
WSTĘP 
Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego sporządzono na podstawie art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Wykonanie opracowania zostało 

powierzone Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na podstawie Uchwały Nr 

288/31/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25.03. 2003 roku w sprawie 

wykonania „Opracowania ekofizjograficznego do Planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego”. 

Celem opracowania jest charakterystyka poszczególnych elementów przyrodniczych  

i ich wzajemnych powiązań w granicach objętych projektem planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa śląskiego w takim zakresie, który w toku budowania planu 

pozwoli na: 

– dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

    uwarunkowań przyrodniczych, 

– zachowanie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych na obszarze objętym 

     planem oraz ochronę przyrody,   

–   zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska przyrodniczego, 

– eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania działalności 

    człowieka na środowisko przyrodnicze, 

–  ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Treść i zasięg opracowania są zgodne z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 

9.09.2003 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298). Wykonane 

w opracowaniu analizy i oceny obejmują także obszar pozostający w zasięgu wzajemnych 

oddziaływań funkcjonalno-przestrzennych środowiska przyrodniczego.  

Podstawą opracowania jest analiza stanu i diagnoza zmian zasobów abiotycznych  

i biotycznych środowiska przyrodniczego, powiązań elementów przyrodniczych, funkcjo-

nowania środowiska przyrodniczego oraz jego zagrożeń. Ważną częścią opracowania jest 

wstępna prognoza dalszych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku 

dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania przestrzeni województwa śląskiego, 

która była pomocna w formułowaniu wytycznych do planu. Wszystkie analizy, diagnozy  

i prognozy posłużyły do wyznaczenia stref funkcjonalno-przestrzennych dla rozwoju różnych 

funkcji użytkowych oraz zachowania różnorodności biologicznej i prawidłowego funkcjo-

nowania środowiska przyrodniczego. 

W opracowaniu wykorzystano wyniki bieżących badań, obserwacji i pomiarów 

terenowych autorów tematów cząstkowych oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

służb i inspekcji ochrony środowiska, przyrody i dóbr kultury. Uwzględniono także aktualną 

 1



literaturę przedmiotu oraz archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, inwentary-

zacyjne i studialne oraz dokumentacje, plany i rejestry sporządzane przez instytucje 

użytkujące zasoby przyrody i je chroniące. Do opracowania włączono również część 

materiałów zgromadzonych przez Biuro Planowania Przestrzennego w Częstochowie – 

wykonawcę planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.   

Materiały kartograficzne zostały zarejestrowane w programie MapInfo w układzie 92 

w wyjściowej skali 1:50000 lub 1:100000, a ich prezentacje końcową przedstawiono w skali 

1:400000.  

Przedstawiając niniejsze opracowanie pragnę podziękować wszystkim Autorom za 

trud przygotowania specjalistycznych tematów, a Dyrektorom Instytucji, z zasobu których 

pochodziły dane i informacje, dziękuję za współpracę. 

Niestety, uwarunkowania czasowe i finansowe uniemożliwiły wykonanie opracowania 

ekofizjograficznego lepszym i bardziej kompleksowym. Ujawniły się również braki pod-

stawowych danych z różnych dziedzin przyrodoznawstwa. Wyrażam nadzieję, że okres 

obowiązywania przygotowywanego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa śląskiego zostanie wykorzystany do zbudowania systemu gromadzenia, 

opracowywania, przechowywania i udostępniania danych o przyrodzie województwa 

śląskiego, którego zasoby informacyjne zostaną w sposób profesjonalny wykorzystane przy 

pracach nad następnym planem.  

       Jerzy Parusel 

                                                                          Dyrektor  

                                             Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska  
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