
V. WNIOSKI DO PLANU 
 
 
Ochrona bioróżnorodności 
 

 W stosunku do obszarów wytypowanych jako potencjalne ostoje Natura 
2000 należy spodziewać się ograniczeń w zakresie gospodarowania 
przestrzenią. Na Polsce jako przyszłym członku Unii Europejskiej spoczywać 
będzie obowiązek do utrzymania określonych typów siedlisk przyrodniczych  
i populacji gatunków we właściwym stanie poprzez zapobieganie 
przekształceniom siedlisk i niekorzystnym zmianom w obrębie populacji roślin  
i zwierząt, a także podejmowanie działań w zakresie renaturyzacji biotopów.  
W związku z tym na obszarach włączonych do sieci Natura 2000 należy liczyć 
się z pewnymi zaleceniami ochronnymi, mającymi postać zarówno nakazów jak 
i zakazów oraz ukierunkowaniem gospodarki. Dotyczyć one będą przede 
wszystkim działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko np. 
lokalizacji inwestycji uciążliwych dla środowiska, eksploatacji surowców, 
regulacji rzek i budowy zbiorników wodnych, zmiany stosunków wodnych, 
zmiany przeznaczenia i sposobu użytkowania gruntów np. zalesianie, 
przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele itp. (patrz rozdział II.3.12.) 
 

 Wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu tworzące krajowy 
system obszarów chronionych (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu) nie zachowują na terenie województwa ciągłości 
układu. Część obszarów leśnych  oraz większość dolin rzecznych stanowiących 
podstawowe korytarze ekologiczne województwa i zapewniające zachowanie 
powiązań biologicznych nie objęta jest żadną formą ochrony przyrody  
i pozostaje pod presją inwestycji zagrażających ich ciągłości i otwartemu 
charakterowi. Należy unikać fragmentacji zwartych kompleksów leśnych 
poorzez lokalizację na ich terenach inwestycji liniowych (zwłaszcza dróg) oraz 
dążyć do łączenia rozdrobnionych kompleksów leśnych, poprzez dolesienia  
w celu odbudowy korytarzy ekologicznych umożliwiających swobodną migrację 
zwierząt. Bezwzględnie konieczne jest utrzymanie aktualnej powierzchni dużych 
i zwartych kompleksów leśnych będących istniejącymi lub potencjalnymi 
ostojami dużych drapieżników. Wskazane jest utrzymanie, a tam gdzie jest to 
niezbędne, odtworzenie korytarzy ekologicznych między kompleksami leśnymi 
górskiej, wyżynnej i nizinnej części województwa oraz pomiędzy kompleksami 
leśnymi województwa śląskiego i województw ościennych.   

 
 Poza systemem ochrony przyrody pozostaje nadal znaczna część obszarów  

o wysokich walorach przyrodniczych, w tym obszary reprezentujące wartości 
rangi europejskiej i krajowej. Obiekty te powinny zostać objęte adekwatną do 
ich wartości i charakteru formą ochrony. 

 

 Program zwiększania lesistości regionu powinien skupiać się na działaniach 
ukierunkowanych na poprawę stanu ekologicznego już istniejących lasów oraz 
zalesiania terenów poprzemysłowych. Zalesianie krajobrazu rolniczego powinno 
być ograniczone do minimum, tj. tworzenia korytarzy ekologicznych między 
istniejącymi już kompleksami leśnymi i ewentualnie sieci niewielkich wysp 
leśnych jako refugiów fauny.  
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 Większość obszarów predestynowanych do pełnienia funkcji turystycznych 
na terenie województwa śląskiego to obszary o wysokich walorach 
przyrodniczych i krajobrazowych ( tereny parków krajobrazowych, rezerwaty 
przyrody, ostoje Natura 2000, ostoje Corine, ostoje rzadkich gatunków flory  
i fauny) dlatego też ich użytkowanie i zagospodarowanie powinno być 
podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  
środowiska i zachowania różnorodności biologicznej. Z uwagi na występujący 
konflikt pomiędzy użytkowaniem  i zagospodarowaniem turystycznym a ochroną 
walorów przyrodniczych konieczne jest opracowanie szczegółowego programu 
zagospodarowania turystycznego województwa z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

