styczeń 2014;

- Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, Uchwała Nr XXIV/120/91 Rady 
Miejskiej Katowic z 01.07.1991;

- Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  Al.  Górnośląska  - 
ul. Graniczna - Francuska w Katowicach, uchwała Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z 25.04.2005;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w rejonie ulic Górnośląska - Kościuszki - 
Zgrzebnioka - Meteorologów, uchwała Nr XL/824/05 Rady Miasta Katowice z 25.04.2005;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trzech terenów położonych przy ul. Rodańskiej, uchwała 
Nr XII/222/07 Rady Miasta Katowice z 25.06.2007;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Brynów – Muchowiec w Katowicach 
przy ul. Pszczyńskiej 10 w zakresie wprowadzenia funkcji produkcyjno – usługowej, uchwała Nr XIII/248/07 
Rady Miasta Katowice z 30.07.2007;

- Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  stawu  Grunfeld  położonego  w  rejonie  ulic 
Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach, uchwała Nr XXVI/549/08 z 27.05.2008;

- Zmiana miejscowego planu w zakresie wprowadzenia do planu formy ochrony przyrody stawu Grunfeld wraz 
z otuliną w rejonie ulic Bazaltowej i Krzemiennej w Katowicach, uznanego za użytek ekologiczny, uchwała Nr 
XII/137/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28.06.1999 r., publ. Dz. Urz. Woj. Kat. Nr 38 z 9 września 1999 r.),  
plan uchylony;

- Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  w  rejonie  ulic  Ceglanej  i  Krzemiennej  w  Katowicach 
(projekt, nieuchwalony);

- Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  ulic  Kościuszki, 
Zgrzebnioka, Huberta w Katowicach, uchwała Nr XXI/438/08 Rady Miasta Katowice z 28.01.2008;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Górniczego Dorobku 
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i autostrady A4 w Katowicach, uchwała Nr XII/219/07 Rady Miasta Katowice z 25.06.2007;

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy Al. Górnośląską, ul. 
Francuską i ul. Damrota w Katowicach, uchwała nr XXXVII/844/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 
2013r.; 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Meteorologów – Ceglana w Katowicach, 
uchwała LXI/1243/10 rady Miasta Katowice z 30.06.2010;

- Zmiana  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  rejonie  Al. 
Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta 
Katowice  z  dnia  25  kwietnia  2005  r.,  w  zakresie  terenów  położonych  w  rejonie  Al.  Górnośląskiej  i  ul.  
Francuskiej, uchwała nr XLV/1060/14 Rady Miasta Katowice z dnia 5 lutego 2014r.;

- Numeryczny model terenu (skala 1:13000), Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej 
w Warszawie, 2007;

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe Miasta Katowice, PU "Geograf", Dąbrowa Górnicza, 2005;

- Opracowanie ekofizjograficzne problemowe Miasta Katowice, PU „Geograf”, Dąbrowa Górnicza, 2004;

- Ortofotomapa lotnicza (2004, skala 1:5000), Urząd Miasta Katowice (listopad 2008);

- Ortofotomapa satelitarna (2007, satelita ICONOS), Urząd Miasta Katowice (listopad 2008);

- Plan gospodarki odpadami dla miasta Katowice na lata 2004 - 2012, ROT Recycling Odpady Technologie, 
Gliwice, 2004;

- Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa Katowice, zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska (DL – lpn – 611-
35/15467/11/Jł z 6 kwietnia 2011 r.);

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja, uchwała 
Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.;

- Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice – II edycja, Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o., Katowice, 2009 / 2011;

- Program ochrony środowiska dla Miasta Katowice, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2003;

- Raport o stanie sanitarnym powietrza w województwie śląskim w roku 2007, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice, 2008;

- Rejestr  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  warunkach  zabudowy,  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu 
publicznego, Urząd Miasta Katowice (stan na 2014);

- Studium aeronautyczne Lotniska Muchowiec uwzględniające kierunki rozwoju Miasta Katowice, Biuro Studiów 
i Projektów Lotniskowych „Polconsult” Sp. z o.o., Warszawa, 2008;

- Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice,  uchwała 
Nr XLV/420/97 Rady Miasta Katowice z 25.08.1997;

- Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, ark. Katowice (M 34-63A), 1:50000, oprac. S. Biernat, M. Krysowska, 
Instytut Geologiczny, Warszawa, 1956;

- Tokarska-Guzik  B.,  Rostański  A.,  Gorczyca  J.,  Rostański  K.  M.,  Rostańska K.,  Waloryzacja  przyrodnicza 
miasta Katowice. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, BRM "Katowice", Katowice, 1994.
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Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach

opracowanie: Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o. Katowice, w tym zespół w składzie:

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ RUBINIEC

MGR LESZEK KOSTORZ

MGR IWONA BATKOWSKA

MGR WIESŁAW KONIECZNY

MGR ZDZISŁAW WIELAND
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