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1. WST�P 
 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach 
rozwojowych - społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprz��enie 
długookresowego planowania i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz 
przyjmuje za podstaw� tych działa� zrównowa�ony rozwój i ład przestrzenny. 

 
Zrównowa�ony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno - 

gospodarczy, w którym nast�puje proces integrowania działa� politycznych, 
gospodarczych        i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwało�ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania 
mo�liwo�ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczno�ci lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokole�. 
 

Przez ład przestrzenny nale�y natomiast rozumie� takie ukształtowanie 
przestrzeni, które tworzy harmonijn� cało�� oraz uwzgl�dnia w uporz�dkowanych 
relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno - 
gospodarcze, �rodowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. 

 
Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównowa�onego rozwoju        

i ładu przestrzennego, a tak�e uwzgl�dniaj�cego wymagania ochrony �rodowiska 
jest Plan zagospodarowania przestrzennego województwa. 
 
 
 
 
2. PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY 
 
 Podstawy formalno - prawne opracowania prognozy stanowi�: 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z pó�niejszymi zmianami), która weszła w �ycie z dniem 1 pa�dziernika 2001 
r. na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
�rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, 
poz. 1085) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717) 

a tak�e ustanowiona na szczeblu mi�dzynarodowym: 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutków niektórych 
planów i programów dla �rodowiska (2001/42/WE). 

 
 Zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 przywołanej ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska - projekty planów zagospodarowania przestrzennego, w tym tak�e 
projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa sporz�dzany przez 
wojewódzki organ administracji samorz�dowej, wymaga przeprowadzenia 
post�powania w sprawie oceny oddziaływania na �rodowisko, którego elementem 
jest prognoza oddziaływania na �rodowisko. 
 
 



 2

3. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY 
 
 
 Cel opracowania prognozy wynika bezpo�rednio z przepisów ustawy „Prawo 
ochrony �rodowiska”, która w art. 8 stwierdza, �e „polityki, strategie, plany lub 
programy dotycz�ce w szczególno�ci przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki 
przestrzennej, le�nictwa, rolnictwa, rybołóstwa, turystyki i wykorzystania terenu - 
powinny uwzgl�dnia� zasady ochrony �rodowiska i zrównowa�onego rozwoju”. 
 
Zasady zrównowa�onego rozwoju i ochrony �rodowiska stanowi� podstaw� do 
sporz�dzania i aktualizacji m.in. ... planów zagospodarowania przestrzennego 
województwa ..., w których w szczególno�ci: 
 

1/ okre�la si� rozwi�zania niezb�dne do zapobiegania powstawaniu 
zanieczyszcze�, zapewnienia ochrony przed powstaj�cymi zanieczyszczeniami 
oraz przywracania �rodowiska do wła�ciwego stanu, 

 
2/ ustala si� warunki realizacji przedsi�wzi��, umo�liwiaj�ce uzyskanie 

optymalnych efektów w zakresie ochrony �rodowiska (art. 71 cyt. ustawy). 
 
Zgodnie z zapisami ustawowymi rol� prognozy jest sprawdzenie, czy w przyj�tych 
projektem planu rozwi�zaniach, zabezpieczony został we wła�ciwy sposób interes 
�rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma ona równie� wykaza� czy rozwi�zania 
słu��ce zabezpieczaniu przed powstawaniem konfliktów i zagro�e� spełniaj� swoj� 
rol� oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustale� planu mog� oddziaływa� na 
�rodowisko. 
 
Na zakres prognozy składaj� si� nast�puj�ce zagadnienia: 
- analiza �rodowiska i identyfikacja zagro�e� oraz potencjalnych konfliktów, 
- ocena projektu w kontek�cie przewidywanych zagro�e� oraz formułowanie 

ewentualnych alternatywnych rozwi�za�. 
  

