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1. Wprowadzenie
1.1. Przedmiot i cel sporządzenia prognozy
Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest pr oj ek t z m ian y s t u di um
u war unk o wa ń i k ie r u n k ów za g os po d aro wa n i a pr ze s tr ze n n e go G m i n y G oc za łk o wi c e Zdr ój , dotyczącej trzech fragmentów obszaru gminy o łącznej powierzchni 2,44 ha.
Projekt zmiany studium stanowi realizację uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy GoczałkowiceZdrój z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój, przyjętego
uchwałą Nr XLII/277/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2014 r.
Podstawę prawną zmiany studium stanowi ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.).
Studium, w tym także jego zmiana, zgodnie z art. 46 pkt 2 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 r. poz. 1235, z późn. zm.),
należy do dokumentów wymagających przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko - postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
dokumentu. Postępowanie to obejmuje w szczególności: (1) uzgodnienie stopnia szczegółowości
informacji zawartych w prognozie, (2) sporządzenie prognozy, (3) uzyskanie wymaganych opinii, (4)
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
Zasady i cel sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko reguluje rozdział 2 w dziale IV
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […] (Prognoza oddziaływania na środowisko).
Bezpośrednią podstawę prawną sporządzenia prognozy stanowi art. 51 ust. 1 cyt. ustawy. Celem
prognozy jest, zgodnie z art. 51 ust. 1 i 2 przywołanej ustawy:
-

ocena istniejącego stanu środowiska oraz określenie potencjalnych zmian tego stanu w przypadku
braku realizacji projektu studium;

-

określenie problemów i celów środowiska istotnych z punktu widzenia projektu studium;

-

określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszarów
Natura 2000 oraz integralność tych obszarów;

-

określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko (różnorodność biologiczną,
ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne,
zabytki i dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami i między
oddziaływaniami na te elementy);

-

przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000
oraz integralność tych obszarów;

-

przedstawienie (przy wzięciu pod uwagę cele i geograficzny zasięg projektu dokumentu, a także
cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów) rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu (wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opisem metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru) albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych (ze wskazaniem napotkanych trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy);

-

określenie proponowanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu studium oraz
częstotliwości jej przeprowadzania.

Zgodnie z art. 53 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku […], zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo
WOOŚ.411.150.2015.RK1 z dnia 7 sierpnia 2015 r.) oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Tychach (pismo 17/NS/ZNS.522-30/671/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.).

1

Progno za odd ziały wania na śr odo wis ko
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice -Zdrój

Zakres i stopień szczegółowości informacji odpowiada wymaganiom art. 51 ust. 2 przywołanej
ustawy. Uzgodniono, że prognoza, przy uwzględnieniu informacji zawartych w prognozach
sporządzonych dla innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem zmiany studium,
powinna:
-

obejmować wszystkie elementy określone w cyt. przepisie oraz analizować je i oceniać w stopniu
i w zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego projektem dokumentu
i proponowanego sposobu zagospodarowania, w tym - w sposób na tyle szczegółowy, by możliwa
była ocena oddziaływania na zdrowie ludzi;

-

uwzględniać wyniki analizy skumulowanych oddziaływań na środowisko, wynikających z obecnego
i planowanego zagospodarowania obszarów objętych zmianą studium, a także sposobu
użytkowania obszarów przyległych oraz uwzględniać wpływ obecnego zainwestowania obszarów
na planowane zagospodarowanie;

analizować, oceniać i uwzględniać:
-

propozycje dotyczące minimalizowania i ograniczenia przewidywanych skutków realizacji ustaleń
zmiany studium na środowisko przyrodnicze i krajobraz;

-

wpływ ewentualnej zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, zadrzewionych lub zakrzewionych na
inne cele na funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, w tym na zachowanie drożności
korytarzy ekologicznych oraz utrzymanie specyficznych cech krajobrazu;

-

wpływ realizacji ustaleń na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, w tym w szczególności na
ponadregionalny korytarz migracji ptaków "Dolina Górnej Wisły" i korytarz migracji dla ssaków
kopytnych "K/Wisła-LPK";

-

wpływ na poszczególne elementy środowiska, w tym na różnorodność biologiczną, wodę,
powierzchnię ziemi, krajobraz i klimat, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

-

wpływ planowanego zainwestowania na funkcjonowanie rzek, lokalnych cieków wodnych, oczek
i zbiorników wodnych, w tym jako powiązanie pomiędzy terenami czynnymi przyrodniczo;

-

możliwość wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
zmiany dotychczasowego przeznaczenia terenów, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Górnej Wisły" (PLB240001);

-

wpływ realizacji ustaleń zmiany studium na wartości przyrodnicze pod kątem zachowania terenów
czynnych przyrodniczo oraz na możliwości utrzymania lub poprawy systemu terenów zieleni
w miejscowości;

dostarczać informacji:
-

jak odniesiono się do "Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", w którym wskazano priorytetowe
kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu
dziedzinach, w tym m.in. w gospodarce przestrzennej, w której działania zapewniłyby właściwe
i zrównoważone wykorzystanie terenów;

-

o występowaniu chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk tych gatunków,
występujących na obszarze objętym zmianą studium i ich rozmieszczeniu, a także analizę
zagrożeń dla populacji tych gatunków, a w przypadku negatywnego oddziaływania propozycję
jego ograniczenia.

1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Prognoza została dostosowana do stopnia szczegółowości projektu zmiany studium oraz do etapu
jego przyjęcia w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych ze studium.
Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […], prognozę
oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium sporządzono z uwzględnieniem ustaleń
prognoz dotyczących dokumentów powiązanych z tym projektem.
Z uwagi na niewielką powierzchnię obszarów objętych zmianą studium, ich położenie w różnych
częściach gminy oraz nieodległy czas uchwalenia zmienianego obecnie studium (2014 r.), podstawą
sporządzenia prognozy była prognoza oddziaływania na środowisko projektu obowiązującego
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studium, obejmującego cały obszar gminy, sporządzona w 2013 r. W prognozie tej zawarto informacje
- w odniesieniu do całego obszaru gminy - o występowaniu chronionych gatunków roślin, zwierząt
i grzybów oraz ich siedlisk, oceniono stanu środowiska oraz przeprowadzono m.in. szczegółową
analizę i ocenę potencjalnego negatywnego oddziaływania niektórych zamierzeń zawartych
w projekcie obowiązującego obecnie studium, w szczególności na obszar Natura 2000 Dolina Górnej
Wisły oraz na korytarze ekologiczne oraz określono działania minimalizujące negatywny wpływ
realizacji nowej zabudowy w obrębie tych korytarzy.
Prognoza projektu zmiany studium obejmuje w związku z powyższym skrócony opis i ocenę stanu
środowiska gminy, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów objętych zmianą studium, pogłębioną
w przypadku niektórych elementów środowiska i zagrożeń, stanowiących główne problemy ochrony
środowiska, których dotyczą nowe, niedostępne w czasie sporządzania prognozy obecnie
obowiązującego studium, informacje.
W części prognostycznej opracowania wpływ na środowisko projektowanej zmiany studium
oceniano biorąc pod uwagę skumulowane oddziaływania obowiązującego studium i projektowanej
zmiany.
Przeanalizowano i oceniono korelację rozwiązań przyjętych w studium, mogących wpływać na
stan środowiska, z celami i zadaniami określonymi w wybranych dokumentach strategicznych rangi
międzynarodowej i krajowej. Wyboru dokumentów dokonano na podstawie zidentyfikowanych
istotnych problemów ochrony środowiska, celów ochrony środowiska określonych w dokumentach
oraz ustaleń projektu planu i ich potencjalnych skutków środowiskowych w kontekście środowiskowo przestrzennym.
Ocena skutków realizacji projektowanego dokumentu obejmuje określenie przewidywanych
oddziaływań na środowisko i na jego poszczególne elementy, dokonane na podstawie analizy i oceny
możliwych skutków realizacji ocenianego dokumentu, przy wzięciu pod uwagę rodzaju, skali
i lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz stanu elementów środowiska, cechującego gminę i jej
otoczenie - z uwzględnieniem zależności między tymi elementami i między oddziaływaniami na
te elementy.
Przeprowadzono analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły oraz integralność tego obszaru. Wzięto również pod uwagę
oddziaływanie na inne siedliska, istotne dla gatunków chronionych.
Dokonano identyfikacji i oceny znaczących oddziaływań na poszczególne komponenty
środowiska, w tym na warunki zdrowotne miejsc zamieszkania i pobytu ludzi.
W uzasadnionych przypadkach wskazano sposoby eliminacji lub ograniczenia zidentyfikowanych
negatywnych skutków realizacji planowanych zmian w kierunkach przeznaczenia terenu.
Istotność oddziaływań skutków realizacji projektowanego dokumentu na poszczególne elementy
środowiska określono posługując się swobodną oceną z wykorzystaniem parametrów jakościowych
i ilościowych, a w odniesieniu do obszaru Natura 2000 - także na podstawie wskaźników dotyczących
siedlisk gatunków chronionych. Zastosowano metody analizy przestrzennej wspomagane technikami
GIS. Do prezentacji wyników prac posłużono się metodami opisowymi i graficznymi w postaci
zestawień tabelarycznych oraz map sporządzonych w różnych skalach, odpowiednio
do rozmieszczenia i wielkości powierzchni obszarów objętych zmianą studium.

2. Zawartość i główne cele projektu
Powiązania z innymi dokumentami

zmiany studium.

2.1. Zawartość i główne cele projektu zmiany studium
Projekt zmiany studium został sporządzony zgodnie z art. 9 ust. 2 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Projekt zmiany studium polega na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia dotyczące części
graficznej studium w zakresie kierunków przeznaczenia trzech, odrębnych przestrzennie, fragmentów
obszaru gminy (obszar nr 1 - 3) o łącznej powierzchni około 2,44 ha.
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Celem zmiany studium jest umożliwienie dokonania zmian fragmentów obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnych z uwzględnionymi przez Radę
Gminy wnioskami mieszkańców gminy o zmianę przeznaczenia terenów:
- obszar nr 1 (rejon ul. Polnej): poszerzenie wyznaczonego w studium obszaru zabudowy
mieszkaniowej (zmiana kierunku przeznaczenia z obszarów rolniczych na obszar zabudowy
mieszkaniowej);
- obszar nr 2 (rejon ul. Stawowej): poszerzenie istniejącego terenu usług (salon samochodowy
z towarzyszącą funkcją mieszkaniową) poprzez zmianę przeznaczenia części obszaru zieleni na
obszar usług );
- obszar nr 3 (rejon ul. Zimowej): poszerzenia wyznaczonego w studium obszaru zabudowy
mieszkaniowej i usługowej (zmiana kierunków przeznaczenia z obszary rolniczych na obszar
zabudowy mieszkaniowej i usługowej).
Zmiana studium polega na zmianie na rysunku studium granic obszarów funkcjonalnych
o odpowiednich kierunkach przeznaczenia, bez wprowadzania zmian do części tekstowej studium,
określającej kierunki zagospodarowania przestrzennego. Część tekstowa studium została uzupełniona
jedynie o załączniki tekstowe nr 1 i 2, charakteryzujące uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium oraz zawierające uzasadnienie przyjętych
rozwiązań i syntezę ustaleń dla obszarów objętych zmianą studium.
Cel, zasady i tryb sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz zakres dokumentu określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U.
Nr 118, poz. 1233) - celem sporządzenia studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego (art. 9 ust. 1 ustawy), służącej zapewnieniu
zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego.
Studium ma charakter kierunkowy - nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), jednak jego ustalenia, określające kierunki
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów
miejscowych (art. 9 ust. 4 cyt. ustawy). Projekt planu miejscowego opracowuje się zgodnie z zapisami
studium odnoszącymi się do obszaru objętego planem (art. 15 ust. 1), zaś uchwalenie planu wymaga
stwierdzenia, że nie narusza on ustaleń studium (art. 20 ust. 1).
Do problematyki studium odnoszą się także inne przepisy, określające wymogi w zakresie
wartości merytorycznych dokumentu, w szczególności: ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139), ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), ustawa
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196).
Zgodnie z § 8 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, przepisy dotyczące zakresu projektu studium stosuje się
również do projektu zmiany studium w zakresie objętym zmianą (projekt zmiany studium polegającej
na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia sporządza się w formie ujednoliconej z wyróżnieniem
wprowadzonych zmian). Jednocześnie, wymogi prawne nakazują ograniczenie zmian w studium
jedynie do obszarów objętych zmianą studium (określonych w uchwale rady gminy), również wówczas
gdy dotyczą one uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
W związku z zakresem zmian, dotyczących tylko części graficznej dokumentu, nie uległ zmianie
dotychczasowy układ części studium dotyczących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Część studium dotycząca uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, obejmuje zatem,
oprócz wprowadzenia do dokumentu, następujące rozdziały: (1) po ds ta wo we d an e o gm i n ie i j ej
z wi ą zk i z o toc ze n i e m , u war u nk o wan i a w yn ik aj ąc e z p l an u za gos p od ar o wa n ia
pr zes tr ze n n eg o woj e wó d zt wa ś l ąs k ie g o ; (2) za g os p o dar o wa n i e ter e nó w , ł ad
pr zes tr ze n n y; (3) dotychczasowe przeznaczenie terenów; (4) st an ś ro dow isk a (budowa
geologiczna i rzeźba terenu, warunki geologiczno - inżynierskie, udokumentowane złoża kopalin,
koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, obszary i tereny górnicze, skutki eksploatacji złóż, filary
ochronne, zasoby wodne [wody podziemne i powierzchniowe], klimat, jakość powietrza
atmosferycznego, rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna [gleby i rolnicza przestrzeń produkcyjna,
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lasy i leśna przestrzeń produkcyjna, walory uzdrowiskowe, w tym uwarunkowania wynikające
z przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych, struktura przyrodnicza, różnorodność biologiczna, krajobraz,
ochrona przyrody [struktura przyrodnicza i korytarze ekologiczne, różnorodność biologiczna,
krajobraz, ochrona przyrody [obszary Natura 2000, obszary proponowane do objęcia ochroną
prawną); (5) s t an d zi e d zi c t wa k ul tu ro we g o i za b ytk ó w ; (6) w ar un k i i j ak oś ć ż yc i a
m ies zk a ńc ó w ; (7) za gr o że n i a b e zp i ec ze ń s t wa l ud n oś c i i j ej m ien i a, w ar unk i
ek ol o gic zn e ; (8) systemy komunikacji; (9) s ys t e m y i nf ras truk t ur y tec h n ic zn ej ; (10) s t a n
pra wn y g r un tó w , t er e n y zam k ni ęt e ; (11) p otr ze b y i m o żl i wo ś c i ro z woj u G m i n y ;
( 12 ) O gr an ic ze n i a w z ag os po d ar o wan i u pr z es tr ze n n ym i w pr ze z nac za n i u t ere n ó w
na ok reś lo n e c e l e , a także mapę przedstawiającą uwarunkowania w formie graficznej,
sporządzoną w skali 1:10 000.
Nie uległy zmianie dotychczasowe kierunki zagospodarowania przestrzennego, obejmujące
zagadnienia określone w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przedstawione w następujących rozdziałach: (1) kie runk i zm i a n w s t ruk tu r ze pr ze s tr ze n n ej
ora z w p r ze zn a c ze n i u t er e n ó w ; k i er unk i i ws k a źn ik i do t yc zą c e z a g os po d ar o wan i a
ora z u ż ytk o wa n i a t er e nó w ; ( 2) o bsz a r y or a z z as ad y o ch ron y ś r odow is ka i j ego
z as obów , o ch ro n y p r z yr od y i kr aj ob raz u kul tu row ego or az uz drow i sk a ( obszary
występowania złóż kopalin, obecne i przyszłe potrzeby eksploatacji tych kopalin, obiekty lub obszary,
dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, ochrona wód, ochrona gleby i ziemi; kierunki
i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, obszary wymagające przeznaczenia
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, ochrona powietrza i klimatu, ochrona przed
hałasem i innymi zagrożeniami, obszary oraz zasady ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;
obszary oraz zasady ochrony uzdrowiska; ( 3) o bs zar y i za s a d y oc h ron y d zi e d zi c t wa
k ult uro we g o i za b ytk ó w or a z d ó br k ul tu r y ws p ółc ze s nej ; ( 4) k ieru nk i ro z woj u
s ys tem ó w k om unik ac j i i i nf r as tr uk tur y t ec h n ic zn e j; ( 5) o bs za r y, na k tór yc h b ę dą
ro zm i es zc zo n e in we s t yc j e c e l u p ub l ic zn e g o : o zn a c ze n iu l ok al n ym i po n a dl ok a ln ym ;
(6)
obs za r y
p r zes t r zen i
p ub l ic zn ej ;
(7)
o bs zar y
m i ej s c o w yc h
p l a nó w
za g os po d ar o wan i a pr z es tr ze n n e go ; ( 8) o bs z ar y s zc ze g ó l n eg o za g ro że n i a p o wod zi ą
ora z o bs za r y os u wa n i a s ię m as zi em n yc h ; (9) obszary wymagające przekształceń,
rehabilitacji lub rekultywacji; (1 0) po zo s ta ł e us t a l en i a s t u d ium ( obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, obszary problemowe, obszary, na których będą
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW, tereny zamknięte i ich strefy ochronne). Rysunek studium sporządzono
w skali 1:5 000.

2.2. Powiązania z innymi dokumentami
Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium oraz zmianę
tego dokumentu sporządza się przy uwzględnieniu zasad i ustaleń określonych: w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) 2030 [Uchwała Nr 239 Rady Ministrów
z dnia 13 grudnia 2011 r., M.P. z 2012, poz. 252]), strategii rozwoju województwa (Strategia Rozwoju
Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" [Uchwała Nr IV/38/2/3013 Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia 1 lipca 2013 r.]), planu zagospodarowania przestrzennego województwa (Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, Uchwała Nr II/21/2/2004 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r., Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 68/2004, poz. 2049,
z późn. zm.; aktualnie przystąpiono do sporządzania zmiany planu (Uchwała Nr IV/43/3/2013 Sejmiku
Woj. Śląskiego z dnia 28 października 2013 r.), a także strategii rozwoju gminy (Strategia Rozwoju
Gminy Goczałkowice-Zdrój (2001 r.).
Celem strategicznym KPZK 2030 jest efektywne wykorzystanie przestrzeni i jej zróżnicowanych
potencjałów rozwojowych do osiągnięcia ogólnych celów rozwojowych: konkurencyjności, zwiększenia
zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej
w długim okresie. Goczałkowice-Zdrój w KPZK 2030 nie są wymieniane jako samodzielna jednostka.
Gmina, według tego dokumentu, jest położona w sąsiedztwie Bielska - Białej, stanowiącej ośrodek
regionalny oraz Aglomeracji Górnośląskiej. Aglomeracja tworzyć ma układ wielowierzchołkowy - wraz
z Bielskiem - Białą i innymi ośrodkami, charakteryzujący się dynamiką rozwoju, ciągłością, zwartością
i wysokim stopniem urbanizacji oraz ładem przestrzennym.
Do istotnych dla polityki przestrzennej gminy zasad zawartych w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa należą: ochrona walorów leczniczych miejscowości uzdrowiskowych
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i racjonalna gospodarka ich zasobami (rozwój funkcji uzdrowiskowej, rozbudowa bazy turystyki
zdrowotnej i rekreacyjnej, ochrona zasobów środowiska i poprawa jego jakości, wykorzystanie
walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego do celów rekreacyjnych i turystycznych), a także:
dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni, w tym rozwój infrastruktury technicznej i transportowej,
ochrona zasobów środowiska oraz racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska
i dużej atrakcyjności dla rozwoju rekreacji i turystyki.
Zadania o znaczeniu ponadlokalnym. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa
śląskiego zapisano występujące na obszarze gminy zadanie o znaczeniu ponadlokalnym
pn.:„Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa - Katowice - Wiedeń” - w ramach realizacji
strategicznych elementów systemu transportowego, decydujących o międzynarodowych połączeniach
regionu, w tym linii kolejowych AGC i AGTC (C-E65 Tczew - Zduńska Wola - Katowice - Chybie Zebrzydowice - granica państwa oraz C-E65/2 Chorzew Siemkowice - Częstochowa - Szczakowa Czechowice-Dziedzice – Chybie). Zadanie to znajduje się również w programach przyjętych przez
Radę Ministrów lub projektowanych do przyjęcia (projekt Krajowego Programu Kolejowego do 2023
roku). Obszary objęte zmianą studium nie znajdują się w rejonie realizacji tej inwestycji.
Strategia Rozwoju Gminy. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Goczałkowice-Zdrój, misją Gminy
jest „zachowanie jej dotychczasowego uzdrowiskowego charakteru, jako miejsca zamieszkania oraz
podniesienie poziomu życia mieszkańców do przeciętnego standardu europejskiego przez
zapewnienie stałego, zrównoważonego rozwoju opartego na solidnej bazie gospodarczej, przy
jednoczesnym wzmocnieniu samodzielnej pozycji gminy oraz zwiększeniu jej atrakcyjności
w stosunku do otoczenia”. Głównymi celami strategicznymi rozwoju są polityki: (1) gospodarcza
(zapewnienie trwałego rozwoju gospodarczego w oparciu o usługi, produkcję rolną, nieuciążliwy
przemysł i handel); (2) społeczna (poprawa warunków bytowych mieszkańców, wczasowiczów
i kuracjuszy oraz zwiększenie szans osobistego rozwoju mieszkańców); (3) ekologiczna (eliminacja
zagrożeń środowiskowych i utrzymanie stanu środowiska właściwego dla gminy uzdrowiskowej
[ochrona powietrza, przyrody, środowiska i ekosystemu oraz gleb]).
Obowiązujące gminne dokumenty planistyczne. Politykę przestrzenną gminy określa studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjęte Uchwałą
Nr XLII/277/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2014 r.
Cały obszar Goczałkowic-Zdroju objęty jest miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego (w związku z czym nie są wydawane decyzje o warunkach zabudowy i decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego):
- w części zachodniej obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
„Goczałkowice - Dolina Wisły dla części obszaru gminy Goczałkowice-Zdrój obejmującej Jezioro
Goczałkowickie" (Uchwała Nr XLIX/294/2006 Rady Gminy w Goczałkowicach-Zdroju z dnia
6 czerwca 2006 r., publ. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 97, poz. 2644),
- w części wschodniej obowiązują: zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów górniczych „Czechowice II”, „Bestwina”, „Rudołtowice” i „Goczałkowice Zdrój”
znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój (Uchwała
Nr XLII/290/10 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 7 września 2010 r., publ. Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2010 r., Nr 257, poz. 4033) oraz - w niewielkim fragmencie - miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów w rejonie ronda Pod Bocianem znajdujących się w gminie GoczałkowiceZdrój (Uchwała Nr VIII/57/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 23 lipca 2015 r., publ.
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 4143).
Obszary objęte zmianą studium znajdują się w części gminy, na której obowiązuje zmiana planu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych z 2010 r., sporządzona na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. - w brzmieniu
obowiązującym sprzed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zaś w odniesieniu do stref ochrony
uzdrowiskowej - w sytuacji prawnej obowiązującej przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia
4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 390,
z późn. zm.).
Projekt zmiany studium uwzględnia, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, uwarunkowania
wynikające z opracowania ekofizjograficznego, sporządzonego w 2015 r., stanowiącego aktualizację
opracowania ekofizjograficznego sporządzonego w latach 2012 - 2013 na potrzeby obowiązującego
studium.
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3. Ocena istniejącego stanu środowiska . Problemy ochrony
środowiska. Potencjalne zmiany środowiska w wyniku
braku realizacji projektowanego dokumentu
3.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. Warunki geologiczno - inżynierskie
Obszar Goczałkowic-Zdroju leży w dwóch jednostkach wydzielanych w podziałach geomorfologicznych i fizycznogeograficznych: północna część gminy znajduje się na Wysoczyźnie (Równinie)
Pszczyńskiej, część południowa i zachodnia - w Dolinie Górnej Wisły (odcinek zachodni). W podłożu
obszaru gminy zalegają utwory karbonu z pokładami węgla kamiennego, przykryte utworami miocenu
(iły, mułki, iłowce, mułowce oraz piaski i żwiry).
Obszary objęte zmianą studium znajdują się w obrębie Dolinie Wisły, tworzącej system
różnowiekowych teras aluwialnych, leżących na wysokości od 240 m n.p.m. do 256 m n.p.m.,
o nachyleniach do 0,5%. Powierzchnię doliny budują osady rzeczne (piaski i mułki); w starorzeczach
występują utwory organiczne (torfy i namuły mineralno - organiczne ze szczątkami roślin) oraz gliny
pylaste i pyły z humusem o grubości do 4 m i niżej zalegającymi torfami. Antropogeniczne
przekształcenia rzeźby, oprócz skutków eksploatacji kopalin, związane są głównie z wielowiekową
gospodarką stawową oraz z budową Zbiornika Goczałkowickiego i regulacją koryta Wisły.
Drugorzędne znaczenie mają wkopy i nasypy linii kolejowych i głównych dróg oraz powierzchnie
zrównania pod zabudowę.
Warunki geologiczno - inżynierskie w południowej części gminy (w dolinie Wisły) są niekorzystne.
Własności mechaniczne powierzchniowej warstwy gruntów wymagają szczegółowego badania
przydatności podłoża do zabudowy. W obrębie obszarów objętych zmianą studium i w ich sąsiedztwie
nie występują ruchy masowe ziemi (powstające naturalnie lub na skutek działalności człowieka
osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby [art. 3 pkt
32a ustawy - Prawo ochrony środowiska]) - nie stwierdzono występowania terenów osuwania się mas
ziemnych lub narażonych na takie zjawiska.

3.2. Złoża kopalin. Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż, obszary i tereny
górnicze
Udokumentowane złoża kopalin. Pod obszarem Goczałkowic-Zdroju występują udokumentowane
złoża kopalin - leczniczych (wody lecznicze zmineralizowane [Goczałkowice-Zdrój] i torfy
[Rudołtowice]) oraz węgla kamiennego (Silesia, Kobiór-Pszczyna, Pawłowice - rej.) i metanu pokładów
węgla (Silesia Głęboka). Obszary, których dotyczy zmiana studium, znajdują się w obrębie
następujących złóż:
Tab. 1. Udokumentowane złoża kopalin w obrębie obszarów objętych zmianą studium
Obszar zmiany
studium
obszar nr 1

złoże wody leczniczej zmineralizowanej Goczałkowice-Zdrój I, eksploatowane

obszar nr 2

złoże węgla kamiennego Silesia (z metanem jako kopaliną towarzyszącą), eksploatowane

obszar nr 3

Udokumentowane złoża kopalin i ich zagospodarowanie

złoże węgla kamiennego Kobiór-Pszczyna, rozpoznane wstępnie
złoże wody leczniczej zmineralizowanej Goczałkowice-Zdrój I, eksploatowane

Źródło danych: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014 r., Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2015

Koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż. Obszary i tereny górnicze. W granicach GoczałkowicZdroju znajdują się obszary górnicze i tereny górnicze, ustanowione koncesjami na wydobycie kopalin
leczniczych, a także węgla kamiennego i metanu: obszar i teren górniczy (o tożsamych granicach)
„Goczałkowice-Zdrój” dla wydobycia wód leczniczych ze złoża Goczałkowice-Zdrój, obszar i teren
górniczy (o tożsamych granicach) „Rudołtowice” dla wydobycia torfu leczniczego (borowiny) ze złoża
„Rudołtowice” oraz obszar i teren górniczy „Czechowice II” dla wydobycia węgla kamiennego i metanu
jako kopaliny towarzyszącej (granice zachodniej części obszaru i terenu górniczego nie są identyczne,
granica terenu górniczego przebiega około 400 - 500 m na zachód od granicy obszaru górniczego).
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Tab. 2. Obszary i tereny górnicze w obrębie obszarów objętych zmianą studium
Obszar
zmiany
studium
obszar nr 1 i 3

obszar nr 2

Obszar i teren
górniczy

Koncesja na wydobycie

Numer, data wydania i ważności
koncesji

GoczałkowiceZdrój I

wód leczniczych (z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych)

1082/OS/2013; 15.05.2013 a)
data ważności: 31.12.2020

Czechowice II

węgla kamiennego i metanu jako
kopaliny towarzyszącej

162/94; 26.08.1994, przeniesiona
decyzją DGiKGe-4771-19/59120
/10/KO z dnia 9.12.2010
data ważności: 31.08.2020 b)

właściciel koncesji - Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny,
Goczałkowice-Zdrój, koncesja udzielona przez Marszałka Województwa Śląskiego
b) właściciel koncesji – Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o., Czechowice - Dziedzice, koncesja
udzielona przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przeniesienie koncesji - na
mocy decyzji Ministra Środowiska
a)

Dotychczasowe i prognozowane skutki eksploatacji węgla kamiennego, a także uwarunkowania prawne
związane z wydobyciem węgla kamiennego i metanu na obszarze gminy uzdrowiskowej omówiono
w części poświęconej problemom ochrony środowiska (rozdział 3.9).

3.3. Wody
3.3.1. Wody podziemne
Zgodnie z wykazem jednolitych części wód podziemnych (JCWPd), zawartym w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 22 lutego 2011 r., Dz.U. Nr 49, poz. 549), obszar gminy znajduje się w obrębie JCWPd nr 142.
Według planowanego, zweryfikowanego podziału na JCWPd, gmina znajduje się w obrębie trzech
jednostek: jej przeważająca część leży w JCWPd nr 162, z wyjątkiem północnego i wschodniego
fragmentu, zaliczonego do jednostek o numerach, odpowiednio, 156 i 157.
Obszary objęte zmianą studium znajdują się w części gminy leżącej w JCWPd nr 157 (obszary 2
i 3) oraz JCWPd nr 162 (obszar 1). JCWPd nr 142 cechuje się dobrym stanem pod względem
ilościowym i chemicznym, pod względem oceny ryzyka tego stanu należy do jednostki zagrożonej, dla
której obniżono cele środowiskowe ze względu na brak możliwości technicznych ograniczenia
niekorzystnego wpływu zagospodarowania terenu na stan części wód podziemnych.
Wody podziemne występują na obszarze gminy w osadach przepuszczalnych tworzących
karbońskie, neogeńskie i czwartorzędowe piętra wodonośne.
Wody karbońskiego piętra wodonośnego wykorzystywane są do zabiegów leczniczych - jako wody
lecznicze, stanowiące kopalinę w rozumieniu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Wody piętra
neogeńskiego nie nadają się do zaopatrzenia w wodę pitną z uwagi na wysoką mineralizację tych
wód. Źródłem słodkich wód podziemnych, mogących mieć znaczenie gospodarcze, są wody piętra
czwartorzędowego - plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe. Zwiększona zasobność utworów
czwartorzędowych występuje w północnym fragmencie Goczałkowic-Zdroju w obrębie
udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 346 "Pszczyna". Stopień zagrożenia
części zbiornika położonej pod obszarem gminy jest niski (czas pionowej migracji zanieczyszczeń
wynosi od 25 lat do 100 lat).
Obszary objęte zmianą studium znajdują się poza zasięgiem zbiornika i podobnie jak większa
część gminy zaliczane są do Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) Rejonu Małej Wisły
(Q-II). Ocenia się, że wody użytkowego poziomu są w średnim stopniu zagrożone zanieczyszczeniem
na obszarach, gdzie zwierciadło wody zalega na głębokości 5 - 10 m, a w stopniu niskim na
głębokości 10 - 20 m. Do obszarów o zanieczyszczonych wodach podziemnych należy zabudowana
dolina Potoku Goczałkowickiego. Punktowe i obszarowe zanieczyszczenia wód podziemnych
powodowane są głównie zanieczyszczeniami spływającymi z pól, brakiem podczyszczania wód
deszczowych i roztopowych z drogi krajowej nr 1 i terenów przemysłowych oraz nieszczelnościami
urządzeń kanalizacyjnych, a miejscami także na skutek porzucania odpadów
W obrębie obszarów objętych zmianą studium i w ich bliskim sąsiedztwie nie występują ujęcia wód
z poziomów czwartorzędowych.

