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1. Wprowadzenie 

1.1. Przedmiot, cel, zakres merytoryczny prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu na środowisko 

planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu. 

Przedmiotowy plan sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/369/20 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały określone w art. 51 ust. 2 Ustawy 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283). 

Do wykonania prognozy zastosowano metodę analizy systemowej; opierającą się na tworzeniu 

modeli i stosowaniu hipotez jako podstawy rozważań. 

1.2. Podstawy opracowania oraz wykorzystane materiały 

Niniejszą prognozę sporządzono na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu z siedzibą przy ul. Parkowej 2. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się o następujące akty prawne: 

[1.2.1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 

Dz.U. 2020 poz. 283). 

[1.2.2] Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1219. 

[1.2.3] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 55). 

[1.2.4] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (t.j. Dz.U. 2016 poz.1911). 

[1.2.5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.1967). 

[1.2.6] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 6). 

[1.2.7] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1161). 

[1.2.8] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310). 

[1.2.9] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2020 poz. 981). 

[1.2.10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 poz. 112). 
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[1.2.11] Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448). 

[1.2.12] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2020 poz. 

282). 

[1.2.13] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1839). 

[1.2.14] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463). 

[1.2.15] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409). 

[1.2.16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408). 

[1.2.17] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183). 

Wymienione powyżej akty normatywne dały podstawę do wydania szeregu rozporządzeń oraz 

podejmowania na ich podstawie uchwał w sprawie tworzenia określonego typu obszarów i obiektów oraz 

wprowadzania ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Stanowią one również podstawę do konstrukcji 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy wykorzystano następujące materiały: 

 

[1.2.18] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, przyjęte 

uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienione uchwałą 

nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr XXXVIII/485/17 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu 

z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 

2018 r. 

[1.2.19] Opracowanie ekofizjograficzne dla studium zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom 

określające warunki geologiczno-górnicze. Wyk. EKOID 2008. 

[1.2.20] Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Bytom. Wyk. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Badawcze INTEREKO Sp. z o.o., Katowice 2003. 

[1.2.21] Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015 

z perspektywą na lata 2016-2019. Wyk. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2012. 

[1.2.22] Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju miasta Bytom 2020+. Wyk. 

DATAGIS.PL, Bytom lipiec 2014 r. 
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[1.2.23] Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytom. Wyk. Energoekspert sp. z o.o., Bytom, 2015. 

[1.2.24] Raport o stanie miasta Bytom 2018. Urząd Miejski w Bytomiu, 2019 r.  

[1.2.25] Kondracki J. 2001. Geografia fizyczna. PWN, Warszawa. 

[1.2.26] Szczegółowa mapa geologiczna Polski, ark. Bytom, w skali 1:50 000. 

[1.2.27] Paczyński B. (red.) 1993. Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. Część I. Systemy zwykłych 

wód podziemnych. PIG, Warszawa. 

[1.2.28] Kleczkowski A. 1998. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) w Polsce – własności 

hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe. Kraków. 

[1.2.29] Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000.  

[1.2.30] Mikołajków J., Sadurski A. 2017. Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce. 

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, ss. 413. 

[1.2.31] Wagner J., Rolka M., Zembal M. 2009. Wody podziemne miast Polski. Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa. 

[1.2.32] Mapa hydrograficzna ark. Bytom, w skali 1:50 000. 

[1.2.33] Gumiński R. 1948. Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych. Przegląd 

Meteorologiczny i Hydrologiczny 1: 7-20. 

[1.2.34] Matuszkiewicz J.M. 2008a. Regionalizacja geobotaniczna Polski. IGiPZ, Warszawa (dostępne 

online: www.igipz.pan.pl). 

[1.2.35] Matuszkiewicz J.M. 2008b. Potencjalna roślinność naturalna Polski. IGiPZ, Warszawa 

(dostępne online: www.igipz.pan.pl). 

[1.2.36] Urbisz A. 2018. Chronione rośliny naczyniowe Wyżyny Śląskiej. Centrum Dziedzictwa Przyrody 

Górnego Śląska, Katowice, ss. 277. 

[1.2.37] Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., 

Pawlikowski P., Szczęśniak E., Ziarnek K. 2016. Polska czerwona lista paprotników i roślin 

kwiatowych. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. Kraków, Instytut Ochrony 

Przyrody Polskiej Akademii Nauk. ss. 48. 

[1.2.38] Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. 2007. Korytarze ekologiczne w Województwie Śląskim  

–koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Etap I., CDPGŚ, 

Katowice. 

[1.2.39] https://www.bytom.pl      internetowy serwis miasta Bytom 

[1.2.40] www.katowice.pios.gov.pl (raporty i informacje o stanie środowiska w woj. śląskim). 

[1.2.41] http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa 

[1.2.42] http://geoserwis.gdos.gov.pl 

[1.2.43] https://www.bdl.lasy.gov.pl/ 

[1.2.44] www.katowice.lasy.gov.pl 

[1.2.45] www.beta.btsearch.pl 

http://www.igipz.pan.pl/
http://www.igipz.pan.pl/
https://www.bytom.pl/
http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/mapa
http://geoserwis.gdos.gov.pl/
http://www.katowice.lasy.gov.pl/


Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu – część północna 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76 40-302 Katowice   tel/fax:  (32) 353 32 14,  255 28 23 7 

2. Informacja o zawartości, głównych celach analizowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami. 

2.1. Obszar opracowania i jego aktualne zagospodarowanie 

Teren położony w granicach przedstawionego do oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego usytuowany jest w środkowej części Bytomia, miasta na prawach powiatu, 

zlokalizowanego w centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Granice obszaru opracowania wyznaczają: 

 od północy – Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,  

 od wschodu – ul. Strzelców Bytomskich,  

 od południa – ogrody działkowe i tereny otwarte w rejonie ul. Węglowej, 

 od zachodu – ul. Konstytucji i torowisko kolei wąskotorowej. 

Od wschodu teren opracowania sąsiaduje z ul. Strzelców Bytomskich, za którą znajdują się ogrody 

działkowe, treny usługowe i nieużytki, od północy z ogrodami działkowymi, zabudową usługową i 

nieużytkami, od zachodu z terenami rolnymi, nieużytkami i zjazdem z al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 

od południa z terenami otwartymi i zabudową produkcyjną. 

Poglądową lokalizację terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania (MPZP) na 

tle granic miasta Bytom i miejscowości ościennych przedstawiono na poniższym rysunku (rys. 1). 
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Rys. 1. Poglądowa lokalizacja terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Aktualnie teren objęty projektem MPZP obejmuje tereny w znacznej części niezabudowane i 

niezagospodarowane (w tym zadrzewienia) o charakterze terenów poprzemysłowych. Znajdują się tu 

także pola uprawne, ogrody działkowe, cmentarz, nieliczna zabudowa usługowa, zbiorniki wodne i tereny 

kolejowe, a także torowisko linii tramwajowej. Obecnie większość powierzchni to tereny biologicznie 

czynne. 

Infrastruktura komunikacyjna 

Aktualnie sieć drogowa w obszarze opracowania jest bardzo słabo rozwinięta. Przez część północną 

przebiega al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nie posiada ona jednak zjazdu w granicach terenu 
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opracowania. Wobec tego głównym ciągiem komunikacyjnym w tym rejonie pozostaje ul. Węglowa, 

przecięta ul. Topolową, która jednak ma na większości dystansu postać drogi gruntowej. Tuż za 

wschodnią granicą przebiega ul. Strzelców Bytomskich (droga krajowa nr 11), jednak zjazdy z tej drogi 

mają (za wyjątkiem ul. Węglowej) charakter dróg gruntowych obsługujących ogrody działkowe i 

zapewniające dojazd do stawu „Pod Topolami”. 

W części wschodniej przebiega ponadto linia tramwajowa łącząca centrum miasta z północnymi 

dzielnicami – Stroszkiem i Suchą Górą. Krawędzią zachodnią przebiega linia kolejowa i torowisko kolei 

wąskotorowej. 

Zaopatrzenie w media 

Energia elektryczna jest dostarczana na przedmiotowy teren za pośrednictwem istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV Dymitrów – Bolko. 

Rozdzielcza sieć wodociągowa w granicach opracowania przebiega wzdłuż ul. Węglowej i ul. 

Strzelców Bytomskich. Brak sieci kanalizacyjnej. Dostawcą wody jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta zarządza 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Rozwój tych sieci postępuje zgodnie z zabudową 

terenów inwestycyjnych. 

Teren opracowania znajduje się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, nie jest też zgazyfikowany (brak 

sieci rozdzielczej), choć przez teren opracowania przebiega gazociąg średniego ciśnienia. 
 

2.2. Charakterystyka zamierzeń planistycznych 

W stanie obecnym opisywany teren został objęty obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego jedynie w niewielkim stopniu, w wąskim pasie wzdłuż północnej 

granicy terenu opracowania. Obowiązuje tam Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu (Uchwała nr XXVI/345/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 

czerwca 2016r.), a w niewielkiej, północno-zachodniej części Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu (Uchwała nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 maja 2015r.). 

Przedstawiony projekt MPZP w znacznej mierze ma więc charakter porządkujący opisywany obszar. 

W przedstawionym do oceny projekcie MPZP wprowadzono następujące przeznaczenia podstawowe 

terenów: 

a) U – teren zabudowy usługowej, 

b) P – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

c) PS – teren baz, składów i magazynów, 

d) ZC – teren cmentarza, 

e) ZD – teren rodzinnych ogrodów działkowych, 

f) ZN – teren zieleni nieurządzonej, 

g) ZWS – teren zieleni ze zbiornikiem wodnym, 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu – część północna 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76 40-302 Katowice   tel/fax:  (32) 353 32 14,  255 28 23 10 

h) WS – teren wód powierzchniowych stojących, 

i) KSP/ZP - teren parkingu i zieleni urządzonej, 

j) KT – teren komunikacji tramwajowej, 

k) KK – teren komunikacji kolejowej, 

l) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej, 

m) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

n) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

o) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

p) KDG/KDD – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy głównej z drogą 
publiczną klasy dojazdowej, 

r) KDG/KT – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy głównej z linią 
tramwajową, 

s) KDL/KDG – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy lokalnej z drogą 
publiczną klasy głównej, 

t) KDL/KT – teren skrzyżowania drogi publicznej klasy lokalnej z linią tramwajową, 

u) KDZ/KT – teren skrzyżowania drogi publicznej klasy zbiorczej z linią tramwajową, 

w) KK/KDG – teren skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej i drogi publicznej klasy głównej; 

Projekt planu zasadniczo nie wprowadza zmian przeznaczenia terenu na obszarach już objętych 

obowiązującymi planami. W dużej mierze zmienia natomiast zagospodarowanie pozostałych terenów. W 

obszarze planu dominuję tereny niezagospodarowane i rolne. W znacznej mierze, zwłaszcza części 

południowo-zachodniej planuje się przekształcenie ich w tereny inwestycyjne na cele zabudowy obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, a także tereny baz, składów i magazynów. W części wschodniej 

planowany jest rozwój zabudowy usługowej, w nawiązaniu do nielicznej, istniejącej zabudowy tego typu. 

W stanie niezmienionym zostaną zachowane natomiast zadrzewienia na północ od ul. Węglowej (w tym 

miejscu w obrębie niewielkiego fragmentu objętego obowiązującym mpzp zrezygnowano z wprowadzania 

zabudowy), a także w większości istniejące ogrody działkowe oraz staw „Pod Topolami” wraz z częścią 

jego otoczenia. Na krańcu południowo-wschodnim wprowadza się przeznaczenie na tereny drogowe, co 

ma związek z realizacją inwestycji drogowej w postaci Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe 

(BCT N-S). W obrębie jednostek planistycznych przeznaczonych pod nową drogę znalazły się  tereny 

zieleni nieurządzonej, małe zbiorniki wodne, ogrody działkowe i torowisko tramwajowe. Inwestycja 

uzyskała pozwolenie na budowę, a projektowana droga nie zajmie całego pasa przeznaczonego w 

projekcie planu. Kwestie te bardziej szczegółowo opisano w rozdz. 13. 

2.3. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego generalnie realizuje ustalenia 

zawarte w obowiązującym ustawodawstwie (wymienionym w pkt. 1.2).  

Zapisy planu w większości, wraz z ograniczeniami i dopuszczeniami, realizują politykę rozwoju 

miasta przyjętą na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym określoną w takich dokumentach jak: 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (przyjęty uchwałą 

Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.). 
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2. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+" (przyjęta uchwałą Nr 

IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.). 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom, 

przyjęte uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., 

zmienione uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą 

nr XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 

Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. oraz uchwałą nr LXIV/839/18 Rady 

Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r. 

4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015 

z perspektywą lat 2016-2019. Wyk. Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2012. 

5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Bytom. Wyk. Energoekspert sp. z o.o., Bytom, 

2015. 

Plan uwzględnia również założenia ochrony środowiska gruntowo-wodnego określonego na szczeblu 

ponadlokalnym. Nie stoi ponadto w sprzeczności z zaleceniami zawartymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym dla miasta Bytomia. 

3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

W czasie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko stosuje się różnorodne metody 

analityczne i waloryzacyjne. Aktualnie brak jest znormalizowanego nazewnictwa w tym zakresie. 

W niniejszym opracowaniu posłużono się między innymi następującymi metodami: 

- w zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi, 

- w zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko na etapie realizacji ustaleń 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie przez analogie, 

biorąc pod uwagę analizy i badania obszarów o podobnym zagospodarowaniu terenu, charakterze 

i funkcjach. 

Podczas przygotowywania niniejszej prognozy nie napotkano trudności wynikających z niedostatków 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy, które uniemożliwiłyby określenie wpływu przedstawionego do 

oceny projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Realizacja ocenianego projektu planu pociągnie za sobą znaczny rozwój zabudowy o charakterze 

produkcyjnym, składowym i magazynowym, usługowym, a także rozwój sieci drogowej. Dla części 

terenów nie wprowadzono zmian w zagospodarowaniu. 
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Jakość poszczególnych elementów środowiska takich jak powietrze, wody powierzchniowe czy wody 

podziemne na terenie województwa śląskiego, jak również na przedmiotowym terenie podlega 

monitoringowi prowadzonemu m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) 

w Katowicach. 

W ocenianym projekcie planu wprowadzono zapisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego w postaci ustaleń, nakazów i zakazów ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko. Z uwagi na ujęte w miejscowym planie zapisy z zakresu ochrony 

środowiska oraz charakter wprowadzanych przeznaczeń terenów za wystarczający uznaje się generalnie 

wspomniany wyżej monitoring prowadzony przez WIOŚ w Katowicach.  

5. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne 

zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

5.1. Stan zasobów środowiska  

Stan środowiska na przedmiotowym terenie kształtowany jest nie tylko przez czynniki miejscowe, ale jest 

także wypadkową jej powiązań z otoczeniem.  

W stanie obecnym tereny w granicach opracowania pozostają w znacznej mierze niezagospodarowane. 

Obejmują tereny otwarte porośnięte roślinnością, zieleń nieurządzoną, w tym tereny zadrzewione, 

zbiornik wodny, a także pola uprawne. Zabudowa zajmuje niewielką powierzchnię i koncentruje się 

głownie przy ul. Strzelców Bytomskich. Wzdłuż zachodniej krawędzi ciągną się tereny kolejowe. W części 

wschodniej zlokalizowane są również ogrody działkowe i cmentarz. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym kraju według Kondrackiego (2001) [1.2.25] omawiany 

teren znajduje się w obrębie prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskiej (341), 

makroregionu Wyżyna Śląska (341.1) oraz mezoregionu Wyżyna Katowicka (341.13).  

5.1.1. Ukształtowanie powierzchni terenu 

Omawiany teren położony jest w obrębie Wyżyny Katowickiej, zlokalizowanej w środkowej części Wyżyny 

Śląskiej, w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Wyżyna Katowicka zbudowana jest 

z węglonośnych skał karbońskich, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego triasu. Intensywne 

wydobycie węgla kamiennego i rozwój innych działów przemysłu ciężkiego w obrębie tego regionu 

doprowadziły do znaczącego przekształcenia pierwotnej rzeźby terenu. Jej charakter został zmieniony 

także między innymi na skutek niwelacji terenu pod obiekty kubaturowe, place oraz ciągi komunikacyjne, 

a także podczas tworzenia nasypów.  

W rzeźbie terenu opisywanego obszaru dominują dwa wzgórza, jedno zlokalizowane w części 

północno-zachodniej, w obrębie zadrzewień przy ul. Węglowej, drugie nieco na północ od stawu „Pod 

Topolami”. Wzgórza te wznoszą się na ok. 285 m n.p.m. Teren obniża się w kierunku południowym, przy 

południowej granicy notowane wysokości spadają poniżej 275 m n.p.m. Podobne wartości notuje się we 

wschodnim, docierającym do ul. Strzelców Bytomskich odcinku ul. Węglowej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%82y_osadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dolomit_(ska%C5%82a)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wapie%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trias
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99giel_kamienny


Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu – część północna 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76 40-302 Katowice   tel/fax:  (32) 353 32 14,  255 28 23 13 

5.1.2. Budowa geologiczna 

Jak nadmieniono powyżej, teren objęty projektem MPZP położony jest na obszarze mezoregionu Wyżyna 

Katowicka. Jest to region geomorfologiczny Wyżyny Śląskiej, zbudowany z węglonośnych skał 

karbońskich. Zalegają na nich dolomity i wapienie środkowego triasu. Region ten jest silnie 

zurbanizowany i uprzemysłowiony, a występujące tu złoża węgla kamiennego polegają eksploatacji 

górniczej [1.2.25]. 

Zgodnie ze Szczegółową Mapą Geologiczną Polski ark. 910 – Bytom (M-34-50-D) podłoże 

geologiczne na omawianym terenie jest dość urozmaicone. W części zachodniej są to głównie piaski i 

żwiry wodnolodowcowe, a w części centralnej piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach zwałowych. 

Powszechnie występują też dolomity i wapienie warstw jemielnickich i tarnowickich (północno-wschodnia 

część terenu opracowania, a także niewielki obszar na zachód od skrzyżowania ulic Węglowej i 

Topolowej. W części południowo-wschodniej występują piaski, gliny i mułki zwietrzelinowe (eluwialne) na 

glinach zwietrzelinowych i glinach zwałowych. Ponadto w pasie na północ od ogrodów działkowych przy 

ul. Węglowej podłoże geologiczne stanowią piaski, mułki i gliny deluwialne. W granicach opracowania nie 

brak też form antropogenicznych w postaci nasypów. 

 

Warunki górnicze 

Teren objęty projektem MPZP położony jest w zasięgu sześciu udokumentowanych złóż węgla 

kamiennego: „Centrum 1” (w części południowo-wschodniej terenu opracowania), „Centrum” (praktycznie 

cały teren opracowania), Bytom III (część południowo-zachodnia), „Bobrek-Miechowice” (niewielka część 

południowo-zachodnia), Bytom I-1 i Bytom I (część północna). 

Ponadto zachodnie krańce terenu opracowania leżą w granicach obszaru górniczego „Bytom III-ZG” 

oraz terenu górniczego „Bytom III-ZG” (niewielki, południowo-zachodni fragment terenu opracowania), a 

także w granicach terenu i obszaru górniczego „Bytom VII” (fragment północnej części terenu 

opracowania). 

Na terenie opracowania zlokalizowane są zlikwidowane dawne szyby górnicze oraz obejmujące 

niema cały teren opracowania tereny zakończonej płytkiej eksploatacji rudnej. 

5.1.3. Warunki hydrogeologiczne 

Zgodnie z przyjętą regionalizacją hydrogeologiczną Polski według Paczyńskiego (1993) [1.2.27], obszar 

Bytomia znajduje się w makroregionie centralnym (c), regionie XII śląsko-krakowskim, subregionie triasu 

śląskiego XII1, rejonie bytomskim XII1C.  

Występują tu piętra wodonośne: czwartorzędowe, triasowe i karbońskie. Piętro czwartorzędowe nie 

tworzy w granicach Bytomia ciągłej pokrywy. Obszar miasta znajduje się częściowo w zasięgu 

użytkowego poziomu wodonośnego, który w utworach triasowych związany jest z wychodniami utworów 

węglanowych. Miąższość zawodnionych utworów jest jednak zwykle niewielka. Karbońskie piętro 

wodonośne tworzone jest przez zespół szczelinowo-porowych poziomów wodonośnych rozdzielanych 

wkładkami iłowców i mułowców [1.2.31]. 

Teren opracowania zlokalizowany jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Najbliżej 
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położony jest GZWP nr 329 „Zbiornik Bytom”, oddalony o ok. 0,8 km na północ od granic obszaru 

objętego projektem miejscowego planu. 

 

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)  

Zgodnie z podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) obszary objęte zmianą 

SUiKZP znajdują się w zasięgu dwóch JCWPd: 

 JCWPd nr 111 (kod PLGW2000111) w obrębie dorzecza Wisły i regionu wodnego Małej Wisły 

(część północna), 

 JCWPd nr 129 (kod PLGW6000129) w obrębie dorzecza Odry i regionu wodnego Górnej Odry 

(część południowa). 

Zgodnie z aktualizacją planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych w przypadku JCWPd nr 111 jest zagrożona, a jej stan ilościowy 

i chemiczny jest słaby. W przypadku JCWPd nr 129, według planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Odry, możliwość osiągnięcia celów środowiskowych również jest zagrożona, a stan ilościowy 

określono jako dobry, natomiast stan chemiczny jako słaby. 

 

5.1.4. Powierzchnia ziemi i gleby 

Teren położony w granicach administracyjnych Bytomia charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem 

pokrywy glebowej. Na obszarach położonych w zasięgu Wyżyny Katowickiej, włączając w to teren 

opracowania, częste są wytwarzające się na glinach i mułkach zwietrzelinowych gleby brunatne, 

tworzące się obok rędzin również na skałach węglanowych. Na piaskach często wykształcają się bielice. 

W części zachodniej terenu opracowania podłoże geologiczne stanowią głównie piaski i żwiry 

wodnolodowcowe, a w części centralnej piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach zwałowych. 

Powszechnie występują też dolomity i wapienie warstw jemielnickich i tarnowickich (północno-wschodnia 

część terenu opracowania, a także niewielki obszar na zachód od skrzyżowania ulic Węglowej i 

Topolowej. W części południowo-wschodniej występują piaski, gliny i mułki zwietrzelinowe (eluwialne) na 

glinach zwietrzelinowych i glinach zwałowych. Ponadto w pasie na północ od ogrodów działkowych przy 

ul. Węglowej podłoże geologiczne stanowią piaski, mułki i gliny deluwialne. Na charakteryzowanym 

terenie naturalnie występowały warunki sprzyjające głównie tworzeniu się gleb brunatnych gliniastych, 

a miejscami także bielic. Należy jednak zwrócić uwagę, że na obszarach poddanych wieloletniej presji 

człowieka, zwłaszcza na terenach zabudowanych i w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, szczególnie 

dróg o znacznym natężeniu ruchu, obecnie występują w większości gleby antropogeniczne z grupy gleb 

urbanoziemnych oraz powierzchnie bezglebowe, choć z uwagi na fakt, że teren pozostaje w stanie 

obecnym w nieznacznym stopniu zabudowany, nie są to gleby rozpowszechnione. 

W obrębie ogrodów działkowych i pól uprawnych wskutek stosowania zabiegów agrotechnicznych 

wykształcają się gleby kulturoziemne o pogłębionym poziomie próchnicznym i ulepszonej dla produkcji 
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roślinnej strukturze. Regularnie powtarzane zabiegi skutkują z czasem wytworzeniem się gleb o 

zmodyfikowanych przez człowieka właściwościach, typowych dla upraw ogrodowych, czyli hortisoli. 

Zgodnie z materiałami archiwalnymi [1.2.22] środowisko glebowe w Bytomiu w znacznej mierze jest 

zanieczyszczone substancjami wprowadzonymi przez opady atmosferyczne i spaliny samochodowe, 

a główną przyczyną tego stanu są pyły, pary oraz gazy emitowane głównie przez zakłady przemysłowe, 

sektor energetyczny i transport.  

5.1.5. Wody powierzchniowe 

Obszar miasta Bytom położony jest na głównym dziale wodnym I rzędu, oddzielającym dorzecza Odry 

i Wisły. Dział ten przebiega również przez teren opracowania – jego północna część leży w dorzeczu 

Wisły, południowa – Odry. 

Wody powierzchniowe mają postać dwóch niewielkich zbiorników zapadliskowych i jednego 

większego zbiornika – staw „Pod Topolami”. Niewielkie cieki o charakterze rowów przebiegają 

równoleżnikowo w rejonie ul. Węglowej na północny i poniżej stawu „Pod Topolami” na południu. 

 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Przedmiotowy obszar znajduje się w zasięgu dwóch jednolitych części wód powierzchniowych: JCWP 

Bytomka (PLRW6000611649) – część połuniowa i JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) – część 

północna. 

JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) ma status silnie zmienionej części wód. Powyższa JCWP jest 

monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są osiągnięcie 

dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze względu na brak 

możliwości technicznych termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

JCWP Bytomka (PLRW6000611649) została zaklasyfikowana z kolei jako naturalna część wód. 

Powyższa JCWP jest monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

jakimi są osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze 

względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty ustalono mniej rygorystyczne cele, 

a termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

 

5.1.6. Warunki klimatyczne 

Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej opracowanej przez Gumińskiego (1948) [1.2.33], obszar 

Bytomia, a więc i terenu objętego projektem planu, położony jest w granicach XV dzielnicy klimatycznej 

(dzielnica częstochowsko-kielecka). 

Zasadniczy wpływ na kształtowanie się warunków klimatycznych na terenie Bytomia, jak również 

w obrębie omawianego obszaru, mają wpływy oceanicznych mas powietrza. Sporadycznie uwidacznia 

się także oddziaływanie zwrotnikowego powietrza, docierającego tu od południowego zachodu przez 

Bramę Morawską. W chłodnej porze roku warunki klimatyczne kształtują także zimne masy powietrza 

arktycznego napływającego z północy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Morawska
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Wilgotność względna powietrza waha się od 68 do 84%. Średnia temperatura najzimniejszego 

miesiąca, tj. stycznia wynosi ok. -3 °C, natomiast najcieplejszego, lipca, +16,8 °C. Średnia roczna 

temperatura wynosi +8,12 °C. Średnia roczna suma opadów osiąga ok. 723 mm, przy czym najwyższe 

opady notowane są w lipcu, a najniższe w lutym. Bytom, podobnie jak i cały obszar aglomeracji 

Górnośląskiej, cechuje dość długi okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz stosunkowo duża jej przeciętna 

grubość w porównaniu do nizinnych terenów Polski środkowej. 

Warunki aerosanitarne 

Bezpośrednio na przedmiotowym terenie nie jest prowadzony monitoring jakości powietrza.  

Na warunki aerosanitarne danego obszaru mają między innymi wpływ zanieczyszczenia pochodzące 

z emitorów punktowych, a także liniowych. Zanieczyszczenia bytowe, komunikacyjne i przemysłowe 

mogą być również nawiewane z terenów przyległych.  

Do punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego należą zabudowania, w obrębie 

których dochodzi do emisji szkodliwych związków powstających w procesie grzewczym (tzw. zjawisko 

„niskiej emisji”), przy czym na opisywanym terenie zjawisko to praktycznie nie występuje (jedynie 

nieliczna zabudowa w części wschodniej, wliczając ogrody działkowe). Brak tu natomiast gęstej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z którą związane są zwykle tego typu zanieczyszczenia.  

Liniowymi źródłami emisji zanieczyszczeń są ciągi komunikacyjne. W granicach opracowania może 

to być linia kolejowa w części zachodniej. W części południowej zaznaczać się mogą wpływy ruchliwej al. 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego. W przyszłości wpływ liniowych źródeł zanieczyszczenia może być większy 

z uwagi na planowany rozwój sieci drogowej w południowo-wschodniej części terenu opracowania. 
 

5.1.7. Warunki florystyczno-faunistyczne 

Siedliska przyrodnicze i szata roślinna 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony geobotaniczne według Matuszkiewicza (2008a) [1.2.34] obszar 

planu jest zlokalizowany w zasięgu następujących jednostek: 

Prowincja Środkowoeuropejska,  

 Podprowincja Środkowoeuropejska Właściwa,  

  Dział Wyżyn Południowopolskich (C),  

   Kraina Górnośląska (C.3.), 

    Okręg Górnośląski Właściwy (C.3.1.),  

     Podokręg Bytomsko-Mysłowicki (C.3.1.n). 

Do potencjalnej roślinności naturalnej terenu objętego projektem MPZP zaliczają się zbiorowiska 

wielogatunkowych i wielowarstwowych lasów, należące do grądów Tilio-Carpinetum (Matuszkiewicz 

2008b) [1.2.35].  