Szczegółow� analiz� �rodowiska, w tym ocen� jego stanu wraz z identyfikacj� 
zagro�e� przeprowadzono w opracowaniach przedprojektowych planu (m.in. 
ekofizjografia) i wst�pnych projektowych (diagnoza stanu). Kierunki 
zagospodarowania        i zasady realizacji planu zawarto w ustaleniach planu. 
Dost�pne opracowania pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób proponowane w 
planie rozwi�zania przestrzenne dostosowane s� do uwarunkowa� przyrodniczych 
terenu. 
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4. ZAKRES  MERYTORYCZNY  PROGNOZY 
 
 

Dokumentacja prognozy zgodnie z wymogami  art. 41 ust. 2 ustawy „Prawo 
ochrony �rodowiska”  zawiera: 

 

-  informacje o zawarto�ci, głównych celach projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i jego powi�zaniach z innymi dokumentami, 

-  analiz� i ocen� stanu zasobów �rodowiska oraz potencjalnych zmian tego stanu         
w przypadku braku realizacji ustale�  planu, 

-   analiz� i ocen� problemów ochrony �rodowiska dotycz�cych obszarów 
chronionych i wymagaj�cych ochrony, 

-   analiz� i ocen� celów ochrony �rodowiska ustanowionych na szczeblu 
mi�dzynarodowym i krajowym oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 
�rodowiskowe zostały uwzgl�dnione w zapisach planu, 

-   analiz� i ocen� stanu �rodowiska na obszarach obj�tych  przewidywanym 
znacz�cym oddziaływaniem inwestycji ponadlokalnych, których realizacja mo�e 
prowadzi� do trwałych przekształce� w �rodowisku, 

-   ocen� rozwi�za� maj�cych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje 
negatywnych oddziaływa� na �rodowisko, 

- ewentualne propozycje rozwi�za� alternatywnych do rozwi�za� zawartych              
w projekcie wraz z uzasadnieniem wyboru, w tym wskazanie napotykanych 
trudno�ci wynikaj�cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 

-   informacje o metodach zastosowanych przy sporz�dzaniu prognozy,  

  -   informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektu planu, 

  -   informacje o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko,  

  -   streszczenie sporz�dzone w j�zyku niespecjalistycznym. 
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5. INFORMACJE  O  ZAWARTO�CI,  GŁÓWNYCH  CELACH  PROJEKTU             

PLANU  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO  WOJEWÓDZTWA  
    I JEGO POWI�ZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI. 
 
 
5.1. Obszar obj�ty opracowaniem 
 

Województwo �l�skie poło�one jest w południowej cz��ci kraju. Powstało           
z cz��ci byłych województw: cz�stochowskiego, katowickiego i bielskiego. Zajmuje 
powierzchni� 12.331 km2 (14 miejsce w Polsce), liczy ponad 4,7 mln mieszka�ców. 
Administracyjnie województwo �l�skie graniczy od zachodu z województwem 
opolskim (226 km), od północy z województwem łódzkim (135 km), od wschodu z 
województwami �wi�tokrzyskim (105 km) i małopolskim (ok. 265 km). Od południa 
granica województwa stanowi cz��� granicy pa�stwowej z Republik� Czesk� (141 
km)         i Republik� Słowack� (85 km) - w sumie 45 przej�� granicznych (drogowe, 
kolejowe          i turystyczne). 
W strukturze fizyczno - geograficznej województwa najwi�kszy obszar zajmuje 
Wy�yna �l�sko-Krakowska, na wschodzie Wy�yna �rodkowomałopolska, na 
południu Karpaty i Podkarpacie, od zachodu wcina si� Nizina �l�ska. 
Region jest zró�nicowany morfologicznie, posiada w wi�kszo�ci charakter wy�ynny     
i górski. Najwy�szym punktem jest szczyt Pilsko - 1557 m n.p.m. (gmina Jele�nia), 
najni�ej poło�one tereny le�� w dolinie Warty - 185 m n.p.m. w północnej cz��ci 
województwa. 
Wa�n� rol� w powi�zaniach przyrodniczych spełniaj� przebiegaj�ce przez teren 
województwa doliny najwi�kszych rzek Polski tj. Odry i Wisły.  
W południowej cz��ci województwa przy granicy ze Słowacj� przebiega Europejski 
Dział Wodny pomi�dzy zlewiskami Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. 
Południkowo przez województwo �l�skie przebiega dział wodny mi�dzy dorzeczem 
Wisły a dorzeczem Odry. 