3.3.2. Wody powierzchniowe
Goczałkowice-Zdrój leżą na obszarze dorzecza Wisły w regionie wodnym Małej Wisły (górny
odcinek Wisły od źródeł do ujścia Przemszy). Obszary objęte zmianą studium nr 1 i 2 znajdują się
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w bezpośredniej zlewni Wisły, obszar nr 3 - jest położony w zlewni Potoku Goczałkowickiego.
Według podziału wód na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), określonego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w granicach gminy wydzielono: Wisłę na
odcinkach powyżej i poniżej Zbiornika Goczałkowickiego (wraz z Potokiem Goczałkowickim
[Dopływem z Goczałkowic]), Zbiornik Goczałkowice oraz Bajerkę i (potok) Strumień (Zbytkowski).
Obszary objęte zmianą studium znajdują się w obrębie jednostki PLRW20001921139 Wisła
od Zbiornika Goczałkowickiego do Białej (typ JCWP - rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta, o statusie
silnie zmienionej części wód oraz złym stanie środowiskowym, cechującą się ryzykiem nieosiągnięcia
celów środowiskowych).
Obszar nr 1, objęty zmianą studium, znajduje się w bliskim sąsiedztwie stawu hodowlanego (typu
karpiowego) Zabrzeszczak I, wchodzący w skład kompleksu stawów Zabrzeszczak I - III,
stanowiących jeden z największych stawów w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Obszar nr 2
leży na zachód od położonego w południowo-wschodniej części gminy zbiornika (stawu) Rontok),
pełniącego obecnie, obok funkcji hodowlanej i amatorskiego wędkarstwa, głównie rolę zbiornika
retencyjnego, przyjmującego wody opadowe i wody Potoku Goczałkowickiego oraz na zachód
od zbiornika Wydymacz, o efemerycznym zasięgu lustra wody. Obszar nr 3 nie znajduje się w bliskim
sąsiedztwie zbiorników wodnych.
Potencjał ekologiczny wód. Jakość wód. Stan wód Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowickiego
oceniono w 2012 r. jako zły ze względu na elementy biologiczne – makrofity. Według „Oceny stanu
wód powierzchniowych i podziemnych na podstawie badań prowadzonych na obszarze działania
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w latach 2009 - 2010", stan i potencjał
ekologiczny wód Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowickiego i Bajerki uznano za umiarkowany
i niezagrożony eutrofizacją.
Stan wód Zbiornika Goczałkowickiego oceniono w 2012 r. jako zły. O ocenie zadecydował stan
chemiczny poniżej dobrego. Pod względem podatności zbiornika na eutrofizację oraz dla obszarów
chronionych będących jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zarówno w części biologicznej oraz
fizykochemicznej – wszystkie oceniane wskaźniki spełniały wymogi dla tych obszarów . Dla ujęcia wód
powierzchniowych Goczałkowice (na Zbiorniku Goczałkowickim, w Łące, już poza granicą
administracyjną gminy) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ustanowił
strefę ochronną (Rozporządzenie Nr 2/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 112, poz.
1811). Wschodnia część gminy, w tym obszary objęte zmianą studium znajdują się poza zasięgiem
strefy ochronnej.

3.4. Gleby
Gleby na obszarze Goczałkowic-Zdroju wytworzyły się na zróżnicowanym podłożu skalnym.
W części gminy leżącej na Wysoczyźnie Pszczyńskiej dominuje podłoże pyłów ilastych i pyłów
zwykłych (lessów) o miąższości ponad 1,5 m, miejscami podściełanych piaskami gliniastymi. Podobne
podłoże - glina lekka pylasta - występuje miejscami na południe od zabudowy Goczałkowic Górnych.
W dolinie Wisły podłoże jest bardziej różnorodne i tworzą je mady średnie lub ciężkie, pył ilasty,
piasek średni, a miejscami także napłynięty less. Przeważają gleby bielicowe i pseudobielicowe oraz
brunatne wyługowane; miejscami, na gruntach bardziej wilgotnych, występują czarne ziemie.
W dolinie Wisły dominują gleby genetycznie związane z gruntami zawodnionymi lub okresowo
zalewanymi: brunatne mady pyłowe i gliniaste, czarne ziemie, gleby torfowe, torfowo - mułowe lub
mułowo - torfowe.
Większość gleb cechuje się dobrą i dość dobrą przydatnością rolniczą (kompleksy pszenny dobry
i zbożowo pastewny mocny), z wyjątkiem gleb w dolinie Wisły, gdzie przeważają użytki zielone
średnie oraz gleby kompleksów zbożowo pastewnego mocnego i żytniego słabego.
Wśród użytków rolnych (liczących w skali gminy około 860 ha), dominują grunty orne (80% pow.
użytków rolnych). Niespełna połowę ich powierzchni stanowią grunty III klasy (znaczna część tych
gruntów posiada zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze, uzyskaną w trakcie sporządzania planu
miejscowego z 2006 i 2010 r.). Grunty rolne najsłabszych klas V i VI są nieliczne (zajmują niespełna
37 ha). Na obszarach objętych zmianą studium występują grunty rolne przeciętnych lub słabych klas,
nie podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: obszar nr 1 obejmuje
łąki trwałe klasy IV (0,28 ha) i klasy V (0,27 ha), obszar nr 2 - łąki trwałe IV klasy i grunty orne klasy
IVa, natomiast obszar nr 3 - grunty orne klasy IVb i IVa.
Poziom zanieczyszczenia gleb na terenie gminy jest niski, jednak ze względu na podwyższoną
zawartością metali wskazane jest wykluczenie upraw warzyw przeznaczonych na przetwory oraz
do bezpośredniej konsumpcji dla dzieci.
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3.5. Klimat i powietrze
Goczałkowice-Zdrój leżą w strefie klimatu przejściowego, cechującego się dużą zmiennością
i aktywnością atmosferyczną z przewagą oddziaływań polarno - morskich, ciepłych mas powietrza.
Obszar gminy cechują sprzyjające warunki klimatyczne - panuje łagodny klimat umiarkowanie
ciepłego piętra klimatycznego, o korzystnych warunkach termicznych i długim okresie wegetacji roślin.
Występują dobre warunki do klimatoterapii i rekreacji. Klimat Goczałkowic-Zdroju ma właściwości
lecznicze w odniesieniu do chorób reumatologicznych i ortopedycznych.
Średnia temperatura roczna wynosi od 7,5ºC do 8,5º. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (15°C),
najzimniejszym - styczeń (- 1ºC). Średnio w roku jest około 40 dni gorących (z temperaturą powyżej
25ºC). Roczne nasłonecznienie na terenie gminy wynosi około 1200 godzin, przy przeciętnej w skali
kraju rocznej gęstości promieniowania słonecznego. Stosunkowo krótki jest okres grzewczy (222 dni)
i zalegania pokrywy śnieżnej (50 - 90 dni).
Dominują wiatry z sektora zachodniego (48% dni w roku), głównie z kierunku południowo –
zachodniego. Wiatry są głównie bardzo słabe i słabe (o prędkościach 2 - 3 m/s) ze znacznym
udziałem ciszy (19% czasu rocznego). Powoduje to niekorzystne warunki do budowy siłowni
wiatrowych oraz ograniczoną możliwość wymiany mas powietrza.
Średnie miesięczne i roczne sumy opadów dla Goczałkowic-Zdroju (z wielolecia 1968 - 2000) i dla
Pszczyny (z wielolecia 1961 - 2000) wynoszą od 776 mm w Pszczynie do 802 mm w GoczałkowicachZdroju. Maksimum opadów przypada na czerwiec i lipiec (101 - 108 mm), a minimum na styczeń i luty
(40 mm). Liczba dni z opadem w ciągu roku wynosi 150 - 160.
Zmiany klimatu. Podobnie jak w szerokim otoczeniu, od kilkunastu lat obserwowane są
stopniowe zmiany klimatu – polegające przede wszystkim na wzroście średniej rocznej temperatury
powietrza, skróceniu trwania zimy i zmniejszeniu liczby dni bardzo mroźnych oraz na częstszym
występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów, opady o dużym natężeniu
[powodujące wzrost zagrożenia wystąpienia podtopień i lokalnych powodzi], burze z gradem, silne
wiatry). Według "Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030", klimat wykazuje od końca XIX wieku
systematyczna tendencje do wzrostu temperatury powietrza ze znaczącym wzrostem od 1989 r.,
co powoduje wzrost występowania ekstremalnych, groźnych zjawisk pogodowych. Do zjawisk
termicznych niekorzystnych i uciążliwych dla środowiska i społeczeństwa należą fale upałów (ciągi dni
z maksymalną temperaturą dobowa powietrza ≥30°C utrzymującą się przez co najmniej 3 dni).
Topoklimat, zwłaszcza w rejonie obszaru nr 1, objętego zmianą studium, jest istotnie
modyfikowany przez ocieplający wpływ Zbiornika Goczałkowickiego (ze średnią roczną temperaturą
wody około 10,2°C). Duża powierzchnia wody powoduje wzrost średniej temperatury minimalnej
w otoczeniu zbiornika oraz znacznie mniejsze niż na terenach sąsiednich dobowe amplitudy
powietrza. Częstsze są inwersje temperatury powietrza oraz występowanie przymrozków i mgieł
radiacyjnych (80 dni średnio w roku), a także zwiększone zachmurzenie. W sąsiedztwie zbiornika
zauważa się także niewielkie zwiększenie prędkości wiatru w skali rocznej.
Niekorzystną cechą topoklimatu, głównie w dolinie Wisły w otoczeniu zbiorników wodnych - jest
podwyższona wilgotność względna powietrza i odczucie parności w czasie cisz pojawiających się
latem (liczba dni parnych wynosi 32 średnio w roku), a także często pojawiające się mgły, przymrozki
i zastoiska zimnego powietrza w czasie pogodnych nocy.
Istotnym problemem jest niska jakość powietrza atmosferycznego, w tym nieodpowiadająca
standardom właściwym dla gminy uzdrowiskowej. Kwestie te omówiono szerzej w rozdz. 3.9.2,
poświęconym problemom ochrony środowiska.

3.6. Przyroda ożywiona
3.6.1. Struktury przyrodnicze. Korytarze ekologiczne. Ekosystemy
Zachodnia i południowa część obszaru gminy, leżąca w dolinie Wisły, stanowi element struktur
przyrodniczych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym zapewniających
spójność sieci Natura 2000. Zbiornik Goczałkowicki w strukturze przyrodniczej województwa
śląskiego, określonej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa z 2004 r., ma rangę
biocentrum.
Południowa i zachodnia część gminy jest położona w wyznaczonym w Koncepcji kształtowania
korytarzy ekologicznych w województwie śląskim (2007) ponadregionalnym korytarzu ornitologicznym,
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w jego części stanowiącej miejsce przystankowe, związanym z migracjami ptaków wykorzystującymi
dolinę Wisły oraz z migracjami ptaków pomiędzy Zbiornikiem Goczałkowickim a Zbiornikiem Łąka
i dalej - ze Zbiornikiem Rybnickim. Dolina Wisły w obrębie gminy - powyżej i poniżej Zbiornika
Goczałkowickiego - stanowi fragmenty korytarzy ekologicznych o znaczeniu co najmniej regionalnym migracyjnych teriologicznych, w tym w części południowo-wschodniej, poniżej Zbiornika
Goczałkowickiego (w rejonie obszaru nr 1, objętego zmianą studium) - korytarz służący migracjom
dużych ssaków kopytnych (K/WISŁA-LPK), łączący dolinę Wisły z Lasami Pszczyńsko - Kobiórskimi.
Według innych koncepcji kształtowania sieci korytarzy ekologicznych, zachodnia i południowa
część gminy, w tym stanowiąca obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, znajduje się w obrębie
korytarza ekologicznego rangi międzynarodowej Górna Wisła (26m) sieci Econet i ostoi Dolina Górnej
Wisły (nr 582) systemu Corine biotopes.
Położenie gminy w stosunku do obszarów Natura 2000. Południowa i zachodnia część gminy,
leżąca w dolinie Wisły, stanowi fragment obszarów Natura 2000, chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Górnej Wisły" oraz Specjalny Obszar
Ochrony Siedlisk „Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki”). Spośród obszarów objętych zmianą
studium, w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły znajduje się obszar nr 1.
Istotne z punktu widzenia celów ochrony obszaru „Dolina Górnej Wisły” są jej powiązania
i wzajemne oddziaływania z innymi obszarami specjalnej ochrony ptaków w rejonie doliny Wisły
(jednym z elementów integralności obszaru Natura 2000 jest jego przestrzenna ciągłość oraz istnienie
powiązań z innymi obszarami tej sieci) - Stawy w Brzeszczach (PLB120009), Dolina Dolnej Soły
(PLB120004) oraz Dolina Dolnej Skawy (PLB120005).
Róż no rod no ść b iol og icz n a .
Wysoki stopień różnorodności biologicznej cechuje zachodnią i południową część obszaru
Goczałkowic-Zdroju w dolinie Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim. Największa liczba zbiorowisk
roślinnych i gatunków zwierząt związana jest ze zbiornikami wodnymi i terenami podmokłymi,
w szczególności ze Zbiornikiem Goczałkowickim, zwłaszcza z jego zachodnią i południową częścią
ze zróżnicowanymi ekosystemami (zbiorowiska szuwarowe [w tym zwłaszcza manny mielec],
podmokłe i wilgotne łąki i pola uprawne, zadrzewienia i zakrzaczenia, wyspy, kanały wodne).
Do cennych siedlisk należą także m.in. stawy hodowlane (z zaroślami wierzbowo - olszowymi oraz
szuwarami turzycowymi [z pałką wąskolistną, kosaćcem żółtym, siedmiopalecznikiem błotnym], przy
czym dynamika siedlisk na stawach związana jest z cyklem produkcji karpi - w zależności od sposobu
prowadzenia gospodarki rybackiej).
Siedliska przyrodnicze na obszarze Goczałkowic-Zdroju, należące do typów siedlisk wymagających
ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, zmienionym rozporządzeniem z dnia
6 listopada 2013 r.), występują na fragmentach Zbiornika Goczałkowickiego i stawów hodowlanych
oraz w dolinach Wisły i Bajerki - poza obszarami objętymi zmianą studium.
Tab. 3. Siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty), stwierdzone na
obszarze Goczałkowic-Zdroju lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie
Kod

występowanie

siedlisko przyrodnicze

3130

brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbioro- okresowo odsłonięte dno Zbiornika Goczałkowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
wickiego, ujście Bajerki

3150

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne
ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3270

zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion brzeg i okresowo odsłonięte dno Zbiornika
rubri i Bidetion
Goczałkowickiego, ujście Bajerki

91E0 łęgi jesionowo-olszowe

zachodnia część Zbiornika Goczałkowickiego,
stawy hodowlane, starorzecza Wisły

rejon ujścia Bajerki

Źródło: Waloryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, Katowice - Bytom, 2006

Ekosystemy. Na obszarze Goczałkowic-Zdroju występują zróżnicowane ekosystemy (wodne, wodno
- lądowe, leśne i nieleśne), z reguły w różnym stopniu przekształcone i zubożałe. Do najcenniejszych
z przyrodniczego punktu widzenia należą ekosystemy wodne i wodno - lądowe, z silnie zróżnicowaną
roślinnością - reprezentowaną przez zbiorowiska wodne i przybrzeżne zbiorników wodnych oraz
terenów okresowo zalewanych i podmokłych.
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Zbiorowiska wodne i wodno - lądowe. Roślinność rozwijająca się na siedliskach wodnych
i przywodnych jest silnie zróżnicowana i reprezentuje kilka klas: zbiorowiska roślin pleustonowych
(Lemnetea) - rośliny zanurzone oraz pływające po powierzchni wody [rzęsa drobna, żabiściek
pływający, spirodela wielokorzeniowa]), szuwary (Phragmitetea) - występujące w strefie lądowacenia
zbiorników wodnych oraz krótkotrwałe zbiorowiska terofitów letnich (Bidentetea tripartiti) - na dnach
wysychających stawów.
Do istotnych zbiorowisk wodnych należą zbiorowiska o znaczeniu europejskim (kod 3130, 3150,
3270): zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej Lemno minoris-Salvinietum natantis (kod 3150),
zespół spirodeli wielokorzeniowej Spirodeletum polyrrhizae (kod 3150), zbiorowisko grążela żółtego
Nuphar luteum (kod 3150), zespół rdestu ostrogorzkiego i uczepu trójlistkowego Polygono-Bidentetum
(kod 3270), zbiorowisko rdestu szczawiolistnego typowego Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium
(kod 3270), zespół ponikła jajowatego i turzycy ciborowatej Eleocharito-Caricetum bohemicae (kod
3270), zespół ponikła igłowatego i namulnika brzegowego Eleochari acicularis-Limoselletum aquatiace
(kod 3130 i 3270). Zbiorowiska te występują w obrębie Zbiornika Goczałkowickiego, w tym w rejonie
ujścia Bajerki oraz na niektórych stawach hodowlanych, w starorzeczach Wisły, a także wzdłuż
cieków i rowów oraz na podmokłych, grząskich i gliniastych drogach leśnych, na których często
stagnuje woda. Najliczniej występują zbiorowiska szuwarowe i turzycowe: szuwar mannowy
Glycerietum maximae, szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae, szuwar trzcinowy Phragmitetum
australis, szuwar wąskopałkowy Typhetum angustifoliae i szuwar kosaćcowy Iridetum pseudoacori
oraz zespół turzycy pęcherzykowatej Caricetum vesicariae.
Stawy w Goczałkowicach-Zdroju - Zabrzeszczak i Maciek - są prawie całkowicie pozbawione
roślinności wynurzonej. Według artykułu Awifauna kompleksu stawowego w okolicach GoczałkowicZdroju (Ptaki Śląska 2011, 18: 37–59), spotyka się tam jedynie niewielkie i wąskie pasemka trzciny
Phragmites communis), zaś roślinność wynurzona zajmuje poniżej 1% powierzchni stawów.
W granicach obszarów objętych zmianą studium nie występują cenne zbiorowiska - obszary te
leżą poza groblami stawów hodowlanych i podmokłymi łąkami, a z wyjątkiem obszaru nr 1 - nie są
również położone w bezpośrednim sąsiedztwie cieków i rowów, stawów hodowlanych lub dróg
z okresowo zalegającą wodą.
Zbiorowiska leśne. Goczałkowice-Zdrój leżą w rejonie o niskiej lesistości, cechującym się
występowaniem niewielkich i rozproszonych lasów. Niska lesistość rejonu Goczałkowic-Zdroju wynika
z naturalnych cech środowiska (dobre gleby, położenie w dolinie dużej rzeki), powodujących, że lasy
nie stanowiły tu również w przeszłości istotnego elementu środowiska. Większe znaczenie mają
jedynie lasy w dolinie Wisły - las Bór i mniejsze lasy, miejscami o bogatej strefie ekotonowej oraz lasy
w dolinie Bajerki. Większość lasów na terenie Goczałkowic-Zdroju stanowią lasy Skarbu Państwa
w zarządzie PGL Lasy Państwowe – w zasięgu działania Nadleśnictwa Kobiór (oddziały 129, 130, 133
i 134). Tworzą je trzy niewielkie kompleksy leśne: Bór (pow. 61,6 ha), Remiza (pow. 22,7 ha – łącznie
z częścią położoną w granicach Pszczyny) i las w środkowej części gminy, przy drodze krajowej nr 1
(pow. 4,6 ha). Zasady gospodarki leśnej w lasach Nadleśnictwa Kobiór określa plan urządzania lasu
na lata 2013 – 2022. Pozostałe lasy w gminie, ze względu na ich niewielką powierzchnię, nie mają
znaczenia ochronnego (w tym dla funkcji rekreacyjnej) i ekonomicznego.
Inwentaryzacja siedlisk Natura 2000 w lasach Nadleśnictwa Kobiór nie wykazała występowania
takich siedlisk (leśnych i nieleśnych). Lasy nadleśnictwa Kobiór na terenie Goczałkowic-Zdroju nie
zostały uznane za lasy o szczególnych walorach przyrodniczych ([HCVF]; Zarządzenie Nr 30.14
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych na terenie nadleśnictw w RDLP
w Katowicach). Las Bór i inne lasy na terenie gminy zaliczane są do lasów uzdrowiskowych.
Pod względem siedliskowym, dominujący udział mają siedliska lasowe (las mieszany świeży
i wilgotny, z przeważającym udziałem sosny zwyczajnej, około piątą część drzewostanu stanowią
łącznie dąb szypułkowy i brzoza brodawkowata). Las Bór stanowi zbiorowisko z olszą czarną Alnus
glutinosa (80% udziału w drzewostanie) z pojedynczym udziałem brzozy brodawkowatej Betula
pendula. W warstwie krzewów występuje kruszyna pospolita Frangula alnus, brzoza brodawkowata,
olsza czarna oraz świerk pospolity Picea abies, w runie dominuje turzyca drżączkowata Carex
brizoides. Zarośla wierzbowe (zbiorowiska z klasy Salicetea purpureae) i topolowo - wierzbowe
porastają brzegi stawów hodowlanych, innych zbiorników wodnych i starorzeczy. Wzdłuż Wisły rosną
głównie wierzby Salix sp. i osiki Populus tremula.
W granicach obszarów objętych zmianą studium nie występują lasy i większe zadrzewienia.
W sąsiedztwie obszaru nr 1, w odległości 60-90 m od jego granicy, znajdują się rozproszone,
drobnopowierzchniowe lasy, a także zadrzewienia i zarośla wzdłuż rowów i kanałów, w tym w jego
bezpośrednim sąsiedztwie, na północ od stawu Zabrzeszczak I. Pojedyncze drzewa rosną także
wzdłuż zachodniej granicy obszaru nr 3.
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Inne ekosystemy nieleśne. W części gminy leżącej poza doliną Wisły, w tym na obszarach nr 2 i 3,
objętych zmianą studium dominują zbiorowiska upraw polowych (w tym wielkopowierzchniowych) głównie roślin zbożowych i okopowych oraz towarzyszących im chwastów, pozbawione cennych
zbiorowisk roślinnych (występują zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae, istotne dla ptaków), a także
zbiorowiska ruderalne, towarzyszące terenom zabudowanym i komunikacyjnym.
Znacznie rzadziej występują zbiorowiska inicjalne na siedliskach silnie przekształconych. Tereny
kolejowe i przydrożne, a także wały przeciwpowodziowe i groble porasta zespół wrotycza pospolitego
i bylicy pospolitej Tanaceto-Artemisietum. Wzdłuż cieków i na innych terenach wilgotnych występuje
zespół wiązówki błotnej i bodziszka błotnego Filipendulo-Geranietum. Rozpowszechnione są
zbiorowiska zespołu życicy i rdestu ptasiego Lolio-Polygonetum arenastri.
Gatunki roślin. Na obszarze Goczałkowic-Zdroju, głównie w rejonie Zbiornika Goczałkowickiego oraz
na starorzeczach w dolinie Wisły i na stawach hodowlanych, stwierdzono obecność kilku gatunków
dziko występujących roślin objętych ochroną prawną (wymienionych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [Dz.U. z 2012 r., poz. 81],
uznanym za uchylony w 2014 r.). Do gatunków tych należą: kotewka orzech wodny Trapa natans na
stanowiskach w starorzeczach Wisły i na stawach hodowlanych, gnidosz błotny Pedicularis palustris
oraz grzybienie białe Nymphaea alba L. - na starorzeczach Wisły (na granicy Goczałkowic-Zdroju
i Ochodzy [gm. Czechowice - Dziedzice] i rowach w dolinie Wisły, salwinia pływająca Salvinia natans na przybrzeżnych partiach Zbiornika Goczałkowickiego, starorzeczach i stawach hodowlanych,
a także pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris - w dolinie ujściowego odcinka Potoku
Goczałkowickiego (rejon zbiornika Rontok) i włosienicznik krążkolistny Batrachium circinatum –
stwierdzony na Zbiorniku Goczałkowickim oraz na stawach hodowlanych na południe od GoczałkowicZdroju. Do gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną częściową należą: grążel żółty
Nuphar lutea, tworzący jednogatunkowe agregacje o dużych walorach dekoracyjnych na stawach
hodowlanych i starorzeczach Wisły w Goczałkowicach-Zdroju oraz kruszyna pospolita Frangula alnus,
występująca nad Zbiornikiem Goczałkowickim i w zbiorowiskach borowych w lasach w rejonie ujścia
Bajerki do zbiornika. Gatunki te występują poza obszarami objętymi zmianą studium.
Gatunki zwierząt. Rozpoznanie świata zwierzęcego - z wyjątkiem ornitofauny i terenów położonych
na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły - jest niepełne. Głównym elementem fauny są liczne
gatunki ptaków, w tym chronionych, występujące przede wszystkim na Zbiorniku Goczałkowickim
(głównie w jego zachodniej i południowej części) oraz w pozostałej części doliny Wisły.
Na Zbiorniku Goczałkowickim występuje 16 gatunków ptaków lęgowych oraz ptaki tylko przelotne,
wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej, a także 36 innych gatunków ptaków wodno-błotnych.
Na innych siedliskach w Goczałkowicach-Zdroju potencjalnie może gniazdować (spośród gatunków
ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej): na stawach hodowlanych - 10 gatunków (bąk, bączek,
ślepowron, błotniak stawowy, kropiatka, mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa białowąsa,
rybitwa czarna i zimorodek), w lasach - 11 gatunków (bocian czarny, trzmielojad, bielik, orlik krzykliwy,
zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, jarzębatka, muchołówka mała
i muchołówka białoszyja), na terenach rolnych (pola uprawne, łąki i pastwiska) lub bezpośrednio w ich
sąsiedztwie - 4 gatunki (bocian biały, derkacz, gąsiorek i ortolan), zaś w dolinach rzecznych (Wisły
i Bajerki - dwa gatunki (zimorodek i gąsiorek).
Wisła poniżej Zbiornika Goczałkowickiego, z uregulowanym korytem i umocnionymi brzegami ma
niewielkie znaczenie dla ptaków, które gromadzą się tam przede wszystkim jedynie podczas zimy.
Drugi, obok gatunków ptaków, zasadniczy element fauny stanowią płazy i gady. Miejscami rozrodu
tych gatunków są różnorodne siedliska wodne, w szczególności okolice Zbiornika Goczałkowickiego
oraz wody stawów hodowlanych. W obrębie gminy stwierdzono występowanie co najmniej
11 gatunków płazów i gadów, w tym dwa gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej kumak nizinny Bombina bombina i żółw błotny Emys orbicularis.
Oprócz wymienionych gatunków, płazy reprezentowane są co najmniej przez rzekotkę drzewną
Hyla arborea, ropuchę zwyczajną Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, żabę wodną Rana
esculenta, żabę jeziorową Rana lessonae i żabę trawną Rana temporaria, zaś gady - przez zaskrońca
Natrix natrix i żmiję - Vipera berus oraz jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis.
Prawdopodobne jest występowanie (zwłaszcza na południe od Zbiornika Goczałkowickiego
i w dolinie Bajerki) także innych gatunków płazów i gadów, takich jak: kumak górski Bombina
variegata, traszka grzebieniasta Cristatus vulgaris, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, traszka
zwyczajna Triturus vulgaris, traszka górska Triturus alpestris, żaba śmieszka Rana ridibunda, żaba
moczarowa Rana arvalis, jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara i padalec Anguis fragilis.
W zakresie ichtiofauny - w Zbiorniku Goczałkowickim występuje co najmniej 51 gatunków ryb
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i dwa gatunki minogów, w Bajerce - 8 gatunków ryb (do gatunków wymienionych w Załączniku II
Dyrektywy Siedliskowej należą: minóg rzeczny, minóg strumieniowy, różanka, koza, piskorz i głowacz
białopłetwy). W stawach hodowlanych prowadzi się hodowlę karpia, a także m.in. szczupaka,
sandacza, tołpygi białej, tołpygi pstrej, amura białego, suma europejskiego i afrykańskiego oraz tilapii
nilowej, buffalo, bassa wielkogębowego, lina i karasia.
Stwierdzono także występowanie 32 gatunków mięczaków wodnych - 21 gatunków ślimaków
i 11 gatunków małży, w tym ślimaki Borysthenia naticina, Valvata pulchella i Aplexa hypnorum oraz
małże szczeżuja wielka Anodonta cygnea cygnea i kruszynka delikatna Musculium lacustre (nie
występują gatunki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej).
Owady są reprezentowane przez gatunki chrząszczy i motyli. Do owadów, których rozwój
związany jest z wodą i które mają obecnie najwyższą rangę zagrożenia w Europie, należą iglica mała
Nehalenia speciosa (związana z turzycowiskami z Carex rostrata), łątka zielona Coenagrion armatum
(szuwary małych stawów) oraz szklarnik leśny Cordulegaster boltonii.
Najcenniejszymi gatunkami ssaków na terenie gminy są wydra Lutra lutra oraz bóbr Castor fiber,
występujące w dolinie Wisły (głównie na Zbiorniku Goczałkowickim) - gatunki wymienione
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Gatunki ssaków terenów otwartych i strefy ekotonowej
reprezentują głównie lis, zając i bażant, znikomy jest udział populacji sarny i dzika. Liczebność
populacji tych gatunków podlega istotnym zmianom w poszczególnych latach.
Spośród obszarów objętych zmianą studium, znaczenie jako miejsce rozrodu i żerowania dla
niektórych gatunków zwierząt, w tym ptaków, płazów i gadów, może mieć obszar 1 - ze względu na
położenie w rejonie gminy cechującym się dominacją różnego rodzaju terenów otwartych, o znacznej
bioróżnorodności.

3.6.2. Ochrona przyrody
W obrębie Goczałkowic-Zdroju formami ochrony przyrody, ustanowionymi na mocy ustawy
o ochronie przyrody, są obszary Natura 2000, wyznaczane zgodnie z przepisami prawa Unii
Europejskiej:

-

obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Górnej Wisły” (PLB240001), wyznaczony na
podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa [Dyrektywa Ptasia] dla ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu
gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia,
w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju [art. 5 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody]);

-

specjalny obszary ochrony siedlisk „Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki”
(PLH240039), wyznaczony na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory [Dyrektywa Siedliskowa] w celu trwałej ochrony siedlisk
przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych
gatunków [art. 5 pkt 19 ustawy o ochronie przyrody]), zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej
2011/64/UE z dnia 10 stycznia 2011 r. (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty). zawierający się
w całości w obrębie OSO "Dolina Górnej Wisły" (obejmuje zachodnią i południową część Zbiornika
Goczałkowickiego oraz fragment jego terenów nadbrzeżnych o pow. 1650 ha).

Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) Dolina Górnej Wisły, w którego obrębie znajduje się obszar
nr 1, objęty zmianą studium, zajmuje zachodnią i południowo - zachodnią część gminy o pow.
38,73 km2, co stanowi blisko 82% jej powierzchni (z czego około 7,17 km 2 przypada na część gminy
leżącą poza Zbiornikiem Goczałkowickim).
Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły został pierwotnie ustanowiony
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony
ptaków Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313), ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniami
z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1275) oraz z dnia 27 października 2008 r. (Dz.U. Nr 198,
poz. 1226), które utraciło moc z dniem 29 lutego 2011 r. Rozporządzenie to zostało zastąpione
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej
ochrony ptaków (Dz.U. Nr 25, poz. 133) - rozporządzenie to nie wprowadza zmian w zakresie
dotyczącym OSO Dolina Górnej Wisły.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.:
- celem ustanowienia ostoi jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków,
utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie z wymogami ekologicznymi,
przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów;
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przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków,
które spełniają kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r.
w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty, a także kryteria wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. Nr 77, poz. 510) oraz ich naturalne siedliska.