• podrzędność funkcji turystycznych wobec funkcji ekologicznej, 

• optymalizowanie wielkości ruchu turystycznego i powiązanie go  
z naturalną chłonnością  środowiska i pojemnością bazy turystycznej, 

• minimalizowanie negatywnych skutków środowiskowych turystyki  
i „ekologizacja”  jej wszystkich, a nie tylko wybranych form, 

• strefowanie funkcji turystycznej, rozpraszanie ruchu i koncentracji 
zagospodarowania, 

• preferowanie ekoturystyki (turystyka przyrodnicza) na obszarach 
chronionych i obszarach cennych przyrodniczo szczególnie podatnych 
na degradację, 

• na obszarach o najwyższych wartościach przyrodniczych wyznaczanie 
„stref ciszy” wyłączonych z udostępnienia turystycznego. 

  
 

Ochrona krajobrazu i wartości kulturowych 
 

 W działaniach człowieka w województwie śląskim, charakterystyczna jest 
postawa niefrasobliwości, a nawet arogancji wobec wartości krajobrazu. 
Degradacja krajobrazu jest skutkiem min. rozpraszania osadnictwa  
i nieprzemyślanego lokowania szczególnie dużych inwestycji przemysłowych w 
sąsiedztwie i w obrębie cennych form oraz swobodnego, w kontekście 
krajobrazu, prowadzenia sieci infrastruktury. Ważnym czynnikiem negatywnie 
wpływającym na odbiór wizualny cennych form terenu jest pokrój owych 
obiektów architektonicznych, często bardzo źle korespondujących  
z otoczeniem, a także zjawisko przesłaniania form dla obserwatora – 
degradowanie punktów widokowych i widoków z traktów pieszych i kołowych. 
Stopień degradacji krajobrazu w województwie śląskim  jest szczególnie duży  
w rejonach przemysłowych i zurbanizowanych, a w odniesieniu do form 
mniejszych także na terenach wiejskich. 

W celu zachowania walorów krajobrazowych województwa należy dążyć do 
nie rozpraszania, a wręcz do skupiania osadnictwa, przebudowy sieci 
infrastruktury w celu zminimalizowania ich długości oraz ich ukrycia  
w krajobrazie, a także korzystając z przeobrażeń gospodarczych likwidować 
degradujące przestrzeń obiekty przemysłowe.  

  Wyznaczyć obszary o walorach krajobrazu, uzupełniające istniejący system 
obszarów chronionych. Na obszarach tych funkcje gospodarcze winny być 
realizowane w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, które pozwalają na 
kształtowanie harmonijnego krajobrazu z uwzględnieniem istniejących wartości 
kulturowych i przyrodniczych oraz zgodnie z oczekiwaniami społeczności 
lokalnych. 
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 Na obszarach, na których krajobraz podlega degradacji, należy podjąć 
działania zmierzające do przywrócenia równowagi środowiska przyrodniczego   
i krajobrazu harmonijnego. 

       Obszar XIX-wiecznego okręgu przemysłowego należy uznać za obszar 
problemowy, wymagający uporządkowania i wykreowania nowych stref 
funkcjonalnych oraz podjęcia działań prowadzących do restytucji walorów 
krajobrazu z zachowaniem wybranych obszarów i elementów krajobrazów 
historycznych i zabytkowych, a także wykreowania elementów systemu 
obszarów chronionej przyrody. 

        Uczynić walory krajobrazu kulturowego za jeden z podstawowych 
czynników rozwoju gospodarczego na terenach tradycyjnie uznanych za 
obszary o funkcjach turystycznych oraz na terenach zastoju gospodarczego. 

         W celu pełnej ochrony walorów krajobrazowych województwa należy 
doprowadzić do sporządzenia i realizacji planów ochrony parków 
krajobrazowych oraz innych obszarów chronionych. 

        Podjąć szczegółowe badania krajobrazowe, których wyniki pozwolą na 
pełną ocenę walorów krajobrazu kulturowego województwa oraz przyczynią się 
do ochrony tych walorów i zapobiegną ich dalszej degradacji. 

 
 
Rolnicza przestrzeń produkcyjna 

 
  Rozszerzyć zasady gospodarki rolnej obowiązujące w wyznaczonych                        

w województwie strefach priorytetowych Programu Rolno-Środowiskowego na 
wszystkie obszary przyrodniczo wrażliwe. 