Wyj�tkowo wysoki jest stopie� lesisto�ci - 31,6% (w Polsce 28,5%) oraz udział 
terenów zabudowanych i zurbanizowanych - 12,1% (w Polsce 7.3%). 

Region jest zasobny w bogactwa naturalne np. w�giel kamienny, rudy cynku i ołowiu, 
zło�a metanu oraz surowce skalne (dolomity, piaski podsadzkowe i formierskie).  
Na bazie tych surowców powstał najwi�kszy w kraju o�rodek gospodarczy 
Górno�l�ski Okr�g Przemysłowy z górnictwem w�gla kamiennego, przemysłem 
metalurgicznym, energetyk�, przemysłem elektromaszynowym, chemicznym i 
motoryzacyjnym. W zwi�zku z restrukturyzacj� i prywatyzacj� gospodarki nast�piła 
likwidacja cz��ci kopal� i zakładów przemysłu ci��kiego (redukcja zatrudnienia i 
konieczno�� przekwalifikowania pracowników) wzrasta pozycja innych działów 
gospodarki. 

Ludno�� w województwie �l�skim w roku 2002 liczyła 4.731,5 tys. osób i stanowiła 
12,4% ludno�ci kraju. Przeci�tna g�sto�� zaludnienia w województwie jest wysoka, 
charakterystyczna dla terenów zurbanizowanych i wynosi 393 osoby/km2. 
Zró�nicowanie przestrzenne tego współczynnika jest bardzo du�e-od 4406 osób/km2 
w �wi�tochłowicach do 39 osób/km2 w gminie 	arnowiec. Wynika to z ograniczonej 
migracji spowodowanej restrukturyzacj� przemysłu (zmniejszeniem zatrudnienia) 
oraz ze zmniejszaj�cego si� przyrostu naturalnego nie zrównowa�onego saldem 
migracji. 
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Województwo �l�skie jest najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce. 79% 
ludno�ci mieszka w miastach, przeci�tnie w kraju 62%. System osadniczy tworzy 
1587 miejscowo�ci, w tym 71 miast. 
Wielko�� miast mierzona liczb� mieszka�ców przedstawia si� nast�puj�co: 

   2 miasta licz�ce 250 - 500 tys. mieszka�ców 
11 miast zamieszkanych przez 100 - 250 tys. osób 
10 miast zamieszkanych przez 50 - 100 tys. osób 
15 miast zamieszkanych przez 20 - 50 tys. osób 
10 miast zamieszkanych przez 10 - 20 tys. osób 
12 miast zamieszkanych przez   5 - 10 tys. osób 
11 miast zamieszkanych przez  1,8 - 5 tys. osób 

 
Podstawowe elementy sieci osadniczej tworz�: 
• Konurbacja Górno�l�ska gdzie w 14 miastach: Katowice (główny o�rodek  

administracyjny), Tychy, Mysłowice, Sosnowiec, Jaworzno, D�browa Górnicza, 
Siemianowice �l�skie, Chorzów, �wi�tochłowice, Piekary �l�skie, Bytom, Ruda 
�l�ska, Zabrze, Gliwice - mieszka 2.091 tys. osób, tj. 43% ludno�ci województwa, 
z wiod�c� rol� Katowic jako stolicy województwa; 

• miasta: Bielsko-Biała, Cz�stochowa, Rybnik - stanowi�ce centra obsługi obszarów 
polityki rozwoju: południowego, północnego i zachodniego; 

• miasta na prawach powiatu: Jastrz�bie Zdrój i 	ory; 
• siedziby powiatów ziemskich: Kłobuck, Zawiercie, Myszków, Lubliniec, Tarnowskie 

Góry, B�dzin, Mikołów, Bieru�, Pszczyna, Wodzisław, Racibórz, Cieszyn, 	ywiec 
(Kłobucka i Pszczyna równie� z siedzib� władz gminy miejsko - wiejskiej); 