Populacja i stan ochrony gatunków ptaków. W obrębie OSO Dolina Górnej Wisły stwierdzono
występowanie 270 gatunków ptaków, w tym około 150 gatunków związanych ze środowiskiem
wodnym lub błotnym. Według artykułu Betleja B., Król J., Kohut J., Schneider G., Ptaki Zbiornika
Goczałkowickiego, Ptaki Śląska (2014) 21: 5-68 "na Zbiorniku Goczałkowickim stwierdzono łącznie
(lata 1983-2004) 258 gatunków ptaków, w tym 113 gatunków lęgowych. Najważniejszą grupą ptaków
lęgowych były ptaki wodno-błotne, w tym gatunki rzadkie i zagrożone, znajdujące się na listach
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt i w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: podgorzałka,
czapla purpurowa, szablodziób, sieweczka obrożna, mewa czarnogłowa, mewa romańska, rybitwa
białowąsa, rybitwa czarna, rybitwa białoskrzydła. Wiele gatunków będących przedmiotem ochrony
w ostoi zmniejsza liczebność w ostatnich latach, a niektóre całkowicie się wycofały. Głównym
czynnikiem, jaki wpływa na zmiany liczebności ptaków jest zanikanie szuwarów przybrzeżnych".
Dolina Górnej Wisły stanowi ostoję ptaków o znaczeniu międzynarodowym - ostoja IBA PL122
(ranga obszaru według kryteriów BirdLife International – C6: występują gatunki zagrożone w skali Unii
Europejskiej [gatunki z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej] – co najmniej 1% krajowej lęgowej populacji
gatunku lub 0,1% populacji geograficznej). Dla 3 gatunków ptaków zagrożonych wymarciem
w granicach Unii Europejskiej (gatunki, których liczebność kwalifikuje obszar do międzynarodowych
ostoi ptasich) - bączek, ślepowron, rybitwa rzeczna - ostoja stanowi jedno z 10 ich najważniejszych
lęgowisk w Polsce.
Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły" z dnia
31 grudnia 2013 r., przedmiotem ochrony w obszarze jest 20 gatunków ptaków (tab. 4):
Tab. 4. Gatunki ptaków stanowiących przedmiot ochrony na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Dolina Górnej Wisły określone w Zarządzeniu Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. (załącznik Nr 3).
Kod
A005
A008
A022
A023
A029
A043
A051
A055
A056
A059
A061
A123
A136
A162
A176
A179
A193
A196
A197
A321

nazwa
łacińska

polska
perkoz dwuczuby
zausznik
bączek
ślepowron
czapla purpurowa
gęgawa
krakwa
cyranka
płaskonos
głowienka
czernica
kokoszka
sieweczka rzeczna
krwawodziób
mewa czarnogłowa
śmieszka
rybitwa rzeczna
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
muchołówka białoszyja

Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardea purpurea
Anser anser
Anas strepera
Anas querquedula
Anas clypeata
Aythya ferina
Aythya fuligula
Gallinula chloropus
Charadrius dubius
Tringa totanus
Larus melanocephalus
Chroicocephalus ridibundus
Sterna hirundo
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Ficedula albicollis

Źródło: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły".

We wcześniejszych opracowaniach („Waloryzacja przyrodnicza obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły”),
materiały sporządzone w ramach prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, standardowy
formularz danych) podawano również inne gatunki ptaków, dla których, jak stwierdzano, ostoja ma znaczenie dla
ich ochrony: bąk, czapla nadobna, czapla biała, bocian biały, łabędź krzykliwy, trzmielojad, bielik, błotniak
stawowy, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, szablodziób, zimorodek, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny,
dzięcioł średni, podróżniczek, jarzębatka, gąsiorek, dzierzba czarnoczelna, ortolan).
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Zgodnie z ogólną oceną wartości obszaru dla ochrony gatunków ptaków z 2012 r. (w skali:
znakomita, dobra, znacząca), ostoja posiada wartość „znakomitą” dla dwóch gatunków (ślepowron
i rybitwa białowąsa [występujące w zagęszczeniu stanowiącym ponad 15% populacji krajowej]), zaś
dla trzech - wartość „dobrą” (mewa czarnogłowa, rybitwa rzeczna, rybitwa czarna).
Większość gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony ze względu na stopień izolacji
należy do populacji nie izolowanej. Do populacji nie izolowanej, ale występującej na peryferiach
zasięgu gatunku należy ślepowron, zaś do prawie izolowanej należy populacja mewy czarnogłowej.
Ostoja ma ograniczone znaczenie dla ptaków lęgowych krajobrazu leśnego z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, z wyjątkiem muchołówki białoszyjej (brak dużych kompleksów leśnych, niska
lesistość, brak dużych terenów otwartych wokół lasów). Brak jest również sprzyjających warunków
do występowania rzadkich gatunków ptaków związanych z siedliskami rolnymi; większe znaczenie
mają tereny na granicy lasów oraz pola uprawne z kępami zakrzaczeń i szpalerami drzew.
Występowanie i liczebność gatunków ptaków polnych jest niepewna.
Gmina Goczałkowice-Zdrój należy do najmniej zasiedlonych przez bociana białego części OSO
Dolina Górnej Wisły (według bazy gniazd bociana, w gminie zaobserwowano trzy gniazda przy
ul. Bór I i Bór II). Niewielka liczba gniazd świadczy o ubogiej bazie pokarmowej terenów rolnych,
prawdopodobnie na skutek ich całkowitego zmeliorowania.
Siedliska kluczowe. Kluczowymi siedliskami dla ochrony gatunków ptaków w OSO Dolina Górnej
Wisły są Zbiornik Goczałkowicki i przyległe stawy hodowlane, w szczególności stawy o powierzchni
co najmniej 10 ha. Ważną rolę w zapewnieniu potencjału ochronnego ostoi, a częściowo jako
potencjalnie dogodne siedlisko lęgowe dla ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej pełnią podmokłe
i wilgotne łąki, do których zaliczono z terenu gminy łąki w zachodniej części Zbiornika
Goczałkowickiego , a także fragmenty niektórych lasów, w tym lasu Bór.
Obszary i obiekty proponowane do ochrony prawnej. Brak jest innych form ochrony przyrody.
W różnych dokumentach (o charakterze naukowym, a także m.in. w gminnym programie ochrony
środowiska oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) postuluje się objęcie
ochroną prawną doliny Wisły ze Zbiornikiem Goczałkowickim i stawami hodowlanymi - w formie parku
krajobrazowego (jako elementu projektowanego dawniej Pszczyńskiego Parku Krajobrazowego) lub
zespołu przyrodniczo – krajobrazowego („Dolina Wisły”), użytków ekologicznych (Dolina Bajerki, Rontok,
Pióropusznik [staw Rontok - ochrona zbiorowisk szuwarowych z bogatą fauną płazów i ptaków,
Pióropusznik - fragment łęgu w okolicy stawu Rontok - ochrona stanowiska pióropusznika strusiego)
oraz ustanowienie ochrony dla niektórych drzew w formie pomników przyrody (w tym Aleja Dębowa).
Spośród obszarów objętych zmianą studium w obrębie postulowanej ochrony dla doliny Wisły (w formie
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego) znajduje się część obszaru nr 1. W obrębie obszarów objętych
zmianą studium nie występują pojedyncze drzewa lub aleje drzew proponowane do ochrony prawnej.

3.7. Krajobraz i zabytki
Krajobraz. Pod względem fizycznogeograficznym (podział krajobrazu na podstawie rzeźby terenu,
związanej z budową geologiczną, decydującą o innych elementach krajobrazu [wody, gleba, szata
roślinna]), Goczałkowice-Zdrój są położone w przewadze w obrębie krajobrazu dolin i obniżeń - teras
zalewowych i nadzalewowych. Z punktu widzenia fizjonomii krajobrazu (rozumianego jako
postrzeganą przestrzeń zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną
w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka), większość obszaru gminy,
zwłaszcza w dolinie Wisły - pomimo monotonnej rzeźby terenu - prezentuje znaczne wartości
estetyczne. Decyduje o tym mozaika zróżnicowanych ekosystemów wodnych (duże powierzchnie
wodne), leśnych i rolnych, a także obecność zabytków, w szczególności - założenia uzdrowiskowego.
Charakter rzeźby i zróżnicowane pokrycie terenu tworzą atrakcyjne, rozległe wnętrza krajobrazowe
oraz dolina Wisły, stanowiąca przedpole ekspozycji z szerokimi otwarciami widokowymi na panoramę
doliny Wisły z kompleksem stawów hodowlanych, Zbiornika Goczałkowickiego oraz Beskidu Śląskiego
i Małego. W rejonie tym znajduje się obszar nr 1, objęty zmianą studium.
Z punktu widzenia stanu (zachowania) składników krajobrazu (ze względu na stopień
przekształcenia i sposób użytkowania przestrzeni), większość obszar gminy prezentuje w przewadze
krajobraz kulturowy, w którym poszczególne elementy środowiska (krajobrazu) zostały w różnym
stopniu przekształcone w wyniku działalności człowieka. Zachowane, materialne elementy dziedzictwa
kulturowego gminy pochodzą w większości z drugiej połowy XIX w. i początków XX w. Zasadnicza
zmiana krajobrazu w zachodniej części obecnego obszaru gminy nastąpiła w połowie XX w. na skutek
budowy Zbiornika Goczałkowickiego.
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Zabytki. Dobra kultury współczesnej. W Goczałkowicach-Zdroju występują zróżnicowane
rodzajowo zabytki, pochodzące z drugiej połowy XIX w. i z pierwszej połowy XX w. (obiekty wpisane
do wojewódzkiego rejestru zabytków i zamieszczone w gminnej ewidencji zabytków), związane
z uzdrowiskiem oraz z dziejami wsi Goczałkowice. W obrębie obszarów objętych zmianą studium, ani
w ich sąsiedztwie nie występują zabytki i stanowiska archeologiczne, a także dobra kultury
współczesnej (miejsca pamięci narodowej). Obszary objęte zmianą studium nie znajdują się również
w strefach ochrony konserwatorskiej, wyznaczonych w planie miejscowym i w studium.

3.8. Walory uzdrowiskowe
Goczałkowice-Zdrój są gminą uzdrowiskową (której obszarowi został nadany status uzdrowiska).
Do walorów uzdrowiskowych należą właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych (wody
mineralnej i peloidu [borowiny]) oraz klimatu, potwierdzone odpowiednimi świadectwami.
Możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój potwierdził Minister Zdrowia w decyzji nr 30 (MZ-OZU-520-16128-3/GR/09) z dnia
30 kwietnia 2009 r. Statut Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój określa Uchwała Nr XXVI/164/2012 Rady
Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój (publ. Dz. Urz. Woj. Śl. z 27 lutego 2013 r., poz. 1885).
Obszar uzdrowiska dzieli się na 3 strefy ochrony uzdrowiskowej: strefę „A” (pow. 140 ha), strefę
„B” (pow. 675 ha) i strefę „C” (pozostała część gminy). Obszary objęte zmianą studium znajdują się
poza strefą "A" ochrony uzdrowiskowej, w tym poza zakładami i urządzeniami lecznictwa
uzdrowiskowego, a także poza studniami, w których eksploatuje się wody lecznicze i poza ujęciem
zapasowym oraz poza złożem torfu - obszary nr 1 i 2 leżą w obrębie strefy "B", natomiast obszar nr 3 w strefie "C" ochrony uzdrowiskowej.

3.9. Problemy ochrony środowiska
Gmina Goczałkowice-Zdrój cechuje się występowaniem szeregu problemów ochrony środowiska.
Należą do nich zjawiska wpływające na walory uzdrowiskowe gminy, jakość życia mieszkańców
i zagrożenia ich zdrowia oraz mienia (wydobywanie kopalin innych niż surowce lecznicze, zagrożenie
hałasem, niska jakość powietrza atmosferycznego, zagrożenie powodziowe), a także mogące mieć
wpływ na ochronę przyrody (kwestia rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Goczałkowickiego).
Zasadniczą wagę dla środowiska gminy i możliwości jej dalszego funkcjonowania jako uzdrowisko
mają skutki eksploatacji węgla kamiennego. Istotne znaczenie ma ponadto kwestia zanieczyszczenia
powietrza oraz emisja hałasu - Minister Zdrowia w decyzji nr 30 z dnia 30 kwietnia 2009 r.,
potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w Goczałkowicach-Zdroju,
stwierdził nieprawidłowości w zakresie przekroczenia zmierzonych stężeń zanieczyszczeń
w powietrzu dotyczących benzo(α)pirenu i pyłu zawieszonego oraz poziomów hałasu.
Problemy ochrony środowiska cechujące gminę odpowiadają w większości problemom
środowiskowym cechującym szersze otoczenie. Według Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 (projekt wer. 3,
kwiecień 2015 r.), do głównych problemów środowiskowych w województwie zalicza się: złą jakość
powietrza (przekroczenia norm zanieczyszczeń [pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5
i benzo(a)piren], powodowane w głównej mierze prze niską emisję z indywidualnego ogrzewania
budynków, a w mniejszym stopniu - także przez transport samochodowy [rozbudowana sieć dróg
i duże natężenie ruchu drogowego, w przypadku Goczałkowic-Zdroju - na drodze krajowej nr 1),
uciążliwość hałasu komunikacyjnego (w Goczałkowicach-Zdroju: droga krajowa nr 1 i linia kolejowa
nr 139), niedostateczną jakość wód powierzchniowych i podziemnych (występowanie znacznej ilość
terenów nieskanalizowanych, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska gruntowo wodnego), zanieczyszczenie gleb oraz nieuporządkowanie gospodarki odpadami.

3.9.1. Eksploatacja węgla kamiennego
Wschodnia część gminy, w tym obszar nr 2, objęty zmianą studium, znajduje się w obrębie
obszaru i terenu górniczego Czechowice II. Wydobycie węgla kamiennego w rejonie GoczałkowicZdroju, prowadzone od lat 60. XX w. do 2010 r., spowodowało powstanie rozległej niecki obniżeniowej
w rejonie zbiornika Rontok, Borków i Kolonii Brzozowej. Obniżenia terenu sięgnęły maksymalnie
od 4 m do ponad 6,5 m. Najbardziej niekorzystne skutki, powodujące zagrożenie powodziowe,
wystąpiły w południowej części niecki – w dolinie Wisły i dolnego odcinka Potoku Goczałkowickiego.
Dla odwodnienia terenów przyległych do dna niecki wybudowano sieć rowów melioracyjnych
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i zainstalowano pompy w budynkach, nowe obiekty są profilaktycznie zabezpieczane poprzez drenaż.
Ponadto, obniżeniu uległ lewy wał przeciwpowodziowy Wisły - na odcinku około 1,3 km o co najmniej
0,5 m, zaś wzdłuż zbiornika Rontok - o co najmniej 3 m. Wydobycie węgla kamiennego stanowiło
zagrożenie dla złóż surowców leczniczych „Goczałkowice-Zdrój” i „Rudołtowice” (drenaż wód
leczniczych, przesuszenie lub trwałe zalanie złoża borowiny), w związku z czym dla otworu
solankowego GN-1 oraz dla złoża borowiny ustanowiono filary ochronne.
Wydobycie węgla kamiennego rozpoczęto ponownie pod obszarem gminy w sierpniu 2013 r.
(eksploatacja ściany 103 w pokładzie 325/1) przez Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o. - na
podstawie koncesji z 1994 r. (ważnej do 2020 r.), w oparciu o projekt zagospodarowania złoża
zatwierdzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
20 kwietnia 1995 r., zaktualizowany „Dodatkiem nr 4 do PZZ na lata 2011 - 2020", przyjętym bez
zastrzeżeń decyzją Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2011 r. Prognozowany zasięg wpływów
eksploatacji obejmować będzie niemal cały obszar podlegający deformacjom w przeszłości,
z wyjątkiem strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, odcinka drogi krajowej nr 1 o długości około 650 m,
Borków Pierwszych oraz południowo - zachodniej części zbiornika Rontok i zbiornika Wydymacz.
Rozległa niecka, obejmująca wschodnią część Goczałkowic-Zdroju do Kolonii Brzozowej włącznie,
pogłębi się maksymalnie o ponad 1,5 m, a w rejonie pomiędzy zbiornikami Rontok i Rontok Duży oraz
złożem borowiny - o ponad 1,75 m. Prognozuje się wystąpienie odkształceń terenu I - III kategorii.
Największe z nich obejmą północną część zbiornika Rontok, złoże borowiny, Borki Drugie, południową
część Kolonii Brzozowej oraz rejon na północ od niej. Prognozowane wpływy eksploatacji spowodują
istotne rozszerzenie obszaru mogącego ulec podtopieniu w przypadku awarii pompowni lub
wtargnięcia wód wezbraniowych z międzywala Wisły - o tereny zabudowy przy ul. Letniej oraz grunty
rolne między złożem borowiny a zbiornikiem Rontok Duży. Zgodnie z informacjami, szkody górnicze
na powierzchni pojawiły się od początku października 2013 r. - ze znaczną intensywnością w stosunku
do prognozowanych maksymalnych wpływów (III kategoria szkód górniczych).
Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym wprowadziła zakaz wydobywania na obszarze gminy
uzdrowiskowej kopalin innych niż naturalne surowce lecznicze. Zgodnie z art. 38a ust. 1 pkt 9, ust. 2
pkt 3 i ust. 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych w strefach „A”, „B” i „C” ochrony uzdrowiskowej (to jest na całym
obszarze gminy uzdrowiskowej) zabronione jest pozyskiwanie surowców mineralnych innych niż
naturalne surowce lecznicze. Powoduje to zasadniczy konflikt pomiędzy uzdrowiskową funkcją gminy
a eksploatacją węgla kamiennego ze złoża "Silesia", zagrażającą zasobom naturalnych surowców
leczniczych, których istnienie jest podstawowym warunkiem dalszego funkcjonowania uzdrowiska.
Kwestia oddziaływania wydobywania węgla kamiennego przez PG Silesia i wpływ na walory
uzdrowiskowe była przedmiotem interpelacji poselskiej (Interpelacja nr 29245 z dnia 22.10.2014 r.
do ministra zdrowia w sprawie utrzymania przez gm. Goczałkowice-Zdrój statusu uzdrowiska).
W interpelacji stwierdza się, m.in., że "utrzymanie statusu gminy uzdrowiskowej jest zagrożone.
Ustawa o gminach uzdrowiskowych zakazuje wydobywania innych kopalin z wyjątkiem borowin
i solanek wykorzystywanych do celów leczniczych. Tymczasem prywatna spółka PG Silesia
rozpoczęła wydobycie węgla kamiennego pod gminą. Niepokoją również likwidacja filara ochronnego
na złożu borowiny (...)" (http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0F824921).
W odpowiedzi na interpelację stwierdza się, m.in. że: w opinii Ministerstwa Zdrowia istnieje
możliwość zaniku wód leczniczych występujących na obszarze uzdrowiska. Działalność wydobywcza
surowców innych niż lecznicze na obszarze stref ochrony uzdrowiskowej jest zabronione przepisami
art. 38a ust. 1 pkt 9 ustawy uzdrowiskowej. Minister zdrowia wystosował pismo do ministra środowiska
z prośbą o ponowną analizę wydanej w sprawie koncesji na wydobywanie węgla pod powierzchnią
terenów uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa"
(http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=132C4D1C Odpowiedź podsekretarza
stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 29245 w sprawie
utrzymania przez gm. Goczałkowice-Zdrój statusu uzdrowiska).
Aktualnie toczy się postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla zamierzenia polegającego
na przedłużeniu koncesji o 5 lat na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża Silesia (przedłużony termin załatwienia sprawy Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska wyznaczył na 15 września 2015 r.). W marcu 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Katowicach odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego zamierzenia, argumentując, że decyzja środowiskowa
w świetle art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) nie jest wymagana
w przypadku przedłużenia koncesji (pomimo, że wydobywanie węgla kamiennego zalicza się
do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływa na środowisko, ponadto wydobywanie
to nie jest dopuszczalne w świetle przepisów ustawy uzdrowiskowej na terenie gminy uzdrowiskowej.
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3.9.2. Niska jakość powietrza atmosferycznego
Jakość powietrza atmosferycznego na obszarze Goczałkowic-Zdroju nie spełnia wymogów
określonych w przepisach dotyczących poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Minister
Zdrowia w decyzji nr 30 z dnia 30 kwietnia 2009 r., potwierdzającej możliwość prowadzenia lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze uzdrowiska, stwierdził nieprawidłowości w zakresie przekroczenia
zmierzonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dotyczących benzo(α)pirenu i pyłu zawieszonego.
Gmina w podziale województwa śląskiego na strefy ze względu na jakość powietrza, stosowanym
w rocznych ocenach jakości powietrza, należy do strefy śląskiej stanowiącej [pozostały] obszar
województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz aglomeracji)
(wcześniej Goczałkowice-Zdrój należały do strefy bieruńsko - pszczyńskiej).
Tab. 5. Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza zanotowane na stacjach pomiarowych w Pszczynie
i Czechowicach-Dziedzicach w latach 2010 - 2014
Parametr

Stacja

JednoNorma
stka

Rok
2010

2011

2012

2013

2014

64.4

59.2

45.2

57.9

52.8

10.164 11.849

8.292

8.652

6.129

Pył zawieszony (PM10) Pszczyna, ul. Bogedaina

μg/m3

40

Benzo(a)piren

Pszczyna, ul. Bogedaina

ng/m3

1

Ołów (Pb) w PM10

Pszczyna, ul. Bogedaina

μg/m3

0.5

0.062

0.033

0.029

0.034

0.030

Arsen (As) w PM10

Pszczyna, ul. Bogedaina

ng/m3

6

5.325

2.601

1.560

1.829

2.059

Kadm (Cd) w PM10

Pszczyna, ul. Bogedaina

ng/m3

5

1.027

1.113

0.428

0.650

0.937

Nikiel (Ni) w PM10

Pszczyna, ul. Bogedaina

ng/m3

20

2.611

2.031

1.755

3.300

3.594

Benzen (C6H6)

Czechowice, ul. Lompy 6

μg/m3

5

5.215

6.243

4.918

5.297

4.809

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (Śląski monitoring powietrza).

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji (Uchwała Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.),
główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym
jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w tym wynikająca z dużej energochłonności
budynków, złego stanu technicznego i niskiej efektywności większości urządzeń, w których odbywa
się spalanie paliw w celach grzewczych oraz niskiej jakości tych paliw. Do głównych przyczyn
nadmiernych stężeń benzo(a)pirenu należą na terenach położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 1
intensywny ruch samochodowy na tej drodze oraz - zwłaszcza w sezonie grzewczym - niska emisja
pyłów i szkodliwych gazów ze źródeł lokalnych. Pewne znaczenie ma również udział emisji wysokiej
z kotłowni węglowych zaopatrujących w ciepło zakłady ogrodnicze oraz napływ zanieczyszczeń
z terenów ościennych (Goczałkowice-Zdrój znajdują się pod przeważającym wpływem wiatrów
z sektora południowo - zachodniego i zachodniego; mogą napływać zanieczyszczenia emitowane
przez wysokie kominy przemysłowe z rejonów oddalonych o kilkanaście i kilkadziesiąt kilometrów na
zachód i południowy - zachód od gminy).
W Goczałkowicach-Zdroju energia cieplna wytwarzana jest - ze względów ekonomicznych głównie przez spalanie paliw stałych (węgla kamiennego i koksu) w lokalnych kotłowniach
i paleniskach domowych. Spalanie słabej jakości węgla w niskosprawnych paleniskach domowych
powoduje niską emisję zanieczyszczeń w postaci różnego rodzaju związków organicznych, a wśród
nich silnie toksyczne węglowodory aromatyczne, posiadające właściwości kancerogenne, zwłaszcza
benzo(α)piren. Skalę zagrożenia mogą zwiększać niekorzystne warunki pogodowe, zwłaszcza
dominujące w rejonie gminy ograniczone możliwości wymiany mas powietrza na skutek słabej
w większości prędkości wiatru (powodującej powolne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń).
Pomimo powszechnej dostępności do sieci gazowej, udział gazu ziemnego w produkcji energii
wynosi tylko niespełna 30% (głównie w obiektach usługowych). Inne źródła energii mają niewielkie lub
marginalne znaczenie i są wykorzystywane w pojedynczych przypadkach (biomasa [drewno, słoma],
pompy ciepła i kolektory słoneczne, energia elektryczna, olej opałowy). Niewielkie są także możliwości
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Gmina znajduje się w strefie niekorzystnej pod względem
zasobów wiatru ze względu na jego zbyt niską średnioroczną prędkość - występują wiatry bardzo
słabe i słabe, o prędkościach 2 - 3 m/s ze znacznym udziałem ciszy, co powoduje niekorzystne
warunki do budowy siłowni wiatrowych. Brak jest także możliwości wykorzystywania innych
odnawialnych źródeł energii, w tym w związku z wymogami ochrony przyrody oraz walorów
uzdrowiskowych gminy. Pewne znaczenie może mieć jedynie wykorzystanie geotermii płytkiej (pompy
ciepła) oraz energii promieniowania słonecznego.
Konsekwencją zaliczenia strefy bieruńsko – pszczyńskiej, do której należały Goczałkowice-Zdrój,
do klasy C, było opracowania programu ochrony powietrza (Program ochrony powietrza dla stref
województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji
w powietrzu, 2010 r.). Działania w ramach Programu ochrony powietrza mają na celu redukcję niskiej
emisji (zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację budynków, wymiana
kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe, gazowe lub olejowe oraz
ogrzewanie elektryczne).
Problem niskiej jakości powietrza, a zwłaszcza możliwość ograniczenia niskiej emisji jest złożony
i w niewielkim stopniu uzależniony od kierunków polityki przestrzennej. Podstawowe znaczenie mają
w tym zakresie kwestie ekonomiczne (ceny nośników energii) i odpowiednie odrębne regulacje
prawne (w Programie ochrony powietrza dla terenu woj. śląskiego z 2014 r. stwierdza się, że "bez
zmian prawnych, które wprowadzą mechanizmy ekonomiczne i nakazowe eliminujące paliwa niskiej
jakości oraz kotły niespełniające ustalonych parametrów emisji, prowadzone działania naprawcze
mogą okazać się niewystarczające, a ich efekty nietrwałe. Jednocześnie brak możliwości ustalania
jednoznacznych wymagań dotyczących sposobu ogrzewania budynków i lokali w planach
zagospodarowania przestrzennego i wydawanych pozwoleniach na budowę powoduje brak kontroli
nad nowymi inwestycjami").

3.9.3. Emisja hałasu
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska 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. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1109). Zmiana rozporządzenia zwiększyła wartości dopuszczalnych
poziomów hałasu generowanego przez drogi i linie kolejowe – jednak z wyjątkiem poziomów
określonych dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. Utrzymano też normy dotyczące pozostałych
obiektów i działalności będących źródłem hałasu.
Zagrożenie hałasem w Goczałkowicach-Zdroju powodowane jest w głównej mierze emisjami
z głównych tras komunikacyjnych, przede wszystkim z drogi krajowej nr 1, a w mniejszym stopniu
z linii kolejowej nr 139. Usytuowanie obiektów zdrojowych pomiędzy drogą krajową a linią kolejową
naraża kuracjuszy na stałe oddziaływanie hałasu komunikacyjnego. Droga krajowa nr 1, w tym na
odcinku przebiegającym przez Goczałkowice-Zdrój, była przedmiotem „Programu ochrony środowiska
przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009 – 2013 dla terenów poza aglomeracjami,
położonych wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych (Biuro Ekspertyz
i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego Ekkom Sp. z o.o., 2010).
Obecnie w Goczałkowicach-Zdroju trwa montaż ekranów akustycznych o długości ponad 3,7 km
w ramach zadania „Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wzdłuż DK1 w Goczałkowicach-Zdroju”
(zakończenie prac ma nastąpić 30 listopada 2015 r.). Ekrany znacząco poprawią klimat akustyczny
wzdłuż drogi krajowej, jednak z modelowania wynika („mapa zasięgów oddziaływania hałasu
w 2011 r. przed i po zastosowaniu zaprojektowanych zabezpieczeń akustycznych”), że w dalszym
ciągu przekraczane mogą być dopuszczalne poziomy hałasu w południowo - wschodniej części strefy
„A” ochrony uzdrowiskowej. W dłuższej perspektywie, poprawę sytuacji w tym zakresie może
spowodować planowana budowa drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bielsko - Biała, która powinna
przejąć co najmniej część ruchu tranzytowego z obecnej drogi krajowej nr 1.
Brak jest badań hałasu pochodzącego z linii kolejowej nr 139. Można jednak przypuszczać,
z uwagi na duże natężenie ruchu kolejowego, że hałas kolejowy przekracza dopuszczalne wartości
prawdopodobnie w odległości do około 80 m od osi torów.
Mniejsze znaczenie ma emisja hałasu z innych dróg i z innych źródeł. Miejscowo uciążliwy może
być hałas związany z prowadzeniem działalności gospodarczych wśród zabudowy mieszkaniowej.
Obszary objęte zmianą studium położone są poza zasięgiem znaczącego zagrożenia hałasem,
szczególnie obszar nr 1, położony w części gminy cechującej się niskim poziomem hałasu.
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3.9.4. Zagrożenie powodziowe
We wstępnej ocenie ryzyka powodziowego Wisła na odcinku poniżej Zbiornika Goczałkowickiego
została uznana za obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi (obszar, na którym istnieje
znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi [art. 9
pkt 6b ustawy - Prawo wodne], wskazany do opracowania map zagrożenia powodziowego i map
ryzyka powodziowego w I cyklu planistycznym, w tym - do wyznaczenia obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią). Potok Goczałkowicki (Dopływ z Goczałkowic) nie został zakwalifikowany jako
ciek generujący obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego i mapami ryzyka powodziowego, opracowanymi dla
rzeki Wisły w I cyklu planistycznym, przekazanymi organom administracji samorządowej, obszary
objęte zmianą studium znajdują się poza zasięgiem obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy - Prawo wodne (obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat, obszary między linią brzegu a wałem
przeciwpowodziowym), a także poza obszarami, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat).
Obszary nr 1 i 2, objęte zmianą studium, znajdują się jednak częściowo w obrębie obszarów
obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia wału przeciwpowodziowego według scenariusza całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego (lewego wału Wisły). Obszar
zagrożenia powodziowego, przy wyznaczeniu którego przyjęto przepływ o średnim
prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi wynoszącym raz na 100 lat (Q 1%), obejmuje większą
część obszaru nr 2 (z wyjątkiem fragmentu południowego) oraz zewnętrzne fragmenty obszaru nr 1,
który według tego scenariusza będzie w większości stanowił enklawę terenu nie narażonego na
zalanie, otoczoną różnej szerokości pasem terenów zalanych. Głębokość wody w rejonie obszaru nr 1
nie będzie przekraczać 0,5 m (z wyjątkiem zachodniego otoczenia obszaru, gdzie może sięgać 2 m
(poza obszarem projektowanym do zabudowy). W obrębie obszaru nr 2 głębokość wody wynosić
będzie w części południowej - do 0,5 m, w części środkowej - od 0,5 do 2 m, zaś we fragmencie
północnym (wyłączonym z możliwości zabudowy z uwagi na konieczność zachowania strefy 50 m
od stopu wału przeciwpowodziowego) - od 2 do 4 m.
Sytuacja ta wymaga modernizacji (wzmocnienia i podwyższenia) wałów przeciwpowodziowych
poniżej Zbiornika Goczałkowickiego. Wały przeciwpowodziowe na skutek eksploatacji węgla
kamiennego są osłabione i uległy obniżeniu, poniżej drogi krajowej nr 1 na znacznych odcinkach.
Większa część obszaru nr 2, objętego zmianą studium, położona jest w rejonie zagrożonym
zalaniem lub podtopieniem na skutek eksploatacji węgla kamiennego (południowo - wschodnia część
gminy, obejmująca ujściowy odcinek Potoku Goczałkowickiego, poniżej drogi krajowej nr 1, okolice
zbiornika Rontok oraz obszar depresyjny [Borki Pierwsze]), określonym w "Strategii poprawy
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju"
(2010) jako zagrożony podtopieniem do 244 m n.p.m. w przypadku awarii pompowni oraz przerwania
wału przeciwpowodziowego Wisły. Zasięg tego obszaru odpowiada zasięgowi terenów narażonych na
zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych.
Zgodnie z projektem Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów
wodnych (Projekt planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Wodnego Małej Wisły,
Grontmij Polska Sp. z o.o.), poziom zagrożenia powodziowego w gminie jest umiarkowany. Według
projektu planu, m.in.: "główne zagrożenie powodziowe pochodzi od rzeki Wisły oraz Potoku
Goczałkowickiego. Ryzyko spowodowane jest również szkodami górniczymi oraz możliwością
wystąpienia awarii infrastruktury i urządzeń przeciwpowodziowych (Zbiornik Goczałkowice, wały
wzdłuż Wisły i ujściowego odcinka Potoku Goczałkowickiego, wały zbiornika Rontok oraz
przepompownie [stan znacznej części wałów przeciwpowodziowych, narażonych na wpływ
eksploatacji górniczej, jest niedostateczny]). Obszarem zagrożonym powodzią wskutek eksploatacji
górniczej jest południowo - wschodnia część gminy. Na obszarach zagrożonych zalaniem znajdują
się takie obiekty jak: zabudowa mieszkaniowa (Kolonia Brzozowa, Bór II, Borki Pierwsze i Drugie),
uzdrowisko, ujęcia wody pitnej, infrastruktura drogowa (w tym droga krajowa nr 1), obiekty cenne
kulturowo oraz kompleks stawów Maciek". Projekt planu zalicza do działań strategicznych
wskazanych do realizacji w zlewni Małej Wisły w I cyklu planistycznym w zakresie inwestycji
technicznych "remont zapory bocznej Goczałkowice (w południowo-zachodniej części gminy),
a zależnie od pozyskania środków finansowych - regulację cieku Goczałkowickiego).
Zgodnie z projektem planu, na obszarach zagrożonych wskutek awarii obwałowań (na których nie
obowiązują ograniczenia w ich użytkowaniu, w przeciwieństwie do obszarów szczególnego
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zagrożenia powodzią, na których obowiązują zakazy określone w art. 88l ustawy Prawo wodne),
należy "wypracować warunki techniczne pod jakimi na tych obszarach można lokalizować i budować
obiekty", w tym wprowadzić w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego podstawowe
zalecenia dotyczące wymagań konstrukcyjnych budynków i budowli (budowa budynków
o konstrukcjach odpornych na zalanie, uszczelnienie budynków, stosowanie materiałów
wodoodpornych, trwałe zabezpieczenie terenu wokół budynków), a także wypracować zalecenia dla
istniejących obiektów w zakresie możliwej ochrony przed stratami wskutek zalania obszarów
chronionych obwałowaniami".
Do istotnych działań na terenie gminy należy zaliczyć modernizację wałów przeciwpowodziowych
i poprawę stanu technicznego innej istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej, a także zwiększenie
retencji na obszarach rolniczych i zurbanizowanych oraz określenie warunków dopuszczalnego
zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami.