 
 
Zanieczyszczenie powietrza 

 
 Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza przeprowadzonej przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach 
państwowego monitoringu środowiska wskazano strefy wymagające podjęcia 
określonych działań.  

Do stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony powietrza 
ze względu na pył zawieszony PM10 należą: strefa Bielsko Biała - miasto, 
Aglomeracja Górnośląska i Aglomeracja Częstochowska.  
Strefy zaliczone do klasy B i B/C, na terenie których konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia ewentualnej potrzeby 
podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz wzmocnienia systemu 
oceny to: 

• ze względu na pył zawieszony PM10 - Strefa Gliwicka, Rybnicka, 
Wodzisławska, Będzińska, Zawierciańska, Cieszyńska, Żywiecka oraz 
Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska, 

• ze względu na benzen: Strefa Rybnicka, Raciborska, Wodzisławska, 
Bielska, Strefa Bielsko Biała miasto, Aglomeracja Górnośląska oraz 
Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska. 

Przeprowadzona klasyfikacja aglomeracji i stref  dla pozostałych 
zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ołów, ozon  
i tlenek węgla wykazała klasę A, co oznacza  konieczność utrzymania jakości 
powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. 

 
Klasyfikacja roczna stref województwa śląskiego pod względem ochrony 

roślin potwierdziła brak przekroczeń wartości dopuszczalnych tlenków azotu, 
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dwutlenku siarki i ozonu (AOT40).  W ocenie rocznej jakości powietrza w tym 
zakresie uzyskano klasę A. 
 

Odpady 

 Plan gospodarki odpadami komunalnymi w województwie śląskim zakłada, 
że budowa docelowego systemu przebiegać będzie systematycznie do roku 
2010 i kontynuowana w dalszych latach. Obejmować będzie – realizację 
regionalnych zakładów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów, które 
w sposób kompleksowy zapewnią funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki 
odpadami. Potencjalne lokalizacje obiektów regionalnych są następujące: 
Młynek-Sobuczyna, Knurów, Jastrzębie-Zdrój, Siemianowice, Żywiec, Tychy. 
Funkcje ponadlokalne będą mogły pełnić także obiekty zlokalizowane  
w gminach Bytom i Bielsko-Biała, pod warunkiem stworzenia przez te gminy 
organizacyjnych i technicznych podstaw takiego funkcjonowania. Poza 
powyższymi funkcjonować będą w okresie powyżej roku 2010 składowiska 
lokalne pod warunkiem uzyskania pozwoleń zintegrowanych, które uwzględniać 
będą spełnienie warunków budowy i eksploatacji składowisk nałożonych przez 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk 
odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549). Zgodnie z planem implementacji Dyrektywy 
Rady 1994/31/EC do 2010 roku wszystkie składowiska odpadów muszą 
spełniać wymogi tej Dyrektywy.  

Budowa obiektów regionalnych zapewnić winna odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów na poziomie wymaganym dla spełnienia ww. wymogów Dyrektywy. 
Lokalne kompostownie i sortownie, które planowane są w poszczególnych 
gminach spełniać będą rolę „uzupełniającą” w osiąganiu niezbędnego poziomu 
odzysku i recyklingu. W okresie lat 2007-2010 zakłada się budowę regionalnej 
instalacji termicznego przekształcania odpadów o przepustowości min. 150 tys. 
Mg w skali roku. Przed podjęciem decyzji dotyczącej lokalizacji należy 
przystąpić do szczegółowych analiz w zakresie uwarunkowań dotyczących 
możliwości wykorzystania infrastruktury, warunków technicznych  
i logistycznych, a także opracowania studium wykonalności przedsięwzięcia. 
Potencjalne i wariantowe lokalizacje instalacji termicznego przekształcania 
odpadów to: Jaworzno, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Będzin. 