Teren opracowania w czasach historycznych, jak i obecnie ulegał znaczącym przekształceniom, w 

wyniku których pierwotne zbiorowiska roślinne praktycznie zniknęły z tego obszaru. Lasów grądowych w 

granicach opracowania braku zupełnie, brak również lasów, jedynie przy ul. Węglowej pojawiają się 

zadrzewienia, mają one jednak wtórny charakter i składają się z pospolitych, wiatrosiewnych i szybko 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotno%C5%9B%C4%87_wzgl%C4%99dna
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Anieg
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rosnących gatunków takich jak brzoza brodawkowata Betula pendula, wierzba iwa Salix caprea, topola 

osika Populus tremula, a także gatunków obcych – robinia akacjowa Robinia pseudoaccacia. 

Na południe od ul. Węglowej rozciągają się pola uprawne i nieużytki. Występuje tu roślinność 

segetalna towarzysząca uprawom. 

W rejonie stawu „Pod Topolami” rozciągają się rozległe tereny otwarte z pojedynczymi drzewami. 

Charakterem nawiązują do łąk, nie mają jednak znacznej wartości przyrodniczej. Płatami występują tu 

również zarośla obcych gatunków nawłoci – nawłoci kanadyjskiej Solidago canadensis i nawłoci późnej 

Solidago gigantea. Występują tu również inne pospolite gantunki krajowych bylin: wrotycz zwyczajny 

Tanacetum vulgare, babka zwyczajna Plantago major, przytulia wonna Galium mollugo i in. 

Roślinność na terenie cmentarza, jak i ogrodów działkowych kształtowana jest ręką człowieka. 

Nasadzane są tu liczne rośliny ozdobne i drzewa owocowe. 

Lokalny skład flory w znacznym stopniu urozmaica obecność dwóch zbiorników wodnych: stawu 

„Pod Topolami” i niewielkiego zbiornika przylegającego do tego stawu od południe, a także niewielkiego 

zbiornika wodnego przy torowisku linii tramwajowej w południowo-wschodniej części terenu opracowania. 

Szczególnie bogata jest flora brzegów zbiornika „Pod Topolami”. Oprócz szuwarów złożonych głównie z 

trzciny pospolitej Phragmites australis, rzadziej pałki szerokolistnej Typha lapatifolia, brzegi zbiornika 

porastają m.in. żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica, uczep trólistkowy Bidens tripartia, 

uczep amerykański Bidens frondosa, jeżogłówka gałęzista Sparganium erectum, jaskier jadowity 

Ranunculus sceleratus, psianka słodkogórz Solanum dulcamara. Ponadto w południowo-wschodniej 

części zbiornika występuje grzybień biały Nymphaea alba (prawdopodobnie sztucznie nasadzony), a dno 

zbiornika porośnięte jest przez rogatka sztywnego Ceratophyllum demersum. 

Ponadto na terenach zurbanizowanych występują ubogie florystycznie płaty roślinności ruderalnej, 

typowe dla miast. 

Na florę terenu opracowania składają się przede wszystkim pospolite i częste rośliny naczyniowe 

oraz mszaki. Zarówno kwerenda materiałów archiwalnych np. [1.2.36], jak i wizje terenowe, nie wykazały 

na omawianym terenie stanowisk gatunków roślin lub grzybów chronionych i/lub zaliczanych do 

zagrożonych wyginięciem. 

Fauna 

Skład fauny na opisywanym terenie determinowany jest przez występujące tu siedliska. Wyróżnić tu 

możemy: zadrzewienia w rejonie ul. Węglowej, pola uprawne przy ul. Węglowej, tereny otwarte w rejonie 

stawu „Pod Topolami”, ogrody działkowe, zbiorniki wodne, a także tereny zurbanizowane. 

Fauna zadrzewień przy ul. Węglowej to m.in. pospolite ptaki parkowe i leśne, takie jak bogatka Parus 

major, kos Turdus merula, pierwiosnek Phylloscopus collybita, kapturka Sylvia atricapilla, piecuszek 

Phylloscopus trochilus, śpiewak Turdus philomelos, słowik rdzawy Luscinia megarhynchos, sójka 

Garrulus glandarius. Osobliwością zadrzewienia w obrębie jednostki 1ZN jest występowanie w lokalnych 

podmokłościach kumaka nizinnego Bombina bombina. Pospolicie występują tu też owady, jak np. Adela 

cuprella. Strefę ekotonową na granicy zadrzewienia i drogi licznie odwiedzają motyle, wśród nich 

zorzynek rzeżuchowiec Anthocharis cardamines i bielinek bytomkowiec Pieris napi. Występują tu także 

mięczaki, np. ślimak zaroślowy Arianta arbustorum. 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu – część północna 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76 40-302 Katowice   tel/fax:  (32) 353 32 14,  255 28 23 18 

Fauna pól uprawnych to głównie owady i drobne gryzonie. Pojawiają się tu typowe ptaki terenów rolnych, 

takie jak skowronek Alauda arvensis. Wraz z sąsiadującymi nieużytkami i innymi ternami otwartymi 

obszar daje schronienie licznym gatunkom, wśród nich: sarnie Capreolus capreolus, zającowi szarakowi 

Lepus europaeus, bażantowi Phasianus colchicus, krukowi Corvus corax, kukułce Cuculus canorus, 

kląskawce Saxicola rubicola, gąsiorkowi Lanius collurio, mazurkowi Passer montanus, szczygłowi 

Carduelis carduelis. Na śródpolnych terenach podmokłych wiosną tokują czajki Vanellus vanellus. W 

trakcie jesiennych przelotów licznie pojawiają się kwiczoły Turdus pilaris, natomiast zimą zdarzają się 

pojawy czeczotek Carduelis flammea. 

Do najbogatszych gatunkowo siedlisk należą zbiorniki wodne, zwłaszcza staw „Pod Topolami”. Stanowią 

one miejsca rozrodu płazów, a także siedlisko licznych ptaków wodno-błotnych, wśród których wymienić 

można: kokoszkę Gallinula chloropus, łyskę Fulica atra, trzciniaka Acrocephalus arundinaceus, 

trzcinnikczka, śmieszkę Chroicocephalus ridibundus, perkoza dwuczubego Podiceps cristatus, krzyżówkę 

Anas platyrhynchos, czernicę Aythya fuligula, łabędzia niemego Cygnus olor, rybitwę rzeczną Sterna 

hirundo, głowienkę Aythya ferina, potrzosa Emberiza schoeniclus, zimorodka Alcedo atthis. Z rzadko 

pojawia się też cyranka Anas querquedula. Do herpetofauny stawu „Pod Topolami” zaliczyć można 

ponadto zaskrońca Natrix natrix, polującego na okoliczne płazy oraz związaną z podmokłymi siedliskami 

w sąsiedztwie stawu jaszczurkę żwyworodną Zootoca vivipara. Nad zbiornikami wodnymi licznie 

występują ważki. Odnotowano tu następujące gatunki: szablak krwisty Sympetrum sanguineum, szablak 

późny Sympetrum striolatum, szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum, lecicha pospolita Orthetrum 

cancellatum, żagnica jesienna Aeshna mixta, oczobarwnica większa Erythromma najas, oczobarwnica 

mniejsza Erythromma viridulum, straszka pospolita Sympecma fusca, tężnica wytworna Ischnura 

elegans,  także ciepłolubne gatunki ważek południowych: lecicha białoznaczna Orthetrum albistylum i 

szafranka czerwona Crocothemis erythraea. 

Ponadto w obrębie ogrodów działkowych występują liczne drobne ptaki śpiewające. Oprócz gatunków 

wymienionych wcześniej notowana jest tu także piegża Sylvia curruca. 

Ogólnie najliczniejszymi zwierzętami na terenie będą drobne bezkręgowce, zwłaszcza owady i pajęczaki, 

a także mięczaki, zwłaszcza ślimaki, w tym częściowo chroniony winniczek Helix pomatia. Licznie 

występować też będą drobne ssaki, wśród nich wymienić można kreta Talpa europaea i jeże Erinaceus 

sp.). 

 
 

5.1.8. Walory krajobrazowe i kulturowe 

Teren objęty opracowaniem obejmuje w dużej mierze tereny niezagospodarowane i niezabudowane. 

Znaczny jest udział terenów otwartych, w tym terenów rolnych. Znaczne urozmaicenie w krajobrazie 

stanowi Staw „Pod Topolami”. 

W granicach obszaru objętego planem znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, ujęte w gminnej 

ewidencji zabytków: torowisko kolei wąskotorowej oraz kaplica p.w. Wspomożenia Wiernych 

zlokalizowaną przy ul. Strzelców Bytomskich. Ponadto w projekcie planu wyznaczono strefę ochrony 

konserwatorskiej dla cmentarza parafialnego Parafii św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Węglowej. Dla 

obiektów o wartościach kulturowych wyznaczono w projekcie planu zasady ochrony. 
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W opisywanym obszarze nie występują dobra kultury współczesnej podlegające ochronie.  

 

5.1.9. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

Teren położony w granicach projektu miejscowego planu zagospodarowania znajduje się poza obiektami 

objętymi ochroną prawną w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody [1.2.3].  

Do obiektów chronionych usytuowanych w najbliższej odległości względem obszaru planu zaliczają się:  

- użytek ekologiczny „Kocie Górki” oddalony o ok. 1,7 km na północny wschód (w Piekarach 

Śląskich) 

- zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Miechowicka ostoja leśna”, oddalony o ok. 2,3 km na zachód, 

Najbliższe drzewo objęte ochroną w formie pomnika przyrody oddalono jest o ok. 1,9 km na zachód. 

Najbliżej położonym obszarem chronionym w ramach sieci Natura 2000 jest specjalny obszar 

ochrony siedlisk Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie PLH240003, usytuowany ok. 2,5 km w kierunku na 

północny zachód od granic terenu opracowania.  

 

5.1.10. Powiązania przyrodnicze terenu z obszarami otaczającymi 

Przez teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przebiegają 

żadne korytarze ekologiczne [1.2.38].  

W stanie obecnym wymiana biologiczna zachodzi głównie przez południową granicę terenu opracowania, 

gdzie znajdują się rozległe tereny rolne i nieużytki, a także ogrody działkowe. Pozostałe drogi migracji 

przegrodzone są istnymi barierami: na południu al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, na wschodzie droga 

krajowa nr 11, na zachodzie linia kolejowa. Jako że w stanie obecnym teren w granicach opracowania 

jest w niewielkim stopniu zabudowany, przemieszczanie się organizmów żywych może zachodzić dość 

swobodnie. 

Warto również wspomnieć, iż niektóre liniowe struktury antropogeniczne, takie jak pobocza dróg 

także umożliwiają w pewnym stopniu rozprzestrzenianie się (migrację) gatunków. Dotyczy to jednak 

głównie pospolitych i wiatrosiewnych gatunków roślin, w tym gatunków zaliczanych do gatunków 

inwazyjnych we florze kraju. 

Zabudowa produkcyjno-usługowa, magazynowa i składowa, która rozwija się w tym rejonie będzie 

stopniowo ograniczać powierzchnie biologicznie czynne i możliwości migracji organizmów, nie będzie to 

stanowiło jednak istotnego problemu, jako że obecnie teren nie ma wielkiego znaczenia jako szlak 

migracyjny, nawet w skali lokalnej. 

5.2. Istniejące zagrożenia środowiska, a jego odporność na degradację i zdolność do 

samoregeneracji 

Z problemem odporności środowiska na degradację wiąże się ściśle ocena jego zdolności do regeneracji. 

Zdolność do regeneracji najczęściej jest wyrażana długością czasu, jaki upływa między momentem 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH240003.H
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ustania działania czynników odkształcających środowisko, a powrotem środowiska do stanu, który 

występował przed rozpoczęciem działania tych czynników. Uzupełniającym miernikiem jest różnica 

stanów środowiska w punkcie „początkowym” (przed oddziaływaniem) i końcowym („po regeneracji”), 

ponieważ środowisko rzadko wraca do stanu w pełni zgodnego ze stanem wyjściowym.  

Tempo regeneracji ekosystemów zależy od wielu czynników. Wpływa na nie między innymi 

charakter naturalnych siedlisk, które tu niegdyś występowały oraz od stopnia przekształcenia pierwotnego 

środowiska. Generalnie można stwierdzić, że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są 

także jego możliwości regeneracyjne. 

Środowisko terenu objętego opracowaniem w związku z wieloletnią działalnością człowieka uległo 

silnym i praktycznie nieodwracalnym przekształceniom. Obecnie do głównych antropogenicznych 

oddziaływań i zagrożeń środowiska przedmiotowego obszaru należą: 

- przekształcenia powierzchni ziemi, środowiska gruntowego i biocenoz, 

- zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, 

- zanieczyszczenie powietrza, 

- emisja hałasu, 

- promieniowanie niejonizujące. 

Przekształcenia powierzchni ziemi, środowiska gruntowego i biocenoz 

Jednym z najbardziej widocznych przejawów przekształcenia środowiska naturalnego są zmiany 

w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz przeobrażeniu szaty roślinnej. W granicach opracowania 

roślinność rzeczywista diametralnie odbiega od potencjalnego stanu naturalnego. 

W wyniku dotychczasowej działalności człowieka pierwotna roślinność zniknęła z terenu 

opracowania zupełnie. Zastąpiły ją zieleń kształtowana (np. cmentarna, ogrodów działkowych) i powstała 

w sposób wtórnej sukcesji. Doprowadziła ona do wykształcenia się nawet zadrzewień nawiązujących do 

lasów, jednak o niższej niż typowe lasy wartości przyrodniczej. Ponadto w wyniku przekształceń 

powierzchni ziemi, a także osiadania gruntu w wyniku podziemnej eksploatacji węgla kamiennego w 

krajobrazie opisywanego terenu pojawiły się zbiorniki wodne, w tym największy – staw „Pod Topolami”. 

Trwałe i praktycznie nieodwracalne przekształcenia powierzchni ziemi mają miejsce przede 

wszystkim na obszarach zabudowanych oraz w rejonach infrastruktury komunikacyjnej, gdzie 

powierzchnie biologicznie czynne były niwelowane i zajmowane na rzecz zabudowań oraz powierzchni 

utwardzonych i szczelnych. Tereny podmokłe zarastają natomiast różnego rodzaju szuwarami. Ich 

pochodzenie jest również antropogeniczne i wiąże z osiadaniem terenu wywołanym eksploatacją 

górniczą. 

Oddziaływaniem związanym z przyrostem powierzchni szczelnych było i jest również zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnych, co prowadzi do ograniczenia możliwości infiltracji wód w głąb ziemi 

i równocześnie jest związane ze wzrostem spływu wód deszczowych z terenów utwardzonych. 