3.10. Potencjalne zmiany stanu środow iska w przypadku braku
realizacji projektowanego doku mentu
Prognoza potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu zmiany
studium powinna uwzględniać zmiany, jakie mogą następować w wyniku realizacji aktualnie
obowiązujących dokumentów planistycznych. W przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu, zmiany w środowisku odbywać się będą zgodnie z ustaleniami dotychczasowego studium
i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych „Czechowice II”, „Bestwina”, „Rudołtowice”
i „Goczałkowice Zdrój” znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Goczałkowice-Zdrój);
wyjątek mogą stanowić jedynie inwestycje realizowane niezależnie od ustaleń planu miejscowego - na
podstawie tzw. "specustaw" (m.in. drogowej lub dotyczącej linii kolejowej).
Zmiany w środowisku mogą być również konsekwencją przedsięwzięć niezależnych od ustaleń
dokumentów planistycznych (studium lub planów miejscowych). Dotyczy to zwłaszcza skutków
planowanej eksploatacji węgla kamiennego, a także m.in. inwestycji w zakresie ochrony przed
hałasem (budowa ekranów wzdłuż drogi krajowej nr 1 i prawdopodobnie – w przypadku realizacji
planowanej modernizacji linii kolejowej nr 139 – również wzdłuż tej linii kolejowej).
Biorąc pod uwagę ustalenia obowiązujących planów miejscowych oraz przepisy powszechnie
obowiązujące, w szczególności dotyczące funkcji uzdrowiskowej gminy - z zakresu ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym (...), stwierdzić należy, że zasadnicze kierunki zmian stanu środowiska
będą podobne, jak w przypadku realizacji projektu zmiany studium.
Niewielka powierzchnia zmian (projektowana zmiana studium dotyczy bowiem odrębnych
przestrzennie terenów o niewielkiej, łącznej pow. 2,44 ha, a jednostkowej - od 0,52 ha do 1,32 ha)
powoduje, że nie należy spodziewać się wystąpienia zasadniczo innych zmian stanu środowiska,
w porównaniu z prognozowanymi oddziaływaniami, które mogą wystąpić w przypadku realizacji
obowiązującego studium i planów miejscowych.
Zmiany w środowisku związane będą, niezależnie od przyjęcia lub odrzucenia projektowanego
dokumentu, ze stopniowym, rozłożonym w długim okresie, wkraczaniem zabudowy, głównie
mieszkaniowej jednorodzinnej, a w mniejszym stopniu także usługowej, na tereny dotychczas
niezainwestowane. Głównym skutkiem tych procesów będzie stopniowe kurczenie się powierzchni
biologicznie czynnej, z reguły jednak cechującej się niewielką bioróżnorodnością oraz wzrost
powierzchni szczelnych i emisji zanieczyszczeń do środowiska. Jednocześnie następować będzie
rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości stanu środowiska.
W odniesieniu do obszarów objętych zmianą studium, w przypadku braku realizacji
projektowanych zmian, mniejsze będzie oddziaływanie na środowisko w wymiarze ściśle miejscowym.
Większe znaczenie może mieć jedynie odstąpienie od zainwestowania obszaru nr 1, jednak z uwagi
na jego niewielką powierzchnię (0,52 ha), znaczenie to również będzie ograniczone przestrzennie;
oddziaływanie na środowisko w wymiarze bardziej ogólnym pozostanie na tym samym poziomie).
Projekt zmiany studium wyznacza bowiem nieistotne w skali gminy zwiększenie powierzchni możliwej
do przeznaczenia pod zabudowę. Obciążenie środowiska emisjami związanymi z planowanymi
zmianami studium nie spowoduje zauważalnych zmian w środowisku.
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4. Prognozowane oddziaływania realizacji projektu zmiany studium
na środowisko
4.1. Ustalenia projektu zmiany studium w zakresie kierunków
w strukturze przestrzennej i w przeznaczeniu terenów

zmian

Projekt zmiany studium polega na uzupełnieniu studium o pojedyncze ustalenia dotyczące części
graficznej dokumentu w zakresie kierunków przeznaczenia trzech, odrębnych przestrzennie,
fragmentów obszaru gminy o łącznej powierzchni około 2,44 ha.
Zmiana studium polega na:
- w obrębie obszaru nr 1 (pow. 0,5200 ha, położony w rejonie ul. Polnej [południowe części działek
454/135 i 449/135]) - na zmianie kierunku przeznaczenia z obszarów rolniczych (R) o pow.
0,52 ha na obszar zabudowy mieszkaniowej (M), przylegający do już wyznaczonego obszaru
o tym kierunku przeznaczenia; obszar jest niezabudowany, według obowiązującego planu
miejscowego znajduje się w obrębie terenu "R" - o przeznaczeniu na cele upraw polowych, łąk
i pastwisk; w załączniku nr 1 do projektu zmiany studium wskazano, że niewykluczona będzie
konieczność dostosowania na etapie sporządzenia planu miejscowego szczegółowych zasad
kształtowania zagospodarowania terenu do wymagań wynikających z położenia obszaru
w obrębie obszaru Natura 2000 OSO "Dolina Górnej Wisły", zapewniających niekonfliktowy
charakter przyszłej zabudowy w stosunku do lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych;
-

w obrębie obszaru nr 2 (pow. około 1,3166 ha, położony w rejonie ul. Stawowej [działki 296/60,
1319/60 i 1702/60]) - na zmianie kierunku przeznaczenia części obszaru o pow. 0,34 ha z obszaru
zieleni urządzonej (ZP) na obszar usług (U1), przylegający do już wyznaczonego i faktycznie
istniejącego terenu o tym przeznaczeniu; obszar w części stanowiącej około 2/3 powierzchni jest
zagospodarowany jako teren usługowy z zabudową mieszkaniową, w pozostałej części stanowi
grunty rolne; według ustaleń planu miejscowego znajduje się w obrębie terenów: "MN1 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa", częściowo "UP - usługi transportowe
i komunikacyjne, stacje paliw, stacje obsługi" oraz częściowo "US2 - tereny sportu i rekreacji",
konieczne będzie zachowanie wolnego od zabudowy pasa terenu w odległości do 50 m od stopy
wału przeciwpowodziowego przy Potoku Goczałkowickim.

-

w obrębie obszaru nr 3 (pow. 0,60 ha, położony w rejonie ul. Zimowej [część działki 3756/27]): - na
zmianie kierunku przeznaczenia z obszarów rolniczych (R) o pow. 0,60 ha na obszar zabudowy
mieszkaniowej i usługowej (MU), przylegający do już istniejącej zabudowy; obszar jest
niezabudowany, stanowi grunty rolne graniczące bezpośrednio z istniejącą zabudową; według
planu miejscowego obszar znajduje w granicach terenu "R", o przeznaczeniu na cele upraw
polowych, łąk i pastwisk.

Zmiana studium nie wywoła - w skali całego obszaru gminy - zmiany proporcji pomiędzy
obszarami o różnych kierunkach przeznaczenia terenów, w szczególności nie zmienią się
w zauważalnym stopniu proporcje pomiędzy obszarami zabudowanymi i możliwymi do zabudowy
a obszarami "otwartymi", wyłączonymi spod zabudowy lub o ograniczonej zabudowie. W wyniku
realizacji projektowanych zmian w kierunkach przeznaczenia niektórych terenów, powierzchnia
obszarów zabudowy mieszkaniowej i usługowej zwiększyć się może łącznie o 1,46 ha (dotychczas
wyznaczone obszary zabudowy mieszkaniowej [M], mieszkaniowej i usługowej [U] oraz usług [U1]
liczą łącznie 413,17 ha, przyrost powierzchni tego rodzaju o 1,46 ha oznacza jej wzrost do 414,63 ha,
a więc o niespełna 0,4% w skali całej gminy). Jednocześnie zmniejszeniu ulegnie powierzchnia
obszarów rolniczych (o 1,12 ha, z 256,89 ha do 255,77 ha [o 0,4%]) oraz obszarów zieleni urządzonej
(o 0,34 ha, z 26,03 ha do 25,69 ha [o 1,3%]).
Zmiany te przedstawiono w tabeli 6 - podkreślono wiersze zawierające dane o obszarach, których
powierzchnia ulegnie zmianie w wyniku realizacji projektu zmiany studium, dla których podano różnice
(wzrost [+] lub zmniejszenie [-]) powierzchni tych obszarów oraz ich ogólną dotychczas przyjętą
i projektowaną powierzchnię w skali gminy i jej udział w powierzchni obszaru gminy. Wiersze nie
wyróżnione w tabeli zawierają dane o obszarach, których powierzchnia nie ulegnie zmianie (obszary
nie objęte zmianą studium).
W związku z zakresem zmian (korekta zasięgu obszarów możliwych do przeznaczenia pod
zabudowę) nie uległy zmianie ustalenia studium w zakresie polityki przestrzennej (zapewnienie
trwałości uzdrowiskowej funkcji gminy, a także - przy wzięciu pod uwagę ograniczeń wynikających
z przepisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i warunków ochrony wartości przyrodniczych (w tym
w obrębie obszarów Natura 2000) - zapewnienie rozwoju innych funkcji gminy (mieszkaniowych
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i usługowych, a także związanych z produkcją rolniczą). Zmiana kierunku zagospodarowania
obszarów objętych zmianą nie powoduje modyfikacji w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy
(rozmieszczeniu i funkcjach ośrodków usługowych i przestrzeni publicznych) oraz zasadniczych
kierunkach rozwoju układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej.
Tab. 6. Struktura przestrzenna gminy według obowiązującego studium i projektu zmiany studium
Symbol
obszaru

Obowiązujące
studium

Obszar funkcjonalny

pow.
(ha)
162,39
222,46
28,32
104,66
45,59
8,69
15,96
8,42
0,63

M
MU
U1
U2
UZ
US
P
PG1
PG2

obszary zabudowy mieszkaniowej (+ 0,55 ha)
obszary zabudowy mieszkaniowej i usługowej (+ 0,57 ha)
obszary usług (+ 0,34 ha)
obszary usług, składów i magazynów
obszary lecznictwa uzdrowiskowego
obszary sportu i rekreacji
obszary produkcyjne (istniejące)
obszar eksploatacji torfu
obszary eksploatacji wód leczniczych
obszary obsługi produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych,
24,17
RU
hodowlanych, ogrodniczych i rybackich
256,89
R
obszary rolnicze (- 1,12 ha)
obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju zabudowy
6,37
R/M
mieszkaniowej
obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju zabudowy
R/MU
4,82
mieszkaniowo - usługowej
obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju usług,
9,86
R/U2
składów i magazynów
obszary rolnicze, stanowiące kierunkową rezerwę dla rozwoju
15,11
R/UT
usług turystyki
obszary rolnicze stanowiące rezerwę dla rozwoju terenów
R/ZP
5,78
zieleni urządzonej
230,08
WS
obszary gospodarki rybackiej
8,28
WR
obszar wód o funkcji rekreacyjnej
3142,16
WZ
obszar Zbiornika Goczałkowickiego
87,72
ZL
obszary leśne
obszary lasów i zieleni o funkcji ekologicznej (zieleń
14,36
ZL,ZE
nieurządzona)
138,29
ZE
obszary zieleni ekologicznej (zieleń nieurządzona)
ZP
obszary zieleni urządzonej (- 0,34 ha)
26,03
ZE,ZP obszary zieleni – ekologicznej i urządzonej
10,39
ZC
obszary cmentarzy
1,74
KD
obszary komunikacji kołowej (pasy dróg publicznych, parkingi)
89,32
14,71
KK
obszary kolejowe
obszary planowanej trasy linii kolejowej nr 139 w przypadku jej
2,86
KK1
modernizacji
5,02
KL
obszar lądowiska
41,80
IT1
obszar Zakładu Uzdatniania Wody
1,21
IT2
obszary innych rodzajów infrastruktury technicznej
obszar dróg publicznych, zieleni urządzonej i liniowych
KD,ZP,IT
4,91
elementów infrastruktury technicznej
razem
4739,00

udział
(%)
3,4
4,7
0,6
2,2
1,0
0,2
0,3
0,2
0,0

Zmiana
studium
pow.
udział
(%)
(ha)
162,94
3,4
223,03
4,7
28,66
0,6
104,66
2,2
45,59
1,0
8,69
0,2
15,96
0,3
8,42
0,2
0,63
0,0

0,5

24,17

0,5

5,4

255,77

5,4

0,1

6,37

0,1

0,1

4,82

0,1

0,2

9,86

0,2

0,3

15,11

0,3

0,1

5,78

0,1

4,9 230,08
0,2
8,28
66,4 3142,16
1,9
87,72

4,9
0,2
66,4
1,9

0,3

14,36

0,3

2,9
0,5
0,2
0,0
1,9
0,3

138,29
25,69
10,39
1,74
89,32
14,71

2,9
0,5
0,2
0,0
1,9
0,3

0,1

2,86

0,1

0,1
0,9
0,0

5,02
41,80
1,21

0,1
0,9
0,0

0,1

4,91

0,1

100,0 4739,00

100,0

Źródło: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój z 2014 r. oraz projekt
zmiany studium

Nie zmienił się również katalog obszarów o różnych funkcjach (w strukturze przestrzennej gminy
wyróżniono szereg obszarów funkcjonalnych [tab. 6], z których część ma charakter strefowy (można
w ich obrębie przeznaczać tereny na różne, wzajemnie niekonfliktowe cele), część zaś posiada
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charakter monofunkcyjny (dla których w planie miejscowym należy ustalić przeznaczenie terenu
zgodnie z określoną w studium funkcją tego obszaru) oraz przyjęte zasady ich zagospodarowania
i wytyczne do planów miejscowych, w tym zakres funkcji dopuszczalnych, możliwych do ustalenia
w planach miejscowych dla terenów o różnym przeznaczeniu, a także ograniczenia w swobodzie
dokonywania zmian w przeznaczaniu terenów na określone cele, wynikające z istniejącego
zagospodarowania i użytkowania terenów, oraz ograniczenia związane ze szczególnymi cechami
środowiska lub z lokalizacją niektórych obiektów budowlanych.
Stan systemów infrastruktury technicznej uznano w dotychczasowym studium za wystarczający
dla planowanej skali rozwoju gminy. Nie przewiduje się w związku z tym zasadniczych zmian
w zakresie źródeł i kierunków zaopatrzenia w poszczególne rodzaje infrastruktury, a także
w sposobach odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz w gospodarce odpadami (w wymiarze
przestrzennym). Niewielki wzrost powierzchni terenów możliwych do zabudowy nie powoduje
konieczności określania innych kierunków rozwoju infrastruktury technicznej, a jedynie rozbudowę
(przedłużenie) sieci (obszary nr 1 i 3 są nieuzbrojone w sieci infrastruktury technicznej, będzie ona
wymagać rozbudowy na potrzeby planowanego zagospodarowania, w obrębie obszaru nr 2 - zmiana
kierunku przeznaczenia terenu nie będzie wymagać takiej rozbudowy, bowiem zmiana ta polega na
jedynie niewielkim poszerzeniu terenów możliwych do zabudowy o około 20 m). Powiązanie obszarów
objętych zmianą studium z podstawowym układem komunikacyjnym gminy możliwe jest poprzez
istniejące ulice dojazdowe i lokalne: dla obszaru nr 1 - poprzez ul. Polną i ul. Bór I, łączącą się
z ul. Szkolną (droga zbiorcza), dla obszaru nr 2 - poprzez ul. Stawową, łączącą się z drogą krajową
nr 1, dla obszaru nr 3 - poprzez boczną ulicę wewnętrzną ul. Zimowej, łączącą się z ul. Główną.
Ograniczona powierzchnia obszarów objętych zmianą studium nie powoduje konieczności rozbudowy
wewnętrznego układu drogowego.

4.2. Ocena studium ze względu na sposób uwzględnienia celów ochrony
środowiska
ustanowionych
na
szczeblu
międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym
Ocenę dokumentu ze względu na sposób uwzględnienia celów ochrony środowiska
ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym przeprowadzono łącznie
dla obowiązującego studium i projektowanej zmiany tego dokumentu. Ograniczony zakres zmian
projektu studium nie daje bowiem wystarczających podstaw do dokonania takiej oceny tylko dla
projektowanych zmian. Wzięto w związku z tym pod uwagę ocenę wybranych dokumentów dokonaną
w prognozie oddziaływania na środowisko projektu obecnie obowiązującego studium, uzupełnioną
o odniesienie do Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030.
Wyboru dokumentów dokonano na podstawie zidentyfikowanych istotnych problemów ochrony
środowiska występujących w Goczałkowicach-Zdroju oraz ustaleń projektu studium i ich potencjalnych
skutków środowiskowych w kontekście środowiskowo - przestrzennym.
W prognozie oddziaływania na środowisko projektu obowiązującego studium uwzględniono
następujące dokumenty: (1) Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca
2002 r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego;
(2) Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju (w wersji przyjętej przez Radę Europejską
w dniach 15 - 16 czerwca 2006 r.); (3) Agenda Terytorialna Unii Europejskiej na rzecz podniesienia
konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego charakteru zróżnicowanych regionów w Europie
(2007); (4) Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016 (przyjęta
przez Sejm w dniu 22 maja 2009 r.); (5) Strategia Rozwoju Kraju 2007- 2015; (6) Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko, opracowany w oparciu o Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007
– 2013 (przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r.), (7) Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju (Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., M.P. z 2012,
poz. 252).
W wybranych dokumentach wyodrębniono cele, którym odpowiadają ustalenia projektu studium.
Analiza wykazała istotną zbieżność zasad i zadań zawartych w projekcie studium z celami i zadaniami
ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym - na poziomie
ogólnym, cechującym postanowienia tych dokumentów.
Cele, zadania i działania zawarte w dokumentach wyższego szczebla, istotne dla projektu studium
i zbieżne z zasadami i zadaniami zawartymi w studium skupiają się na zagadnieniach dotyczących:
(1) przeciwdziałaniom zmiany klimatu, w tym czystej energii, a także zrównoważonego transportu,
(2) ochrony środowiska naturalnego (przyrodniczego) - przyrody i różnorodności biologicznej, w tym
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dotyczących obszarów Natura 2000 oraz walorów krajobrazu, (3) ochrony zasobów naturalnych
i gospodarowania nimi, (4) odporności na zagrożenia naturalne, a także na utratę bezpieczeństwa
energetycznego oraz (5) zdrowia i jakości życia.
Zestawienie celów, zadań i działań dotyczących ochrony środowiska, zawartych
w dokumentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotnych dla projektu studium, zbieżnych z zasadami i zadaniami zawartymi w tym projekcie:
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa
zachowanie populacji określonych gatunków ptaków na poziomie, który odpowiada w szczególności wymogom
ekologicznym, naukowym i kulturowym lub dostosowanie populacji tych gatunków do tego poziomu
ochrona, zachowanie lub przywrócenie wystarczającej różnorodności i obszaru naturalnych siedlisk wszystkich
gatunków ptactwa określonych w Dyrektywie
Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory
zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na
europejskim terytorium Państw Członkowskich
zachowanie lub odtworzenie, we właściwym stanie ochrony, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej fauny
i flory ważnych dla Wspólnoty
Decyzja 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca szósty
wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
zachęcanie do stosowania do wytwarzania energii z paliw odnawialnych i kopalnych o mniejszej zawartości
węgla oraz do stosowania odnawialnych źródeł energii
wspieranie efektywności energetycznej głównie dla ogrzewania, chłodzenia i doprowadzenia bieżącej ciepłej
wody w projektowaniu budynków
powstrzymanie zmniejszania się różnorodności biologicznej, zachowanie gatunków i siedlisk, zachowanie
obszarów o znaczącej wartości krajobrazowej
zachowanie i właściwa odbudowa obszarów o znaczącej wartości krajobrazowej włącznie z obszarami
uprawnymi i wrażliwymi
osiągnięcie poziomów jakości ziemi i wody powierzchniowej, które nie wywołują znacznego wpływu oraz
zagrożenia dla zdrowia i środowiska naturalnego
osiągnięcie poziomów jakości powietrza, które nie powodują znacznego negatywnego wpływu oraz zagrożenia
dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego
znaczne zmniejszenie liczby ludności będącej regularnie pod długotrwałym wpływem hałasu na średnim
poziomie
Odnowiona strategia UE dotycząca trwałego rozwoju (2006)
ograniczyć zmiany klimatu oraz ich koszty i negatywne skutki, jakie obciążają społeczeństwo i środowisko
naturalne
ograniczyć wywoływany transportem hałas - zarówno u źródła, jak i poprzez środki łagodzące – tak, by ogólny
poziom narażenia na hałas miały jak najmniejszy wpływ na zdrowie
zwiększać wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych
oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców [..]
zatrzymać utratę różnorodności biologicznej i przyczynić się do znacznego zahamowania tempa utraty
różnorodności biologicznej
poprawić gospodarowanie odnawialnymi zasobami naturalnymi, takimi jak różnorodność biologiczna, woda,
powietrze, gleba i atmosfera oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji
integracja społeczna i demograficzna i migracja: zapewnić stabilną jakość życia
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej na rzecz podniesienia konkurencyjności oraz trwałego
i zrównoważonego charakteru zróżnicowanych regionów w Europie (2007)
zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych, obniżenie i łagodzenie skutków emisji gazów cieplarnianych
rozwój sieci obszarów o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych w celu stworzenia zintegrowanej
i zrównoważonej transeuropejskiej struktury obszarów zielonych z odpowiednimi korytarzami i strefami
łączącymi chronione miejsca z pozostałymi obszarami o znaczeniu europejskim i krajowym
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi
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wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni
uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie
uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, w szczególności
w zakresie powietrza, wód i hałasu
egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowania lub przywracania
ciągłości ekologicznej cieków
wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych - w systemie ochrony przyrody uwzględnić korytarze ekologiczne,
jako miejsca dopełniające obszarową formę ochrony przyrody
zachowanie bogatej różnorodności biologicznej z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego
przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno - błotnych przez czynniki antropogenne
ochrona i zrównoważony rozwój lasów
ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas eksploatacji kopalin
jakość powietrza: dalsza redukcja emisji SO2, NOx i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii
oddziaływanie hałasu: wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od terenów mieszkań
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
poprawa dostępności terytorialnej kraju poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej
przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej
wdrożenie działań mających na celu osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych
z nimi ekosystemów
zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby
zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin, ochrona złóż kopalin energetycznych
zwiększenie poziomu zabezpieczenia przed ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi i antropogenicznymi
przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego
Strategia Rozwoju Kraju 2007 - 2015
rozwój i poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich
wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza, ochroną przed hałasem
działania zmniejszające emisje CO2, SO2 NOx i pyłów z sektora komunalno - bytowego
wsparcie przedsięwzięć z dziedziny ochrony przyrody i różnorodności biologicznej
działania z zakresu ochrony przed powodzią
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013
działania na rzecz ochrony przyrody na obszarach chronionych [...] prowadzące do ograniczenia degradacji
środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej
inwestycje prowadzące do zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi
Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
odtworzenie i ochrona sieci korytarzy ekologicznych (leśnych, rzecznych i innych) zapewniających wymianę
genów pomiędzy różnymi populacjami lokalnymi
ochrona ginących gatunków roślin i zwierząt, z uwzględnieniem ich regionalnej zmienności
zatrzymanie procesu zmniejszania się zasobów pospolitszych gatunków, reagujących na antropogeniczne
zmiany środowiska
wdrożenie programu Natura 2000
kompleksowa ochrona i umiarkowane użytkowanie ekosystemów wodno - błotnych
zwiększenie powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń na terenach użytkowanych rolniczo
wdrożenie zasad ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej do procedur planowania
przestrzennego

Odniesienie do Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020, plan przyjęty przez Radę Ministrów
w dniu 29 października 2013 r.). Plan określa warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego
w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Wskazano w nim cele i kierunki działań
adaptacyjnych, które należy podjąć do roku 2020 w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu
sektorach i obszarach: gospodarce wodnej, rolnictwie, leśnictwie, różnorodności biologicznej
i obszarach prawnie chronionych, zdrowiu, energetyce, budownictwie, transporcie, gospodarce
przestrzennej i obszarach zurbanizowanych.
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W planie stwierdza się, że scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, wskazują,
że największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska
pogodowe, takie jak deszcze nawalne, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze,
huragany. Zjawiska te będą występowały prawdopodobnie z coraz większą częstotliwością
i natężeniem. Dominujące są przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu, w tym
niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych (dłuższe okresy bezopadowe, przerywane
gwałtownymi i nawalnymi opadami, powodującymi wzrost ryzyka powodzi, obniżanie się poziomu wód
gruntowych negatywnie wpływający na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w tym na
zbiorniki wodne, możliwość występowania silnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych mogących
negatywnie oddziaływać na budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.
Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać znaczny wpływ na zdrowie ludzi (nadmierna
śmiertelność z powodu upałów, występowanie inwazyjnych nosicieli chorób zakaźnych, wcześniejszy
początek oraz wzrost sezonowej produkcji alergicznych pyłków, zwiększenie zagrożenia dla życia
i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu zanieczyszczeń powietrza).
W planie zawarto rekomendacje adaptacji do zmian klimatu w poszczególnych regionach. Dla
województwa śląskiego rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych obejmują: zwiększenia
retencji wody w dolinach, zaopatrzenie w wodę w warunkach ekstremalnych (powodzie i susze,
długotrwałe okresy z wysoką temperaturą), zabezpieczenie infrastruktury przed nagłymi zalaniami
i podtopieniami, w tym rozwój kanalizacji opadowej, ochrona istniejących i tworzenie nowych
powierzchni zielonych i wodnych w procesach rewitalizacji obszarów miejskich i poprzemysłowych
w celu ograniczenia wzrostu temperatury i poprawy warunków sanitarnych powietrza.
Obowiązujące studium i projekt jego zmiany uwzględniają, w odpowiednim do rodzaju dokumentu
i charakteru gminy, ogólne zasady określone w strategicznym planie adaptacji. Zachowuje się
właściwe proporcje pomiędzy terenami zabudowanymi i możliwymi do zabudowy a terenami
otwartymi. Uwzględnia się konieczność ochrony oraz rozwoju terenów zieleni, w tym urządzonej oraz
ochronę powierzchni wodnych. Ogranicza się zabudowę terenów narażonych na zalanie w wyniku
zniszczenia wałów przeciwpowodziowych i na skutek negatywnego oddziaływania wydobywania
węgla kamiennego, a także zakłada się ochronę doliny Potoku Goczałkowickiego przed narażeniem
na zalanie, w tym poprzez budowę zbiorników retencyjnych. Przewiduje się rozwój systemów
infrastruktury technicznej - systemów zaopatrzenia w wodę, w tym z wykorzystaniem wód
podziemnych oraz systemu odprowadzania wód deszczowych.

4.3. Prognozowany wpływ na walory uzdrowiskowe
W wyniku realizacji projektu zmiany studium nie wystąpią negatywne skutki dla walorów
uzdrowiskowych. Obszary objęte zmianą studium nie są położone w obrębie strefy A ochrony
uzdrowiskowej (obszary nr 1 i 2 znajdują się w strefie B ochrony uzdrowiskowej, obszar nr 3 - w strefie
C). Nie ulegnie zatem zmianie struktura przestrzenno-funkcjonalna w obrębie strefy "A" ochrony
uzdrowiskowej (obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu
uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty”).
Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej, w której położone są obszary nr 1 i 2, obejmuje zgodnie
z przepisami - obszar, który jest przeznaczony dla niemających negatywnego wpływu na właściwości
lecznicze uzdrowiska oraz nieuciążliwych dla pacjentów – obiektów usługowych, turystycznych, w tym
hoteli, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych
związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze, jest lasem lub jeziorem;
natomiast strefa „C”, w której znajduje się obszar nr 3 - stanowi otoczenie strefy B, mające wpływ na
zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców
leczniczych. Planowane, niewielkie powierzchniowo zmiany w strukturze przestrzennej nie są
konfliktowe z charakterem stref ochrony uzdrowiskowej i ich znaczeniem dla lecznictwa
uzdrowiskowego.
Nie uległy zmianie ustalenia studium, uwzględniające granice poszczególnych stref ochrony
uzdrowiskowej, zgodnie ze Statutem Uzdrowiska oraz określające odpowiednie, w zależności
od rodzaju strefy ochrony uzdrowiskowej, kierunki zagospodarowania przestrzennego (m.in. ustalono,
że planach miejscowych, jako podstawową zasadę ich sporządzania, należy stosować rozwiązania
adekwatne do zakazów ustanowionych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym dla poszczególnych
stref ochrony uzdrowiskowej, w tym przeznaczenie terenów określane w planach miejscowych
powinno uwzględniać ustawowo określoną specyfikę poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej,
przeznaczenie terenów i sposoby ich zagospodarowania muszą wykluczać możliwość realizacji
obiektów budowlanych zakazanych w strefach ochrony uzdrowiskowej oraz zapewniać utrzymanie
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odpowiedniego udziału terenów zieleni lub terenów stanowiących powierzchnię biologicznie czynną
w powierzchni stref ochrony uzdrowiskowej).
Studium i projekt zmiany studium nie przewidują możliwości budowy obiektów zakazanych na
obszarze gminy uzdrowiskowej, w szczególności - zakładów przemysłowych. Niewielkie rozszerzenie
zabudowy w obrębie obszaru nr 2 nie spowoduje negatywnego wpływu na złoże torfu leczniczego.
Projekt zmiany studium nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenów, które mogłyby
wywierać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska oraz na jego układ urbanistyczny. W zakresie
działań związanych z poprawą jakości powietrza atmosferycznego nie uległ zmianie obowiązujący
nakaz stosowania w nowych i modernizowanych budynkach niskoemisyjnych źródeł ciepła, zmiana
studium nie spowoduje również zwiększenia emisji hałasu w strefie A ochrony uzdrowiskowej i w jej
sąsiedztwie.