 Głównym celem gospodarki odpadami przemysłowymi w dominujących 
gałęziach przemysłu w województwie śląskim jest i będzie zintensyfikowanie 
działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny, 
możliwy do osiągnięcia stopień odzysku wytwarzanych odpadów. Aktualnie, 
relatywnie wysoki poziom odzysku dominujących w województwie odpadów 
przemysłowych (ok. 90%) winien być utrzymany w przyszłości – z trendem 
wzrastającym, przy zachowaniu dotychczasowych, podstawowych kierunków 
ich wykorzystywania w największych ilościach – odzysk do procesów 
produkcyjnych, wykorzystywanie w pracach inżynieryjnych, do prac 
rekultywacyjnych, w górnictwie węgla kamiennego, w budownictwie 
komunikacyjnym, w produkcji materiałów budowlanych. Jednym z celów 
nadrzędnych w perspektywie 2003-2015 roku jest ograniczenie negatywnego 
wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko – w szczególności 
starych, nieczynnych składowisk nie spełniających wymogów ekologicznych. 
 

W zakresie dotyczącym składowisk odpadów przemysłowych inwestycje 
obejmować winny: 
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− modernizacje (rozbudowy) składowisk nie spełniających wymogów 
ekologicznych, 
− rekultywacje składowisk dla których brak jest możliwości technicznych  
i ekonomicznych odzysku nagromadzonych odpadów. 

 
 Zakłada się, że ilość odpadów niebezpiecznych z sektora dużych 

przedsiębiorstw nie ulegnie zmianie w okresie najbliższych lat. Nie przewiduje 
się także wzrostu wytwarzanych innych w tym sektorze odpadów 
niebezpiecznych. 

Aktualnie funkcjonuje w województwie śląskim 15 składowisk odpadów 
niebezpiecznych. Spośród składowisk czynnych w okresie do 2006 zostanie 
zamkniętych 5 składowisk, a do roku 2015 zostanie zamkniętych dalszych  
5 składowisk. Dla odpadów aktualnie gromadzonych na tych składowiskach 
przewiduje się uruchomienie instalacji do unieszkodliwiania, bądź odzysku 
odpadów. 

Na nieczynnych składowiskach odpadów niebezpiecznych województwa 
śląskiego zdeponowanych jest, przeważnie w sposób nieselektywny, łącznie  
7,5 mln Mg odpadów niebezpiecznych. 

Dla ograniczenia obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi 
niezbędne jest: 

• budowa instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
metodą zestalania/stabilizacji, 

• modernizacja instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, 

• zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów niebezpiecznych, 
• likwidacja zagrożeń powodowanych odpadami zdeponowanymi  

w środowisku: 
- Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry, 

- Zakłady Chemiczne „Rudniki”, 

- Izolacja Ogrodzieniec, 
- Zakłady Chemiczne „Organika Azot” w Jaworznie, 

• likwidacja zagrożeń powodowanych zmagazynowanymi odpadami 
(gąbka kadmowa i szlamy cynkonośne z byłej HMN „Szopienice”), 

• wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi w oparciu 
o zorganizowaną sieć gminnych punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych (GPZON) oraz stacji przeładunkowych (SPON).  

Wody 

 Największe zagrożenia ekologiczne w województwie śląskim dotyczą wód 
powierzchniowych. Ponad 90% długości cieków wodnych podlegających 
monitoringowi prowadzi wody pozaklasowe. Głównymi przyczynami 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych są: 

• nie oczyszczone i niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne 
zawierające zanieczyszczenia związkami organicznymi  
i biogennymi, 

• zasolone wody dołowe z odwadniania zakładów górniczych, 
zanieczyszczone głównie chlorkami i siarczanami, 

• spływy obszarowe, zanieczyszczone m.in. zawiesinami, azotanami  
i metalami ciężkimi, 

• ścieki z zakładów przemysłowych, charakteryzujące się 
zanieczyszczeniami specyficznymi. 
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Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wód powierzchniowych konieczna 
jest: 

• rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz realizacja 
nowych inwestycji w tym zakresie,  

• modernizacja istniejącej i budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z urządzeniami  podczyszczającymi, 

• preferowanie użytkowania łąkowego na obszarach rolniczych oraz 
ochrona i właściwe kształtowanie pasów roślinności wzdłuż brzegów 
cieków wodnych,  

• wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wokół zbiorników 
retencyjnych pracujących w systemie zaopatrzenia  
w wodę pitną, 

• zwiększenie zdolności samooczyszczających rzek i strumieni poprzez 
renaturyzację ich wybranych fragmentów (rozumianą jako częściowe ich 
rozregulowanie, poszerzenie strefy zalewowej i odbudowanie stref 
ekotonowych przez nasadzenia pasów drzew i krzewów  
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy wody). 