• gminy miejskie: Knurów, Czelad�, Rydułtowy, Łaziska Górne, Pyskowice, 
Orzesze, Radlin, Radzionków, L�dziny, Ustro�, Pszów, Wisła, Wojkowice, Por�ba, 
Kalety, Imielin, Miasteczko �l�skie, Szczyrk, Sławków; 

• pozostałe gminy miejsko - wiejskie: Czechowice - Dziedzice, Czerwionka - 
Leszczyny, Skoczów, Blachownia, Łazy, Koniecpol, Ku�nia Raciborska, Siewierz, 
Toszek, Krzepice, Wo�niki, Ogrodzieniec, 	arki, Szczekociny, Strumie�, 
Wilamowice, Koziegłowy, Krzanowice, Pilica, So�nicowice; 

• 96 gmin wiejskich, w tym 8 miejscowo�ci, w których skupia si� 100% ludn0�ci 
gminy (Jaworze, Kozy, Marklowice, Koszarawa, Ornontowice, Goczałkowice Zdrój, 
Kobiór, Jejkowice); 

• pozostałe 1420 miejscowo�ci. 

Funkcje gospodarcze o�rodków skupione s� głównie w Konurbacji Górno�l�skiej 
(najwi�ksza koncentracja przemysłu w Polsce, skupionego w kilkunastu �ci�le ze 
sob� powi�zanych o�rodkach przemysłowych), w obszarze zachodnim oraz                 
w rejonie Cz�stochowy i Bielska-Białej. 

Województwo �l�skie dostarcza w skali kraju: 91% w�gla, 63% wyrobów 
walcowanych, 49% szkła, 42% koksu, 69% stali surowej, 21% energii elektrycznej, 
62% cynku, 87% ołowiu, 26% silników elektrycznych, 20% maszyn pralniczych, 82% 
samochodów. Do najwa�niejszych wyrobów eksportowanych nale��: w�giel 
kamienny, wyroby walcowane na gor�co, �rodki transportu samochodowego, 
produkty koksownictwa, wyroby przemysłu odzie�owego, wyroby hutnictwa metali 
nie�elaznych, maszyny i urz�dzenia energetyczne. 
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Województwo �l�skie le�y na skrzy�owaniu europejskich korytarzy transportowych 
III i VI z odgał�zieniem VIB: 
- III Berlin- Wrocław -Katowice -Lwów-Kijów,  
- VI Gda�sk -Katowice -	ylina,  
- VIB Cz�stochowa-Ostrawa. 

Na sie� drogow� województwa składa si� 19630 km dróg publicznych o nawierzchni 
twardej. 
Główne powi�zania zapewnia 18 dróg krajowych o długo�ci 1034 km (52%), w tym 
odcinek autostrady A-4 i 62 drogi wojewódzkie o dł. 1401 km (5,3%). 
G�sto�� sieci drogowej 159,7 km/100km2. Wska�nik motoryzacji 263 s.o./1000M jest 
wy�szy od krajowego, wynosił 12126 pojazdów/dob�, dla dróg mi�dzynarodowych 
21209 pojazdów/dob�, a na sieci dróg wojewódzkich 3871 pojazdów/dob� i stawia to 
województwo na 1-szym miejscu w kraju. 
W województwie �l�skim zanotowano najwy�szy w kraju wska�nik wzrostu ruchu 
1,39. Rozmieszczenie dróg na obszarze województwa jest nierównomierne i wynika 
głównie z rozmieszczenia sieci osadniczej.  
Wg umowy AGR (o głównych drogach samochodowych) mi�dzynarodowe znaczenie 
maj� ci�gi: E 40, E 75, E 462. 