4.4. Prognozowany wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny
oraz na ekosystemy, w szczególności na obszary i obiekty chronione na
podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz na korytarze ekologiczne
4.4.1. Wpływ na obszary Natura 2000
Na obszarach Natura 2000 zabronione jest podejmowanie działań mogących, osobno lub
w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony tych obszarów.
Ograniczeniu nie podlega jedynie działalność związana z utrzymaniem urządzeń i obiektów służących
bezpieczeństwu przeciwpowodziowemu, a także działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka
i rybacka oraz amatorski połów ryb, jeżeli nie oddziałuje znacząco negatywnie na cele ochrony
obszaru (art. 36 ustawy o ochronie przyrody). Przez znaczące negatywne oddziaływanie na obszar
Natura 2000 rozumie się (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie (...) oddziaływanie na cele ochrony obszaru, w tym w szczególności działania mogące:
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony
został wyznaczony obszar lub wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony
obszar lub pogorszyć integralność obszaru i jego powiązania z innymi obszarami Natura 2000.
Spośród obszarów objętych zmianą studium w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły
znajduje się obszar nr 1. Pozostałe obszary objęte zmianą studium znajdują się poza obszarem
chronionym - w odległości co najmniej 400 m (obszar nr 2) - 520 m (obszar nr 3) od granicy obszaru
Natura 2000. Ograniczona powierzchnia obszarów nr 2 i 3 oraz kierunek przeznaczenia terenów w ich
obrębie wyklucza możliwość negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000
Dolina Górnej Wisły. Znaczna odległości obszarów objętych zmianą studium od granicy SOO Zbiornik
Goczałkowicki - ujście Wisły i Bajerki (3,6 km - 6,8 km) wyklucza możliwość negatywnego
oddziaływania projektowanych zmian na ten obszar Natura 2000.
Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły. Dla obszaru Natura 2000
Dolina Górnej Wisły (PLB240001) ustanowiono plan zadań ochronnych (Zarządzenie Nr 37/2013
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r. [Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2014 r. poz. 117]).
W planie zadań ochronnych zawarto identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla
zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami
ochrony, cele działań ochronnych oraz działania ochronne ze wskazaniem podmiotów
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania, przedstawione w tab. 7 - 11. Nie
określono wskazań do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących eliminacji
lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, niezbędnych dla utrzymania lub
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt oraz
nie stwierdzono potrzeby sporządzania planu ochrony dla części lub całości obszaru.
Zagrożenia właściwego stanu ochrony
Tab. 7. Istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony według planu zadań ochronnych
Zagrożenia istniejące i potencjalne

Przedmiot ochrony Natura 2000
kod
A005
A008

gatunek
perkoz dwuczuby
zausznik

1

2

3

4

5

x
x

x
x

x
x

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

X x
X x
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x

X X
X X

X
X

x
x

X X
X X

x
x
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Zagrożenia istniejące i potencjalne

Przedmiot ochrony Natura 2000
kod
A022
A023
A029
A043
A051
A055
A056
A059
A061
A123
A136
A162
A176
A179
A193
A196
A197
A321

gatunek
bączek
ślepowron
czapla purpurowa
gęgawa
krakwa
cyranka
płaskonos
głowienka
czernica
kokoszka
sieweczka rzeczna
krwawodziób
mewa czarnogłowa
śmieszka
rybitwa rzeczna
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
muchołówka białoszyja

1

2

X
X

X

3

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

6

7

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
x X
x X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x X
x X
x X
x X
x X

X x
X x
x
x
x
x
x
x
x
X x
X x
X x
X
X
X

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x X x
X x
x
x
x
x

x X X
x X X
X
x
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
x X X
x X X

x
X x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X x
X x
X x
x
x

X

X - zagrożenia istniejące, x - zagrożenia potencjalne, X - zagrożenia określone jako istniejące i potencjalne

objaśnienia (zagrożenia istniejące i potencjalne - kolumny 1 - 25 w tab. 7):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Zaniechanie / brak koszenia (A03.03)
Usuwanie martwych i umierających drzew (B02.04)
P r o d u k c j a e n e r g i i w i a t r o w e j (C03.03)
Ś c i e ż k i , s z l a k i p i e s z e , s z l a k i r o w e r o w e (D01.01)
N a p o w i e t r z n e l i n i e e l e k t r y c z n e i t e l e f o n i c z n e (D02.01.01)
L o t n i s k a , k o r yt a r z e p o w i e t r z n e ( D 0 4 )
Z a b u d o w a r o z p r o s z o n a (E01.03)
Wędkarstwo (F02.03)
Polowanie (F03.01)
Żeglarstwo (G01.01)
Turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach niezmotoryzowanych (G01.02)
Rajdowe kierowanie pojazdami zmotoryzowanymi (G01.03.02)
Lotniarstwo, szybownictwo, paralotniarstwo, baloniarstwo (G01.05)
Obserwowanie przyrody (G02.09)
Obce gatunki inwazyjne (I01)
Wypalanie, aktywne wypalanie istniejącej roślinności (J01.01)
W yp e ł n i a n i e r o w ó w , t a m , s t a w ó w , s a d z a w e k , b a g i e n l u b t o r f i a n e k (J02.01.03)
R e g u l o w a n i e ( p r o s t o w a n i e ) k o r yt r z e c z n yc h i z m i a n a p r z e b i e g u k o r yt r z e c z n yc h (J02.03)
Zalewanie (J02.04.01)
M o d yf i k o w a n i e a k w e n ó w w ó d s t o j ą c yc h (J02.05.03)
Gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (J02.10)
Zaniechanie gospodarki wodnej (J02.13)
Z m n i e j s z e n i e l u b u t r a t a o k r e ś l o n yc h c e c h s i e d l i s k a (J03.01)
Erozja (K01.01)
Drapieżnictwo (K03.04)

Kolorem ciemnoszarym oznaczono zagrożenia istniejące, kolorem jasnoszarym - zagrożenia potencjalne, tłustym
i rozstrzelonym drukiem wyróżniono zagrożenia, które w różny sposób zależne są od ustaleń dokumentów planistycznych.
Źródło danych: Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia
31 grudnia 2013 r.

W odniesieniu do gatunków zwierząt, właściwy stan ochrony określany jest jako sytuacja, w której
jednocześnie spełnione są następujące warunki (art. 5 pkt 24 ustawy o ochronie przyrody): dane
o dynamice liczebności populacji gatunku wskazują, że utrzymuje się on w skali długoterminowej jako
trwały składnik właściwych dla niego siedlisk, zdolny do samodzielnego przetrwania, naturalny zasięg
gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się przewidzieć przyszłości, istnieje
i prawdopodobnie będzie istnieć w przyszłości wystarczająco duża powierzchnia siedlisk dla
utrzymania populacji gatunku w dłuższym okresie.
Do głównych zagrożeń dla właściwego stanu ochrony gatunków ptaków zaliczono w planie zadań
ochronnych czynniki w większości niezależne od ustaleń dokumentów planistycznych lub związane
z nimi jedynie pośrednio, odnoszące się do zasad gospodarki rybackiej i leśnej oraz gospodarki
wodnej na Zbiorniku Goczałkowickim. Do istotnych zagrożeń zaliczono ponadto szeroką pojętą
rekreację (m.in. wędkarstwo, żeglarstwo, sporty wodne, różnego rodzaju turystyka, ruch pojazdów
motorowych), a także polowania.
Zagrożenia związane ze sprawami regulowanymi w różnym stopniu przez dokumenty planistyczne
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określono jako potencjalne. Można do nich zaliczyć następujące zagrożenia: produkcja energii
wiatrowej, ścieżki, szlaki piesze i rowerowe, napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne (w opisie
zagrożenia wymieniono jednak tylko linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia na
trasie migracji i w sąsiedztwie miejsc lęgowych ptaków), lotniska i korytarze powietrzne, zabudowę
rozproszoną (powodującą utratę siedlisk w otoczeniu zbiorników wodnych i stawów oraz niektórych
łąk), wypełnianie rowów, tam, stawów, sadzawek, bagien lub torfianek, regulowanie (prostowanie)
koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych, modyfikowanie akwenów wód stojących.
Tab. 8. Potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
roślin i zwierząt i ich siedlisk uzależnione w różnym stopniu od ustaleń dokumentów planistycznych
Zagrożenie

Opis zagrożenia (cytaty z planu działań ochronnych)

Produkcja energii wiatrowej

Ścieżki, szlaki piesze, szlaki rowerowe

Napowietrzne linie elektryczne
i telefoniczne
Lotniska, korytarze powietrzne
Zabudowa rozproszona

Wypełnianie rowów, tam, stawów,
sadzawek, bagien lub torfianek
Regulowanie (prostowanie) koryt
rzecznych i zmiana przebiegu koryt
rzecznych
Modyfikowanie akwenów wód stojących

Lokalizacja farm wiatrowych na trasie migracji i w sąsiedztwie
miejsc lęgowych ptaków może powodować ich zwiększoną
śmiertelność
Wytyczanie nowych ścieżek pieszych i rowerowych w sąsiedztwie
szuwarów i linii brzegowej stawów i Zbiornika Goczałkowickiego
w jego południowej części na linii poniżej ujścia Wisły może
powodować płoszenie ptaków
Lokalizacja nowej infrastruktury trakcji elektrycznej wysokiego
i średniego napięcia na trasie migracji i w sąsiedztwie miejsc
lęgowych ptaków może powodować ich zwiększoną śmiertelność
Płoszenie ptaków przez nisko przelatujące samoloty i helikoptery
Utrata siedlisk poprzez zabudowę otoczenia zbiorników wodnych
i stawów oraz łąk (Łąk Myszkowskich, łąk pomiędzy rzeką Knajką,
a lasem Badula oraz z cofki Zbiornika Goczałkowickiego)
Likwidacja poprzez zasypywanie.
Podczas regulowania koryt rzecznych mogą być niszczone
zakrzewienia nadbrzeżne, siedlisko lęgowe i żerowiskowe bączka.
Zmiana stawów na ośrodki rekreacyjne.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Załącznika Nr 3 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.

Cele działań ochronnych w odniesieniu do gatunków, będących przedmiotem ochrony
Tab. 9. Cele działań ochronnych
Przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000
kod
A005
A008
A022
A023
A029
A043
A051
A055
A056
A059
A061
A123
A136
A162
A176
A179
A193
A196
A197
A321

gatunek
perkoz dwuczuby
zausznik
bączek
ślepowron
czapla purpurowa
gęgawa
krakwa
cyranka
płaskonos
głowienka
czernica
kokoszka
sieweczka rzeczna
krwawodziób
mewa czarnogłowa
śmieszka
rybitwa rzeczna
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
muchołówka białoszyja

Cele działań ochronnych
1

2

3

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

4

5

x

x

x
x

x
x

6

7

8

9

10

11

x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

objaśnienie - cele działań ochronnych (kolumny 1 - 11 w tab. 9):
1
2

utrzymanie siedlisk gatunku dzięki funkcjonowaniu gospodarki stawowej
utrzymanie powierzchni stawu zarośniętej roślinnością wynurzoną, na niezmienionym poziomie przy +/- 3% tolerancji
zasięgu tej powierzchni
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3
4
5
6

7
8
9
10
11

poprawa wskaźników siedliskowych stanu ochrony poprzez stworzenie możliwości rozwoju szuwarów na Zbiorniku
Goczałkowickim w miejscach wypłyceń przybrzeżnych i w otoczeniu zbudowanych wysp
utrzymanie wysp na stawach o powierzchni powyżej 10 ha
zwiększenie powierzchni siedliska poprzez tworzenie, co najmniej 1 lub więcej wysp na jednym lub większej liczbie
obiektów stawowych wytypowanych spośród stawów o powierzchni powyżej 10 ha
zwiększenie powierzchni siedliska poprzez tworzenie, co najmniej 1 lub więcej wysp na jednym lub większej liczbie
obiektów stawowych wytypowanych spośród stawów o powierzchni powyżej 10 ha i 1 wyspy na Zbiorniku
Goczałkowickim na wypłyceniach w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego oraz w Zatoce Bajerki
utrzymanie podmokłych kośnych łąk
poprawa warunków siedliskowych poprzez budowę co najmniej 2 platform na stawach
poprawa warunków siedliskowych poprzez budowę 5 platform lęgowych na stawach
stworzenie warunków do bezpiecznego wyprowadzenia lęgów
utrzymanie istniejących siedlisk w drzewostanach liściastych, związane z pozostawianie kęp (biogrup) drzew do
naturalnego rozkładu

źródło: Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia
31 grudnia 2013 r.

Działania ochronne ze wskazaniem przedmiotów ochrony oraz obszarów wdrażania tych
działań (tab. 10 - 11)
Tab. 10. Działania ochronne ze wskazaniem przedmiotów ochrony
Działania ochronne

Przedmiot ochrony
kod
A005
A008
A022
A023
A029
A043
A051
A055
A056
A059
A061
A123
A136
A162
A176
A179
A193
A196
A197
A321

gatunek
perkoz dwuczuby
zausznik
bączek
ślepowron
czapla purpurowa
gęgawa
krakwa
cyranka
płaskonos
głowienka
czernica
kokoszka
sieweczka rzeczna
krwawodziób
mewa czarnogłowa
śmieszka
rybitwa rzeczna
rybitwa białowąsa
rybitwa czarna
muchołówka białoszyja

1

2

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

3

X
X

4

5

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

X

6

x
x

7

8

10

11

x
x
x

12

14
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

13

x

x
x
x

x
x
x
x
x

9

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

X - działania ochronne obligatoryjne, x - działania ochronne fakultatywne i pozostałe
Tab. 11. Działania ochronne ze wskazaniem obszarów ich wdrażania według wstępnego projektu planu zadań
ochronnych
Siedliska przyrodnicze
wszystkie stawy
stawy powyżej 10 ha
Zbiornik Goczałkowicki
cofka Zbiornika Goczałkowickiego
Zatoka Bajerki
lasy nadleśnictwa Kobiór 5e
lasy nadleśnictwa Kobiór 5f

1
X

2
X

3

4
x

5
x

Działania ochronne
6
7
8
9
x
x
x

10

11

12

13

x
x

X

x
x
x
x

14
x
x
x
x
x
x

X - działania ochronne obligatoryjne, x - działania ochronne fakultatywne i pozostałe
objaśnienia: działania ochronne (kolumny oznaczone nr 1 - 14 w tab. 10 i 11), działania 1 - 3 – działania
obligatoryjne, 4 - 9 - działania fakultatywne, działania 10 - 14 - pozostałe działania ochronne (z wyjątkiem działań
dotyczących monitoringu stanu przedmiotów ochrony oraz monitoringu realizacji celów działań ochronnych oraz
działań dotyczących uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony):
1
2
3
4
5

stosowanie tradycyjnych metod chowu i hodowli ryb w ziemnych stawach typu karpiowego zgodnie z zapisami pozwoleń
wodnoprawnych
zachowanie siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze
utrzymanie ekstensywnego użytkowanie trwałych użytków zielonych
utrzymanie powierzchni stawu zarośniętej roślinnością wynurzoną na niezmienionym poziomie przy +/- 3% tolerancji
zasięgu tej powierzchni
pozostawianie napełnionych stawów we wszystkich gospodarstwach rybackich w okresie 15.04-31.08, z wyjątkiem
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6

7
8
9
10
11

12

13
14

pierwszych i drugich przesadek. W przypadku niezalewania stawu, należy go pozostawić nienapełnionym w okresie 01.0431.06
w przypadku gospodarstw, które obejmują co najmniej dwa stawy - pozostawianie co najmniej jednego stawu w każdym
gospodarstwie rybackim z niezalanym dnem po jego spuszczeniu przez okres co najmniej 30 dni, z wyjątkiem pierwszych
i drugich przesadek
umacnianie istniejących wysp na stawach i zabezpieczenie ich przed rozmywaniem brzegów poprzez umacnianie
kamieniami, faszyną lub innymi materiałami całej linii brzegowej wyspy oraz dla wybranych gatunków nasadzanie krzewów,
wierzby, bzu czarnego
budowa co najmniej 5 pływających platform lęgowych dla rybitwy czarnej i co najmniej 2 platform lęgowych dla rybitwy
rzecznej oraz ich coroczna konserwacja na stawach o powierzchni powyżej 10 ha
wykonanie koszenia po 1 lipca, wypasu zwierząt w ciągu całego sezonu oraz usuwanie siewiek i podrostu drzew z terenów
Łąk Myszkowskich i łąk pomiędzy rzeką Knajką, a lasem Badula (nie rzadziej niż co 3 lata)
pozostawienie kęp (biogrup) drzew do naturalnego rozkładu o powierzchni co najmniej 0,15 ha, w drzewostanach z
przewagą gatunków liściastych podlegających użytkowaniu rębnemu
utworzenie co najmniej jednej wyspy na Zbiorniku Goczałkowickim na wypłyceniach w rejonie ujścia Wisły do Zbiornika
Goczałkowickiego oraz w Zatoce Bajerki; utworzenie wyspy ziemnej umocnionej kamieniami lub innymi materiałami całej
linii brzegowej wyspy
utworzenie nowych wysp na stawach o powierzchni powyżej 10 ha; utworzenie co najmniej jednej wyspy ziemnej
umocnionej kamieniami, faszyną lub innymi materiałami całej linii brzegowej wyspy oraz dla wybranych gatunków
nasadzanie krzewów, wierzby, bzu czarnego; utworzenie co najmniej jednej lub więcej wysp na jednym lub większej liczbie
obiektów stawowych wytypowanych spośród stawów o powierzchni powyżej 10 ha
koszenie po 1.07. lub wypas zwierząt w ciągu całego sezonu oraz usuwanie siewek i podrostów drzew z cofki Zbiornika
Goczałkowickiego nie rzadziej niż co 3 lata
opracowania projektu udostępnienia obszaru Natura 2000 dla celów edukacyjnych z uwzględnieniem wskazań
dotyczących kanalizacji ruchu turystycznego

Źródło: Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia
31 grudnia 2013 r.

Podstawowe znaczenie dla właściwego stanu ochrony populacji gatunków ptaków wodno-błotnych
ma zachowanie w dobrym stanie kluczowych w obszarze ostoi siedlisk – Zbiornika Goczałkowickiego
oraz stawów hodowlanych, w tym położonych na terenie gminy stawów: Zabrzeszczak, Maciek,
Maciek Borowy i Maciek Kanałowy oraz stawu Maciek Mały, a także fragmentów lasu Bór.
W załączniku nr 5b do planu zadań ochronnych, do stawów o powierzchni powyżej 10 ha nie
zaliczono żadnego stawu w obrębie Goczałkowic-Zdroju (w projekcie planu zadań ochronnych
do stawów tych zaliczono stawy Zabrzeszczak (dz 4.200/20, 3.302/58) oraz części stawów Maciek,
Maciek Borowy i Maciek Kanałowy na dz. 2.691/111).
Niezbędne jest zachowanie zasięgu przestrzennego stawów hodowlanych oraz kształtowanie
właściwego zagospodarowania terenów w otoczeniu stawów, nie powodującego znaczącego wzrostu
presji antropogenicznej na siedliska ptaków. Ważne jest ponadto zachowanie terenów wilgotnych
i podmokłych (torfowisk, wilgotnych łąk w dolinach oraz w otoczeniu Zbiornika Goczałkowickiego
i stawów hodowlanych), wpływających na zasobność bazy pokarmowej ptaków wodno – błotnych.
W planie zadań ochronnych wyróżniono działania obligatoryjne, fakultatywne i pozostałe. Działania
obligatoryjne dotyczą wszystkich stawów położonych na obszarze Dolina Górnej Wisły. Do działań
obligatoryjnych zaliczono: stosowanie tradycyjnych metod chowu i hodowli ryb w ziemnych stawach
typu karpiowego (zgodnie z zapisami pozwoleń wodno-prawnych), zachowanie siedlisk gatunków
stanowiących przedmioty ochrony w obszarze oraz utrzymanie ekstensywnego użytkowania trwałych
użytków zielonych. Z wyjątkiem utrzymania ekstensywnego użytkowania trwałych użytków zielonych na terenach łąk określonych w planie zadań ochronnych (Załącznik 5 c – łąki podmokłe mające
znaczenie w obszarze Natura 2000 PLB240001); pozostałe działania ochronne nie są uzależnione
od spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, albo na które mogłyby
wpływać ustalenia dokumentów planistycznych.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego na obszarze OSO Dolina Górnej Wisły
Powierzchnia obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły w granicach gminy wynosi 3873,44 ha.
Zgodnie z ustaleniami studium z 2014 r. i projektem zmiany studium ostoja ta znajduje się w obrębie
szeregu obszarów funkcjonalnych o różnych kierunkach przeznaczenia terenów (trzy obszary
funkcjonalne to rezerwy obszarów rolniczych dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo usługowej oraz usług turystyki), przy czym powierzchnia 13. obszarów funkcjonalnych stanowi mniej
niż 1% powierzchni obszaru Natura 2000 w granicach gminy (powierzchnia każdego z tych obszarów
zajmuje mniej niż 39 ha).
Większe znaczenie mają wśród nich: obszary zabudowy mieszkaniowej oraz mieszkaniowo usługowej (łącznie 95,5 ha, 2,5% pow. obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły), obszary rolnicze
(128,5 ha), obszary gospodarki rybackiej (230 ha), obszary leśne (66 ha), obszary zieleni ekologicznej
(nieurządzonej - 85 ha) oraz - dominujący - obszar Zbiornika Goczałkowickiego, stanowiący blisko
81% powierzchni ostoi w granicach gminy. Ze względu na przeważający udział powierzchni
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zajmowanej przez Zbiornik Goczałkowicki, za potencjalnie istotne można także uznać te obszary,
które stanowią co najmniej 0,5% pow. OSO Dolina Górnej Wisły (obszar lecznictwa uzdrowiskowego
[29 ha] oraz zieleni urządzonej [około 21 ha], związanej ze strefą A ochrony uzdrowiskowej).
Tab. 12. Struktura przestrzenna w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły według obowiązującego
studium i projektu zmiany studium

Symbol
obszaru

Obszar funkcjonalny

M
MU
U1
UZ

obszary zabudowy mieszkaniowej (+ 0,55 ha)
obszary zabudowy mieszkaniowej i usługowej
obszary usług
obszary lecznictwa uzdrowiskowego

US

obszary sportu i rekreacji

PG2
RU
R

obszary eksploatacji wód leczniczych
obszary obsługi produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych i rybackich
obszary rolnicze (- 0,55 ha)

Obowiązujące
studium
udział
pow.
(%)
w pow.
(ha)
ostoi
47,88
1,2
47,24
1,2
4,96
0,1

Zmiana
studium
udział
pow.
(%)
w pow.
(ha)
ostoi
48,43
1,2
47,24
1,2
4,96
0,1

29,21

0,8

29,21

0,8

0,10
0,22

0,0
0,0

0,10
0,22

0,0
0,0

10,15

0,3

10,15

0,3

129,04

3,3

128,49

3,3

24,65

0,7

24,65

0,7

5,94

0,2

5,94

0,2

3,60

0,1

3,60

0,1

15,11

0,4

15,11

0,4

230,08

5,9

230,08

5,9

8,28

0,2

8,28

0,2

81,0 3136,84

81,0

WS

obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju zabudowy
i usług turystycznych
obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju zabudowy
mieszkaniowej
obszary rolnicze, stanowiące rezerwę dla rozwoju zabudowy
mieszkaniowo - usługowej
obszary rolnicze, stanowiące kierunkową rezerwę dla rozwoju
usług turystyki
obszary gospodarki rybackiej

WR

obszar wód o funkcji rekreacyjnej

WZ

obszar Zbiornika Goczałkowickiego

ZL

obszary leśne

66,09

1,7

66,09

1,7

14,36

0,4

14,36

0,4

ZE

obszary lasów i zieleni o funkcji ekologicznej (zieleń
nieurządzona)
obszary zieleni ekologicznej (zieleń nieurządzona)

84,76

2,2

84,76

2,2

ZP

obszary zieleni urządzonej

20,63

0,5

20,63

0,5

KD

obszary komunikacji kołowej (pasy dróg publicznych, parkingi)

13,18

0,3

13,18

0,3

KK

obszary kolejowe

0,2

5,77

0,2

100,0 3873,44

100,0

R/M
R/MU
R/UT

ZL,ZE

3136,84

5,77

razem

3873,44

Źródło: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój z 2014 r. oraz projekt
zmiany studium

W wyniku projektowanej zmiany w kierunkach przeznaczenia w obrębie obszaru nr 1 (polegającej
na zwiększeniu powierzchni obszarów możliwych do zainwestowania o 0,55 ha) nie ulegną zmianie
dotychczasowe proporcje pomiędzy powierzchnią obszarów funkcjonalnych, zagregowanych do kilku
zasadniczych rodzajowo funkcji (tereny zabudowane, rolnicze, leśne oraz wodne). Zdecydowaną
większość OSO Dolina Górnej Wisły w granicach gminy nadal stanowić będą wody o różnych
funkcjach (87%). Udział obszarów rolniczych, leśnych i zieleni o funkcji ekologicznej wynosi nieco
ponad 7%, zaś obszarów, które mogą być zainwestowane na różne cele, w tym pod zabudowę - nieco
ponad 5% pow. ostoi w granicach gminy.
Obecnie, na obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Wisły, w części położonej w granicach gminy,
tereny zabudowane zajmują około 53 ha. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przeznacza pod zabudowę kolejne 38 ha. Studium, w porównaniu z obowiązującym
planem miejscowym, przewiduje możliwość zainwestowania (zabudowy albo innego sposobu
użytkowania) dla kolejnych terenów o pow. 69 ha, zaś zmiana studium - dodatkowe 0,55 ha.
Większość z nich stanowi, według planu miejscowego, tereny rolne (63 ha), pozostała część - tereny
zieleni urządzonej.
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Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły w porównaniu z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego - będą dotyczyć tylko fragmentów
północno - wschodniej części ostoi, obejmującej grunty rolne i istniejącą zabudowę - na zachód od linii
kolejowej nr 139 oraz na północ od stawów hodowlanych i lasu Bór, zajmującej około 295 ha
(co stanowi 7,6% powierzchni ostoi w granicach gminy).
Zmiany w stosunku do ustaleń obowiązującego planu miejscowego dotyczą gruntów o pow. około
69 ha - łącznie z obszarami stanowiącymi rezerwy dla rozwoju zabudowy oraz usług turystyki (a więc
około 23% ogólnej powierzchni tego fragmentu ostoi) - w niżej określonych proporcjach (tab. 13):
Tab. 13. Struktura przestrzenna w obrębie północno - wschodniej części obszaru Natura 2000 Dolina Górnej
Wisły według obowiązującego studium z 2014 r. i projektowanej zmiany studium
Obszar funkcjonalny
obszary rolnicze oraz obsługi produkcji rolniczej (-0,55 ha)
obszary zabudowy mieszkaniowej i usługowej wraz z obszarami rezerw R/M i R/MU (+0,55)
obszary lecznictwa uzdrowiskowego i eksploatacji wód leczniczych
obszary lasów i zieleni o funkcji ekologicznej (zieleń nieurządzona)
obszary rolnicze, stanowiące kierunkową rezerwę dla rozwoju usług turystyki
obszary komunikacji kołowej (pasy dróg publicznych, parkingi)
razem

pow.
(ha)

udział
(%)
w pow.
ostoi

139,15
96,51

47,2
32,7

17,58

6,0

16,05
15,11

5,5
5,1

10,17

3,5

294,57

100,0

źródło: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój z 2014 r. oraz projekt
zmiany studium