 Zaledwie 43% wód podziemnych w województwie stanowią wody wysokiej 
jakości, które odpowiadają polskim normom sanitarnym dla wody pitnej. 
Problem zanieczyszczenia wód podziemnych pogłębia się o czym świadczy 
obniżenie o 12% w stosunku do roku 2001 wód podziemnych wysokiej jakości. 
Główne źródła zanieczyszczeń to zanieczyszczenia osadnicze, rolnicze oraz 
składowiska odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

Dla poprawy jakości i ochrony zasobów wód podziemnych niezbędne jest:      
• wprowadzenie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów  

w obszarach zasilania ujęć wody, 
• unikanie lokalizacji w obszarach alimentacji zbiorników wód 

podziemnych składowisk odpadów, 
• budowa sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. 

 Na południu województwa śląskiego występują największe zasoby wód 
powierzchniowych i lasów. Region ten ze względu na najwyższe zasoby wody 
oraz fakt występowania w nim licznych obszarów zasilania wód podziemnych 
oraz terenów źródliskowych wielu rzek województwa, należy traktować jako 
wyjątkowo istotny w skali całego województwa. 

Zagrożenie powodziami i osuwiskami 

 Ochrona przeciwpowodziowa wiąże się ściśle z problemami naturalnej 
(zalesianie, ochrona gleb przed erozją) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, 
systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu i wymaga koordynacji z działaniami 
podejmowanymi w tym zakresie. Zagospodarowanie  terenu w dolinach rzek 
powinno polegać na: likwidacji zabudowy na terenach zalewowych i ich 
zagospodarowanie w kierunku ekologicznym oraz  unikaniu lokowania obiektów 
mogących przyczynić się do skażenia środowiska, takich, jak: oczyszczalnie 
ścieków, składowiska surowców i odpadów na obszarach zagrożonych 
zalewami powodziowymi. 

 Zagrożenie wystąpieniem osuwisk wiąże się z podatnością podłoża 
skalnego, znacznym nachyleniem powierzchni terenu oraz lokalnym 
zawodnieniem przypowierzchniowych warstw skalnych (źródliska, soczewki 
wód zawieszonych na warstwach słaboprzepuszczalnych zwietrzelin). Na 
terenie województwa śląskiego dotyczy terenów Beskidów oraz Pogórza 
Śląskiego.  
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Aktywacja procesów osuwiskowych nastąpić może wskutek podcięcia stoku 
robotami ziemnymi, nadmiernego obciążenia stoku zabudową, zakłócenia 
powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych 
lub powierzchniowych w odsłonięte warstwy ilaste. Dopuszczanie zabudowy, 
szczególnie wielkokubaturowej oraz budowa dróg związana z podcinaniem 
stoków w miejscach predysponowanych do powstawania osuwisk są 
niewskazane. 

Decyzje administracji geologicznej w sprawach działalności inwestycyjnej, 
wiążących się z potencjalnym zagrożeniem procesami osuwiskowymi, 
wydawane są obecnie w oparciu o Katalog osuwisk wydany przez Instytut 
Geologiczny, Oddział Karpacki w Krakowie w 1975r. 

Należy mieć na uwadze, że rejestracja osuwisk przedstawiona w Katalogu 
osuwisk była przeprowadzona w latach 1969 - 1970. Ze względu na możliwość 
reaktywacji starych, nierozpoznanych osuwisk oraz powstania nowych form, 
aktualna ich ilość na terenie Beskidów i Pogórza jest większa. W latach 1968 -
1970 zinwentaryzowano w polskiej części Karpat Zewnętrznych 6130 osuwisk. 
Aktualnie Państwowy Instytut Geologiczny prowadzi nowy, zakrojony na 
szeroką skalę, program inwentaryzacji i badań osuwisk tego obszaru. 
Zakończenie prac i publikacja wyników powinny nastąpić ok. 2005 r. Do wiosny 
2003 r. zinwentaryzowano ponad 20 000 osuwisk (inf. ustna dr.  
W. Rączkowskiego - Oddział Karpacki PIG). 