Szata roślinna obszarów zurbanizowanych narażona jest na działanie takich stresorów jak: 

zanieczyszczenie powietrza, zmiana chemizmu podłoża oraz związany z nią wzrost ciśnienia 

osmotycznego roztworu wodnego występującego w podłożu (wywołany m.in. posypywaniem ciągów 
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komunikacyjnych solą drogową), a także uszkodzenia mechaniczne roślin spowodowane przez 

rozjeżdżanie lub wydeptywanie. W związku z powyższym tereny biologicznie czynne są w znacznej 

części porastane przez gatunki synantropijne, tworzące często specyficzne układy fitosocjologiczne, 

znacząco odbiegające od tych, które obserwowane są w warunkach naturalnych.  

Przemianom szaty roślinnej towarzyszyły zmiany w składzie pozostałych grup organizmów 

tworzących lokalną biotę. Dotyczy to również przedstawicieli królestwa grzybów, a zwłaszcza fauny, gdzie 

obecnie dominują pospolite i synantropijne gatunki zwierząt, przystosowane do funkcjonowania 

w warunkach miejskich. 

Podsumowując, można stwierdzić, że w wyniku znacznych przeobrażeń środowiska przyrodniczego 

na omawianym terenie oraz istniejącej nadal ciągłej presji ze strony człowieka, samoistny (bez pomocy 

człowieka) powrót lokalnego środowiska do stanu pierwotnego jest praktycznie niemożliwy.  

Zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych 

Przyczyną zmian chemizmu gruntów czy wód są zanieczyszczenia przenikające z powietrza 

atmosferycznego, a także dostające się do nich wraz opadami atmosferycznymi. Do niekorzystnych 

z przyrodniczego punktu widzenia procederów jest także bezprawne zaśmiecanie powierzchni zielonych. 

Grunty wzdłuż dróg na terenie opracowania są również narażone na zasolenie. Ponadto chemizm gruntu 

i wód kształtowany jest na terenie opracowania w dużej mierze przez prowadzoną tu w przeszłości 

działalność przemysłową, zwłaszcza tworzenie różnego rodzaju nasypów i zwałowisk. 

Zgodnie z materiałami archiwalnymi [1.2.22] środowisko glebowe w Bytomiu w znacznej części jest 

zanieczyszczone substancjami wprowadzonymi przez opady atmosferyczne i spaliny samochodowe, 

a główną przyczyną tego stanu są pyły, pary oraz gazy emitowane głównie przez zakłady przemysłowe, 

sektor energetyczny i transport. Na obszarze Bytomia stwierdza się zanieczyszczenie gleb metalami 

ciężkimi, wynikające zarówno z działalności przemysłowej, głównie górnictwa rud cynkowo-ołowiowych 

i ich przetwórstwa, jak i budowy geologicznej podłoża. 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Przedstawiony do opiniowania projekt przewiduje znaczący wzrost terenów zabudowanych w postaci 

zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej, a także usługowej. Warunki aerosanitarne na terenie 

są kształtowane zarówno przez czynniki wewnętrzne, istniejące w granicach opracowania, jak i 

zewnętrzne, mające źródło poza przedmiotowym obszarem. Ruch samochodowy na opisywanym terenie 

ma w chwili obecnej marginalne znaczenie, choć teren pozostaje pod wpływem przebiegającej tuż za 

zachodnią granicą terenu opracowania ul. Strzelców Bytomskich (droga krajowa nr 11). 

Z uwagi na brak sieci ciepłowniczej w granicach opracowania, rozwój zabudowy może pociągać za sobą 

wzrost niskiej emisji, która z uwagi na nikły stopień zabudowania w stanie obecnym jest zjawiskiem o 

bardzo niewielkiej skali. 

W pewnych okresach roku, zwłaszcza podczas niskiej wilgotności podłoża i panujących wysokich 

temperatur, uciążliwe może być także pylenie z dróg o nawierzchni nieutwardzonej. 

Należy podkreślić, że warunki aerosanitarne charakteryzują się zmiennością w czasie i przestrzeni.  
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Emisja hałasu  

Hałas należy do czynników, których bezpośredni wpływ jest ograniczony do czasu jego trwania. Pod tym 

względem środowisko wykazuje wysoką zdolność do regeneracji. Na terenie objętym projektem MPZP do 

głównych źródeł hałasu należy przede wszystkim ruch drogowy na sąsiadującej z opisywanym obszarem 

ul. Strzelców Bytomskich, a także ruch kolejowy na zachodniej krawędzi terenu opracowania. 

Przedstawiony do oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

wprowadzenie nowych terenów chronionych akustycznie: 

a) tereny oznaczone symbolami: 1ZD, 2ZD na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

b) tereny oznaczone symbolami: 2U, 3U, 4U na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych na cele zamieszkania zbiorowego; 

Zgodnie z Mapą akustyczną Bytomia 2016 r. w granicach terenu opracowania notuje się niewielkie 

przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu. Dotyczą one hałasu drogowego w obrębie zabudowy 

usługowej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich. W obrębie projektowanej jednostki 1U notuje się także 

niewielkie i właściwe punktowe przekroczenie w zakresie hałasu przemysłowego. 

Projektowany sposób zagospodarowania może prowadzić do wzrostu poziomu hałasu 

przemysłowego, a także drogowego (zwłaszcza w obrębie nowej drogi planowanej w części południowo-

wschodniej terenu opracowania. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie terenu opracowania nie 

powinno powodować uciążliwości związanych z hałasem na tych terenach. Zapisy planu uwzględniają 

działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego wpływu hałasu na otoczenie. 

Promieniowanie niejonizujące 

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałuje na każde 

ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powodując w nim procesu jonizacji. Związane jest 

ściśle ze zmianami pola elektromagnetycznego. 

Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. 

Promieniowanie powstaje przede wszystkim w wyniku działania sieci i urządzeń elektroenergetycznych, 

instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych oraz innych instalacji 

elektrycznych. Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej przejawia się tak zwanym efektem 

termicznym, który, w przypadku silnych źródeł, może powodować zmiany biologiczne (np. zmianę 

właściwości koloidalnych w tkankach).  

Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oddziałujące na środowisko mogą 

mieć charakter liniowy lub punktowy. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące występuje 

w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 1016 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska istotne znaczenie 

mają źródła liniowe na przykład linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym 110 kV 

lub wyższym oraz źródła punktowe, tj. urządzenia emitujące elektromagnetyczne promieniowanie 

niejonizujące w zakresie częstotliwości 0,1-300 000 MHz, do których należą: 

1) stacje transformatorowe o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

2) urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne. 
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Intensywny rozwój źródeł pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła 

promieniowania elektromagnetycznego w środowisku, jak też powiększanie się liczby i powierzchni 

obszarów o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 

ograniczone poprzez zapewnienie odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 

przekraczających określone wartości graniczne. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) określa dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową odrębną wartość składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1kV/m.  

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń wymienione 

wyżej rozporządzenie określa wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. 

Dla pól elektromagnetycznych w zakresie częstotliwości 300 MHz do 300 GHz (zakres częstotliwości 

sieci telefonii komórkowej) dopuszczalna wartość składowej elektrycznej wynosi 7 kV/m, natomiast 

gęstość mocy 0,1 W/m2. 

Przez teren opracowania w jego południowo-wschodniej części (rejon stawu „Pod Topolami”) 

przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV Dymitrów – Bolko. Źródłem promieniowania niejonizującego 

są również anteny i stacje bazowe telefonii komórkowej. W granicach opracowania w chwili obecnej brak 

takich obiektów, najbliższy z nich znajduje się na budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 78B ok. 0,2 km 

na północ od granic terenu opracowania  [1.2.45]. 
 

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Obecnie teren opracowania został objęty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego jedynie w niewielkim zakresie, w części północnej. Poprzez „brak realizacji ustaleń 

projektowanego MPZP” rozumie się sytuację pozostawienia przedmiotowego obszaru w 

nieuporządkowanym stanie planistycznym. Dalsze zagospodarowanie tego terenu odbywać się może w 

sposób chaotyczny, w oderwaniu od uwarunkowań środowiskowych i bez stosowania zasad ochrony oraz 

kształtowania ładu przestrzennego, a także ochrony środowiska. 

Generalnie przedstawiony do opiniowania projekt przewiduje znaczący rozwój zabudowy o charakterze 

produkcyjnej, składowej i magazynowej, także usługowej oraz infrastruktury drogowej (głównie 

południowa część terenu opracowania). Poza tym część obszarów pozostawia w dotychczasowym 

zagospodarowaniu (linie kolejowe, cmentarz, większość ogrodów działkowych, tereny zadrzewione w 

części północnej, istniejąca zabudowa usługowa, teren stawu „Pod Topolami” wraz z najbliższym 

otoczeniem). 

Uznać należy, że rezygnacja z terenów rolnych, na rzecz terenów inwestycyjnych w obrębie i w pobliżu 

gęsto zabudowanych centrów miast, a do takich należy, jest nieuniknionym trendem, zwłaszcza biorąc 

pod uwagę istniejącą, rozbudowaną infrastrukturę i dogodne powiązania komunikacyjne. Plan przewiduje 
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dalszą rozbudowę sieci drogowej, w części południowej planowany jest przebieg odcinka Bytomskiej 

Centralnej Trasy Północ – Południe (BCT N-S). Opisany wyżej rozwój odbywa się przy tym z 

zachowaniem kluczowych biotopów dla zachowania lokalnej bioróżnorodności, a także terenów 

rekreacyjnych. W projekcie planu w stanie niezmienionym pozostawiono m.in. staw „Pod Topolami” wraz 

z otaczającymi go terenami zielonymi. 

Brak realizacji planu mógłby skutkować rozwojem nowej zabudowy w sposób chaotyczny i 

niezorganizowany, a pod nowe inwestycje zajmowane mogłyby być tereny cenniejsze przyrodniczo, przy 

jednoczesnym zostawieniu w stanie niezmienionym innych terenów niezagospodarowanych o mniejszej 

wartości przyrodniczej. Plan przewiduje również rozwój sieci drogowej. W wyniku jej rozbudowy, zgodnie 

z założeniami planu, może poprawić się komunikacja w obrębie miasta oraz zmniejszyć niekorzystne 

oddziaływanie akustyczne ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta. 

Przedstawiony do oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza 

także zapisy dotyczące ochrony środowiska wodno-glebowego, ochrony przed hałasem oraz 

promieniowaniem niejonizującym. 
 

6. Problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

6.1. Formy ochrony prawnej  

6.1.1. Lasy ochronne  

Lasy ochronne to obszary leśne podlegające ochronie ze względu na pełnione funkcje, określone 

w ustawie o lasach [1.2.6]. Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania, jak 

również w jego bliskim sąsiedztwie nie występują lasy ochronne.  

6.1.2. Grunty rolne i leśne 

Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [1.2.7].  

 W obszarze planu brak obszarów leśnych, natomiast obszary rolne występują na południe od ull 

Węglowej.  

6.1.3. Zasoby wodne 

Zasoby wodne podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne [1.2.8]. Ustawa reguluje gospodarowanie 

wodami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ochronie podlegają między innymi wody podziemne i obszary ich zasilania. Ochrona ta polega na 

zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich 

zasilania oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.  

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się poza 

zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych. W przedstawionym do oceny projekcie planu 
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wprowadzono zapisy służące ochronie wód podziemnych i powierzchniowych. W związku z tym należy 

przyjąć, że realizacja ustaleń planu nie przyczyni się do znaczącego pogorszenia się ich stanu.  

6.1.4. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Przedmiotowy obszar znajduje się w zasięgu dwóch jednolitych części wód powierzchniowych: JCWP 

Bytomka (PLRW6000611649) – część połuniowa i JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) – część 

północna. 

JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) ma status silnie zmienionej części wód. Powyższa JCWP jest 

monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są osiągnięcie 

dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze względu na brak 

możliwości technicznych termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

JCWP Bytomka (PLRW6000611649) została zaklasyfikowana z kolei jako naturalna część wód. 

Powyższa JCWP jest monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

jakimi są osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze 

względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty ustalono mniej rygorystyczne cele, 

a termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

Oceniany projekt planu wprowadza rozwiązania służące ochronie wód powierzchniowych 

i podziemnych. Wprowadza zakaz realizacji inwestycji mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód 

podziemnych i wód powierzchniowych. Ustala ponadto: 

1) nakaz opóźniania spływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników poprzez ich 

retencjonowanie we własnym zakresie w obrębie działki budowlanej; 

2) nakaz zabezpieczenia drożności systemu odprowadzania wód na obszarze planu; 

3) nakaz realizacji obiektów w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na obszarze 

planu; 

4) zakaz realizacji inwestycji mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych i wód 

powierzchniowych; 

W związku z powyższym można uznać, iż realizacja zamierzeń planu przy zachowaniu wprowadzanych 

ustaleń nie powinna stwarzać zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wymienionych wyżej 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.  

6.1.5. Złoża kopalin 

Udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

[1.2.9].  

Teren objęty projektem MPZP położony jest w zasięgu sześciu udokumentowanych złóż węgla 

kamiennego: „Centrum 1” (w części południowo-wschodniej terenu opracowania), „Centrum” (praktycznie 
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cały teren opracowania), Bytom III (część południowo-zachodnia), „Bobrek-Miechowice” ( niewielka część 

południowo-zachodnia), Bytom I-1 i Bytom I (część północna). 

Ponadto zachodnie krańce terenu opracowania leżą w granicach obszaru górniczego „Bytom III-ZG” 

oraz terenu górniczego „Bytom III-ZG” (niewielki, południowo-zachodni fragment terenu opracowania), a 

także w granicach terenu i obszaru górniczego „Bytom VII” (fragment północnej części terenu 

opracowania). 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazano granice złóż węgla 

kamiennego, obszarów górniczych i terenów górniczych. Zgodnie z zapisami tego dokumentu dopuszcza 

się na obszarze MPZP przedsięwzięcia polegające na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin oraz 

ich podziemnym wydobyciu. 

 

6.1.6. Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny podlega ochronie na mocy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu [1.2.10]. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla poszczególnych obszarów zostały 

przestawione w poniższej tabeli (tab. 1).  