W obowiązującym studium planowane zmiany kierunków przeznaczenia terenów dotyczą głównie
terenów położonych na północ od stawów Maciek i Maciek Kanałowy (zmiana przeznaczenia pow.
6,5 ha z terenów zieleni urządzonej na obszar lecznictwa uzdrowiskowego) oraz leżących na północ
od lasu Bór (zmiana przeznaczenia terenów rolnych o pow. 14,4 ha na cele związane z lecznictwem
uzdrowiskowym oraz pod zabudowę mieszkaniową). Przewiduje się ponadto przeznaczenie pod
zabudowę mieszkaniową i usługową około 27 ha gruntów (wraz z terenami określonymi jako rezerwa
pod rozwój tej zabudowy), leżących na zachód od osiedla Powstańców Śląskich oraz na południe
od zasadniczego pasma zabudowy Goczałkowic-Zdroju. Inne możliwe zmiany w przeznaczeniu
terenów w północno - wschodnim fragmencie OSO Dolina Górnej Wisły będą miały niewielkie
znaczenie (powiększenie zabudowy w kilku lokalizacjach o łącznie około 4 ha).
Część tych terenów określono jako obszary rezerwowe lub jako stanowiące kierunkową rezerwę
pod rozwój usług turystyki (pow. około 15 ha), w związku z czym w planie miejscowym będzie można
ustalić dla nich przeznaczenie zgodne z dotychczasowym (jako tereny rolnicze).
Realizacja obowiązującego studium i planowana zmiana przeznaczenia gruntów rolnych w obrębie
obszaru nr 1 pod zabudowę mieszkaniową (0,55 ha) w rejonie na północ od stawu Zabrzeszczak I
może spowodować w długiej perspektywie uszczuplenie siedlisk ptaków. Powierzchnia obszarów
rolniczych może zmniejszyć się łącznie o około 63 ha (ze 190 ha według stanu obecnego), w tym
62,5 ha stanowią tereny wyznaczone w obowiązującym studium (w tym tereny rezerwowe wynoszą
25,3 ha [40,5%] - co stanowi około 1/3 pow. terenów rolnych (upraw polowych, łąk i pastwisk)
wyznaczonych w obowiązującym planie miejscowym, natomiast 0,55 ha - tereny wyznaczone
w projekcie studium [grunty orne i łąki trwałe IV i V klasy bonitacyjnej]).
Jak stwierdzono w prognozie projektu studium z 2014 r., z obserwowanego tempa rozwoju
budownictwa w gminie w ubiegłych latach należy wnosić, że rzeczywisty ubytek siedlisk będzie
znacznie mniejszy i rozłożony w długim, wieloletnim okresie, a część gruntów możliwych do zabudowy
pozostanie nadal w rolniczym użytkowaniu. Nie wystąpi zjawisko rozproszenia zabudowy,
powodującego fragmentację siedlisk.
W wyniku realizacji projektu zmiany studium nie zmienią się dotychczas ustalone kierunki
zagospodarowania przestrzennego obszarów obejmujących siedliska przyrodnicze, stanowiące
obszary wdrażania działań ochronnych dla OSO Dolina Górnej Wisły (dla stawów, odnoszące się
do ich faktycznego zasięgu - obszary gospodarki rybackiej [WS], dla stawu Maciek Mały - obszar wód
o funkcji rekreacyjnej [WR], dla lasu Bór - obszary leśne [ZL], a także dla Zbiornika
Goczałkowickiego). Obszar nr 1, którego dotyczy zmiana, znajduje się poza zasięgiem tych siedlisk,
w tym poza zasięgiem stawu Zabrzeszczak (działki 3.302/58, 4.191/19, 4.200/20).
Ustalenia obowiązującego studium i projektowanej zmiany nie wpływają negatywnie na trwałość
siedlisk gatunków chronionych. W prognozie studium z 2014 r., stwierdzono, że projekt dokumentu
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tworzy odpowiednie warunki do zachowania i rozwoju siedlisk kluczowych gatunków ptaków oraz
zawiera ustalenia redukujące zagrożenia antropogeniczne. W wyniku realizacji studium naturalny
zasięg gatunków kluczowych nie zmniejszy się, nie pojawi się również groźba zmniejszenia populacji
na skutek utraty lub redukcji siedlisk kluczowych. Nie nastąpi pogorszenie możliwości rozmnażania
i rozprzestrzeniania się populacji gatunku ptaków chronionych lub pogorszeniu innych funkcji
życiowych. Ograniczona zmiana kierunków przeznaczenia terenów nie wpłynie w znaczący sposób na
te warunki.
Projektowana zmian studium nie spowoduje znaczącego uszczuplenia powierzchni gruntów
rolnych w części gminy położonej w OSO Dolina Górnej Wisły w stosunku do zmian wynikających
z obowiązującego studium - zachowane zostaną grunty rolne o pow. około 129,5 ha (zmiana z pow.
130 ha), a do czasu zagospodarowania obszaru stanowiącego kierunkową rezerwę pod usługi
turystyki - o pow. 144,5 ha), przy czym możliwość zabudowy części gruntów rolnych (pow. 14,6 ha)
będzie uzależniona od uzyskania w ramach sporządzania planu miejscowego zgody na
przeznaczenie na cele nierolnicze, o której mowa w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(zgody nie wymagają grunty rolne objęte projektowaną zmianą studium).
Ponadto, w północnej części gminy, oddzielonej od obszaru Natura 2000 pasem zabudowy
o szerokości około 600 m, znajduje się kompleks gruntów rolnych o pow. blisko 90 ha (w tym
uwzględniając niewielkie uszczuplenie powierzchni gruntów rolnych w wyniku przeznaczenia pod
zabudowę gruntów rolnych w obrębie obszaru nr 3), zaś nieco na zachód od granic gminy - na terenie
Pszczyny - istnieć będzie (według studium gminy Pszczyna) kompleks gruntów rolnych o pow. 285 ha
(pomiędzy zabudową wzdłuż ul. Jeziornej a wsią Łąka) - przylegający do Zbiornika Goczałkowickiego.
Łącznie z gruntami rolnymi leżącymi na terenie gminy daje to areał gruntów rolnych o pow. blisko
500 ha, mogących stanowić siedliska żerowiskowe i lęgowe dla ptaków, w tym gatunków polnych,
leżący w odległości do 2,5 km na północny - wschód i północ do Zbiornika Goczałkowickiego i stawów
hodowlanych.
Biorąc zatem pod uwagę, że utrzymana zostanie nadal znacząca powierzchnia gruntów rolnych
w północno - wschodniej części OSO Dolina Górnej Wisły, można stwierdzić, że utrata niewielkiej
części gruntów rolnych w wyniku realizacji studium i projektowanych zmian nie wpłynie negatywnie na
stabilność populacji ptaków.
Niemniej jednak, nadmierny rozwój zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie stawu
Zabrzeszczak I, może stanowić potencjalne zagrożenie dla ochrony gatunków ptaków. W związku
z tym, dla obszaru nr 1, objętego zmianą studium, należy określić w planie miejscowym szczególne
zasady zagospodarowania, zapewniające ekstensywny charakter zabudowy i dominujący udział
powierzchni biologicznie czynnej w ramach obszaru - zgodnie z zaleceniami określonymi w rozdziale
dotyczącym oddziaływaniu projektu zmiany studium na korytarze ekologiczne (str. 40).
Wśród czynników zakłócających podstawowe znaczenie, ze względu na dużą wrażliwość ptaków
na nagłe zmiany czy podwyższenie natężenia dźwięku, ma hałas, oddziałujący w niektórych
przypadkach na znaczne odległości. Hałas może powodować płoszenie, szczególnie istotne w okresie
lęgowym, co może prowadzić do zmniejszenia liczebności populacji lęgowej. Przyjmuje się, że dla
większości gatunków ptaków terenów otwartych negatywny wpływ hałasu zaczyna się przy poziomie
dźwięku 50 dB, a dla gatunków leśnych przy 40 dB. Istotny dla stopnia oddziaływania na populacje
gatunków ptaków potencjalnych czynników zakłócających, jest rodzaj funkcji możliwych do realizacji
w obrębie terenów przeznaczonych do zabudowy. Zdecydowana większość gruntów możliwych
do zabudowy została przeznaczona w obowiązującym studium i w projektowanej zmianie
(w odniesieniu do obszaru nr 1) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową
lub usługową - w tym związaną z lecznictwem uzdrowiskowym. Ze względu na konieczność
utrzymania poziomu hałasu na terenach chronionych przed hałasem w przedziale wartości
dopuszczalnych, można wykluczyć niebezpieczeństwo lokalizacji w obrębie lub w sąsiedztwie tych
terenów działalności usługowych uciążliwych pod względem emisji hałasu. W związku z tym, nie
należy również spodziewać się wystąpienia znaczących zagrożeń w tym zakresie dla gatunków
ptaków.
Z uwagi na zawarte w studium ograniczenia dopuszczalnej wysokości zabudowy oraz brak
planowanych inwestycji z zakresu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia nie prognozuje się
niebezpieczeństwa wystąpienia wzrostu liczby kolizji ptaków z nowymi elementami zagospodarowania
terenów, a z uwagi na brak nowych dróg, które generowałyby intensywny ruch samochodowy - także
kolizji z pojazdami. Z tego też względu, a także mając na uwadze brak istotnych punktowych emitorów
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz spodziewane ograniczenie niskiej emisji z palenisk
domowych, nie prognozuje się zagrożenia wystąpienia w dłuższej perspektywie kumulacji szkodliwych
substancji w organizmie ptaków na skutek emisji spalin.
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Nie prognozuje się pogorszenia istniejących powiązań pomiędzy kluczowymi siedliskami w ostoi
oraz powiązań OSO Dolina Górnej Wisły z innymi obszarami Natura 2000. Oceniany dokument nie
zawiera ustaleń, które mogłyby negatywnie wpływać na możliwość migracji populacji gatunków
ptaków wodno – błotnych i innych grup ptaków lub powodować ich izolację. Nie przewiduje się
realizacji elementów zagospodarowania terenu, zwłaszcza liniowych, które mogłyby stanowić
potencjalne bariery dla swobodnego przemieszczania się ptaków.
Nie prognozuje się też wystąpienia istotnych oddziaływań wywołanych kumulacją negatywnych
wpływów innych przedsięwzięć lub planów, które zidentyfikowano w OSO Dolina Górnej Wisły i w jego
otoczeniu. W ostoi i w jej otoczeniu występuje jednak kilka elementów liniowych, powodujących
znaczne uciążliwości akustyczne (linia kolejowa nr 139, droga krajowa nr 1 oraz planowany odcinek
drogi S1 Mysłowice – Bielsko-Biała w rejonie OSO Stawy w Brzeszczach). Może występować
kumulacja oddziaływań hałasu linii kolejowej nr 139 i drogi krajowej nr 1 na skraju obszaru Natura
2000 w południowej części Goczałkowic-Zdroju.
Z oceny potencjalnych oddziaływań realizacji studium z 2014 r. i projektu jego zmiany na
przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 wynika, że: (1) w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych,
na których wdrażane będą zadania ochronne nie wystąpią oddziaływania w skali istotnej dla ochrony
gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie; (2) w odniesieniu do pozostałej
części OSO Dolina Górnej Wisły, obejmującej grunty rolne, uzdrowisko i tereny zabudowane
w południowo - zachodniej części wsi Goczałkowice-Zdrój - oddziaływania związane z planowanym
przeznaczeniem części obecnych gruntów rolnych pod zabudowę usługową i mieszkaniową oraz
zieleń urządzoną - polegać będą przede wszystkim na oddziaływaniach bezpośrednich, chwilowych
i krótkoterminowych, wywoływanych przez roboty budowlane związane z wykonywaniem obiektów
budowlanych i zagospodarowywaniem terenów, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem
(oddziaływania będą trwać jedynie przez ograniczony czas i ustaną po zakończeniu robót).
Oddziaływania te będą dotyczyć niektórych komponentów środowiska, podlegających zmianie
w wyniku prowadzonych prac budowlanych (powierzchnia ziemi, szata roślinna) oraz w wyniku emisji
związanych z tymi pracami (emisja hałasu oraz zanieczyszczeń gazowych i pyłowych). Pośrednio,
oddziaływania te mogą dotyczyć odwracalnych zmian w lokalnych stosunkach wodnych oraz przejściowo lub stale - wpływać na zubożenie bioróżnorodności i zmniejszenie zasięgu siedlisk
zwierząt (miejsc rozrodu i żerowania) oraz na warunki ich migracji (w tym w obrębie obszaru nr 1).
Oddziaływania wtórne i długoterminowe mogą polegać głównie na wzroście penetracji niektórych
obszarów przez ludzi, co może wpływać na stan innych komponentów środowiska, zmianie warunków
żerowiskowych i migracji roślin i zwierząt na skutek zajęcia terenu przez zabudowę, przekształceniu
krajobrazu, wzroście emisji do środowiska związanych z użytkowaniem nowej zabudowy oraz
zwiększeniu zużycia zasobów środowiska.
Przyjęto, że oddziaływania znacząco negatywne muszą charakteryzować się co najmniej dwoma
parametrami: długim okresem oddziaływania oraz znacząco dużą skalą tego oddziaływania (w której
struktury i funkcjonowanie danego komponentu środowiska zostają całkowicie lub w wyraźnie
zauważalnym stopniu zmienione) albo muszą dotyczyć siedlisk istotnych dla przedmiotów ochrony na
obszarach Natura 2000 bądź na warunki migracji gatunków podlegających ochronie. Nie stwierdzono
jednak w żadnym z rozpatrywanych przypadków zagrożenia pojawienia się takich oddziaływań, które
mogłyby bezpośrednio, pośrednio lub w inny sposób wpływać znacząco negatywnie na siedliska
istotne dla ochrony gatunków ptaków, pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków
zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Dolina Górnej Wisły,
w szczególności na staw Zabrzeszczak I (pod warunkiem zastosowania zaleceń dotyczących zasad
zagospodarowania obszaru nr 1, możliwego do zabudowy). Wykluczono także możliwość wystąpienia
oddziaływań, które potencjalnie mogłyby wywierać negatywny wpływ na warunki migracji ptaków albo
które pogorszyłyby spójność obszarów Natura 2000 i ich powiązania z innymi obszarami tej sieci.

4.4.2. Wpływ na korytarze ekologiczne
Zachodnia i południowa część obszaru gminy, leżąca w dolinie Wisły, stanowi element struktur
przyrodniczych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym zapewniających
spójność sieci Natura 2000 (zachowanie powiązań [spójności] pomiędzy obszarami tworzącymi sieć
tych obszarów oznacza zapewnienie ciągłości przestrzennej pomiędzy tymi obszarami, w tym poprzez
korytarze ekologiczne).
Ponadregionalny korytarz ornitologiczny i wpływ obowiązującego studium i projektu zmiany
studium na jego drożność i funkcjonowanie
W opracowaniu dotyczącym kształtowania korytarzy ekologicznych w woj. śląskim (Korytarze
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ekologiczne w województwie śląskim - koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa. Etap I, 2007), wyróżniono, jako jeden z rodzajów korytarzy ekologicznych, korytarze
ornitologiczne o randze ponadregionalnej i regionalnej, obejmujące szlaki migracji ptaków oraz
przystanki pośrednie dla 22 lęgowych i 18 przelotnych gatunków wskaźnikowych. Do przystanków
pośrednich zaliczono również obszary zaklasyfikowane jako IBA (Important Bird Area).
Ponadregionalny korytarz ornitologiczny Dolina Górnej Wisły obejmuje pas doliny Wisły od Bramy
Morawskiej do granic województwa śląskiego - szerokości około 5 km i długości około 25 km. Korytarz
ten biegnie z południowego - zachodu szerokim łukiem przez gminę Chybie, kierując się na wschód
od Zbiornika Goczałkowickiego do rejonu ujścia Przemszy i Soły do Wisły, łącząc Zbiornik
Goczałkowicki i stawy w Goczałkowicach-Zdroju z obszarami Natura 2000 Stawy w Brzeszczach
(PLB120009), Dolina Dolnej Soły (PLB120004) i Dolina Dolnej Skawy (PLB120005).
Dolina Wisły ma znaczenie głównie dla migrujących ptaków wodno - błotnych, szczególnie dla
ptaków siewkowatych w okresie wiosennym i jesiennym. W literaturze wskazuje się, że pewna frakcja
siewkowatych żeruje i przemieszcza się w obrębie niezbyt odległych od siebie kompleksów stawów
hodowlanych, w czasie, gdy spuszczana jest z nich woda i odsłonięte zostają bogate w bezkręgowce
powierzchnie błot. Obserwuje się także ożywione migracje lokalne pomiędzy Zbiornikiem
Goczałkowickim a położonym około 2 km na północ Zbiornikiem Łąka (w gminie Pszczyna).
Korytarz ornitologiczny, stanowiący w rejonie gminy przystanek o znaczeniu ponadreginalnym,
zajmuje zachodnią (Zbiornik Goczałkowicki), środkową i południową część gminy; granicę korytarza
wyznacza od strony wschodniej w przybliżeniu droga krajowa nr 1, a na wschód od tej drogi - dolina
Potoku Goczałkowickiego i linia przebiegająca na północ od stawów Rontok. W obrębie korytarza
ornitologicznego znajduje się większość terenów zainwestowanych w gminie, a także wszystkie
obszary objęte projektowaną zmianą studium. Szerokość wschodniej części korytarza - na pograniczu
Goczałkowic-Zdroju i Czechowic - Dziedzic wynosi od ponad 7 km poniżej zapory czołowej Zbiornika
Goczałkowickiego do około 1,7 - 2 km na wschód od drogi krajowej nr 1. Minimalna szerokość pasma
terenów otwartych, całkowicie pozbawionych zabudowy (budynków), wynosi około 1 km - pomiędzy
zabudową uzdrowiska a zabudową Czechowic - Dziedzic. Na pozostałych odcinkach korytarza,
szerokość pasma terenów niezabudowanych wynosi co najmniej 1,7 km.
W obrębie korytarza przeważa zabudowa niska, jednorodzinna, do 2 - 3 kondygnacji (10 - 12 m),
jedynie część uzdrowiskowa charakteryzuje się wyższą zabudową z pojedynczymi budynkami 4, 5
i 10 kondygnacyjnymi. Do innych wysokich obiektów należą ponadto wieża kościoła parafialnego
w środkowej części gminy, słupy linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz kominy przy
gospodarstwach szklarniowych.
Podstawowe znaczenie dla funkcjonowania korytarza w przelotach na bliskich i średnich
dystansach ma jego część prowadząca niezabudowaną częścią doliny Wisły. Korytarz w tym rejonie
przecinają napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego (110 kV relacji Goczałkowice Czechowice) i średniego napięcia, a także mosty na Wiśle - drogowy i kolejowy z trakcją elektryczną.
W opracowaniu dotyczącym koncepcji korytarzy ekologicznych wskazano, że "stwierdza się
przypadki kolizji ptaków, zwłaszcza o większych wymiarach ciała, z napowietrznymi liniami
energetycznymi średniego napięcia, które kończą się śmiertelnym porażeniem prądem", zaś
do działań niezbędnych dla ochrony korytarzy zaliczono m.in. zapewnienie różnorodności siedlisk dla
gniazdowania oraz migracji i zimowania ptaków, a także zapobieganie zderzeniom ptaków
z budynkami i ekranami akustycznymi oraz z przewodami i słupami linii elektroenergetycznych.
W obowiązującym studium, w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, zwłaszcza
elektroenergetyki, nie planuje się budowy nowych linii wysokiego napięcia. Jak stwierdzono
w prognozie projektu studium z 2014 r., mogą powstawać linie innego rodzaju, z przewodami
zawieszanymi na niższych wysokościach, jednak nie należy się spodziewać budowy nowych linii
poprzecznych do doliny Wisły, brak jest bowiem ekonomicznego uzasadnienia ich budowy. Nie
przewiduje się również realizacji nowych przepraw mostowych przez Wisłę.
Wpływ na drożność korytarza, głównie w przelotach na krótkich dystansach, odbywanych na
niewielkiej wysokości, może mieć nowa zabudowa (jej wysokość, a w niektórych przypadkach także
jej usytuowanie w stosunku do kierunku przebiegu korytarza [choć w migracjach lokalnych kierunki
przelotów ptaków są losowe]). Studium i projekt zmiany studium przewiduje możliwość realizacji
budynków mieszkalnych i usługowych (o wysokości do 12 - 15 m [wysokość, na jakiej lokalnie
przemieszczają się stada ptaków wynosi z reguły nie więcej niż 30 m nad ziemią lub powierzchnią
wody]) w niektórych peryferyjnych, niezabudowanych dotąd fragmentach korytarza, w tym na północ
od stawu Zabrzeszczak I, Maciek Kanałowy i lasu Bór - mogącej tworzyć zabudowę usytuowaną
równoległe do głównego kierunku przemieszczania się ptaków.
Zasadnicza część korytarza, obejmująca dolinę Wisły z lasem Bór i kompleksem stawów, nadal
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pozostanie jednak niezabudowana. Nie należy się zatem spodziewać wystąpienia nowych przeszkód
terenowych, które w istotny sposób wymuszałyby zwężenie korytarza przelotu ptaków.
Oceniany projekt nie zawiera ustaleń, które mogłyby istotnie negatywnie wpływać na możliwość
migracji populacji ptaków wodno - błotnych i innych grup ptaków lub powodować ich izolację.
W prognozie do projektu studium z 2014 r. zaznaczono ponadto, że w projektowaniu budynków,
zwłaszcza usługowych, należy jednak unikać stosowania dużych, przeszklonych płaszczyzn (co może
być istotne dla bezpieczeństwa poruszających się na niewielkich wysokościach ptaków o małych
i średnich rozmiarach ciała, żerujących na polach uprawnych).
Korytarze teriologiczne i wpływ obowiązującego studium i projektu zmiany studium na ich
drożność i funkcjonowanie
Korytarze ekologiczne - teriologiczne, wyznaczono (w skali 1:50 000) w koncepcji kształtowania
korytarzy ekologicznych, wykonanej na potrzeby zmiany planu zagospodarowania województwa
śląskiego. Jak podano w cyt. opracowaniu, analizę przebiegu korytarzy teriologicznych sporządzono,
przy wzięciu pod uwagę trzy gatunki wskaźnikowe: wilka, rysia i jelenia, a jako gatunki pomocnicze
wykorzystano sarnę i dzika, a także łosia i daniela.
Korytarze teriologiczne obejmują obszary węzłowe (rozległe obszary leśne), połączone strukturami
liniowymi (korytarzami migracyjnymi), umożliwiającymi swobodne przemieszanie się osobników
należących do gatunków wskaźnikowych. W wyznaczaniu korytarzy ekologicznych na terenach
otwartych kierowano się występowaniem zadrzewień i remiz śródpolnych oraz dolin rzecznych
z zarośniętymi brzegami rzek i zbiorników, stanowiących potencjalnie naturalne korytarze migracyjne
dla większości gatunków zwierząt.
Zachodni fragment gminy obejmuje główny korytarz południowy (KPd), służący migracjom dużych
ssaków drapieżnych i kopytnych, łączący obszary węzłowe Beskidu Śląskiego (PLH240005) i Lasów
Pszczyńsko - Kobiórskich (K/BŚ-LPK), znajdujący się poza obszarami objętymi zmianą studium
(ustalenia dotychczasowego studium nie przewidują kierunków zagospodarowania przestrzennego,
które mogłyby wpłynąć negatywnie na ciągłość i drożność tego korytarza).
Południowy fragment gminy, obejmujący dolinę Wisły poniżej Zbiornika Goczałkowickiego zajmuje
korytarz służący migracjom dużych ssaków kopytnych (K/WISŁA-LPK), łączący dolinę Wisły z Lasami
Pszczyńsko – Kobiórskimi (zgodnie z charakterystyką korytarza, łączy on "okolice Zbiornika
Goczałkowickiego ze wschodnią częścią Lasów Pszczyńsko - Kobiórskich"). W obrębie korytarza,
w jego peryferyjnej części znajduje się obszar nr 1, objęty projektem zmiany studium. Elementami
tego korytarza są m.in. stawy hodowlane i ich otoczenie oraz lasy, w szczególności las Bór.
Do newralgicznych fragmentów korytarza zaliczono rejon pomiędzy Goczałkowicami-Zdrojem
a Czechowicami - Dziedzicami, zaś do zagrożeń: drogę krajową nr 1 i linię kolejową nr 139, a także
melioracje i regulacje Wisły oraz zaprzestanie użytkowania stawów hodowlanych i rozwój zabudowy.
Wytyczne dla korytarzy teriologicznych obejmują, m.in. ochronę dolin rzecznych i innych fragmentów
newralgicznych oraz zapewnienie możliwości migracji zwierząt przez drogi i linie kolejowe (w tym
poprzez budowę przejść dla zwierząt). Zasadniczą część korytarza K/WISŁA – LPK powinno stanowić
pasmo terenów położonych pomiędzy wałami przeciwpowodziowymi Wisły, nie narażone na
zabudowę lub innego rodzaju zainwestowanie (zgodnie z przepisami ustawy - Prawo wodne, na
obszarze między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym, a także w odległości do 50 m od stopy
wału po stronie odpowietrznej zabrania się budowy obiektów budowlanych).
Podstawowe znaczenie ma szerokość korytarza. W literaturze wskazuje się, że parametr ten musi
być uzależniony od gatunku, dla którego korytarz został stworzony oraz od typu przemieszczeń, które
ma umożliwić. Połączenie stworzone w celu pokonywania krótkich dystansów przez zwierzęta musi
zapewnić jedynie osłonę i niezbędną przestrzeń (nie jest potrzebne schronienie do odpoczynku oraz
miejsce żerowiskowe). Można przyjąć, że korytarz taki powinien umożliwiać wówczas jedynie
przemieszczanie się sezonowe, w ramach mieszania się gatunków (a nie w celu np. szukania
pożywienia), zapewniając co najmniej minimalną, akceptowalną szerokość szlaku wędrówki.
W Koncepcji korytarzy ekologicznych opracowanych dla Krakowa (2011), przyjęto, że szerokość
korytarza dla doliny Wisły powinna wynosić od 1 do 5 km, nie mniej jednak niż 300 m, dla korytarzy
o randze regionalnej - od 300 do 1000 m, jednak nie mniej niż 200 m, zaś dla korytarzy o znaczeniu
lokalnym - od 100 m do 300 m, nie mniej niż 50 m. W przypadku korytarzy teriologicznych
wyznaczonych w koncepcji z 2007 r., przebiegających w rejonie Goczałkowic-Zdroju, minimalna
szerokość korytarza K/WISŁA - LPK wynosi 300 m - pomiędzy Goczałkowicami-Zdrojem
a Czechowicami - Dziedzicami, w rejonie przepraw mostowych przez Wisłę.
Jak stwierdzono w prognozie projektu obowiązującego studium, korytarz teriologiczny K/WISŁA –
LPK zajmuje w Goczałkowic-Zdroju około 526 ha (do granicy z gminą Pszczyna w Rudołtowicach).
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Szerokość korytarza jest zróżnicowana - od 1550 m w części zachodniej do 300 - 350 m
we wschodniej części gminy. Korytarz K/WISŁA - LKP rozpoczyna się w rejonie zapory czołowej
Zbiornika Goczałkowickiego. Biorąc pod uwagę wzajemne położenie kompleksu lasów w dolinie
Bajerki i doliny Wisły, newralgiczne znaczenie dla możliwości migracji zwierząt z tego kompleksu
leśnego w kierunku wschodnim ma położony w gminie Czechowice-Dziedzice "naprowadzający"
odcinek korytarza o szerokości około 100 - 150 m oraz jego południowo - zachodni narożnik, w którym
zwierzęta migrujące z południa mogą zmienić kierunek wędrówki na wschodni i dalej - południowa
część korytarza leżąca w międzywalu Wisły.
W dotychczasowym studium wyznaczono w obrębie korytarza niespełna 15 ha nowych terenów
możliwych do zabudowy lub do przeznaczenia pod zieleń urządzoną (co stanowi mniej niż 3% ogólnej
powierzchni korytarza), w tym 13 ha terenów stanowiących kierunkową rezerwę terenową dla rozwoju
usług turystyki (R/UT) i zieleni urządzonej (R/ZP). Projekt zmiany studium przewiduje możliwość
przeznaczenia dodatkowo 0,55 ha gruntów rolnych pod zabudowę. Projektowane zmiany
w kierunkach przeznaczenia terenów w obrębie korytarza nie wpłyną jednak w sposób istotny na jego
szerokość, drożność i możliwości funkcjonowania. Zachowane zostaną główne elementy korytarza stawy hodowlane i zbiorniki wodne o innych funkcjach, sieć rzeczna, lasy oraz zadrzewienia, a także
położone w obrębie doliny Wisły tereny rolnicze, w tym łąki i tereny podmokłe - dogodne warunki dla
migracji zwierząt występować będą przede wszystkim w południowym fragmencie korytarza, wzdłuż
Wisły i południowych brzegów stawów hodowlanych.
Nadal głównymi przeszkodami w obrębie korytarza pozostaną linia kolejowa nr 139 i droga
krajowa nr 1: szerokość korytarza mierzona w świetle koryta Wisły wynosi - w ciągu drogi krajowej 90 m, w ciągu linii kolejowej - 70 m.
Rekomendowany, dopuszczalny sposób kształtowania zagospodarowania obszaru nr 1
W celu minimalizacji potencjalnego negatywnego wpływu rozwoju zabudowy na północ od stawu
Zabrzeszczak I (w tym w obrębie obszaru nr 1, objętego zmianą studium) na funkcjonowanie
korytarza ekologicznego, a także na siedliska zwierząt, należy - w zakresie ustaleń planistycznych:
określić w planie miejscowym w odpowiednich proporcjach wskaźniki i parametry urbanistyczne,
pozwalające na ograniczenie stopnia zabudowy tego obszaru (w zakresie powierzchni możliwej
do przeznaczenia pod zabudowę i jej intensywności oraz wymaganego udziału powierzchni
biologicznie czynnej [na odpowiednio wysokim poziomie]), a także - we właściwy sposób ustalić
lokalizację nieprzekraczalnej linii zabudowy (zasięgu zabudowy), tak, by możliwe było ukształtowanie
odpowiednio szerokiej strefy ekotonowej na granicy ze stawem Zabrzeszczak I i gruntami rolnymi
z drobnopowierzchniowymi lasami i pasmami zadrzewień.
Spośród rodzajów przeznaczenia terenów w odniesieniu do obszaru nr 1 w planie miejscowym
można ustalić wyłącznie przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, bez
jakiejkolwiek funkcji towarzyszącej (usługowej), o niskim wskaźniku intensywności zabudowy oraz
o niskiej wysokości zabudowy (do 10 m). Parametry i wskaźniki urbanistyczne należy ustalić na
poziomie niższym niż przyjęty w studium dopuszczalny poziom maksymalny (zgodnie z ustaleniem
studium, wskazującymi, że w planach miejscowych - biorąc pod uwagę lokalne uwarunkowania wskaźniki te należy różnicować w zależności od położenia terenu, w szczególności przyjmując
wskaźniki o mniejszych wartościach w zakresie intensywności zabudowy i maksymalnej powierzchni
zabudowy).
Maksymalna powierzchnia zabudowy w obrębie obszaru nr 1 (pow. 0,55 ha, prostokąt
o wymiarach 68 m na 79-84 m) powinna wynosić nie więcej niż 10-12% obszaru (550 - 660 m2),
maksymalna intensywność zabudowy - na poziomie nie większym niż 0,2 - 0,25, natomiast udział
powierzchni biologicznie czynnej powinien wynosić co najmniej 70% (0,39 ha). Zapewni to racjonalną
możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a jednocześnie zagwarantuje
zachowanie dominującego udziału terenów otwartych. Należy również ustalić odpowiednią lokalizację
nieprzekraczalnej linii zabudowy - w sposób pozwalający na maksymalnie odsunięcie zabudowy
od stawu Zabrzeszczak I - w odległości co najmniej 25 m od południowej granicy obszaru nr 1
(co zapewni usytuowanie zabudowy od linii brzegu stawu w odległości co najmniej 80-90 m).
Należy również wykorzystać przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w celu ustalenia zakazu budowy ogrodzeń lub określenia zasad sytuowania i gabarytów ogrodzeń
oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane ogrodzenia - zapewniając
możliwość migracji zwierząt (w tym z wykorzystaniem przepisów wprowadzonych ustawą z dnia
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774). Ogrodzenia w przypadku ich stosowania nie mogą stanowić
trwałej bariery dla mniejszych zwierząt (ogrodzenia na całej długości lub w wielu miejscach powinny
mieć prześwity o odpowiedniej średnicy).
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4.4.3. Wpływ na obszary i obiekty proponowane do ochrony na podstawie
ustawy o ochronie przyrody
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy zapewniają ochronę wartości przyrodniczych dla
których postulowane jest wprowadzenie ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Obszar nr 1 znajduje się częściowo w obrębie proponowanego zespołu przyrodniczokrajobrazowego Dolina Wisły, którego granica w tym rejonie jest zbliżona do granicy korytarza
ekologicznego. Obszar nr 2 leży na południe od proponowanego do ochrony w różnych
opracowaniach rejonu ujściowego odcinka Potoku Goczałkowickiego w formie użytku ekologicznego
(Pióropusznik). Poza obszarami objętymi zmianą studium zlokalizowane są również drzewa
proponowane jako pomniki przyrody.