 

Zgodność użytkowania 
 

 Z dokonanej oceny wynika, że zaledwie 54 ha (0,004% powierzchni 
województwa) jest użytkowane zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. 
Częściowo zgodnie zagospodarowane jest około 398 tys. lasów (32% ) i około 
568 tys. gruntów ornych (46%). Niezgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi 
użytkowanych jest około 59 tys. ha (5%), całkowicie niezgodnie – około 207 tys. 
ha, co stanowi 17% powierzchni województwa śląskiego. Obszary użytkowane 
w sprzeczności z uwarunkowaniami przyrodniczymi zlokalizowane są w obrębie 
centrów surowcowo-przetwórczych, zlokalizowanych w aglomeracji katowickiej, 
rybnickiej i częstochowskiej.       

 
Rekultywacja terenów zdegradowanych 
 

 Dla terenów zdegradowanych niezbędne jest opracowanie szczegółowego 
programu zagospodarowania z uwzględnieniem ich aktualnego stanu 
zachowania. Na wielu obszarach zdegradowanych (np. zbiorniki zapadliskowe, 
hałdy, wyrobiska poeksploatacyjne) nastąpiła samoistna regeneracja 
biologiczna. Obecnie niektóre z tych terenów odgrywają istotną rolę   
w zwiększaniu różnorodności biologicznej, a nawet w niektórych przypadkach 
stanowią ważną ostoję dla rzadkich i ginących gatunków flory i fauny. Program 
zagospodarowania takich terenów powinien być podporządkowany jako 
nadrzędnej – funkcji ekologicznej. 

Gospodarka leśna 

 Ograniczania użytkowania lasów o charakterze zbliżonym do pierwotnego oraz 
lasów nad ciekami wodnymi będącymi korytarzami ekologicznymi. 
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 Preferowanie naturalnego i półnaturalnego kierunku hodowli lasu  
z wykorzystaniem rębni złożonych i odnowienia naturalnego w celu zachowania 
ekosystemów leśnych w stanie zbliżonym do naturalnego. 

 Uwzględnianie wymogów ochrony różnorodności biologicznej w procesie 
zarządzania i gospodarowania lasami. 

 Odtwarzanie zniekształconych i zdegradowanych ekosystemów w celu 
uzyskania zgodności z siedliskiem potencjalnym.   

 Prowadzenie programów restytucji i zasilania populacji rzadkich i zagrożonych 
roślin i zwierząt.  

 Wprowadzanie technik, technologii i materiałów przyjaznych dla środowiska 
przyrodniczego. 

 Zachowanie w obrębie lasów obszarów roślinności nieleśnej.  
 Zachowanie zbiorników i cieków wodnych oraz odtwarzanie zbiorowisk leśnych 

w miejscach wilgotnych.  
 Pozostawianie w drzewostanach niezbędnej ilości dendromasy do naturalnego 

rozkładu oraz starych drzew.  
 Ochronne zagospodarowanie siedlisk chronionych i rzadkich. 
 Nie wprowadzać do lasów obcych geograficznie i siedliskowo gatunków drzew  

i krzewów.  
 Preferowanie produkcji materiału sadzeniowego w szkółkach śródleśnych  

i podokapowych. 
 Kształtowanie granicy rolno-leśnej na podstawach fitosocjologicznych. 
 Eliminowanie i ograniczanie zewnętrznej presji na ekosystemy leśne poprzez 

przyjazne lasom zagospodarowanie terenów przyległych i położonych  
w obrębie lasów (a zwłaszcza ochrona enklaw i półenklaw leśnych i stref 
ekotonowych przed zabudową).     

 Zalesianie gruntów porolnych powinno zostać poprzedzone waloryzacją 
przyrodniczą. 

 Dalsze prowadzenie edukacji przyrodniczej o lesie.  
 Propagowanie wykorzystania drewna jako odnawialnego surowca 

ekologicznego i źródła energii.  

Struktury ekologiczne  
 

 Ochrona istniejących obszarów rdzeniowych i wyznaczanie nowych. 
 Powiększanie liczby i powierzchni wysp ekologicznych (zalesianie, 

zadrzewianie, budowa zbiorników wodnych, tworzenie trwałych użytków 
zielonych). 

 Tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych w fitosocjologicznym układzie 
przestrzennym 

 Kształtowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych (zalesianie, zadrzewianie, 
utrzymywanie użytków  zielonych). 