 

Tab. 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 

oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz.112) 

 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
dobom w roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia 

równy wszystkim 
porom nocy 

LDWN* 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim dobom w 
roku 

LN** 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

1 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

b) Teren zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 

64 59 50 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 

b) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

c) Tereny rekreacyjno-

68 59 55 45 
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wypoczynkowe 

 

W ramach ustaleń przedstawionego do oceny projektu miejscowego planu wprowadza się jednostki 

urbanistyczne, które zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem będą podlegały ochronie akustycznej: 

a) tereny oznaczone symbolami: 1ZD, 2ZD na których obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów 

przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

b) tereny oznaczone symbolami: 2U, 3U, 4U na których obowiązują poziomy hałasu jak dla 

terenów przeznaczonych na cele zamieszkania zbiorowego; 

 

Projekt MPZP w zakresie ochrony przed hałasem wprowadza następujące zapisy:  

2. W zakresie ochrony przed hałasem: nakaz stosowania zabezpieczeń akustycznych od 

ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego od istniejących ciągów komunikacyjnych oraz 

przy realizacji nowej i przebudowie istniejącej zabudowy wymagającej ochrony przed hałasem – 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK - teren komunikacji kolejowej, ustala się 
przeznaczenie: 

2) uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości akustycznej, 

 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK - teren komunikacji kolejowej, ustala się 
przeznaczenie: 

2) uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia służące ograniczaniu uciążliwości akustycznej, 

6.1.7. Walory krajobrazowe i kulturowe 

Walory krajobrazowe podlegają ochronie na mocy Ustawy o ochronie przyrody [1.2.3], natomiast obiekty 

zabytkowe chronione są zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [1.2.12].  

Walory krajobrazowe, rozumiane jako wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz 

związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności 

człowieka, podlegają ochronie bez względu na to, czy są objęte szczególnymi formami ochrony. 

Teren posiada pewne walory krajobrazowe z uwagi na dość urozmaiconą rzeźbę terenu i rozległe 

tereny otwarte, w tym rolne, a także na obecne na terenie zbiorniki wodne, zwłaszcza staw „Pod 

Topolami”. W krajobrazie zaznaczają się też wybitnie antropogeniczne formy, takie jak sztuczne nasypy, 

w tym nasyp kolejowy. 

W obszarze planu znajdują się obiekty o znaczeniu kulturowym. Jedynym z  ich jest torowisko kolei 

wąskotorowej, biegnie ono jednak praktycznie tym samym nasypem co sąsiadująca z nim linia kolejowa i 

wpływ opisywanego torowiska na krajobraz jest znikomy. Ponadto w granicach obszaru objętego planem 
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znajduje się zabytkowa kaplica p.w. Wspomożenia Wiernych zlokalizowaną przy ul. Strzelców 

Bytomskich, a dla cmentarza parafialnego Parafii św. Józefa zlokalizowanego przy ul. Węglowej 

wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej. Dla obiektów o wartościach kulturowych wyznaczono w 

projekcie planu zasady ochrony. 

6.1.8. Flora i fauna 

Flora i fauna podlega ochronie na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska [1.2.2] oraz ustawy 

o ochronie przyrody [1.2.3]. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska ochrona zwierząt oraz roślin polega na:  

1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej,  

2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność 

funkcji biologicznej w środowisku,   

3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin,   

4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody. 

W myśl Ustawy o ochronie przyrody ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje 

roślin, zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 

ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na 

podstawie przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej 

i genetycznej.  

W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową (ścisłą lub 

częściową) obowiązują zakazy:  

1) zrywania, niszczenia i uszkadzania; 

2) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 

 leśnej i gleby w ostojach; 

4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 

 gatunków; 

5) zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 

6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków. 

W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących objętych ochroną ścisłą lub 

 częściową wprowadza się m.in. następujące zakazy: 

1) umyślnego zabijania; 

2) umyślnego okaleczania i chwytania; 

3) transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych zwierząt; 

4) zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków; 
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5) umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych; 

6) niszczenia ich siedlisk i ostoi; 

7) niszczenia ich gniazd; 

8) niszczenia ich mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień; 

9) wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj; 

10) wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek; 

11) preparowania okazów gatunków; 

12) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków; 

13) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

14) umyślnego płoszenia i niepokojenia; 

15) przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

16) przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 

Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni 

urządzonej, drzewa i krzewy oraz ich zbiorowiska niebędące lasem. W ustawie o ochronie przyrody 

nakazano zwrócić szczególną uwagę na roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem 

sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich 

zespołów. Prace te mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom. 

W okresie zimowym na ulicach, placach oraz drogach publicznych środki chemiczne mogą być 

stosowane tylko w sposób nie szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom. 

Z uwagi na fakt, że znaczna część terenu pozostaje niezagospodarowana i pokryta jest roślinnością 

w postaci zieleni nieurządzonej, tereny te są dość licznie zasiedlane przez faunę, w tym gatunki 

chronione. Ogólnie w składzie gatunkowym dominują gatunki raczej pospolite. Ochronie podlegają niemal 

wszystkie gatunki ptaków. Szczególnie cenne przyrodniczo, jako siedliska zwierząt są zbiorniki wodne i 

tereny podmokłe, gdzie występują, oprócz chronionych ptaków, również płazy i gady. Najcenniejsze pod 

tym względem siedlisko – staw „Pod Topolami” zgodnie z projektem planu zachowany zostanie w stanie 

istniejącym. Potencjalnie niekorzystny wpływ na chronioną faunę może mieć realizacja drogi w 

południowej części terenu opracowania, przebiegającej w rejonie dwóch niewielkich zbiorników wodnych. 

Kwestię tę szczegółowo opisano w rozdz. 13. 

Zarówno kwerenda danych archiwalnych, jak i wizja terenowa nie wykazały na terenie opracowania 

stanowisk szczególnie cennych, chronionych i/lub zagrożonych wyginięciem grzybów, roślin, siedlisk 

przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych. 

W zakresie środowiska przyrodniczego, także w zakresie ochrony lokalnej bioróżnorodności, 

oceniany projekt planu wprowadza dla wyznaczonych terenów minimalny procent terenów biologicznie 

czynnych określony indywidualnie w zależności od charakteru wprowadzanej zabudowy w przedziale od 

1 do 90%. 

6.1.9. Obiekty chronione w myśl ustawy o ochronie przyrody  

W granicach obszaru objętego projektem miejscowego planu, jak również w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie, nie ustanowiono obiektów chronionych w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody. Obiekty 

chronione, położone najbliżej terenu opracowania wskazano w rozdziale 5.1.9. niniejszej prognozy. 
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Biorąc pod uwagę skalę i charakter zagospodarowania terenu, zgodnie z przedłożonym projektem MPZP 

oraz odległość od obszarów chronionych, należy przyjąć, że realizacja zapisów powyższego dokumentu 

nie będzie miała negatywnego wpływu na zlokalizowane w rejonie obszary chronione. 

6.1.10. Obszary cenne przyrodniczo, a nieobjęte ochroną 

Teren opracowania uległ znaczącym przekształceniom antropogenicznym, obecne tu siedliska 

wykształciły się głównie na drodze wtórnej sukcesji. Występują tu także nasypy kolejowe oraz zabudowa. 

Ogólnie teren odznacza się umiarkowaną wartością przyrodniczą, przy czym dla lokalnej 

bioróżnorodności ważną ostoją pozostaje staw „Pod Topolami wraz z otoczeniem.  

Przedstawiony do opiniowania projekt planu zachowuje w stanie istniejącym kluczowe biotopy w postaci 

stawu „Pod Topolami”. 
 

 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym  

i krajowym oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektu planu. 

Podstawowe cele ochrony środowiska zostały uwzględnione w następujących dokumentach krajowych: 

1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (ogłoszona w Monitorze Polskim Nr 

26, poz. 432), 

2. „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” z 2005 r. 

3. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”(do 2030 r.)  

4. Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Rządowe Centrum 

Studiów Strategicznych, 2000 r),  

5. Polityka ekologiczna państwa 2030, PEP2030 (Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2019) 

oraz w dokumentach międzynarodowych, ratyfikowanych przez stronę polską, których ustalenia 

w znaczącej części zawarte są w wyżej wymienionych dokumentach oraz przepisach prawnych.  

 

Główne cele zawarte w tychże dokumentach przedstawiono poniżej. 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

- przyjęcie nadrzędnej zasady zrównoważonego rozwoju, 

- eksponowanie wartości krajobrazowych i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem,  

- ochrona zasobów wodnych poprzez prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, 

polegającej m.in. na wprowadzeniu szczególnych zasad ochrony środowiska w obszarach 

alimentacji wód podziemnych, zachowanie nieuregulowanych rzek, których funkcje przyrodnicze 

nie uległy dewastacji, 
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- ochrona dolin rzecznych reprezentujących bogactwo przyrody oraz spełniających funkcje 

korytarzy ekologicznych, oczek wodnych i terenów wodno-błotnych, 

- tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz 

zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, 

-  zahamowanie procesów degradacji oraz przywrócenie wartości środowiska przyrodniczego na 

obszarach o szczególnym jego zniszczeniu lub zubożeniu przez urbanizację, melioracje 

osuszające oraz regulacje rzek, 

- określenie obszarów wymagających ograniczenia działalności inwestycyjnej i gospodarczej, 

- określenie złóż surowców mineralnych, których eksploatacja nie może być uruchomiona, jeżeli 

może naruszać inne zasoby przyrody, istotne części lub całość systemu ekologicznego, 

-  uwzględnienie ekologicznych podstaw polityki przestrzennej w stosunku do transportu poprzez 

wskazanie obszarów do preferencji prośrodowiskowego transportu i nasycenie odpowiednim 

transportem obszarów o szczególnych walorach społecznych, realizacje na przebiegu korytarzy 

ekologicznych przepustów drogowych umożliwiających migracje fauny, odpowiednie trasowanie 

autostrad z ominięciem obszarów o cennych walorach przyrodniczych,  

- stopniowe rozszerzanie i utrwalania dobrej kondycji ekologicznej obszarów o walorach 

przyrodniczych objętych ochroną prawną, 

-  powszechne i współzależne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz programach przedsięwzięć publicznych 

o znaczeniu ponadlokalnym, 

-  promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dziedzinach i obszarach 

(ekoturystyka, ekorolnictwo, ekosadownictwo), 

-  zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego w obszarach o przekroczonych normach 

zanieczyszczeń, 

- ochrona różnorodności biologicznej obszarów niezdegradowanych, które stanowią główny 

potencjał przyrodniczy kraju,  

- ustanowienie obowiązkowej komasacji gruntów realizowanej w oparciu o pomoc państwa, 

podporządkowanej działalności przeciwerozyjnej na najlepszych glebach oraz najbardziej 

podatnych na erozję wodną lub podjęcie innych skutecznych środków gwarantujących odpowiednie 

ich zabezpieczenie przed erozją, 

-  zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich walorach 

krajobrazowych, 

-  ochrona jako „dziedzictwa ludzkości" zanikających krajobrazów (mozaiki ekosystemów leśnych, 

łąkowych, polnych oraz związanych z osadnictwem),  
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-  priorytetowe traktowanie tworzenia korytarzy ekologicznych w trakcie realizacji programów 

zwiększania lesistości, 

-  ochrona i wykorzystanie rodzimej różnorodności biologicznej w programach rekultywacji 

obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą. 

Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju:  

Głównym jej celem jest stworzenie warunków dla stymulowania rozwoju, sprzyjających 

sukcesywnemu eliminowaniu procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia 

ludzi, promowaniu sposobów gospodarowania przyjaznych dla środowiska oraz przywracaniu równowagi 

na obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej. Głównym założeniem rozwojowym strategii jest 

utrzymanie wzrostu gospodarczego w powiązaniu ze zdecydowanym wzrostem efektywności 

wykorzystania surowców, paliw oraz zasobów przyrody a także zapewnieniem bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju. Ponadto strategia zaleca: 

- uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego elementów ochrony środowiska, 

ochrony różnorodności biologicznej i pomników natury, 

-  pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów i zasobów skażonych, dla 

czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, 

-  przestrzeganie prawa ekologicznego krajowego i międzynarodowego przez wszystkie podmioty, 

- zapewnienie równego dostępu do środowiska i jego zasobów, 

-  zapewnienie konkurencyjności wykorzystania zasobów odnawialnych i recyklingu surowców, 

- zapewnienie swobodnego transferu technologicznego i inwestycji proekologicznych, 

-  uwzględnienie zagadnień środowiskowych w opracowywanych politykach i programach 

sektorowych szczebla krajowego i regionalnego. 

Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030) integruje zakres tematyczny dokumentów:  

 - Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” BEiŚ) w części 

 środowiskowej,  

 - Strategicznego planu adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

 2020 (SPA2020), 

 - Polityki klimatycznej Polski. Strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 

 2020 (uchylona uchwałą Rady Ministrów w dniu 1 września 2015 r.),  

których okres obowiązywania został zaplanowany do końca 2020 r.  

Zakres tematyczny PEP został uzupełniony o środowiskowe cele i priorytety Rządu RP oraz rozwija 

część środowiskową Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 

r.). 

W rezultacie PEP obejmuje następującą tematykę:  

 - bezpieczeństwo biologiczne, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane,  

 - klimat akustyczny,  
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 - najlepsze dostępne techniki BAT,  

 - odpady,  

 - pola elektromagnetyczne,  

 - powierzchnia ziemi,  

 - powietrze,  

 - promieniowanie jonizujące,  

 - służby ochrony środowiska i podmioty biorące udział w zarządzaniu środowiskiem,  

 - system finansowania ochrony środowiska,  

 - system ocen oddziaływania na środowisko,  

 - technologie środowiskowe,  

 - wzorce zrównoważonej konsumpcji i edukacja ekologiczna, w tym dostęp do informacji,  

 - zasoby geologiczne,  

 - zasoby przyrodnicze, w tym krajobraz, leśnictwo i różnorodność biologiczna,  

 - zasoby wodne, w tym jakość wód,  

 - zmiany klimatu (mitygacja i adaptacja). 

Polityka ekologiczna państwa opiera się na budowie innowacyjnej gospodarki z zachowaniem zasad 

zrównoważonego rozwoju, który jest wymogiem nowoczesnej polityki państwa. Zrównoważony rozwój 

oznacza stabilny wzrost gospodarczy powiązany z racjonalną gospodarką zasobami środowiskowymi 

i respektowaniem praw człowieka. To właśnie człowiek jest nadrzędną wartością w Polityce ekologicznej 

Państwa 2030 poprzez koncentrację tematyczną na jakości życia, zdrowiu i dobrobycie Polaków. Rolą 

polityki ekologicznej jest więc zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego państwa. Jest podstawą do 

podejmowania działań na szczeblu krajowym, wojewódzkim i lokalnym. Kluczowa dla osiągnięcia celów 

polityki ekologicznej jest dodatkowo dbałość o kulturę współżycia ze środowiskiem na szczeblu 

samorządowym, zwłaszcza poprzez racjonale planowanie zagospodarowania przestrzennego, które 

pomaga chronić ludność przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem oraz przyrodę przed nadmierną 

presją.  