Długo�� eksploatowanych linii kolejowych województwa wynosi 1959 km, w tym: 
- normalnotorowych 1918 km (47% jednotorowych, 53% dwu i wi�cej torowych),  
- szerokotorowych 4km,  
- w�skotorowych 37 km. 
94% linii normalnotorowych, to linie zelektryfikowane. 
G�sto�� linii kolejowych wynosi 15,6 km/100 km2. Około 30% linii przebiega przez 
tereny wyst�powania szkód górniczych. 
Do linii kolejowych pa�stwowego znaczenia zaliczane s� wszystkie linie układu 
mi�dzynarodowego, obj�tego umowami AGC (o głównych mi�dzynarodowych liniach 
kolejowych) i AGTC (o głównych mi�dzynarodowych liniach transportu 
kombinowanego) oraz linie maj�ce dla kraju podstawowe znaczenie gospodarcze, 
społeczne         i obronne.  
Przez teren województwa przebiegaj� linie kolejowe o znaczeniu mi�dzynarodowym 
wg umów AGC i AGTC : E 30, C-E 30, E 59, C-E 59, E 65, C-E 65, C 65/2, C 65/3. 
W Sławkowie znajduje si� ko�cowa stacja szerokiego toru (1520 mm), najdalej na 
zachód wysuni�ty punkt linii hutniczej szerokotorowej (LHS), jednotorowej, 
niezelektryfikowanej. Wyst�puj� tu tak�e linie przemysłowe (tzw. piaskowe) - ok. 330 
km. 
W transporcie kolejowym s� one ewenementem na skal� europejsk� z uwagi na ich 
specyficzny charakter. 

Na terenie województwa �l�skiego zlokalizowany jest Mi�dzynarodowy Port Lotniczy 
"KATOWICE" w Pyrzowicach oraz 6 lotnisk sportowo-dyspozycyjnych: Cz�stochowa- 
Rudniki, Gliwice, Katowice-Muchowiec, Rybnik-Gotartowice, Bielsko-Biała - 
Aleksandrowice, Mi�dzybrodzie 	ywieckie - 	ar. 
Ruch pasa�erski i towarowy na MPL „Katowice” wykazuje tendencje wzrostowe, 
najwi�ksze spo�ród 7 portów regionalnych w kraju, obserwuje si� najwy�szy w kraju 
udział ruchu mi�dzynarodowego w przewozach ogółem (92,2%). 

Prawie wszystkie gminy województwa wyposa�one s� w sie� wodoci�gow� w 
ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wod�. Jedynie 5 gmin w południowej 
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cz��ci województwa (Milówka, Rajcza, �lemie�, Uj soły, Koszarawa) nie jest 
obj�tych zbiorowym zaopatrzeniem w wod�. Woda do odbiorców w tych gminach 
dostarczana jest cz�sto wodoci�gami grawitacyjnymi zasilanymi ze �ródeł lub 
potoków. 

Główne systemy wodoci�gowe obsługuj�ce znaczn� cz��� województwa: 
• system wodoci�gowy Górno�l�skiego Przedsi�biorstwa Wodoci�gowego 

obsługuj�cy 66 gmin w województwie �l�skim i 3 gminy w województwie 
małopolskim, 

• cz�stochowski wodoci�g regionalny obsługuj�cy miasto Cz�stochow� oraz gminy 
s�siednie, w tym miasta: Kłobuck i Blachowni�, zarz�dzany przez 
Przedsi�biorstwo Wodoci�gów i Kanalizacji Okr�gu Cz�stochowskiego S.A. w 
Cz�stochowie, 

• wodoci�g grupowy Pogórze-Cieszyn obsługuj�cy miasto Cieszyn, gm. D�bowiec, 
Goleszów, Skoczów, 

• wodoci�g grupowy Wisła-Ustro�-Skoczów, 
• wodoci�g okr�gu Bielsko-Biała obsługuj�cy m. Bielsko-Biała oraz gmin� Kozy, 

Czechowice-Dziedzice, Jasienic�, Jaworze. 
W ramach systemów wodoci�gowych wydajno�ci uj�� nie s� w pełni wykorzystane. 
Istotne znaczenia dla systemu zaopatrzenia w wod� maj� zbiorniki retencyjne, jako 
�ródło wody dla odbiorców komunalnych, przemysłowych oraz rolnictwa, a ponadto 
stanowi�ce element ochrony przeciwpowodziowej i przyczyniaj�ce si� do 
wyrównywania przepływów, szczególnie w okresach posusznych. Najwi�ksze 
zbiorniki              w zlewni Wisły to: Wisła Czarne, Wapienica, Ł�ka, Goczałkowice, 
	ywiec, Mi�dzybrodzie, Czaniec, Dzie�kowice, Przeczyce, Pogoria, Kozłowa Góra, 
Chechło-Nakło,    a w zlewni Odry: Rybnik, Pławniowice, Dzier�no Du�e , Dzier�no 
Małe, Poraj.  