 Zmniejszanie stopnia izolacji barier antropogenicznych (wspomaganie 
techniczne). 

 Techniczne tworzenie warunków zastępczych dla realizacji nisz ekologicznych 
gatunków ginących. 

 Zasilanie populacji roślin i zwierząt osłabionych. 
 Restytucja i reintrodukcja wymarłych gatunków roślin i zwierząt. 
 Wprowadzenie ekologicznego modelu gospodarki leśnej i rolnej. 
 Zalesianie: 

• obszarów wodonośnych i wododziałowych, z wyłączeniem półnaturalnych           
i naturalnych zbiorowisk nieleśnych: źródliskowych, torfowiskowych, 
bagiennych, 

• obszarów skażonych antropogenicznie, 
• obszarów zdewastowanych i zdegradowanych, 
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• obszarów o najniższej bioróżnorodności, z wyłączeniem półnaturalnych               
i naturalnych zbiorowisk nieleśnych. 

 Ochrona zasobów genetycznych roślin i zwierząt (zwłaszcza chronionych, 
zagrożonych, rzadkich i endemicznych). 

 Ochrona mozaikowatości krajobrazu. 
 Czynna ochrona nieklimaksowych zbiorowisk roślinnych. 
 Eliminacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 
 Kształtowanie granicy rolno-leśnej (budowanie stref ekotonowych, zalesianie, 

zadrzewianie, utrzymywanie trwałych użytków zielonych). 
 

Infrastruktura przesyłowa 
 
 Uwarunkowania ogólne 

 
 W celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutków funkcjonowania 
infrastruktury przesyłowej w przestrzeni przyrodniczej należy dążyć do: 

• minimalizacji zajmowania nowej powierzchni pod infrastrukturę przesyłową, 
• maksymalizacji wykorzystania istniejących tras infrastruktury przesyłowej, 
• omijania struktur ekologicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
• minimalizacji przebiegu nowych tras infrastruktury przesyłowej przez struktury 

ekologiczne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
• zabezpieczenia ekologicznego tras infrastruktury przesyłowej (istniejących       

i projektowanych) w celu zachowania ciągłości struktur ekologicznych              
i funkcjonowania ekosystemów oraz swobodnego przemieszczania się 
gatunków roślin i zwierząt , 

• ratowania populacji cennych gatunków roślin i zwierząt występujących na 
trasach infrastruktury przesyłowej poprzez przesiedlanie ich na siedliska 
zastępcze, 

• wykonywania ocen oddziaływania na środowisko każdej z tras infrastruktury 
przesyłowej (istniejących i projektowanych) na każdym etapie ich remontu lub 
budowy: planowania, projektowania, zatwierdzania i budowy w celu wyboru 
optymalnej lokalizacji tras i określenia sposobów ich zabezpieczenia 
ekologicznego. 

 
 Uwarunkowania szczegółowe 

 
A. Uwarunkowania dla sieci elektro-energetycznej 

 
• Omijanie cennych przyrodniczo miejsc rozrodu, przelotu, odpoczynku                
i żerowania ptaków wodnych oraz drapieżnych. 
• Kablowanie sieci elektro-energetycznej w miejscach cennych przyrodniczo. 
• Stosowanie mechanicznych urządzeń odstraszających ptaki. 
• Stosowanie bezwycinkowej metody budowy i instalacji sieci elektro-
energetycznych na cennych przyrodniczo obszarach leśnych. 
• Stosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych zwierzętom (kryjówki, 
miejsca lęgowe) oraz bezpułapkowych. 
 

B. Uwarunkowania dla sieci gazowej 
 
• Zabudowa biologiczna trasy gazociągu. 
• Zapewnienie swobodnego przemieszczania się zwierząt kręgowych na 
odcinkach nadziemnych. 
• Stosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych zwierzętom (kryjówki, 
miejsca lęgowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 
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C. Uwarunkowania dla sieci ciepłowniczej 
 

• Izolacja termiczna instalacji ciepłowniczej. 
• Zapewnienie swobodnego przemieszczania się zwierząt kręgowych. 
• Zabudowa biologiczna trasy ciepłociągu. 
• Stosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych zwierzętom (kryjówki, 
miejsca lęgowe) oraz bezpułapkowych. 
 

