
IV. 5. OBSZARY KONFLIKTÓW PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNYCH 
 

Dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 
dokonano rozpoznania konfliktów pomiędzy ujawnionymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
walorami przyrody ożywionej i nieożywionej oraz funkcjonowaniem środowiska 
przyrodniczego a użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu, które nazwano konfliktami 
przyrodniczo-przestrzennymi. Wyznaczenie obszarów konfliktów nie jest wymagane prawem, 
jednakże ich delimitacja wskazuje miejsca problemowe, które powinny być objęte dalszymi 
studiami planistycznym w bardziej szczegółowej skali. Rozpatrzono nie tylko istniejące 
konflikty, ale także – w oparciu o posiadane rozpoznanie – potencjalne i wynikające               
z projektów zagospodarowania przestrzennego.   

 
GŁÓWNE TYPY (RODZAJE) KONFLIKTÓW PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNYCH 
 

Do najważniejszych rodzajów aktywności ludzkiej, powodujących konflikty pomiędzy 
walorami przyrody i jej funkcjonowaniem a użytkowaniem i zagospodarowaniem terenu         
w województwie śląskim możemy m.in. zaliczyć: 

- prowadzenie eksploatacji zasobów o najwyższych wartościach, 
- urbanizację i uprzemysłowienie obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych       

i krajobrazowych (w tym zabudowa rekreacyjna, emisja zanieczyszczeń, regulacja 
koryt rzecznych), 

- tworzenie i utrzymywanie antropogenicznych barier w krajobrazie ekologicznym 
(zwłaszcza w obrębie korytarzy ekologicznych), 

- użytkowanie turystyczne, rekreacyjne i sportowe miejsc o najwyższych wartościach 
przyrodniczych. 

   
OBJAŚNIENIA DO MAPY 
 

Syntetyczną mapę obszarów konfliktowych tworzy się w wyniku nałożenia na siebie map: 
- obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej           

i georóżnorodności oraz prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego, 
- obszarów ochrony zasobów przyrodniczych, 
- obszarów występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska przyrodniczego, 
- obszarów przeobrażenia stosunków wodnych, 
- zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru województwa 

z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 
Z sumy zbiorów warstw tematycznych wymienionych map wydziela się obszary o różnym 

stopniu konfliktowości, będące iloczynami określonych obszarów wyznaczonych na mapach 
tematycznych. Klasyfikację stopnia konfliktowości wyodrębnionych obszarów i ich 
charakterystykę przedstawiono w tabeli IV.5/1. 

 
W niniejszym opracowaniu dokonano jedynie delimitacji obszarów o najwyższej                

i potencjalnie najwyższej konfliktowości przyrodniczo-przestrzennej, które przedstawiono na 
mapie nr IV. 5/1. Wyznaczone obszary najwyższej konfliktowości zajmują w sumie około 
817800 ha, co stanowi około 66% powierzchni województwa i około 81% łącznej powierzchni 
terenów, na których występują walory przyrody o randze międzynarodowej oraz zasoby 
przyrodnicze podlegające ochronie prawnej. Do tego stopnia zaliczono również około 2600 
km rzek, których wody nie odpowiadają normom czystości lub mają III klasę jakości oraz 
których struktura hydrograficzna i hydrologiczna została zniekształcona. Obszary o 
najwyższej konfliktowości są zlokalizowane w centralnej, najbardziej zurbanizowanej i 
uprzemysłowionej jego części oraz w jego części północnej na terenie zbiorników wód 
podziemnych o wysokim stopniu zagrożenia użytkowego poziomu wodonośnego. Obszary   
o potencjalnie najwyższej konfliktowości zajmują około 186500 ha, co stanowi około 15% 
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powierzchni województwa. Wyznaczono 58 takich miejsc. Koncentrują się one w środkowej 
części województwa.     

 
UWAGI KOŃCOWE 

 
W niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję wyznaczania miejsc konfliktowych 

metodą, którą możemy nazywać obszarową. Na tym etapie rozpoznania relacji człowiek – 
przyroda w województwie śląskim nie było możliwe zastosowanie metody problemowo-
jakościowej wyznaczania typów konfliktów, która w sposób bardziej szczegółowy pozwoliłaby 
określić miejsca konfliktów i sprecyzować ich charakter. W dalszych pracach planistycznych 
pożądane byłoby podjęcie studiów nad tym zagadnieniem. Niezbędna byłaby również 
kwantyfikacja konfliktów, która pozwoliłaby z kolei na ustalenie klasy konfliktu (np. niskiej, 
średniej, wysokiej) i rangi konfliktu (np. międzynarodowej, krajowej, regionalnej). Zapewne 
nieco odmienny obraz uzyskano by w przypadku zastosowania kryteriów, wynikających         
z karty dobrego zagospodarowania, o której wspomniano w rozdziale III.5.            

Dla wyznaczonych obszarów konfliktów należy sporządzić odrębne problemowe 
opracowania ekofizjograficzne i plany zagospodarowania przestrzennego, które powinny 
uszczegółowić rozpoznanie oraz wskazać miejsca, elementy i struktury wymagające 
zachowania, rewitalizacji, restytucji (odtworzenia), rekultywacji, restrukturyzacji (sanacji)         
i wzmocnienia. W ten sposób zapoczątkowany zostałby proces budowania ładu 
przestrzennego zgodnie z zasadami ekorozwoju.     
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Tabela IV. 5/1. Klasyfikacja konfliktów przyrodniczo-przestrzennych 
 

Stopień konfliktowości 
przyrodniczo-przestrzennej 

 
Obszary zakwalifikowane do danego stopnia  

 
Charakterystyka obszaru 

1  2 3
Najwyższy 1. Obszary walorów przyrody o randze międzynarodowej. 