4.4.4. Wpływ na pozostałe ekosystemy
Wpływ projektu studium na podstawowe dla ochrony przyrody i bioróżnorodności ekosystemy
(Zbiornik Goczałkowicki, stawy hodowlane), a także na fragmenty innych ekosystemów znajdujących
się w obrębie obszarów podlegających ochronie przedstawiono we wcześniejszych rozdziałach.
Lasy i tereny zadrzewione. Obszary objęte zmianą studium nie obejmują gruntów leśnych
i zadrzewionych, a w większości pozbawione są także większych zakrzaczeń. Przeznaczenie gruntów
pod zabudowę nie będzie wymagało w związku z tym usunięcia drzew (w tym drzew rosnących
wzdłuż granic obszaru nr 1 i 3). Nie naruszy to w związku z tym przyjętej w obowiązującym studium
zasady zachowania gruntów leśnych (nie wyznaczono obszarów wymagających zmiany
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne), a także nakazu uwzględniania w planach
miejscowych drobnopowierzchniowych lasów, położonych poza wydzielonymi na rysunku studium
obszarami leśnymi, jak również zasady przestrzegania zakazu lokalizowania zabudowy bliżej niż 12 m
od granicy lasu oraz zasady unikania przeznaczenia terenów w bezpośrednim sąsiedztwie lasu na
funkcje mogące wywierać negatywny wpływ na lasy. Obszary zmian studium nie były także
przeznaczone do zalesienia - studium dotychczasowe nie przewiduje bowiem zwiększania
powierzchni leśnej na istotną skalę, w tym z uwagi na wymogi ochrony obszaru Natura 2000 Dolina
Górnej Wisły oraz ze względu na w większości wysoką klasę gleb.
Wpływ na doliny cieków i wody. Obszary objęte zmianą studium nie obejmują powierzchni
wodnych. W stosunku do obszar nr 1, położonego w bliskim sąsiedztwie rowów wodnych, obowiązuje
obowiązek zachowania w planach miejscowych pasm terenów niezabudowanych o szerokości 5 m
od brzegów cieków i zbiorników wodnych, które należy przeznaczyć pod zieleń naturalną lub
kultywowaną. Dla obszaru nr 1 ustalono, jako jeden z warunków jego możliwego zainwestowania
ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości co najmniej 25 m od południowej granicy
obszaru. Odpowiednie kształtowanie zabudowy nie powinno naruszyć przyjętej zasady zachowania
otwartego charakteru dolin cieków w miejscach dotąd niezabudowanych oraz ochrony cieków,
odwadniających m.in. stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne. Zagospodarowanie obszaru nr 1 nie
może także naruszać obowiązku swobodnego dostępu do wód powierzchniowych, zgodnie
z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących.
Wpływ na grunty rolne. Realizacja projektu zmiany studium spowoduje zwiększenie powierzchni
gruntów rolnych możliwych do przeznaczenia pod zabudowę i innego rodzaju zainwestowanie
o niewielką w skali gminy powierzchnię 1,46 ha. Stanowią je grunty rolne przeciętnych i niskich klas
bonitacyjnych, w przewadze gruntów ornych IV klasy, nie podlegających ochronie na podstawie
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Ogólnie, obowiązujące studium i projekt jego zmiany
przewidują możliwość przeznaczenia ograniczonej powierzchni gruntów rolnych na cele nierolnicze,
w głównej mierze zgodnie z obowiązującym planem miejscowym, przede wszystkim w północnej
części gminy, leżącej w strefie C ochrony uzdrowiskowej oraz poza obszarami Natura 2000.
Realizacja niektórych zmian w przeznaczeniu terenów, określonych w obowiązującym studium,
możliwa będzie po uzyskaniu zgody właściwego organu na przeznaczenie łącznie około 48 ha
gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze, położonych w strefie B i C ochrony uzdrowiskowej
(powierzchnia ta może ulec zmniejszeniu w związku ze zmianami w ustawie o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, zgodnie z którymi "nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw
rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne
klas I-III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki: co najmniej połowa powierzchni każdej
zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, położone są nie dalej niż 50 m
od granicy najbliższej działki budowlanej i 50 metrów od drogi publicznej, a ich powierzchnia nie
przekracza 0,5 ha").
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Jak oceniono w prognozie oddziaływania na środowisko projektu obowiązującego obecnie
studium, przeznaczenie pod zabudowę terenów dotąd niezainwestowanych spowoduje niewielkie
jedynie zubożenie różnorodności biologicznej obszaru gminy. Skala tego oddziaływania nie ulegnie
istotnej zmianie w wyniku realizacji projektu zmiany studium z uwagi na niewielką powierzchnię
gruntów dodatkowo możliwych do zainwestowania. Obszary nr 2 i 3 obejmują użytki o niewielkiej
różnorodności biologicznej, stanowiące siedliska o ograniczonym znaczeniu dla zwierząt. Wyjątek
stanowi obszar nr 1, położony w części gminy ze znacznym udziałem gruntów rolnych,
drobnopowierzchniowych lasów i zadrzewień oraz miejsc podmokłych, wykorzystywanych jako
miejsca rozrodu i żerowania przez różne gatunki zwierząt, w tym ptaki, herpetofaunę i drobne ssaki.
Ogólnie, przy wzięciu pod uwagę ustaleń dotychczasowego studium, wkraczanie zabudowy na
grunty rolne będzie rozłożone w długim okresie, a ubytek powierzchni biologicznie czynnej stopniowy,
rekompensowany nowymi terenami zieleni przydomowej i zieleni urządzonej na terenach
zabudowanych. Udział powierzchni biologicznie czynnej powinien być znaczny, odpowiednio
do położenia terenów w strefach ochrony uzdrowiskowej - zgodnie z wymaganiami ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym. Ustawa ta wymaga, aby udział terenów zieleni (powierzchnie gruntu
pokryte roślinnością trwałą lub sezonową [bez wód powierzchniowych]) w strefie „B” wynosił nie mniej
niż 50%, natomiast w strefie „C” procentowy udział terenów biologicznie czynnych powinien wynosić
co najmniej 45%. Dla obszaru nr 1 określono wymagania, zgodnie z którymi powierzchnia biologicznie
czynna powinna stanowić co najmniej 70% obszaru.

4.5. Prognozowany wpływ na wody
Jakość wód. Wpływ projektowanej zmiany studium na stan jakości wód nie spowoduje zauważalnego
wzrostu ilości odprowadzanych ścieków w porównaniu z prognozowanym oddziaływaniem ustaleń
obowiązującego studium na stan jakości wód. W wyniku realizacji nowych inwestycji na terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową, o małej intensywności, wystąpi niewielkie
zwiększenie ilości odprowadzanych ścieków bytowych, co przy założonej uporządkowanej gospodarki
wodno - ściekowej pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego wpływu ścieków na środowisko .
Nie wystąpią zagrożenia związane z powstawaniem i odprowadzaniem ścieków przemysłowych,
ani też zagrożenia dla stanu wód podziemnych w obrębie GZWP nr 346. Przeznaczenie dodatkowych
terenów pod zabudowę jedynie w niewielkim zakresie wiązać się będzie z realizacją nowych dróg,
o niewielkim natężeniu ruchu, w związku z czym nie prognozuje się znaczącego zwiększenia
zagrożenia dla wód powierzchniowych ze strony zanieczyszczeń ropopochodnych.
Jak zaznaczono w prognozie oddziaływania na środowisko projektu obecnie obowiązującego
studium, podstawowe znaczenie będzie mieć odpowiednia do rozwoju zabudowy rozbudowa systemu
kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, a także kanalizacji deszczowej. Przewiduje się
w zakresie odprowadzania ścieków funkcjonowanie urządzeń kanalizacyjnych służących
odprowadzaniu, oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, w tym możliwość ich realizacji na wszystkich
terenach, w zależności od potrzeb związanych z zagospodarowywaniem nowych terenów.
Nie przewiduje się w związku z już rozwiniętym systemem kanalizacji pojawienia się zagrożeń dla
jakości wód związanych z zagospodarowaniem nowych terenów, w tym z uwzględnieniem terenów
wyznaczonych pod zabudowę w obowiązującym studium. Zakłada się, że wszystkie lub zdecydowana
większość nowych budynków będzie podłączana do sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z przepisami
powszechnie obowiązującymi, w przypadku braku kanalizacji sanitarnej - do czasu jej realizacji,
odprowadzanie ścieków komunalnych może odbywać się w inny sposób, zgodny z przepisami
techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach, polegający na
przejściowym gromadzeniu ścieków w zbiorniku bezodpływowym i okresowym transporcie
nieczystości ciekłych na oczyszczalnię ścieków lub na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wody opadowe odprowadzane z powierzchni zabudowanych terenów mieszkaniowych powinny
być w pierwszej kolejności, jeżeli pozwala na to powierzchnia działki, zagospodarowywane poprzez
ich retencjonowanie w obrębie działki i wykorzystanie do nawadniania zieleni.
Ochronie wód sprzyjać powinna przyjęta w obowiązującym studium zasada utrzymania (lub
tworzenia) biologicznej otuliny cieków i zbiorników wodnych o szerokości co najmniej 5 m od brzegów
wód. Obowiązuje ponadto, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, zakaz budowy
ogrodzeń (grodzenia nieruchomości) w odległości mniejszej niż 1,5 od brzegu koryta cieku i brzegu
zbiorników wód publicznych. Ochrona wód powinna być realizowana przede wszystkim poprzez
wypełnianie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki wodno – ściekowej
(zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie się
nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, nakaz podczyszczania
do wymaganych parametrów wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni przed ich odprowadzaniem do kanalizacji, wód powierzchniowych lub ziemi.

42

Progno za odd ziały wania na śr odo wis ko
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice -Zdrój

Warunki odpływu i retencji. Zagrożenie powodziowe. Realizacja obowiązującego studium
i projektu zmiany studium może przyczynić się w dłuższej perspektywie do zmiany warunków odpływu
w zlewniach, przede wszystkim jednak w zlewni Pszczynki w północnej części gminy, dotychczas
w przewadze zajętej przez grunty rolne. Naturalna retencja gruntowa zostanie ograniczona na skutek
wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych (ulic, chodników, parkingów, dachów budynków). Wymagać
to będzie rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Jednocześnie rozwój tej sieci przyspieszy spływ
wód opadowych do cieków. Będą to zjawiska niepożądane z punktu widzenia kształtowania się
przepływów cieków wodnych.
Prognozowane skutki eksploatacji węgla kamiennego mogą powodować wzrost zagrożenia
powodziowego w południowo – wschodniej części gminy, w tym w obrębie obszaru nr 2. Można się
jednak spodziewać, że skutki eksploatacji będą mniejsze od zakładanych w związku z zakazem
eksploatacji węgla kamiennego na terenie gminy uzdrowiskowej. Planuje się ponadto przebudowę
urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej, co powinno się przyczynić do ograniczenia
zasięgu i skali zagrożenia podtopieniem gruntów w tej części gminy. W przypadku całkowitego
zniszczenia wałów przeciwpowodziowych Wisły zagrożona zalaniem będzie część obszaru nr 2 oraz
bezpośrednie otoczenie obszaru nr 1. Niezbędne jest w związku z tym określenie w planie
miejscowym zasad zagospodarowania tych terenów i kształtowania zabudowy, mających na celu
minimalizację potencjalnych strat materialnych.

4.6. Prognozowany wpływ na klimat i powietrze
Planowane w studium i w projekcie zmiany studium przeznaczenie terenów pod zabudowę mogą
powodować wzrost emisji gazów cieplarnianych (pośrednio oddziaływać na klimat w skali globalnej)
oraz wpływać na zmiany mikroklimatyczne.
Skala rozwoju zabudowy, jej charakter (w tym zakaz budowy zakładów przemysłowych) i inne
ograniczone zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym nie będą jednak na tyle istotne, by mogły
spowodować modyfikacje cech topoklimatu gminy, w tym pojawienie się na istotną skalę
niepożądanych cech, takich jak zmniejszenie bezpośredniego promieniowania słonecznego lub
osłabienia wymiany turbulencyjnej powietrza.
Skutki te będą miały charakter odwracalny, krótkotrwały, powtarzający się (emisje z pojazdów
samochodowych i części instalacji) lub sezonowe (instalacje grzewcze). Na terenach usługowych
w północnej części gminy nie jest wykluczone pojawienie się instalacji powodujących emisje
zanieczyszczeń pyłowych, a także liniowych źródeł emisji związanych z budową dróg (w tym drogi
zbiorczej). Zasięg skumulowanego oddziaływania emisji pozostanie lokalny. Charakter zabudowy
gminy (w większości zabudowa niska, wolno stojąca, nie tworząca zwartych pierzei) nie powinien
wpływać na warunki przewietrzania terenów. Poprawa sytuacji w zakresie jakości powietrza
atmosferycznego może nastąpić na skutek wprowadzania w planach miejscowych nakazu stosowania
wysokosprawnych kotłów niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w budowanych i rozbudowywanych
obiektach. Zasadę taką przewidują ustalenia studium.
W planach miejscowych należy formułować wymagania - dotyczące zaopatrywania mieszkań
w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej niskiej emisji - polegające na nakazie stosowania
niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w budowanych bądź rozbudowywanych obiektach.
Indywidualne źródła ciepła oparte na spalaniu paliw stałych powinny spełniać kryteria energetyczno emisyjne na znak bezpieczeństwa ekologicznego klasy A dla kotłów małej mocy na paliwa stałe, zaś
wodne kotły grzewcze opalane paliwami ciekłymi lub gazowymi powinny spełniać wymagania
dotyczące efektywności energetycznej określone w przepisach o systemie oceny zgodności. Przepisy
odnoszące się do efektywności energetycznej wodnych kotłów grzewczych gazowych i olejowych
obowiązują powszechnie, wprowadzanie do obrotu nowych urządzeń niespełniających standardów
jest zabronione. Ustalenia studium mają zatem znaczenie w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe.
Skala emisji gazów cieplarnianych będzie zależna w głównej mierze od stopnia intensyfikacji
zabudowy mieszkaniowej oraz charakteru prowadzonych działalności gospodarczych. W związku
z nakazem stosowania niskoemisyjnych urządzeń grzewczych w nowych budynkach, na terenach
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową nie powinny powstawać emitory
zanieczyszczeń powodujących przekraczanie dopuszczalnych poziomów benzo(a)pirenu i pyłu
zawieszonego.
Perspektywy stosowania na większą skalę odnawialnych źródeł energii są niewielkie. Może
zwiększyć się udział energii cieplnej wytwarzanej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz
pomp ciepła. Ustalenia studium nie wykluczają także możliwości zwiększenia zasięgu sieci
ciepłowniczej lub budowy takiej sieci. W studium wyznaczono ponadto obszary, na których mogą być
rozmieszczone urządzenia wytwarzające energię ze odnawialnych źródeł energii o mocy
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przekraczającej 100 kW (na poszczególnych terenach istnieje także możliwość lokalizacji obiektów
i urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy nieprzekraczającej 100 KW).
Ogólnie, można się jednak spodziewać, że w krótkiej perspektywie wytwarzanie energii cieplnej,
jeśli nie zostaną wprowadzone regulacje prawne powszechnie obowiązujące, realizowane będzie
z powodów ekonomicznych nadal głównie w oparciu o spalanie węgla kamiennego w paleniskach
domowych. Ograniczenie zagrożenia zależy od wdrożenia i egzekwowania przepisów dotyczących
utrzymania porządku i czystości w gminach oraz gospodarki odpadami, a także od kontynuacji
programu ograniczania niskiej emisji. Działania w tym zakresie pozostają jednak poza regulacjami
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wpływ na jakość powietrza może mieć
również wymagany przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym znaczący udział powierzchni
biologicznie czynnej w powierzchni poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej.
Niezbędne jest także stosowanie rozwiązań określonych w programach ochrony powietrza oraz
działań krótkoterminowych w zakresie redukcji emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej.
Pozytywny wpływ na jakość powietrza może mieć także ograniczenie ruchu drogowego na drodze
krajowej nr 1 w związku z planowaną budową drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Mysłowice, która
powinna przejąć część ruchu drogowego, zwłaszcza pojazdów ciężarowych.

4.7. Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi i zasoby naturalne
4.7.1. Prognozowany wpływ na powierzchnię ziemi
Wpływ realizowanych na podstawie obowiązującego studium i projektu zmiany studium inwestycji
na powierzchnię ziemi nie będzie istotny, głównie z uwagi na mało urozmaiconą rzeźbę terenu.
Budowa większości budynków mieszkalnych i usługowych może powodować jedynie niewielkie,
miejscowe przekształcenia powierzchni ziemi, polegające na zmianie ukształtowania terenu wskutek
przemieszczania wierzchnich warstw gruntów oraz likwidacji lub zaburzaniu profili glebowych,
w przypadku obszarów objętych zmianą studium nie należących jednak do gleb o wysokich klasach
bonitacyjnych. Przekształcenia rzeźby terenu występujące najpowszechniej będą związane
z wykonywaniem wykopów pod fundamenty lub podpiwniczenia wraz z ewentualnym formowaniem
form mikrorzeźby dla zagospodarowania gruntu z wykopów budowlanych. Nie należy się spodziewać,
w związku z niewielkim nachyleniami terenu, konieczności znaczących niwelacji powierzchni działek
budowlanych.
Usunięcie profilu glebowego i zmiany ukształtowania powierzchni ziemi w miejscach posadawiania
budynków oraz wprowadzania powierzchni utwardzonych zasadniczo można uznać za nieodwracalne.
Zaburzenia profilu gleby w związku z prowadzoną budową, w miejscach gdzie pozostanie
powierzchnia biologicznie czynna - na której przywrócona zostanie szata roślinna, będą miały
charakter długotrwały, lecz odwracalny, co jest szczególnie istotne w przypadku obszaru nr 1, dla
którego wymaga się, by powierzchnia biologicznie czynna stanowiła co najmniej 70% jego
powierzchni. Projektowana zmiana studium nie zakłada konieczności realizacji dróg, których realizacja
wymagałaby wykonywania większych nasypów lub wkopów. Nie jest jednak wykluczona konieczność
niewielkiego podniesienia rzędnej terenu w obrębie obszaru nr 2, narażonego na zalanie w wyniku
całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych (a także na skutek eksploatacji węgla
kamiennego), a częściowo także w obrębie obszaru nr 1. Przekształcenia te nie mogą jednak
powodować zakłócenia warunków odpływu wód powierzchniowych.
Niezależny od ustaleń studium wpływ na powierzchnię ziemi mieć będą również prognozowane
skutki eksploatacji surowców - torfu (tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach po eksploatacji
borowiny), a przede wszystkim - eksploatacji węgla kamiennego.
Obszary objęte zmianą studium nie są narażone na osuwanie się mas ziemnych, w związku
z czym nie było potrzeby formułowania zasad ochrony ziemi przed ruchami masowymi w tym
względzie.
W zakresie gospodarki odpadami można spodziewać się niezauważalnego w skali gminy
zwiększenia ilości odpadów komunalnych, w tym związanych z pielęgnacją zieleni na obszarach
objętych zmianą studium. W obowiązującym studium uwzględniono konieczność zapewniania
w planach miejscowych możliwości realizacji urządzeń (obiektów) budowlanych służących
prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, w tym gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, wymaganego ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

4.7.2. Prognozowany wpływ na zasoby naturalne
Ustalenia projektowanych zmian studium, podobnie jak dotychczasowego dokumentu, nie mają
wpływu na podstawowe zasoby naturalne gminy, do których należą, oprócz wód podziemnych
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i powierzchniowych, udokumentowane złoża kopalin - naturalnych surowców leczniczych oraz węgla
kamiennego i metanu (wszystkie udokumentowane złoża ujawniono w studium oraz granice
istniejących obszarów i terenów górniczych, obszary, dla których wyznacza się w złożu filar ochronny,
obszar problemowy, nie zaszły w tym zakresie zmiany). Przewidywane zmiany w kierunkach
zagospodarowania terenów nie wpływają na ochronę złóż kopalin, polegającą zgodnie z przepisami
na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz na kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym
towarzyszących. Dotychczasowe studium i projekt jego zmiany zapewniają możliwość eksploatacji
kopalin, zgodnie z udzielonymi koncesjami. Nie wprowadza się ograniczeń, które mogłyby utrudnić
dostęp do złóż kopalin, bądź uniemożliwiać ich eksploatację, zgodnie z przepisami powszechnie
obowiązującymi. Nie uległy zmianie ogólne postanowienia dotychczasowego studium, zgodne
z przepisami powszechnie obowiązującymi, podkreślające, że przedsiębiorca, uprawniony
na podstawie koncesji do wydobywania kopaliny i prowadzenia robót górniczych w granicach obszaru
górniczego jest zobowiązany do podejmowania środków niezbędnych do ochrony zasobów złoża oraz
środków ograniczających szkody w środowisku (służących m.in. ochronie powierzchni ziemi oraz wód
powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych
oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze).

4.8. Prognozowany wpływ na zabytki, krajobraz i dobra materialne
Zabytki. Obszary objęte zmianą studium nie obejmują zabytków, ani też stanowisk archeologicznych.
Nie wystąpi w związku z tym zmiana dotychczas prognozowanego wpływu ustaleń obowiązującego
studium na zabytki (obiekty wpisane do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków),
ocenionego jako znacząco pozytywny, bezpośredni i długoterminowy. Projektowana zmiana studium
nie wprowadza również zmian w określonych w studium wytycznych do określania zakresu ochrony
dla poszczególnych obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub grup tych obiektów, kierując
się wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ani w zakresie wyznaczonych stref ochrony
konserwatorskiej, którymi objęto rejony koncentracji zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków
oraz tereny stanowiące otulinę obiektów wpisanych do rejestru oraz zasad uwzględniania w planach
miejscowych miejsc pamięci wpisanych do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych
miejsc pamięci województwa śląskiego, prowadzonej przez wojewodę.
Krajobraz. Ocena krajobrazu w kategoriach estetycznych (jako zbiór bodźców, oddziałujących na
różne zmysły użytkownika [wzrok, a także słuch i węch]) ma charakter subiektywny. Przyjmuje się
jednak powszechnie, że o atrakcyjności krajobrazu decyduje występowanie takich komponentów, jak
urozmaicona rzeźba oraz użytkowanie terenów - w szczególności występowanie mozaiki lasów i wód
oraz możliwość percepcji krajobrazu (zakres widoków, punkty kluczowe, ciągi widokowe, pozwalające
na obserwację rozległych przestrzeni lub specyficznych elementów liniowych).
Krajobraz gminy, oceniony ogólnie jako posiadający istotne walory estetyczne, jest wewnętrznie
zróżnicowany, a ważne elementy z tego punktu widzenia, występują tylko na niektórych fragmentach
obszaru gminy. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma południowy fragment gminy, obejmujący
dolinę Wisły. Decyduje o tym fakt, że tylko w tym rejonie występują składniki krajobrazu decydujące
o jego znaczących walorach estetycznych - mozaika powierzchni wodnych (stawy, Zbiornik
Goczałkowicki, koryto Wisły i starorzecza) oraz lasów i pasm zadrzewień, z punktami i ciągami
widokowymi na rozległą panoramę pasma Beskidów. Zagospodarowanie obszaru nr 1, położonego
w południowej części gminy, może w niewielkim stopniu zakłócić otwarty charakter krajobrazu.
W związku z tym, że dopuszczalna na tym obszarze będzie tylko zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, o niewielkiej wysokości, przy uwzględnieniu wymaganego co najmniej 70% udziału
powierzchni biologicznie czynnej, zakłócenie to nie spowoduje trwałego zaburzenia krajobrazu.
Obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy zabudową a rejonem stawu Zabrzeszczak
zapewni możliwość postrzegania rozległych wnętrz krajobrazowych z grobli stawów hodowlanych, na
południe od Kanału Rybackiego (zachowany zostanie krawędź widokowa wzdłuż grobli stawów
z publicznym dostępem do miejsc, z których krajobraz doliny Wisły jest najlepiej eksponowany.
Wpływ projektowanej zmiany studium na obszarach nr 2 i 3 nie spowoduje zauważalnych zmian
w krajobrazie środkowej części gminy, prezentującym krajobraz kulturowy, o przeciętnych walorach.
Dobra materialne. Realizacja zarówno obowiązującego studium, jak i projektowanych zmian tego
dokumentu spowoduje długotrwałe, skumulowane, pozytywne skutki wyrażające się we wzroście
zasobów materialnych i ich wartości ekonomicznej. Projekt zmiany studium przewiduje dodatkową
możliwość powstania zabudowy oraz rozwoju działalności usługowej (w obrębie obszaru nr 2 i 3).
Zmiany te nie wiążą się z koniecznością wyburzeń budynków i innych obiektów budowlanych,
podobnie jak w większości przypadków w obowiązującym studium (zmiany w przeznaczeniu lub
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zagospodarowaniu terenów nie będą w zdecydowanej większości powodować przypadków
konieczności likwidacji istniejącej zabudowy).
Negatywne oddziaływania na zasoby materialne mogą wystąpić jedynie w niewielkim zakresie
w fazie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych w otoczeniu tych budynków. W obrębie
obszaru nr 3 wymagana jest bezwzględnie podłączenie budynków do sieci wodociągowej w związku
z położeniem obszaru w strefie 150 m od granicy planowanego cmentarza komunalnego, a także
ograniczenie zagospodarowania terenu w związku z przebiegającą w południowej części obszaru linii
elektroenergetycznej średniego napięcia.
Niekorzystny wpływ na niektóre dobra materialne, w tym w obrębie obszaru nr 2, mogą jednak
wywoływać skutki eksploatacji węgla kamiennego, niezależnej od ustaleń studium.

4.9. Prognozowany wpływ na ludzi
4.9.1. Hałas i wibracje
Hałas. Realizacja projektu zmiany studium może jedynie lokalnie spowodować pogorszenie klimatu
akustycznego, przede wszystkim w czasie budowy obiektów budowlanych, kiedy można spodziewać
się krótkotrwałych, powtarzających się oddziaływań akustycznych. Skala uciążliwości akustycznej
nowych form użytkowania terenu będzie zależeć od długości realizacji określonych obiektów
budowlanych, a także od ich funkcji. W przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej i większości
usługowej należy spodziewać się mało istotnych – w dłuższym okresie – uciążliwości akustycznych.
Z reguły, inwestycje te powstawać będą pojedynczo - na terenach wyznaczonych w obowiązującym
studium i w zmianie studium, w oddaleniu i nie będą powodować kumulacji hałasu na istotną skalę.
Rodzaj usług na obszarze nr 2 (salon samochodowy) nie powoduje nadmiernych uciążliwości
akustycznych. Zmiana przeznaczenia obszarów objętych zmianą studium nie spowoduje oddziaływań
akustycznych w stosunku do strefy A ochrony uzdrowiskowej.
W stosunku do obszarów objętych zmianą studium obowiązują określone w studium wytyczne
do planów miejscowych w zakresie zasad zagospodarowania terenów, uwzględniające konieczność
ochrony przed hałasem, w tym wynikająca z przepisów ogólnie obowiązujących – konieczność
kwalifikowania w planach miejscowych terenów ze względu na standardy akustyczne
do odpowiednich grup terenów w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku.
Wibracje. Oddziaływania wibracyjne mogą występować z reguły w fazie realizacji większych obiektów
budowlanych. W obrębie obszarów objętych zmianą studium ze względu na rodzaj obiektów
budowlanych oddziaływania te są mało prawdopodobne. 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.

4.9.2. Emisja niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego
W wyniku realizacji projektu zmiany studium, podobnie jak w przypadku ustaleń obowiązującego
studium, nie nastąpi wzrost zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. Możliwe
do lokalizacji na obszarach zmiany studium inwestycje z zakresu łączności publicznej są niezależne
od ustaleń planistycznych. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej jest dopuszczalna
niezależnie od ustaleń dokumentów planistycznych, z wyjątkiem strefy A ochrony uzdrowiskowej,
a w niektórych przypadkach także strefy B ochrony uzdrowiskowej – na podstawie ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880),
z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku. Według przepisów cyt. ustawy, plan miejscowy „nie może
ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy
o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi”. Jeżeli
plan miejscowy nie wskazuje lokalizacji inwestycji tego rodzaju, za niesprzeczne z lokalizacją
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej uznaje się przeznaczenie terenu na cele
m.in. rolnicze, leśne i usługowe, a na cele zabudowy jednorodzinnej - niesprzeczne z lokalizacją
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. Dla urządzeń telekomunikacyjnych
zasięg możliwych przekroczeń wartości dopuszczalnych jest określany w raportach oddziaływania na
środowisko. W przypadku stacji bazowych wynosi on na ogół od 30 do 100 m w poziomie oraz
od 10 do 40 m w pionie.
Zakłada się jednak, że poziom promieniowania w dającej się przewidzieć perspektywie powinien
utrzymać się na poziomie zbliżonym do obecnego (w Goczałkowicach-Zdroju nie stwierdzono
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przekroczenia norm dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach
dostępnych dla ludności).
W obrębie obszarów nr 2 i 3, objętych zmianą studium, przebiegają sieci elektroenergetyczne
średniego napięcia. Dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych brak jest przepisów określających
strefy ich ponadnormatywnego oddziaływania. Zmiany zagospodarowania terenu należy projektować
w oparciu o odpowiednie normy oraz przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska i Rozporządzenia
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) - odnoszące się do oddziaływania na ludzi. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego
studium, w planach miejscowych należy wyznaczać pasy ograniczonej zabudowy mieszkaniowej
i innej dostępnej dla ludności wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego
i średniego napięcia.

4.9.3. Ryzyko narażenia ludzi na skutki poważnych awarii
Realizacja ustaleń obowiązującego studium oraz projektowanej zmiany studium (ze względu na
rodzaj możliwego zagospodarowania terenów) nie spowoduje wzrostu istniejącego stopnia narażenia
ludzi na skutki poważnych awarii. Obszary objęte zmianą studium nie znajdują się w zasięgu ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Obecnie, ryzyko to związane jest ze zlokalizowanymi
w północnym fragmencie gminy, na granicy z Pszczyną, sąsiadującymi z sobą zakładami zaliczonymi
do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej: Linde Gaz Sp. z o.o.
oraz Zakład Produkcji Wody Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA.
Obszary objęte zmianą studium nie są położone w zasięgu strefy od drogi krajowej nr 1 i linii
kolejowej nr 139, którymi przewozi się materiały niebezpieczne, narażonej na możliwość wystąpienia
poważnej awarii na skutek kolizji drogowej lub kolejowej z udziałem pojazdów przewożących
substancje niebezpieczne, a także w przypadku rozszczelnienia autocystern lub cystern kolejowych.
Zasięg pożaru lub wybuchu i ich rozprzestrzenianie są zależne od rodzaju substancji. Potencjalny
zasięg oddziaływania wybuchu i pożaru substancji (np. chlor, propan – butan) może sięgać 300 m
od miejsca wypadku. Ponadto, obszar nr 2 znajduje się w zasięgu promieniu 500 m od granicy strefy
A ochrony uzdrowiskowej, w której obowiązuje zakaz lokalizacji stacji paliw.

4.9.4. Warunki do rekreacji i wypoczynku
Nie ulegną zauważalnemu ograniczeniu ustalone w dotychczasowym studium warunki do rekreacji
i wypoczynku. Projekt zmiany studium przewiduje zmniejszenie w obrębie obszaru nr 2 powierzchni
terenów przeznaczonych pod zieleń urządzoną o pow. 0,34 ha, jednak skala tego uszczuplenia
(o niespełna 8% w stosunku do powierzchni obszaru zieleni) nie spowoduje ograniczenia
wydzielonych w studium obszarów zieleni urządzonej (ZP) obejmujących powierzchnię blisko 26 ha.
Ponadto, na zieleń urządzoną składają się inne tereny w obrębie gminy, w tym w strefie A ochrony
uzdrowiskowej o pow. 14 ha, które w planie miejscowym muszą być przeznaczone na ten cel.
W strefie A - na obszarach lecznictwa uzdrowiskowego mogą być wyznaczane w planach
miejscowych także inne tereny zieleni urządzonej, a także obszar (R/ZP) stanowiący rezerwę dla
rozwoju zieleni urządzonej o pow. blisko 6 ha.
Nie ulegną również zmianie inne ustalenia studium, przewidujące możliwość kształtowania zieleni
urządzonej (w tym urządzenia rekreacyjne lub służące turystyce) w ramach terenów zainwestowanych
(sportu i rekreacji, zabudowy mieszkaniowej i usługowej, lecznictwa uzdrowiskowego), a także na
terenach otwartych (lasów, rolniczych oraz zieleni ekologicznej). Gwarantuje to, przy uwzględnieniu
istniejących terenów zieleni (zwłaszcza Parku Zdrojowego), odpowiednią dla potrzeby gminy
powierzchnię zieleni, w tym w związku z jej funkcją uzdrowiskową.

4.10. Ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Uwagi dotyczące
rozwiązań alternatywnych
Ryzyko wystąpienia oddziaływań skumulowanych. Nie prognozuje się możliwości wystąpienia
kumulacji negatywnych zjawisk związanych z procesem zagospodarowywania sąsiadujących z sobą
terenów na obszarze Goczałkowic-Zdroju.
Możliwe przedsięwzięcia na obszarze gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie ze względu na ich
charakter, stopień uciążliwości i powierzchnię terenu tych inwestycji, nie powinny powodować na
zauważalną skalę kumulacji negatywnej presji na środowisko. Zjawiska takie mogą wystąpić w skali
jedynie ściśle lokalnej, głównie w fazie realizacji zabudowy i związanej z nią infrastruktury drogowej
i technicznej.
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Rozwiązania alternatywne. Konieczność rozpatrywania rozwiązań alternatywnych w stosunku
do rozwiązań zawartych w projekcie ocenianego dokumentu (a także rozwiązań kompensujących),
zachodzi w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia znaczących negatywnych oddziaływań
(w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku […]) na obszar
Natura 2000.
Ocena wpływu realizacji obowiązującego studium i projektu zmiany studium na cele ochrony
obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Wisły oraz Zbiornik Goczałkowicki - ujście Wisły i Bajerki możliwość taką wykluczyła. Dokumenty te nie zawierają ustaleń mogących znacząco negatywnie
oddziaływać na te obszary. Nie pojawiła się w związku z tym potrzeba rozpatrywania rozwiązań
alternatywnych w stosunku do rozwiązań zawartych w projekcie dokumentu, zaś formułowanie
alternatyw dla proponowanych w ocenianym dokumencie działań nie miało logicznego uzasadnienia.