D. Uwarunkowania dla sieci rurociągów ropy 
 

• Zabudowa biologiczna trasy rurociągu. 
• Zapewnienie swobodnego przemieszczania się zwierząt kręgowych. 
• Stosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych zwierzętom (kryjówki, 
miejsca lęgowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 

 
E. Uwarunkowania dla sieci wodociągowej 
 

• Zabudowa biologiczna trasy wodociągu. 
• Zapewnienie swobodnego przemieszczania się zwierząt kręgowych na 
odcinkach nadziemnych. 
• Stosowanie rozwiązań technicznych przyjaznych zwierzętom (kryjówki, 
miejsca lęgowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 

 
System transportowy 
 
 Uwarunkowania ogólne 

 
 W celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutków funkcjonowania systemów 
transportowych w przestrzeni przyrodniczej należy dążyć do: 

• minimalizacji zajmowania nowej powierzchni pod systemy transportowe, 
• maksymalizacji wykorzystania istniejących tras systemów transportowych, 
• omijania struktur ekologicznych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
• minimalizacji przebiegu nowych tras systemów transportowych przez struktury 

ekologiczne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, 
• zabezpieczenia ekologicznego tras systemów transportowych (istniejących  

i projektowanych) w celu zachowania ciągłości struktur ekologicznych  
i funkcjonowania ekosystemów oraz swobodnego przemieszczania się 
gatunków roślin i zwierząt , 

• ratowania populacji cennych gatunków roślin i zwierząt występujących na 
trasach systemów transportowych poprzez przesiedlanie ich na siedliska 
zastępcze, 

• wykonywania ocen oddziaływania na środowisko każdej z tras systemów 
transportowych (istniejących i projektowanych) na każdym etapie ich remontu 
lub budowy: planowania, projektowania, zatwierdzania i budowy w celu 
wyboru optymalnej lokalizacji tras i określenia sposobów ich zabezpieczenia 
ekologicznego. 

 
 Uwarunkowania szczegółowe  

 
A. Uwarunkowania dla transportu samochodowego 
 

• Zachowanie naturalnego spływu powierzchniowego. 
• Budowanie dróg nadziemnych w dolinach rzecznych.  
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• Projektowanie i budowanie urządzeń ułatwiających przemieszczanie się 
organizmów żywych (tunele, przepusty, kładki, mosty, itp.). 

• Budowanie dróg nadziemnych i podziemnych na terenach korytarzy 
ekologicznych.   

• Zabudowa biologiczna dróg w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się 
skażeń i hałasu oraz poprawy warunków przemieszczania się organizmów 
żywych i wkomponowania budowli w istniejący ekosystem. 

 
B. Uwarunkowania dla transportu kolejowego 
 

• Zachowanie naturalnego spływu powierzchniowego. 
• Budowanie dróg nadziemnych w dolinach rzecznych.  
• Projektowanie i budowanie urządzeń ułatwiających przemieszczanie się 

organizmów żywych (tunele, przepusty, kładki, mosty, itp.). 
• Budowanie dróg nadziemnych i podziemnych na terenach korytarzy 

ekologicznych.   
• Zabudowa biologiczna torowiska w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się 

skażeń i hałasu oraz poprawy warunków przemieszczania się organizmów 
żywych i wkomponowania budowli w istniejący ekosystem. 

 
C. Uwarunkowania dla transportu lotniczego 
 

• Dostosowanie tras, wysokości i terminów lotów do zachowań sezonowych 
ptaków, zwłaszcza przelotów wiosennych i jesiennych. 

 
D. Uwarunkowania dla śródlądowego transportu wodnego 
 

• Budowanie odrębnych dróg wodnych na najcenniejszych odcinkach rzek. 
• Preferowanie umocnień biotechnicznych i zabudowa biologiczna urządzeń 

hydrotechnicznych.  
• Budowanie rowów opaskowych wzdłuż budowli hydrotechnicznych oraz 

przepławek. 
• Nie dopuszczenie do mieszania się wód rzek odrębnych dorzeczy 

(stosowanie skrzyżowań hydraulicznych). 
• Zachowywanie naturalnego mikroreliefu  doliny. 
• Kształtowanie koryt rzecznych zwiększających bioróżnorodność. 

 
Obszary konfliktów przyrodniczo-przestrzennych 
 

       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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