Wymienione powyżej cele generalnie znalazły odzwierciedlenie w przedstawionym do oceny 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

8. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w odniesieniu do Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030  

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030 (tzw. SPA 2020) stanowi element szerszego projektu badawczego o nazwie 

KLIMADA, którego prowadzenie zakłada się do roku 2070.  

We wskazanym dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne i oczekiwane zmiany klimatu, 

w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, które wykazały, że w tym okresie największe 

zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne 

deszcze, powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, osuwiska itp.), będące 
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pochodnymi zmian klimatycznych. Zjawiska te będą występować z coraz większą częstotliwością 

i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju.  

Wśród najbardziej wrażliwych sektorów i obszarów, dla których określono cele i kierunki działań 

adaptacyjnych znalazły się: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary 

prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, strefy wybrzeża, 

gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane.  

Głównym celem SPA 2020 jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe oraz 

powiązane z nimi kierunki działań zostały określone następująco: 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska 

Kierunki działań:  

1.1 – dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 

1.2 – adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu 

1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 

1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian klimatu 

1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie 

1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia w warunkach zmian klimatu 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 

Kierunki działań:  

2.1 – stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami 

2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do zmian klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu  

Kierunki działań:  

3.1 – wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany klimatu 

3.2 – zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu 

Kierunki działań:  

4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania w kontekście zmian 

klimatu (miasta i obszary wiejskie) 

4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań:  

5.1 – promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu 

5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających adaptacji do zmian 

klimatu  
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Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

Kierunki działań:  

6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami ekstremalnymi 

i metodami ograniczania ich wpływu 

6.2 – ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk klimatycznych. 

 

W świetle powyższych wskazań, mając na uwadze charakter oraz zakres (szczegółowość) 

ocenianego dokumentu planistycznego, a także charakter (uwarunkowania środowiskowe) i sposób 

zagospodarowania przedmiotowego terenu, należy stwierdzić, że miejscowy plan jest związany przede 

wszystkim z sektorami jakimi są: gospodarka przestrzenna i obszary zurbanizowane oraz z sektorami 

obejmującymi budownictwo, infrastrukturę i inne.  

Na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz osuwania się 

mas ziemnych.  

Do głównych zagrożeń Bytomia, a więc i przedmiotowego terenu, w kontekście zmian klimatu 

należą: intensyfikacja miejskiej wyspy ciepła, silne ulewy powodujące podtopienia oraz susze sprzyjające 

deficytowi wody w miastach. Zasadniczo realizacja ocenianego planu może się przyczynić do 

intensyfikacji miejskiej wyspy ciepła, jednakże z uwagi na fakt, że większość terenów na których 

planowana jest nowa zabudowa to tereny poprzemysłowe, które w pewnej części pokryte są jedynie 

skąpą roślinnością, przyjąć należy, że problem ten nie będzie szczególnie nasilony. 

Ogólnie rzecz ujmując ustalenia miejscowego planu wpisują się przede wszystkim w realizację 

następujących kierunków działań określonych SPA 2020: 1.3, 1.4 i 1.5 w zakresie celu nr 1 oraz 4.2 

w celu nr 4. 

Do ustaleń planu realizujących założenia powyższych celów i kierunków należą między innymi: 

 - nakaz zapobiegania powstawaniu emisji i ograniczania wprowadzanych do powietrza substancji – 

zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (kierunek 1.3), 

 - dostawa ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej zdalaczynnej (kierunek 1.3 i 4.2), 

  - dopuszczenie indywidualnych urządzeń prądotwórczych i systemów grzewczych, w tym 

wykorzystujących odnawialne źródła energii (kierunek 1.3), 

 - ustalenie dla terenów zabudowy minimalnego wskaźnika procenta terenów biologicznie czynnych 

wynoszącego od 1% do 90% (kierunek 1.4 i 4.2),  

 - wyznaczenie i zachowanie terenów zieleni ze zbiornikiem wodnym (kierunek 1.4 i 4.2), 

 - realizacja zabudowy poza obszarami zagrożonymi występowaniem powodzi i osuwisk (kierunek 1.5), 

 - nakaz opóźniania spływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników poprzez ich retencjonowanie we 

własnym zakresie w obrębie działki budowlanej (kierunek 4.2), 

 - odprowadzanie ścieków sanitarnych i deszczowych do kanalizacji miejskiej (kierunek 4.2), 

 - dopuszczenie, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia ścieków sanitarnych zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(kierunek 4.2), 
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 - dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustawą Prawo wodne (kierunek 

4.2), 

 - sukcesywna budowa rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wskazane powyżej zapisy sprzyjają również innym kierunkom działań służącym adaptacji do zmian 

klimatu. 

9. Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w odniesieniu do Uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 

7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  

Uchwała Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 

w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa) wprowadza zakazy i ograniczenia 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Celem tych zakazów 

i ograniczeń jest zapobieżenie negatywnemu wpływowi na zdrowie ludzi i środowisko w granicach 

administracyjnych województwa śląskiego. Uchwała określa, jakie wymagania muszą spełniać instalacje, 

w których spalane są paliwa stałe oraz wymienia paliwa, których stosowanie jest zakazane. 

W omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniono 

wymogi ochrony powietrza, ograniczające negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. 

Do ustaleń planu realizujących założenia powyższych wymogów należy w zakresie zaopatrzenia w ciepło 

ustalenie dostaw ciepła z miejskiej sieci zdalaczynnej, z dopuszczeniem stosowania indywidualnych 

urządzeń grzewczych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wprowadza się także zakaz 

lokalizacji instalacji fotowoltaicznych, w tym ich urządzeń, za wyjątkiem instalacji fotowoltaicznych, w tym 

ich urządzeń, służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb zabudowy zlokalizowanej na tej samej działce 

budowlanej. Zakaz ten nie dotyczy instalacji fotowoltaicznych na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1P, 1PS. 

Projekt planu dopuszcza też zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorników gazu, choć tam gdzie 

to możliwe ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć gazowniczą. 

Wymiana i eksploatacja urządzeń grzewczych na te, zasilane gazem jest jednym ze sposobów realizacji 

wymogów uchwały antysmogowej. 

W związku z powyższym należy uznać, że projekt planu nie stoi w sprzeczności z zakazami 

i ograniczeniami zawartymi w Uchwale Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 

2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw, a realizacja jego zapisów przyczynia się do ich wdrożenia.  

 

10. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, wtórne 

i skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
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i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

Z uwagi na jedynie miejscowy (lokalny) zasięg oddziaływań związanych z realizacją zamierzeń 

planistycznych oraz odległości od obiektów chronionych, położonych poza granicami terenu opracowania, 

w tym od obszarów Natura 2000, można stwierdzić, że realizacja ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie będzie negatywnie oddziaływać na obiekty chronione.  

10.1. Oddziaływania rozwiązań planu na środowisko: bezpośrednie i pośrednie, średnio 

i długo terminowe, stałe i chwilowe, wtórne i skumulowane  

Oceniany projekt planu wprowadza nowe obszary zabudowy, głównie produkcyjnej, składowej i magazynowej, 

a także usługowej na znacznych przestrzeniach dotychczas niezagospodarowanych i terenach rolnych. 

Przewiduje też rozwój infrastruktury drogowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektowanego odcinka 

Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe (BCT N-S) w południowej części terenu opracowania. 

Częściowo zachowane zostaje też istniejące zagospodarowanie (m.in. ogrody działkowe, cmentarz, nieliczna 

zabudowa usługowa, teren stawu „Pod Topolami”, zadrzewienia przy ul. Węglowej). 

Każda zmiana zainwestowania terenu związana jest z mniejszym bądź większym oddziaływaniem na 

środowisko, a stopień oddziaływania będzie uzależniony od intensywności i charakteru zagospodarowania. 

Aktualnie na obszarach już zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie na 

środowisko, związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych 

i tzw. „niska emisja”), powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym przekształceniem 

powierzchni terenu. Na terenach już zabudowanych realizacja ustaleń projektu MPZP będzie więc związana 

głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących. 

Powstawanie nowych dróg i obiektów budowalnych będzie powodowało oddziaływanie krótkotrwałe na etapie 

budowy, polegające między innymi na emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza, których źródłem będą 

maszyny i urządzenia budowlane. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, ograniczony do czasu 

realizacji poszczególnych inwestycji. Oddziaływanie trwałe będzie polegało przede wszystkim na 

przekształceniu powierzchni ziemi spowodowanym na przykład pracami niwelacyjnymi oraz zajęciem terenu 

przez obiekty kubaturowe czy powierzchnie uszczelnione. Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form 

zagospodarowania będzie związane z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych i usunięciem porastającej 

je roślinności. 

Realizacja nowych obszarów zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych przyczyni się do 

lokalnych zmian uwarunkowań krajobrazowych i topoklimatycznych.  

Projektowany rozwój zabudowy skutkował będzie zwiększeniem natężenia ruchu, tak w obrębie rozwijającej 

się sieci drogowej.  

Opisane wyżej oddziaływania związane z realizacją zapisów planu będą w mniejszym lub większym 

stopniu kumulowały się w środowisku. Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów 

spowoduje wzrost tego oddziaływania. Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także 

emitowane zanieczyszczenia atmosferyczne. Kumulacja ta może mieć miejsce w granicach jednostek 
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stanowiących źródło oddziaływań bądź na terenach przyległych. O efekcie kumulacji w skali lokalnej można 

mówić również w przypadku zajmowania powierzchni biologicznie czynnych. Nie przewiduje się jednak, aby 

potencjalna kumulacja miała znacząco negatywny wpływ na stan środowiska. 

Opisane wyżej wpływy zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji będą ograniczane zapisami planu, 

a także przepisami zawartymi w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącymi między innymi dopuszczalnych 

poziomów hałasu i sposobu ograniczenia jego wpływu, a także gospodarki odpadami i gospodarki wodno-

ściekowej. 

Uwzględniając zapisy planu, które w praktyce zachowują istniejące zagospodarowanie, można 

stwierdzić, iż realizacja miejscowego planu przy zachowaniu ograniczeń wpływu na środowisko wynikających 

z jego ustaleń oraz przepisów odrębnych nie spowoduje poważnych zagrożeń dla środowiska. 

 

Tab. 2. Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie 

- wzrost poziomu hałasu związanego 
z pracami budowlanymi przy tworzeniu 
nowych obiektów kubaturowych 

- pylenie z powierzchni odkrytych miejsc 
składowych materiałów sypkich i obiektów 
w budowie 

- zanieczyszczenie powietrza spalinami 
pochodzącymi z maszyn pracujących na 
budowach 

- zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej i wycinka zieleni wysokiej (drzew 
i krzewów) 

- wzrost ilości odprowadzanych ścieków 
opadowych z powierzchni szczelnych 

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów 

- wzrost emisji hałasu bytowego 

- przekształcenie powierzchni ziemi 
w ramach prowadzenia niwelacji pod nowe 
obiekty budowlane i towarzyszące im 
zagospodarowanie 

pośrednie 
- nie występują, brak znaczących 
oddziaływań  

- generowanie ruchu pojazdów na 
terenach nowo zainwestowanych 

wtórne 
- nie występują, brak znaczących 
oddziaływań 

- dalsza synantropizacja szaty roślinnej 
w rejonie utworzonej zabudowy 

skumulowane 
- krótkotrwała kumulacja hałasu 
pochodzącego z prac budowlanych oraz 
hałasu komunikacyjnego 

- zmiana jakości powietrza w wyniku 
nakładania się emisji z poszczególnych 
emitorów 

- kumulacja hałasu komunikacyjnego oraz 
bytowego 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

krótkoterminowe 

- hałas budowlany 

- zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracami budowlanymi 

- powstawanie odpadów budowlanych 

- nie występują, brak znaczących 
oddziaływań 

długoterminowe 
- zmniejszenie powierzchni biologicznie 
czynnej 

- zmiany morfologii terenu (lokalnych 
warunków krajobrazowych) związane 
z powstawaniem nowych zabudowań 

- dalsza synantropizacja szaty roślinnej  
w rejonie utworzonej zabudowy 

- emisja hałasu komunikacyjnego 

- lokalna fragmentacja siedlisk 

- lokalna zmiana uwarunkowań 
topoklimatycznych 
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stałe 

- zmiany ukształtowania powierzchni 
terenu 

- zmiana lokalnych warunków 
krajobrazowych 

 

 

- lokalne zmiany mikroklimatu  

- zmiany morfologii terenu związane 
z powstaniem nowych obiektów 
budowlanych 

- zwiększenie powierzchni terenów 
utwardzonych 

chwilowe 

- hałas budowlany 

- zanieczyszczenie powietrza związane 
z pracami budowlanymi 

- powstawanie odpadów budowlanych 

- zwiększenie natężenia ruchu 
komunikacyjnego 

 

11. Stan środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem  

Środowisko na omawianym terenie na skutek wieloletniej działalności człowieka zostało przekształcone 

w tak znaczącym stopniu, że praktycznie niemożliwy jest jego powrót do stanu pierwotnego. Fauna i flora 

są tutaj aktualnie reprezentowane głównie przez gatunki synantropijne, przystosowane (przywykłe) do 

warunków antropopresji, a występujące tu obecnie siedliska mają w zdecydowanej większości wyraźnie 

charakter antropogeniczny lub wtórny. Najbardziej do biotopów naturalnych nawiązują siedliska wodne i 

podmokłe.  

Zgodnie z zapisami ocenianego dokumentu w obszarze objętym planem ustala się zakaz realizacji 

przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z zastrzeżeniem pkt 3, oraz z wyłączeniem 

przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami: 

a) dróg publicznych, 
b) linii kolejowych, 
c) linii tramwajowych, 
d) infrastruktury technicznej, 
e) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 
f) podziemnego wydobycia kopalin, 
g) poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, 
h) stacji paliw; 
 

Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie 

dotyczy terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, 1PS. 