5. Uwagi dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
Ze względu na położenie Goczałkowic-Zdroju w znacznym oddaleniu od najbliższej granicy
państwowej oraz z uwagi na miejscowy charakter planowanych przedsięwzięć nie istnieje jakiekolwiek
prawdopodobieństwo wystąpienia w wyniku realizacji studium z 2014 r. i obecnie projektowanych
zmian tego dokumentu oddziaływań transgranicznych w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach na
środowisko. W związku z powyższym, nie wystąpiła konieczność przeprowadzenia postępowania,
o którym mowa w art. 104 cyt. ustawy.

6. Uwagi w zakresie rekomendowanych rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko
Prognoza zawiera rekomendowane rozwiązania mające na celu zapobieganie lub minimalizację
potencjalnych negatywnych oddziaływań planowanego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową
obszaru nr 1, objętego projektem zmiany studium.
Obszar nr 1 znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły oraz korytarza
migracyjnego dla dużych ssaków kopytnych K/Wisła - Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie. W prognozie
ustalono dla tego obszaru wymagane w planie miejscowym dopuszczalne przeznaczenie tego
obszaru (jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, bez funkcji towarzyszących) oraz
zasady określania w planie miejscowym sposobu zagospodarowania i zabudowy obszaru
(usytuowanie linii zabudowy, maksymalne parametry i wskaźniki zabudowy - intensywność zabudowy
i jej powierzchnię oraz wysokość zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej oraz
zasady dotyczące realizacji ogrodzeń). Respektowanie tych zasad powinno wyeliminować zagrożenie
nadmiernie negatywnego oddziaływania na środowisko.
Rekomendacje te są zgodne ze stwierdzoną w projekcie zmiany studium (załącznik tekstowy nr 2
- uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego) koniecznością dostosowania dla tego obszaru
szczegółowych zasad kształtowania zagospodarowania terenu (określanych na etapie sporządzania
planu miejscowego) do wymagań związanych z jego położeniem w obrębie OSO Dolina Górnej Wisły
oraz korytarza migracyjnego dla dużych ssaków kopytnych.

7. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu
W związku z tym, że realizacja studium następuje poprzez sporządzanie planów miejscowych
zawierających ustalenia zgodne z ocenianym dokumentem, skutki realizacji projektu zmiany studium
wyrażać się będą we wpływie na środowisko konkretnych inwestycji, dla których studium wyznacza
ogólne ramy. Oznacza to, że ocenę skutków realizacji studium należy przeprowadzać poprzez
zbadanie wpływu na środowisko planów miejscowych i pozwoleń na budowę. Jest to możliwe
w trakcie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, o której mowa w art. 32 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ocena aktualności studium powinna być
dokonywana nie rzadziej niż raz na cztery lata, co najmniej raz w trakcie kadencji rady gminy).
Cyt. ustawa narzuca obowiązek sporządzania planów miejscowych w zgodności ze studium,
co powinno zapewnić respektowanie w prawie miejscowym polityki przestrzennej, określonej
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w ocenianym dokumencie. Niemniej, w trakcie wspomnianej analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, należy skontrolować skuteczność realizacji dokumentu poprzez zbadanie stopnia
zgodności planów miejscowych, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru nr 1, z ustaleniami studium
w zakresie:
wykorzystania przestrzeni (zasięgu terenów o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach
zagospodarowania);
szczegółowego przeznaczenia terenów, zwłaszcza w zakresie dopuszczalnych funkcji
mieszkaniowych i usługowych oraz dopuszczalnych funkcji towarzyszących;
parametrów i wskaźników urbanistycznych (dopuszczalna intensywność i powierzchnia zabudowy,
minimalny udział terenu biologicznie czynnego, wysokość zabudowy, realizacja ogrodzeń);
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego (nakazy, zakazy, dopuszczenia
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których
mowa w szczególności w art. 72 i art. 73 ustawy – Prawo ochrony środowiska); w szczególności
należy skontrolować stosowanie zasad dotyczących: ochrony zdrowia ludzi przed hałasem,
właściwego rozdzielania funkcji mieszkaniowych od funkcji uciążliwych dla środowiska
zamieszkania, rozwiązań chroniących grunt i wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniem
oraz służących poprawie stanu sanitarnego atmosfery;
granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów;
szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu;
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
W dłuższej perspektywie należy dokonać oceny skutków realizacji obowiązującego studium i projektu
zmiany studium, wykorzystując niektóre wskaźniki dotyczące, m.in., powierzchni terenów zieleni
urządzonej, liczby mieszkańców objętych systemem kanalizacji, czy miejsc parkingowych. Analizę
zgodności wykorzystania przestrzeni należy dokonać metodami GIS, wykorzystując w tym celu
aktualne mapy zasadnicze i zdjęcia lotnicze, a w niektórych przypadkach także wizje terenowe.
W ocenach innych zagadnień wskazane jest skorzystanie z wyników państwowego monitoringu
środowiska oraz informacji o korzystaniu ze środowiska i pomiarów wymaganych przepisami
dotyczącymi ochrony środowiska od zarządzających drogami i linią kolejową.

8. Streszczenie
Prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój, sporządzanego dla trzech
odrębnych przestrzennie fragmentów gminy o łącznej pow. 2,24 ha, jako realizacja uchwały
Nr IV/29/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Goczałkowice-Zdrój, przyjętego uchwałą Nr XLII/277/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia
19 sierpnia 2014 r.
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.
Celem sporządzenia zmiany studium jest umożliwienie wprowadzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji wniosków o zmianę przeznaczenia terenów.
Zmiana studium polega na korekcie rysunku studium w obrębie obszarów objętych zmianą
dokumentu, bez wprowadzania modyfikacji w części tekstowej (z wyjątkiem załączników
przedstawiających uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w obrębie tych obszarów oraz
zawierających objaśnienie przyjętych rozwiązań i syntezę ustaleń zmiany studium). Projektowana
zmiana studium nie wprowadza zmian w przyjętych zasadach zagospodarowania dla poszczególnych
stref i obszarów oraz wytycznych do planów miejscowych, a także katalogu funkcji dopuszczalnych,
jakie można ustalać w tych planach dla terenów o różnym przeznaczeniu.
Zmiana studium dotyczy następujących obszarów: obszar nr 1, pow. 0,55 ha, w rejonie ul. Polnej
(zmiana kierunku przeznaczenia obszarów rolniczych na zabudowę mieszkaniową), obszar nr 2, pow.
1,32 ha, w rejonie ul. Stawowej (przy czym zmiana kierunku przeznaczenia obszaru z terenów zieleni
na usługowe] dotyczy tylko 0,34 ha) oraz obszar nr 3, pow. 0,60 ha, w rejonie ul. Zimowej (zmiana
kierunku przeznaczenia z obszarów rolniczych na obszar zabudowy mieszkaniowej i usługowej).
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Stan środowiska. Obszary objęte zmianą studium położone są we wschodniej części gminy, w jej
środkowym (obszar nr 2 i 3) i południowym (obszar nr 1) fragmencie. Obszary te są zlokalizowane
poza strefą "A" ochrony uzdrowiskowej (Goczałkowice-Zdrój są gminą uzdrowiskową, posiadającą
status uzdrowiska) - mieszczą się w obrębie strefy "B" (obszary nr 1 i 2) i strefy "C" ochrony
uzdrowiskowej (obszar nr 3). Do walorów uzdrowiskowych Goczałkowic-Zdroju należą właściwości
lecznicze naturalnych surowców leczniczych (wody mineralnej i peloidu [borowiny]) oraz klimatu,
mającego właściwości lecznicze w odniesieniu do chorób reumatologicznych i ortopedycznych,
potwierdzone odpowiednimi świadectwami.
Możliwość prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego w Goczałkowicach-Zdroju potwierdził Minister
Zdrowia w decyzji z 2009 r. W decyzji tej stwierdzono jednocześnie nieprawidłowości w zakresie
przekroczenia zmierzonych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dotyczących benzo(α)pirenu, pyłu
zawieszonego i poziomów hałasu, przede wszystkim z drogi krajowej nr 1. Dopuszczalne normy
hałasu prawdopodobnie są przekraczane również na wzdłuż linii kolejowej nr 139. Aktualnie trwa
budowa ekranów akustycznych wzdłuż odcinka drogi krajowej. Obszary objęte zmianą studium nie są
położone w bezpośrednim zasięgu oddziaływania hałasu z drogi krajowej i linii kolejowej.
Obszar nr 2, objęty zmianą studium, leżący w obrębie obszaru i terenu górniczego Czechowice II,
narażony jest na negatywne skutki eksploatacji węgla kamiennego ze złoża Silesia, w tym
powodujące zagrożenie zalania terenów w południowo-wschodniej części gminy i stanowiące
zagrożenie dla naturalnych surowców leczniczych (wody lecznicze zmineralizowane i torfy).
Prognozowany zasięg wpływów eksploatacji może obejmować będzie niemal cały obszar podlegający
deformacjom w przeszłości. Obszary objęte zmianą studium nie znajdują się w zasięgu obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, są jednak częściowo narażone (obszar 2, a także obszar nr 1) na
zalanie w przypadku całkowitego zniszczenia wałów przeciwpowodziowych Wisły. Wały są osłabione
i obniżone na skutek eksploatacji węgla kamiennego.
Obszary objęte zmianą studium znajdują się w Dolinie Wisły, cechującej się niewielkimi
nachyleniami terenu i w większości (poza obszarem nr 3) niekorzystnymi warunkami geologicznoinżynierskimi, wymagającymi szczegółowych badań przydatności podłoża do zabudowy. Obszary,
których dotyczy zmiana studium nie są narażone na osuwanie się mas ziemnych.
Obszary te znajdują się poza zasięgiem udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP) nr 346 „Pszczyna” (stopień zagrożenia części zbiornika położonej pod
obszarem północnego fragmentu gminy jest niski i nie wymaga wyznaczenia obszaru ochronnego).
Obszary objęte zmianą studium zaliczają się do Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP)
Rejonu Małej Wisły (Q-II). W ich obrębie nie znajdują się jednak ujęcia wód podziemnych.
Obszary objęte zmianą studium leżą w bezpośredniej zlewni Wisły (obszar nr 1 i 2) i w zlewni jej
lewego dopływu - Potoku Goczałkowickiego (obszar nr 3). Obszar nr 1 znajduje się w sąsiedztwie
zespołu stawów hodowlanych w dolinie Wisły (staw Zabrzeszczak I), obszar nr 2 leży na zachód
od zbiornika (stawu) Rontok Mały i zbiornika Wydymacz. Stan i potencjał ekologiczny wód
powierzchniowych i podziemnych jest zły lub umiarkowany, w zależności od okresu badań.
Większość gleb na terenie gminy cechuje się dobrą i dość dobrą przydatnością rolniczą. Poziom
zanieczyszczenia gleb jest niski. Na obszarach objętych zmianą studium występują jednak gleby
przeciętnej i niskiej klasy bonitacyjnej, głównie grunty orne klasy IV, a w obrębie obszaru nr 1 także
łąki trwałe klasy V, nie podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Obszar gminy cechują sprzyjające warunki klimatyczne - panuje łagodny klimat umiarkowanie
ciepłego piętra klimatycznego, o korzystnych warunkach termicznych i długim okresie wegetacji roślin.
Występują dobre warunki do klimatoterapii i rekreacji. Stosunkowo krótki jest okres grzewczy (222 dni)
i zalegania pokrywy śnieżnej. Dominują wiatry z kierunku południowo – zachodniego, bardzo słabe
i słabe (o prędkościach 2 - 3 m/s) ze znacznym udziałem ciszy. Topoklimat jest modyfikowany przez
ocieplający wpływ Zbiornika Goczałkowickiego, niekorzystną cechą topoklimatu, głównie w dolinie
Wisły w otoczeniu zbiorników wodnych - jest podwyższona wilgotność względna powietrza i odczucie
parności w czasie cisz pojawiających się latem - uwarunkowania to dotyczą przede wszystkim
obszaru nr 1. Podobnie jak w szerokim otoczeniu, obserwuje się stopniowe zmiany klimatu,
polegające na wzroście średniej temperatury rocznej powietrza, skróceniu trwania zimy oraz na
częstszym występowaniu ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Zachodnia i południowa część obszaru gminy, leżąca w dolinie Wisły, stanowi element struktur
przyrodniczych o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym zapewniających
spójność sieci Natura 2000 oraz cechuje się wysokim stopniem różnorodności biologicznej.
Największa liczba zbiorowisk roślinnych i gatunków zwierząt związana jest ze zbiornikami wodnymi
i terenami podmokłymi, zwłaszcza ze Zbiornikiem Goczałkowickim (szczególnie z jego zachodnią
i południową częścią). Na fragmentach Zbiornika Goczałkowickiego i stawów hodowlanych oraz dolin
Wisły i Bajerki, znajdują się siedliska przyrodnicze należące do typów siedlisk przyrodniczych
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wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000. W granicach obszarów
objętych zmianą studium nie występują cenne zbiorowiska roślinne. Dominują w ich obrębie grunty
orne uprawiane (obszar nr 3 i częściowo obszar nr 1) lub odłogowane, bezpośrednio przylegające
do terenów zainwestowanych (obszar nr 2). Jedynie w przypadku obszaru 1 - jego bezpośrednie
sąsiedztwo cechuje się znacznym stopniem bioróżnorodności.
Południowa i zachodnia część gminy znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 - obszaru
specjalnej ochrony ptaków „Dolina Górnej Wisły” (PLB240001) oraz znajdującego się w jego obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki” (PLH240039).
Spośród obszarów objętych zmianą studium, w granicach obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły"
znajduje się obszar nr 1. Obszary nr 2 i 3 leżą od 400 m do 520 m od granic ostoi.
Zgodnie z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły (Zarządzenie
Nr 37/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 31 grudnia 2013 r.),
przedmiotem ochrony w ostoi jest 20 gatunków ptaków, a do ich siedlisk zaliczono stawy hodowlane,
Zbiornik Goczałkowicki oraz fragmenty lasu Bór. Obszar nr 1 znajduje się poza siedliskami
kluczowymi, jednak położony jest w bliskim sąsiedztwie stawu Zabrzeszczak I.
Większa część gminy, w tym obszary objęte zmianą studium, znajduje się w obrębie rozległego
ponadregionalnego korytarza ornitologicznego, pełniącego w Dolinie Górnej Wisły rolę przystanku
ornitologicznego. Południowa część gminy, w dolinie Wisły, w tym obszar nr 1, objęty zmianą studium,
znajduje się w korytarzu ekologicznym, wyznaczonym dla migracji dużych ssaków kopytnych, łączący
dolinę Wisły z Lasami Pszczyńsko-Kobiórskimi.
Goczałkowice-Zdrój leżą w rejonie o niskiej lesistości, wynikającej z naturalnych cech środowiska
(dobre gleby, położenie w dolinie dużej rzeki), cechującym się występowaniem niewielkich
i rozproszonych lasów. Największym z nich jest Las Bór, położony w dolinie Wisły, pomiędzy
kompleksami stawów Zabrzeszczak i Maciek. Obszary objęte zmianą studium nie obejmują gruntów
leśnych i zadrzewionych (formalnie i faktycznie). W sąsiedztwie obszaru nr 1, w odległości
kilkudziesięciu metrów od jego granicy, występują drobnopowierzchniowe, rozproszone lasy, a także
pasmowe zadrzewienia, w tym wzdłuż Kanału Rybackiego, na południe od granicy obszaru. Pozostałe
obszary, których dotyczy zmiana studium, znajdują się w części gminy pozbawionej większych
zalesień i zadrzewień, pojedyncze drzewa rosną jedynie wzdłuż zachodniej granicy obszaru nr 3.
Większość obszaru gminy, zwłaszcza w dolinie Wisły - pomimo monotonnej rzeźby terenu prezentuje znaczne wartości estetyczne. Decyduje o tym mozaika zróżnicowanych ekosystemów
wodnych (duże powierzchnie wodne), leśnych i rolnych. Charakter rzeźby i zróżnicowane pokrycie
terenu tworzą atrakcyjne, rozległe wnętrza krajobrazowe oraz szerokie otwarcia widokowe na
panoramę doliny Wisły z kompleksem stawów hodowlanych, Zbiornika Goczałkowickiego oraz
Beskidu Śląskiego i Małego. W tym rejonie gminy znajduje się obszar nr 1, objęty zmianą studium.
Prognozowane oddziaływania na środowisko projektu studium.
Wpływ na walory uzdrowiskowe. W wyniku realizacji projektu zmiany studium nie wystąpią
negatywne oddziaływania na walory uzdrowiskowe. Nie uległ zmianie główny cel polityki
przestrzennej,
ustalony w dotychczasowym studium, jakim jest zagwarantowanie trwałości
zasadniczej, uzdrowiskowej funkcji Goczałkowic-Zdroju (zachowanie funkcji leczniczych uzdrowiska,
poprzez takie gospodarowanie terenami, które uwzględnia potrzeby lecznictwa uzdrowiskowego,
ochrony naturalnych surowców leczniczych i warunków naturalnych uzdrowiska). Obszary objęte
zmianą studium położone są poza strefą "A" ochrony uzdrowiskowej i poza jej bliskim sąsiedztwem.
Projekt zmiany studium nie przewiduje możliwości budowy obiektów zakazanych na obszarze
gminy uzdrowiskowej, w szczególności zakładów przemysłowych, ani takich zmian
w zagospodarowaniu terenów, które mogłyby wywierać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska
oraz na jego układ urbanistyczny. Nie uległy również zmianie dotychczas ustalone zasady dotyczące
jakości powietrza atmosferycznego (nakaz stosowania w nowych i modernizowanych budynkach
niskoemisyjnych źródeł ciepła) oraz emisji hałasu.
Wpływ na różnorodność biologiczną, zwierzęta i rośliny oraz na ekosystemy, w szczególności
na obszary Natura 2000, chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ustalenia projektu
zmiany studium nie wpływają negatywnie na trwałość siedlisk gatunków stanowiących przedmiot
ochrony w obszarze Natura 2000 (stawy (hodowlane, Zbiornik Goczałkowicki oraz las Bór), nie
wystąpi również ryzyko uszczuplenia ich powierzchni, ani powstania znaczącego niekorzystnego
oddziaływania kierunków zagospodarowania terenów w otoczeniu siedlisk kluczowych.
Projekt zmiany studium tworzy odpowiednie warunki do zachowania i rozwoju siedlisk kluczowych
gatunków ptaków oraz zawiera ustalenia redukujące zagrożenia antropogeniczne - naturalny zasięg
gatunków kluczowych nie zmniejszy się, nie pojawi się również groźba zmniejszenia populacji na
skutek utraty lub redukcji siedlisk kluczowych. Nie nastąpi pogorszenie możliwości rozmnażania
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i rozprzestrzeniania się populacji gatunku ptaków chronionych lub pogorszenie innych funkcji
życiowych - nie przewiduje się możliwości lokalizacji funkcji mogących powodować emisje hałasu
o znacznym natężeniu.
Nie prognozuje się pogorszenia istniejących powiązań pomiędzy kluczowymi siedliskami w ostoi
oraz powiązań OSO "Dolina Górnej Wisły" z innymi obszarami Natura 2000. Nie pojawi się ryzyko
fragmentacji kluczowych siedlisk dla ochrony gatunków ptaków oraz pogorszenia funkcjonowania
ponadregionalnego korytarza ornitologicznego. W stosunku do obszaru nr 1 ustalono zasady
określania dopuszczalnego zagospodarowania terenu w planie miejscowym, minimalizujące
negatywny wpływ zabudowy terenu na siedliska w otoczeniu stawów hodowlanych.
Wpływ na korytarz ekologiczny dla dużych ssaków kopytnych. W wyniku zagospodarowania
obszaru nr 1 wystąpić może ograniczony, negatywny wpływ na korytarz wyznaczony dla migracji
dużych ssaków kopytnych, łączący dolinę Wisły z Lasami Pszczyńsko-Kobiórskim. Zachowane
zostaną jednak główne elementy korytarza - stawy hodowlane i zbiorniki wodne o innych funkcjach,
sieć rzeczna, lasy oraz zadrzewienia, a także położone w obrębie doliny Wisły tereny rolnicze, w tym
łąki i tereny podmokłe. Dla obszaru nr 1 określono rekomendowane rozwiązania mające na celu
zapobieganie lub minimalizację potencjalnych negatywnych oddziaływań na funkcjonowanie
korytarza.
Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy zapewniają ochronę wartości przyrodniczych
dla których postulowane jest wprowadzenie ochrony na mocy ustawy o ochronie przyrody.
Projekt zmiany studium nie oddziałuje na lasy. Nie ulegnie zmianie powierzchnia lasów – nie
przewiduje się przeznaczania gruntów leśnych pod zabudowę. Nie wprowadzono zmian w zasadach
ochrony lasów. Realizacja większości inwestycji przewidywanych w projekcie zmiany studium nie
spowoduje znaczącego zubożenia różnorodności biologicznej - obszary, których dotyczy zmiana
studium, obejmują w większości tereny o niewielkiej różnorodności biologicznej. Relatywnie,
największa uciążliwość dla środowiska występować będzie na obszarze nr 1 - w fazie realizacji
obiektów, m.in. w wyniku zniszczenia zbiorowisk, które mogą być wykorzystywane jako miejsca rozrodu
i żerowania przez niektóre gatunki zwierząt.
Wpływ na wody. Realizacja nowych inwestycji na terenach przeznaczonych pod zabudowę wywoła
niezauważalny w skali gminy wzrost ilości ścieków komunalnych. Uporządkowana gospodarka wodno
- ściekowa powinna zapewnić brak negatywnego wpływu na środowisko zwiększonej ilości ścieków.
Podstawowe znaczenie dla ochrony wód będzie mieć realizacja systemu kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych, a także kanalizacji deszczowej.
Występujące na obszarze gminy Główny Zbiornik Wód Podziemnych i Użytkowy Poziom Wód
Podziemnych nie wymagają stosowania szczególnych regulacji w celu ochrony wód podziemnych,
ze względu na niski stopień zagrożenia tych wód przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni.
Zagrożenie powodziowe. Realizacja obowiązującego studium i projektu zmiany studium może
przyczynić się w dłuższej perspektywie do zmiany warunków odpływu w zlewniach, przede wszystkim
w zlewni Pszczynki w północnej części gminy. Naturalna retencja gruntowa zostanie ograniczona na
skutek wzrostu powierzchni nieprzepuszczalnych. Wymagać to będzie rozbudowy sieci kanalizacji
deszczowej.
Wzrost zagrożenia powodziowego w południowo-wschodniej części gminy, w tym na obszarze
nr 2, mogą powodować, niezależne od ustaleń dokumentów planistycznych, prognozowane skutki
eksploatacji węgla kamiennego. Rejon ten jest również zagrożony zalaniem w przypadku całkowitego
zniszczenia wałów przeciwpowodziowych Wisły. Wymaga to określenia szczegółowych, odpowiednich
zasad kształtowania zagospodarowania i zabudowy w planie miejscowym.
Wpływ na klimat i powietrze. Zmiany w zagospodarowaniu terenów w wyniku realizacji zmiany studium
nie wywołają zauważalnego wpływu na dotychczas prognozowane oddziaływanie na klimat i powietrze.
Skala rozwoju zabudowy i jej charakter, określony w obowiązującym studium i projekcie tego
dokumentu nie spowodują zmian w zasadniczych cechach topoklimatu gminy. Emisja gazów
cieplarnianych wynikać będzie w głównej mierze ze spalania paliw w celach grzewczych. Skala tego
zjawiska będzie zależna od intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej oraz charakteru prowadzonych
działalności gospodarczych.
Do ograniczenia niskiej emisji przyczynić się powinno stosowanie kotłów o wysokiej sprawności,
szczególnie w przypadku spalania węgla kamiennego. Perspektywy stosowania na większą skalę
odnawialnych źródeł energii są nieznaczące. Może zwiększyć się udział energii cieplnej wytwarzanej
z wykorzystaniem kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. Zmniejszenie zagrożenia niską emisją
zależy jednak przede wszystkim od czynników pozostających poza sferą zagospodarowania
przestrzennego.
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Wpływ na powierzchnię ziemi. Budowa obiektów budowlanych i zmiany sposobu użytkowania
terenów mogą powodować jedynie miejscowe, niewielkie przekształcenia powierzchni ziemi,
polegające na niewielkiej zmianie ukształtowania terenu oraz na likwidacji lub zaburzaniu profili
glebowych. Na obszarze nr 2 i w jego rejonie istotny wpływ na powierzchnię ziemi mogą mieć
prognozowane skutki eksploatacji węgla kamiennego, niezależne od ustaleń planistycznych. Obszary
objęte zmianą studium nie są narażone na osuwanie się mas ziemnych.
Wpływ na zasoby naturalne. Projekt zmiany studium nie wprowadza zmian w dotychczas przyjętych
w obowiązującym studium zasadach dotyczących ochrony zasobów naturalnych, w szczególności
udokumentowanych złóż kopalin. Projekt nie wprowadza ograniczeń, które mogłyby utrudnić
dostępność do złóż kopalin i uniemożliwić ich eksploatację, zgodnie z koncesjami.
Wpływ na zabytki. Na obszarach objętych projektem zmiany studium i w ich sąsiedztwie nie
występują zabytki, strefy ochrony konserwatorskie i stanowiska archeologiczne, a także miejsca
pamięci, w związku z czym projektowane zmiany dokumentu nie mają wpływu na te wartości
przestrzeni gminy.
Wpływ na krajobraz. Wpływ realizacji projektu zmiany studium na krajobraz będzie nieistotny lub
mało znaczący - w przypadku zagospodarowania obszarów nr 2 i 3. Ograniczone zakłócenie
otwartego charakteru krajobrazu w południowej części gminy może spowodować realizacja zabudowy
w obrębie obszaru nr 1. Ze względu na ograniczoną powierzchnię obszaru i mało agresywny rodzaj
możliwej zabudowy (mieszkaniowa jednorodzinna, niska) nie nastąpią jednak znaczące, negatywne
zmiany w krajobrazie.
Wpływ na dobra materialne. Nastąpi wzrost zasobów materialnych i ich wartości ekonomicznej. Nie
przewiduje się w związku z zagospodarowaniem obszarów objętych zmianą studium konieczności
wyburzeń budynków i innych obiektów budowlanych.
Niekorzystny wpływ na niektóre dobra materialne, zwłaszcza w obrębie obszaru nr 2, mogą
wywoływać, pozostające poza ustaleniami dokumentów planistycznych, skutki eksploatacji węgla
kamiennego oraz skutki zalania terenów w przypadku całkowitego zniszczenia wałów
przeciwpowodziowych Wisły.
Wpływ na zdrowie ludzi. Hałas i wibracje. Realizacja ustaleń projektu zmiany studium może
jedynie miejscowo i przejściowo spowodować pogorszenie klimatu akustycznego w trakcie realizacji
obiektów budowlanych. Nie prognozuje się wystąpienia znaczących oddziaływań wibracyjnych
w związku z realizacją zabudowy. Obiekty te (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i nieuciążliwych
usług) nie będą wywierać negatywnego wpływu na klimat akustyczny w trakcie ich użytkowania.
W obowiązującym studium ustalono wytyczne do planów miejscowych w zakresie zasad
zagospodarowania terenów - uwzględniające konieczność ochrony przed hałasem.
Emisja promieniowania elektromagnetycznego. Nie prognozuje się, w związku
z przeznaczeniem obszarów objętych zmianą studium pod zabudowę, wzrostu zagrożenia
promieniowaniem elektromagnetycznym. Zakłada się, że poziom tego promieniowania w dającej się
przewidzieć perspektywie powinien utrzymać się na poziomie zbliżonym do obecnego. Nie można
jednak wykluczyć możliwości lokalizacji na tych i innych obszarach inwestycji z zakresu łączności
publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, są one bowiem niezależne od ustaleń
dokumentów planistycznych (z wyjątkiem strefy "A" i częściowo strefy "B" ochrony uzdrowiskowej).
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym wynika z przepisów ogólnie obowiązujących,
w tym ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Ryzyko narażenia ludzi na poważne awarie. Realizacja ustaleń projektu zmiany studium nie
spowoduje wzrostu istniejącego stopnia narażenia ludzi na skutki poważnych awarii. Obecnie, ryzyko
to związane jest ze zlokalizowanymi w północnym fragmencie gminy, na granicy z Pszczyną,
sąsiadującymi z sobą zakładami zaliczonymi do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej: Linde Gaz oraz Zakład Produkcji Wody
Obszary objęte zmianą studium nie są położone w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 1 i linii
kolejowej nr 139, którymi przewozi się materiały niebezpieczne, zagrożonym wystąpieniem awarii
w wyniku wypadków komunikacyjnych z udziałem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.
Warunki do rekreacji i wypoczynku. Projekt zmiany studium nie zmienia w zauważalnym stopniu
ustalonych w dotychczasowym studium warunków umożliwiających poprawę w zakresie dostępu
do terenów sportowo – rekreacyjnych i zieleni urządzonej.
Inne ustalenia prognozy. Nie stwierdzono ryzyka wystąpienia oddziaływań skumulowanych na
znaczącą skalę, ani też możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych. W związku z brakiem
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znacząco negatywnych oddziaływań projektu studium na obszary Natura 2000 nie było konieczności
rozpatrywania rozwiązań alternatywnych.
Prognoza zawiera rekomendowane rozwiązania mające na celu zapobieganie lub minimalizację
potencjalnych negatywnych oddziaływań planowanego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową
obszaru nr 1, objętego zmianą studium. Rozwiązania te dotyczą dopuszczalnego rodzaju
przeznaczenia terenu oraz zasad określania w planie miejscowym sposobu zagospodarowania
i zabudowy terenu.
Ocenę skutków realizacji dotychczasowego studium i projektu zmiany studium należy
przeprowadzać przede wszystkim poprzez zbadanie wpływu na środowisko planów miejscowych,
sporządzanych na podstawie studium, w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
i oceny aktualności studium.
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10. Załączniki graficzne

Mapa 1. Położenie obszarów objętych zmianą studium na tle obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej
Wisły", korytarzy ekologicznych oraz strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
objaśnienia: 1 - obszary objęte zmianą studium, numery obszarów; 2 - granice obszaru Natura 2000
"Dolina Górnej Wisły" (PLB240001); 3 - granica ponadregionalnego korytarza ornitologicznego Dolina
Górnej Wisły; 4 - granica regionalnego korytarza służącego migracjom dużych ssaków kopytnych
K/WISŁA - LPK; 5 - granica strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
skala 1:22 000
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Mapa 2.1. Obszar nr 1 na tle rysunku dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój
granicę obszaru oznaczono obwódką koloru czerwonego; literą koloru czerwonego (M) oznaczono
projektowany kierunek przeznaczenia obszaru (M - obszar zabudowy mieszkaniowej)
skala 1:5 000
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Mapa 2.2. Obszar nr 2 na tle rysunku dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój
granicę obszaru oznaczono obwódką koloru czerwonego; literą koloru czerwonego (U1) oznaczono
projektowany kierunek przeznaczenia części obszaru (U1 - obszar usług)
skala 1:5 000

59

Progno za odd ziały wania na śr odo wis ko
projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Goczałkowice -Zdrój

Mapa 2.3. Obszar nr 3 na tle rysunku dotychczasowego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Goczałkowice-Zdrój
granicę obszaru oznaczono obwódką koloru czerwonego; literą koloru czerwonego (MU) oznaczono
projektowany kierunek przeznaczenia części obszaru (MU - obszary mieszkaniowej i usługowej)
skala 1:5 000

P rogn oz a od dz i ał yw a nia n a ś rod ow is ko pr oje ktu z m i an y stud i u m uw a run kow ań
i ki e run ków z a go spo da row an ia p rz e st rz en nego G m in y G ocz a łk ow ice - Zd rój
data opracowania: sierpień 2015 r.
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