 
  

Obszary o randze międzynarodowej wyznaczone dla  
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej na mapie  
nr IV. 1/1. 

 2. Obszary największych zagrożeń środowiska  
przyrodniczego. 

1. Gleby bardzo silnie zanieczyszczone metalami  
ciężkimi. 
2. Uszkodzenia drzewostanów silne. 
3. Wody powierzchniowe płynące i stojące nie  
odpowiadające normom czystości i III klasy 
(w roku 2001). 
4. Wody podziemne nie odpowiadające normom i III klasy  
jakość (wody podziemne zanieczyszczone). 
5. Wody podziemne o wysokim stopniu zagrożenia  
użytkowego poziomu wodonośnego. 
6. Wody podziemne zagrożone ze względu na przekroczenie  
dopuszczalnych zawartości B, Cr, Fe i fenoli (Fen).  
7. Klasa jakości powietrza C. 
8. Strefy lichenoindykacyjne I i II. 

 3. Obszary całkowitej niezgodności dotychczasowego  
użytkowania i zagospodarowania terenu  
z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

Obszary całkowitej niezgodności dotychczasowego  
użytkowania i zagospodarowania terenu  
z uwarunkowaniami przyrodniczymi wyznaczone na  
mapie nr III. 5/1.   

 4. Obszary ochrony zasobów przyrodniczych Obszary chronione wyznaczone na mapie nr IV. 2/1 oraz  
złoża kopalin wyznaczone na mapie nr III. 2.1/1.  

 5. Obszary przeobrażeń stosunków wodnych Obszary wyznaczone na rycinie III. 1.5/1. 
Potencjalnie najwyższy 1. Obszary walorów przyrody o randze międzynarodowej. 

  
Obszary o randze międzynarodowej wyznaczone dla  
elementów przyrody ożywionej i nieożywionej na mapie  
nr IV. 1/1. 

 2. Obszary występowania złóż surowców kopalnych. Obszary wszystkich złóż surowców kopalnych  
wyznaczone na mapie nr III. 2.1/1. 

 3. Projektowane autostrady, drogi ekspresowe i drogi wodne. Projektowane: autostrady A1 i A4, drogi ekspresowe S-1 
i S-69, szybkie koleje międzynarodowe AGC i AGTC (E30,  
E59, E65), kanał Odra – Dunaj. 

Duży  1. Obszary walorów przyrody o randze międzynarodowej Obszary o randze międzynarodowej i krajowej 



i krajowej. wyznaczone dla elementów przyrody ożywionej 
i nieożywionej na mapie nr IV. 1/1. 

 2. Obszary dużego zagrożenia środowiska przyrodniczego. 1. Gleby silnie zanieczyszczone metalami ciężkimi. 
2. Uszkodzenia drzewostanów średnie. 
3. Wody powierzchniowe płynące i stojące II klasy  
(w roku 2001). 
4. Wody podziemne II klasy jakości. 
5. Wody podziemne o średnim stopniu zagrożenia  
użytkowego poziomu wodonośnego. 
6. Klasa jakości powietrza B. 
7. Strefy lichenoindykacyjne III i IV. 

 3. Obszary niezgodności dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi. 

Obszary niezgodności dotychczasowego użytkowania 
i zagospodarowania terenu z uwarunkowaniami 
przyrodniczymi wyznaczone na mapie nr III. 5/1. 

Potencjalnie duży 1. Obszary walorów przyrody o randze krajowej. Obszary o randze międzynarodowej i krajowej 
wyznaczone dla elementów przyrody ożywionej 
i nieożywionej na mapie nr IV. 1/1. 

 2. Obszary występowania złóż surowców kopalnych. Obszary wszystkich złóż surowców kopalnych  
wyznaczone na mapie nr III. 2.1/1. 

Średni 1. Obszary walorów o randze międzynarodowej, krajowej 
i regionalnej.   

Obszary o randze międzynarodowej, krajowej 
i regionalnej wyznaczone dla elementów przyrody  
ożywionej i nieożywionej na mapie nr IV. 1/1. 

 2. Obszary średniego zagrożenia środowiska  
przyrodniczego. 

1. Gleby średnio i słabo zanieczyszczone oraz 
o podwyższonej zawartości metali. 
2. Uszkodzenia drzewostanów słabe i brak uszkodzeń. 
3. Wody powierzchniowe płynące i stojące I klasy 
(w roku 2001). 
4. Wody podziemne I klasy jakości. 
5. Wody podziemne o niskim stopniu zagrożenia  
użytkowego poziomu wodonośnego. 
6. Klasa jakości powietrza A. 
7. Strefy lichenoindykacyjne V i VI. 

 3. Obszary częściowej zgodności dotychczasowego  
użytkowania i zagospodarowania terenu  
z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

Obszary częściowej zgodności dotychczasowego  
użytkowania i zagospodarowania terenu  
z uwarunkowaniami przyrodniczymi wyznaczone na  
mapie nr III. 5/1. 

    