W związku z wymienionymi powyżej zapisami projektu planu na przedmiotowym terenie nie 

wyklucza się realizacji niektórych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których, w zależności od charakteru inwestycji, obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko może być wymagany przez właściwy organ. Generalnie realizacja 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana jest na zasadach 

określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ponadto, zgodnie z zapisami projektu dokumentu, wprowadza się zakaz realizacji przedsięwzięć 

stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności przedsięwzięć mogących 

spowodować ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 
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12. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest 

w odległości ponad 50 km od południowej granicy Państwa. Oddziaływania związane z realizacją 

ocenianego projektu miejscowego planu zagospodarowania będą generalnie związane z lokalną 

niwelacją terenu, przekształceniem szaty roślinnej i siedlisk faunistycznych, powstawaniem ścieków 

i odpadów oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska. Wpływy tego typu, 

ograniczane dodatkowo zapisami w planie oraz zapisami obowiązującego ustawodawstwa będą miały 

generalnie charakter lokalny. Z tego względu realizacja projektowanych ustaleń nie będzie powodowała 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

13. Obszary problemowe 

Jako obszary problemowe wskazano niektóre tereny znajdujące się w jednostkach 1-2KDZ, gdzie 

planowana jest inwestycja drogowa w postaci Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe (BCT N-S). 

Projektowana droga ma na celu wyprowadzenie ruchu z centrum miasta poprzez połączenie dróg 

krajowych nr 11 i nr 79. Dla inwestycji uzyskano już pozwolenie na budowę. 

Na przebiegu BCT N-S w obrębie obszaru objętego planem realizacja inwestycji może wiązać się z 

pewnymi problemami. Za pierwszy z nich uznano realizację drogi na ternach obecnie 

zagospodarowanych jako ogrody działkowe. Likwidacja ogrodów działkowych może wiązać się z 

konfliktami społecznymi i niechęcią dzierżawców ogrodów do rezygnacji z dzierżawionych obiektów. 

Należy tu nadmienić jednak, że część istniejących tu ogrodów obecnie znajduje się w stanie 

zaniedbanym, co więcej wszystkie tereny kolidujące z przebiegiem drogi BCT N-S zostały już wykupione. 

Uznać więc należy, że najbardziej konfliktowe procedury, które mogłyby powodować problemy w zmianie 

sposobu zagospodarowania tego terenu zostały już przeprowadzone. 

Problemem związanym z realizacją drogi może być też wpływ hałasu drogowego na pozostałe sąsiednie 

ogrody działkowe (2ZD), są one jednak i tak pod wpływem hałasu komunikacyjnego (ul. Strzelców 

Bytomskich (droga krajowa nr 11) i linia tramwajowa. Dla drogi planowanej drogi BCT N-S wprowadzono 

rozwiązania ograniczające hałas (m. in. zieleń izolacyjna). Ponadto planowana droga BCT N-S ma na 

celu ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miasta, gdzie drogi przebiegają w bezpośrednim 

sąsiedztwie gęstej zabudowy mieszkaniowej, ogólny wpływ na całokształt klimatu akustycznego miasta 

będzie więc pozytywny, odciągając ruch samochodowy od terenów najbardziej wrażliwych. 

Za problemowy uznano też wpływ planowanej drogi  BCT N-S na środowisko przyrodnicze, jej przebieg 

bowiem może kolidować z dwoma niewielkimi zbiornikami wodnymi. Ich wartość przyrodnicza jest 

znacząco mniejsza od stawu „Pod Topolami”, który zostanie zachowany w postaci niezmienionej, 

niemniej stanowią one siedlisko gatunków chronionych, w tym płazów i ptaków. Bliższa analiza tego 

problemu wykazała jednak, że droga BCT N-S zaprojektowana została jako jednojezdniowa, posiadająca 

po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W związku z tym będzie to ciąg drogowy stosunkowo wąski i nie 

zajmie całości pasa w obrębie jednostek 1-2KDZ. Możliwe jest w związku z tym zachowanie w części 

opisywanych zbiorników wodnych, a tym samym zachowanie siedlisk gatunków. Co więcej, likwidacja 

zbiornika w obrębie jednostki 1KDZ stanowiłaby jedynie drobne uszczuplenie istniejącego siedliska, jako 
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że zbiornik pozostaje praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie stawu „Pod Topolami”. Ponadto realizacja 

inwestycji drogowej będzie przebiegała z zachowaniem wszystkich przewidzianych prawem procedur, w 

tym uwzględniających ochronę środowiska. W wyniku tego możliwa będzie realizacja opisywanej drogi z 

zachowaniem przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

Za potencjalnie problemowe uznać można również obszary w zasięgu i w sąsiedztwie zakończonej 

płytkiej eksploatacji rudnej, które obejmują niemal cały teren opracowania. Tereny płytkiej eksploatacji 

górniczej nie są korzystne dla wprowadzania zabudowy ze względów technicznych. Ewentualna 

realizacja zabudowy na takich obszarach powinna zostać poprzedzona wykonaniem stosownych badań 

podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w celu określenia możliwości realizacji obiektów 

budowlanych, warunków ich posadowienia i konieczności zastosowania ewentualnych zabezpieczeń. 

Inwestycje na tym terenie są możliwe, o czym świadczy funkcjonująca tu już zabudowa i sieć drogowa, 

wymaga jednak uwzględnienia panujących tu warunków. 
 

14. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

W ocenianym planie zagospodarowania przestrzennego generalnie wprowadzone zostały zapisy mające 

na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko.  

Analiza przyjętych w planie zapisów wykazała, że zostały uwzględnione wymogi z zakresu ochrony 

środowiska określone w obowiązujących przepisach.  

Plan nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Bytom przyjętego uchwałą nr XVI/204/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., 

zmienionego uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013 r., uchwałą nr 

XXXVIII/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwałą nr LXI/814/18 Rady Miejskiej 

w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r. i uchwałą nr LXIV/839/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 

r. 

Zapisy planu są również generalnie zgodne z zapisami zawartymi w Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Bytomia na lata 2012-2015 z perspektywą lat 2016-2019. 

 

Sposób, w jaki w projekcie planu realizowane są zapisy z zakresu ochrony poszczególnych elementów 

środowiska został opisany poniżej. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

W projekcie MPZP w zakresie ochrony powietrza ustala się: 

1) nakaz zapobiegania powstawania emisji i ograniczania wprowadzanych do powietrza 

substancji – zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

2) zakaz magazynowania na otwartej przestrzeni surowców i materiałów pylących. 
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W zakresie ochrony wód w ocenianym projekcie ustala się: 

1) nakaz opóźniania spływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników poprzez ich 

retencjonowanie we własnym zakresie w obrębie działki, 

2) nakaz zabezpieczenia drożności systemu odprowadzania wód na obszarze planu,  

3) nakaz realizacji obiektów w sposób niepowodujący zmiany stosunków wodnych na 

obszarze planu, 

4) zakaz realizacji inwestycji mogących prowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych 

i wód powierzchniowych. 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala się:  

1) nakaz ochrony gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem, 

2) nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub 

nieutwardzonych, 

3) zakaz magazynowania surowców i materiałów bezpośrednio na powierzchni gruntu bez 

zabezpieczenia powierzchni przed infiltracją wód opadowych. 

W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 

1) nakaz realizacji miejsc do zbierania odpadów komunalnych przy zastosowaniu osłon  

oraz zabezpieczeń przed infiltracją wód opadowych; 

2) zakaz wykorzystywania terenu objętego planem w celu prowadzenia działalności polegającej 

na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów, w tym surowców wtórnych, złomu i pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, przy czym przez przetwarzanie odpadów należy rozumieć także 

składowanie odpadów, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3) dopuszczenie dla działalności prowadzonych na terenach objętych planem, magazynowania 

odpadów powstałych w wyniku tej działalności, wyłącznie w budynkach lub zadaszonych 

wiatach.  

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się: 

1) nakaz stosowania zabezpieczeń akustycznych od ponadnormatywnego oddziaływania 

akustycznego od istniejących ciągów komunikacyjnych oraz przy realizacji nowej i 

przebudowie istniejącej zabudowy wymagającej ochrony przed hałasem – zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Projekt planu wprowadza nowe terenów chronione akustycznie: 

a) tereny oznaczone symbolami: 1ZD, 2ZD na których obowiązują poziomy hałasu jak dla 

terenów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

b) tereny oznaczone symbolami: 2U, 3U, 4U na których obowiązują poziomy hałasu jak dla 

terenów przeznaczonych na cele zamieszkania zbiorowego; 

 

Ochronie przed zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego oraz przed hałasem służy także 

nakaz zagospodarowania zielenią urządzoną lub izolacyjną powierzchni niezabudowanych lub 
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nieutwardzonych Jako zieleń izolacyjną, zgodnie z zapisami projektu planu, należy rozumieć odporną na 

zanieczyszczenia roślinność o przeważającym składzie gatunków drzew i krzewów, których dojrzałe 

formy osiągają wysokość nie mniejszą niż 2,0 m, ukształtowaną w taki sposób, aby spełniać funkcje 

całorocznej przesłony wizualnej oraz bariery przed zanieczyszczeniami i hałasem. 

W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym ustala się, że poziom pól 

elektromagnetycznych w środowisku nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w 

ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy czym dla wszystkich terenów w 

obszarze objętym planem obowiązują dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych jak dla miejsc 

dostępnych dla ludności. 

Ponadto w przedstawionym do oceny projekcie dokumentu określono, że zasięg oddziaływania na 

środowisko działalności prowadzonej na poszczególnych terenach nie może przekraczać granicy 

nieruchomości, do której prowadzący działalność posiada tytuł prawny  

15. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie 

Względem istniejącego zagospodarowania projekt MPZP utrzymuje tereny ogrodów działkowych, cmentarza, 

większości wód stojących oraz częściowo zieleni nieurządzonej. Powyższe tereny zaliczyć można do 

najcenniejszych elementów lokalnego środowiska przyrodniczego. 

Projektowane nowe tereny inwestycyjne wskazane zostały w nawiązaniu do stref działalności gospodarczej na 

południe od terenu opracowania oraz istniejącej sieci drogowej, a także zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi. 

Zgodnie z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania wprowadza się szereg zapisów 

mających na celu ochronę środowiska oraz wprowadzenie ładu przestrzennego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, możliwości wskazania rozwiązań alternatywnych są ograniczone.  

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana w celu określenia wpływu na środowisko 

planowanego sposobu zagospodarowania terenu objętego projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (MPZP) obszaru położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu. 

Przedmiotowy plan sporządzony został w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu nr XXV/369/20 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały określone w art. 51 ust. 2 Ustawy o 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 283). 

Teren położony w granicach przedstawionego do oceny projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego usytuowany jest w środkowej części Bytomia, miasta na prawach 

powiatu, zlokalizowanego w centralnej części Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

Aktualnie teren objęty projektem MPZP obejmuje tereny w znacznej części niezabudowane i 

niezagospodarowane (w tym zadrzewienia) o charakterze terenów poprzemysłowych. Znajdują się tu 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu – część północna 

EKOID  ul. gen. H. Le Ronda 76 40-302 Katowice   tel/fax:  (32) 353 32 14,  255 28 23 44 

także pola uprawne, ogrody działkowe, cmentarz, nieliczna zabudowa usługowa, zbiorniki wodne i tereny 

kolejowe, a także torowisko linii tramwajowej. Obecnie większość powierzchni to tereny biologicznie 

czynne. 

Sieć drogowa w obszarze opracowania jest bardzo słabo rozwinięta. Przez część północną 

przebiega al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nie posiada ona jednak zjazdu w granicach terenu 

opracowania. Wobec tego głównym ciągiem komunikacyjnym w tym rejonie pozostaje ul. Węglowa, 

przecięta ul. Topolową, która jednak ma na większości dystansu postać drogi gruntowej. Tuż za 

wschodnią granicą przebiega ul. Strzelców Bytomskich (droga krajowa nr 11), jednak zjazdy z tej drogi 

mają (za wyjątkiem ul. Węglowej) charakter dróg gruntowych obsługujących ogrody działkowe i 

zapewniające dojazd do stawu „Pod Topolami”. W części wschodniej przebiega ponadto linia tramwajowa 

łącząca centrum miasta z północnymi dzielnicami – Stroszkiem i Suchą Górą. Krawędzią zachodnią 

przebiega linia kolejowa i torowisko kolei wąskotorowej. 

Energia elektryczna jest dostarczana na przedmiotowy teren za pośrednictwem istniejącej sieci 

elektroenergetycznej. Przez teren przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV Dymitrów – Bolko. 

Rozdzielcza sieć wodociągowa w granicach opracowania przebiega wzdłuż ul. Węglowej i ul. 

Strzelców Bytomskich. Brak sieci kanalizacyjnej. Dostawcą wody jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. w Katowicach. Infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną na terenie miasta zarządza 

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Rozwój tych sieci postępuje zgodnie z zabudową 

terenów inwestycyjnych. 

Teren opracowania znajduje się poza zasięgiem sieci ciepłowniczej, nie jest też zgazyfikowany (brak 

sieci rozdzielczej), choć przez teren opracowania przebiega gazociąg średniego ciśnienia. 

W stanie obecnym opisywany teren został objęty obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego jedynie w niewielkim stopniu, w wąskim pasie wzdłuż północnej 

granicy terenu opracowania. Obowiązuje tam Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w rejonie ul. Leśnej w Bytomiu (Uchwała nr XXVI/345/16 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 20 

czerwca 2016r.), a w niewielkiej, północno-zachodniej części Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru Karbia w Bytomiu (Uchwała nr IX/129/15 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 

27 maja 2015r.). Przedstawiony projekt MPZP w znacznej mierze ma więc charakter porządkujący 

opisywany obszar. 

W przedstawionym do oceny projekcie MPZP wprowadzono następujące przeznaczenia podstawowe 

terenów: 

a) U – teren zabudowy usługowej, 

b) P – teren zabudowy obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 

c) PS – teren baz, składów i magazynów, 

d) ZC – teren cmentarza, 

e) ZD – teren rodzinnych ogrodów działkowych, 

f) ZN – teren zieleni nieurządzonej, 

g) ZWS – teren zieleni ze zbiornikiem wodnym, 

h) WS – teren wód powierzchniowych stojących, 
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i) KSP/ZP - teren parkingu i zieleni urządzonej, 

j) KT – teren komunikacji tramwajowej, 

k) KK – teren komunikacji kolejowej, 

l) KDG – teren drogi publicznej klasy głównej, 

m) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

n) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

o) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

p) KDG/KDD – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy głównej z drogą 
publiczną klasy dojazdowej, 

r) KDG/KT – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy głównej z linią 
tramwajową, 

s) KDL/KDG – teren skrzyżowania dwupoziomowego drogi publicznej klasy lokalnej z drogą 
publiczną klasy głównej, 

t) KDL/KT – teren skrzyżowania drogi publicznej klasy lokalnej z linią tramwajową, 

u) KDZ/KT – teren skrzyżowania drogi publicznej klasy zbiorczej z linią tramwajową, 

w) KK/KDG – teren skrzyżowania dwupoziomowego linii kolejowej i drogi publicznej klasy głównej; 

Projekt planu zasadniczo nie wprowadza zmian przeznaczenia terenu na obszarach już objętych 

obowiązującymi planami. W dużej mierze zmienia natomiast zagospodarowanie pozostałych terenów. W 

obszarze planu dominuję tereny niezagospodarowane i rolne. W znacznej mierze, zwłaszcza części 

południowo-zachodniej planuje się przekształcenie ich w tereny inwestycyjne na cele zabudowy obiektów 

produkcyjnych, składów i magazynów, a także tereny baz, składów i magazynów. W części wschodniej 

planowany jest rozwój zabudowy usługowej, w nawiązaniu do nielicznej, istniejącej zabudowy tego typu. 

W stanie niezmienionym zostaną zachowane natomiast zadrzewienia na północ od ul. Węglowej (w tym 

miejscu w obrębie niewielkiego fragmentu objętego obowiązującym mpzp zrezygnowano z wprowadzania 

zabudowy), a także w większości istniejące ogrody działkowe oraz staw „Pod Topolami” wraz z częścią 

jego otoczenia. Na krańcu południowo-wschodnim wprowadza się przeznaczenie na tereny drogowe, co 

ma związek z realizacją inwestycji drogowej w postaci Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe 

(BCT N-S). W obrębie jednostek planistycznych przeznaczonych pod nową drogę znalazły się  tereny 

zieleni nieurządzonej, małe zbiorniki wodne, ogrody działkowe i torowisko tramwajowe. Inwestycja 

uzyskała pozwolenie na budowę, a projektowana droga nie zajmie całego pasa przeznaczonego w 

projekcie planu. 

Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego generalnie realizuje ustalenia 

zawarte w obowiązującym ustawodawstwie.  

Zapisy planu w większości, wraz z ograniczeniami i dopuszczeniami, realizują politykę rozwoju 

miasta przyjętą na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym określoną. 

Plan uwzględnia również założenia ochrony środowiska gruntowo-wodnego określonego na szczeblu 

ponadlokalnym. Nie stoi ponadto w sprzeczności z zaleceniami zawartymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym dla miasta Bytomia. 

W stanie obecnym tereny w granicach opracowania pozostają w znacznej mierze 

niezagospodarowane. Obejmują tereny otwarte porośnięte roślinnością, zieleń nieurządzoną, w tym 

tereny zadrzewione, zbiornik wodny, a także pola uprawne. Zabudowa zajmuje niewielką powierzchnię i 
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koncentruje się głownie przy ul. Strzelców Bytomskich. Wzdłuż zachodniej krawędzi ciągną się tereny 

kolejowe. W części wschodniej zlokalizowane są również ogrody działkowe i cmentarz. 

Omawiany teren położony jest w obrębie Wyżyny Katowickiej, zlokalizowanej w środkowej części 

Wyżyny Śląskiej, w obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. W rzeźbie terenu opisywanego 

obszaru dominują dwa wzgórza, jedno zlokalizowane w części północno-zachodniej, w obrębie 

zadrzewień przy ul. Węglowej, drugie nieco na północ od stawu „Pod Topolami”. Wzgórza te wznoszą się 

na ok. 285 m n.p.m. Teren obniża się w kierunku południowym, przy południowej granicy notowane 

wysokości spadają poniżej 275 m n.p.m. Podobne wartości notuje się we wschodnim, docierającym do ul. 

Strzelców Bytomskich odcinku ul. Węglowej. 

Podłoże geologiczne na omawianym terenie jest dość urozmaicone. W części zachodniej są to 

głównie piaski i żwiry wodnolodowcowe, a w części centralnej piaski i żwiry wodnolodowcowe na glinach 

zwałowych. Powszechnie występują też dolomity i wapienie warstw jemielnickich i tarnowickich 

(północno-wschodnia część terenu opracowania, a także niewielki obszar na zachód od skrzyżowania 

ulic Węglowej i Topolowej. W części południowo-wschodniej występują piaski, gliny i mułki zwietrzelinowe 

(eluwialne) na glinach zwietrzelinowych i glinach zwałowych. Ponadto w pasie na północ od ogrodów 

działkowych przy ul. Węglowej podłoże geologiczne stanowią piaski, mułki i gliny deluwialne. W 

granicach opracowania nie brak też form antropogenicznych w postaci nasypów. 

Teren objęty projektem MPZP położony jest w zasięgu sześciu udokumentowanych złóż węgla 

kamiennego: „Centrum 1” (w części południowo-wschodniej terenu opracowania), „Centrum” (praktycznie 

cały teren opracowania), Bytom III (część południowo-zachodnia), „Bobrek-Miechowice” (niewielka część 

południowo-zachodnia), Bytom I-1 i Bytom I (część północna). 

Ponadto zachodnie krańce terenu opracowania leżą w granicach obszaru górniczego „Bytom III-ZG” 

oraz terenu górniczego „Bytom III-ZG” (niewielki, południowo-zachodni fragment terenu opracowania), a 

także w granicach terenu i obszaru górniczego „Bytom VII” (fragment północnej części terenu 

opracowania). 

Na terenie opracowania zlokalizowane są zlikwidowane dawne szyby górnicze oraz obejmujące 

niema cały teren opracowania tereny zakończonej płytkiej eksploatacji rudnej. 

Teren opracowania zlokalizowany jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Najbliżej 

położony jest GZWP nr 329 „Zbiornik Bytom”, oddalony o ok. 0,8 km na północ od granic obszaru 

objętego projektem miejscowego planu. 

Zgodnie z podziałem Polski na 172 Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) obszary objęte zmianą 

SUiKZP znajdują się w zasięgu dwóch JCWPd: 

 JCWPd nr 111 (kod PLGW2000111) w obrębie dorzecza Wisły i regionu wodnego Małej Wisły 

(część północna), 

 JCWPd nr 129 (kod PLGW6000129) w obrębie dorzecza Odry i regionu wodnego Górnej Odry 

(część południowa). 

Obszar miasta Bytom położony jest na głównym dziale wodnym I rzędu, oddzielającym dorzecza 

Odry i Wisły. Dział ten przebiega również przez teren opracowania – jego północna część leży w 

dorzeczu Wisły, południowa – Odry. 
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Wody powierzchniowe mają postać dwóch niewielkich zbiorników zapadliskowych i jednego 

większego zbiornika – staw „Pod Topolami”. Niewielkie cieki o charakterze rowów przebiegają 

równoleżnikowo w rejonie ul. Węglowej na północny i poniżej stawu „Pod Topolami” na południu. 

Przedmiotowy obszar znajduje się w zasięgu dwóch jednolitych części wód powierzchniowych: JCWP 

Bytomka (PLRW6000611649) – część połuniowa i JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) – część 

północna. 

JCWP Szarlejka (PLRW20007212669) ma status silnie zmienionej części wód. Powyższa JCWP jest 

monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, jakimi są osiągnięcie 

dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze względu na brak 

możliwości technicznych termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

JCWP Bytomka (PLRW6000611649) została zaklasyfikowana z kolei jako naturalna część wód. 

Powyższa JCWP jest monitorowana, jej stan jest zły, a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, 

jakimi są osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, zagrożona. Ze 

względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty ustalono mniej rygorystyczne cele, 

a termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono na rok 2027. 

Teren opracowania w czasach historycznych, jak i obecnie ulegał znaczącym przekształceniom, w 

wyniku których pierwotne zbiorowiska roślinne praktycznie zniknęły z tego obszaru. Lasów grądowych w 

granicach opracowania braku zupełnie, brak również lasów, jedynie przy ul. Węglowej pojawiają się 

zadrzewienia, mają one jednak wtórny charakter i składają się z pospolitych, wiatrosiewnych i szybko 

rosnących gatunków. 

Na południe od ul. Węglowej rozciągają się pola uprawne i nieużytki. Występuje tu roślinność 

segetalna towarzysząca uprawom. 

W rejonie stawu „Pod Topolami” rozciągają się rozległe tereny otwarte z pojedynczymi drzewami. Na 

florę terenu opracowania składają się przede wszystkim pospolite i częste rośliny naczyniowe oraz 

mszaki. Na omawianym terenie brak stanowisk gatunków roślin lub grzybów chronionych i/lub 

zaliczanych do zagrożonych wyginięciem. 

Skład fauny na opisywanym terenie determinowany jest przez występujące tu siedliska. Wyróżnić tu 

możemy: zadrzewienia w rejonie ul. Węglowej, pola uprawne przy ul. Węglowej, tereny otwarte w rejonie 

stawu „Pod Topolami”, ogrody działkowe, zbiorniki wodne, a także tereny zurbanizowane. Do 

najbogatszych gatunkowo siedlisk należą zbiorniki wodne, zwłaszcza staw „Pod Topolami”. Stanowią one 

miejsca rozrodu płazów, a także siedlisko licznych ptaków wodno-błotnych. Ogólnie najliczniejszymi 

zwierzętami na terenie będą drobne bezkręgowce, zwłaszcza owady i pajęczaki, a także mięczaki, 

zwłaszcza ślimaki. Licznie występować też będą drobne ssaki, wśród nich wymienić można kreta i jeże). 

Teren objęty opracowaniem obejmuje w dużej mierze tereny niezagospodarowane i niezabudowane. 

Znaczny jest udział terenów otwartych, w tym terenów rolnych. Znaczne urozmaicenie w krajobrazie 

stanowi Staw „Pod Topolami”. 

W granicach obszaru objętego planem znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, ujęte w 

gminnej ewidencji zabytków 

Teren położony w granicach projektu miejscowego planu zagospodarowania znajduje się poza obiektami 

objętymi ochroną prawną.  
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Przedstawiony do oceny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

wprowadzenie nowych terenów chronionych akustycznie (ogrody działkowe, tereny zabudowy 

usługowej). w granicach terenu opracowania notuje się niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm 

hałasu. Dotyczą one hałasu drogowego w obrębie zabudowy usługowej wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich. 

W obrębie projektowanej jednostki 1U notuje się także niewielkie i właściwe punktowe przekroczenie w 

zakresie hałasu przemysłowego. 

Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania, jak również w jego bliskim 

sąsiedztwie nie występują lasy ochronne. 

Teren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowany jest 

w odległości ponad 50 km od południowej granicy Państwa. Oddziaływania związane z realizacją 

ocenianego projektu miejscowego planu zagospodarowania będą generalnie związane z lokalną 

niwelacją terenu, przekształceniem szaty roślinnej i siedlisk faunistycznych, powstawaniem ścieków 

i odpadów oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do środowiska. Wpływy tego typu, 

ograniczane dodatkowo zapisami w planie oraz zapisami obowiązującego ustawodawstwa będą miały 

generalnie charakter lokalny. Z tego względu realizacja projektowanych ustaleń nie będzie powodowała 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Jako obszary problemowe wskazano niektóre tereny znajdujące się w jednostkach 1-2KDZ, gdzie 

planowana jest inwestycja drogowa w postaci Bytomskiej Centralnej Trasy Północ – Południe (BCT N-S). 

Dla inwestycji uzyskano już pozwolenie na budowę. 

Na przebiegu BCT N-S w obrębie obszaru objętego planem realizacja inwestycji może wiązać się z 

pewnymi problemami. Za pierwszy z nich uznano realizację drogi na ternach obecnie 

zagospodarowanych jako ogrody działkowe. Likwidacja ogrodów działkowych może wiązać się z 

konfliktami społecznymi i niechęcią dzierżawców ogrodów do rezygnacji z dzierżawionych obiektów. 

Należy tu nadmienić jednak, że część istniejących tu ogrodów obecnie znajduje się w stanie 

zaniedbanym, co więcej wszystkie tereny kolidujące z przebiegiem drogi BCT N-S zostały już wykupione. 

Uznać więc należy, że najbardziej konfliktowe procedury, które mogłyby powodować problemy w zmianie 

sposobu zagospodarowania tego terenu zostały już przeprowadzone. 

Problemem związanym z realizacją drogi może być też wpływ hałasu drogowego na pozostałe sąsiednie 

ogrody działkowe (2ZD), są one jednak i tak pod wpływem hałasu komunikacyjnego (ul. Strzelców 

Bytomskich (droga krajowa nr 11) i linia tramwajowa. 

Za problemowy uznano też wpływ planowanej drogi  BCT N-S na środowisko przyrodnicze, jej przebieg 

bowiem może kolidować z dwoma niewielkimi zbiornikami wodnymi. Ich wartość przyrodnicza jest 

znacząco mniejsza od stawu „Pod Topolami”, który zostanie zachowany w postaci niezmienionej, 

niemniej stanowią one siedlisko gatunków chronionych, w tym płazów i ptaków. Bliższa analiza tego 

problemu wykazała jednak, że droga BCT N-S zaprojektowana została jako jednojezdniowa, posiadająca 

po jednym pasie ruchu w każdą stronę. W związku z tym będzie to ciąg drogowy stosunkowo wąski i nie 

zajmie całości pasa w obrębie jednostek 1-2KDZ. Możliwe jest w związku z tym zachowanie w części 

opisywanych zbiorników wodnych, a tym samym zachowanie siedlisk gatunków. Ponadto realizacja 

inwestycji drogowej będzie przebiegała z zachowaniem wszystkich przewidzianych prawem procedur, w 
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tym uwzględniających ochronę środowiska. W wyniku tego możliwa będzie realizacja opisywanej drogi z 

zachowaniem przestrzegania przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody. 

Za potencjalnie problemowe uznać można również obszary w zasięgu i w sąsiedztwie zakończonej 

płytkiej eksploatacji rudnej, które obejmują niemal cały teren opracowania. Tereny płytkiej eksploatacji 

górniczej nie są korzystne dla wprowadzania zabudowy ze względów technicznych. Ewentualna 

realizacja zabudowy na takich obszarach powinna zostać poprzedzona wykonaniem stosownych badań 

podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, w celu określenia możliwości realizacji obiektów 

budowlanych, warunków ich posadowienia i konieczności zastosowania ewentualnych zabezpieczeń. 

Inwestycje na tym terenie są możliwe, o czym świadczy funkcjonująca tu już zabudowa i sieć drogowa, 

wymaga jednak uwzględnienia panujących tu warunków. 

 

 