Głównym problemem dla systemu zaopatrzenia w wod� jest jako�� wód 
powierzchniowych, o której decyduje przede wszystkim stan gospodarki �ciekowej i 
gospodarki odpadami. Mimo, i� w województwie stale zmniejsza si� ilo�� �cieków 
nieoczyszczonych odprowadzanych do wód, zwi�ksza si� ilo�� nowych, wysoko 
sprawnych oczyszczalni i długo�� sieci kanalizacji sanitarnej, w niektórych powiatach 
ci�gle zbyt mały procent ludno�ci jest obsługiwany przez oczyszczalnie �cieków. 
W województwie nagromadzonych jest 40% ogółu odpadów krajowych 
(komunalnych i przemysłowych). Ci�gle zbyt mała ilo�� gmin prowadzi selektywna 
zbiórk� odpadów, st�d znaczna cz��� odpadów trafia na składowiska, które s� nie w 
pełni zabezpieczone i nie zawsze prawidłowo eksploatowane. 

Układ zasilaj�cy w energi� elektryczn� na obszarze województwa poł�czony jest      
z Krajowym Systemem Zasilania. Układ ten tworz�: �ródła wytwarzania, w�złowe 
stacje transformatorowe oraz system linii przesyłowych 400 kV i 220 kV. 
Główne �ródła wytwarzania (21,5% produkcji krajowej) stanowi� elektrownie: Rybnik, 
Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Por�bka-	ar (elektrownia wodna) oraz elektrownie     
i elektrociepłownie systemu sieci rozdzielczej tj.: Jaworzno II, Halemba, Chorzów, 
Katowice, Zabrze, Bytom, Gliwice, B�dzin, Tychy, Bielsko-Biała, Cieszyn.  
Produkuj� one skojarzon� energi� elektryczn� i ciepln�. Transformacja do sieci 
rozdzielczej 110 kV odbywa si� poprzez w�złowe stacje transformatorowe 400 kV 
(Wielopole, Tucznawa, Joachimów, Rokitnica) i 16 stacji w�złowych 220 kV liniami           
400 kV - 6 relacji i 220 kV - 21 relacji. 

Sie� gazowa wysokiego ci�nienia zlokalizowana na terenie województwa stanowi 
fragment układu krajowego i wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia 
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znajduje si� w eksploatacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A  
Obsług� odbiorców gazu zajmuje si� Górno�l�ska Spółka Gazownictwa w Zabrzu 
poprzez 32 Rozdzielnie Gazu. 
Gaz do sieci dystrybucyjnej (rozdzielczej) dostarczany jest z gazoci�gów 
wysokopr��nych poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I stopnia i 364 stacje 
redukcyjno-pomiarowe II stopnia. 

 

Główne elementy infrastruktury gospodarki paliwowej na obszarze województwa 
stanowi�: ruroci�g paliwowy relacji Płock-Koluszki-Boronów, zakłady 
magazynowania paliw w Boronowie i Strzemieszycach (D�browa Górnicza), oraz 
Rafineria ropy            w Czechowicach-Dziedzicach zapewniaj�ca zaopatrzenie w 
paliwa �l�ska i Małopolski. 

 
 
 
5.2. Zawarto�� projektu planu 
 

Podstaw� prawn� sporz�dzania planu s�: 
• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie województwa (Dz. U. z 2001 r.       

Nr 112, poz. 1590 z pó�n. zm.) 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 

r. Nr 15, poz. 139 z pó�n. zm.) 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717) 
• Uchwała Zarz�du Województwa �l�skiego Nr 1213/265/2001 z dnia 7 sierpnia 

2001 r. w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa �l�skiego 

• Uchwała Sejmiku Województwa �l�skiego z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie 
nowego trybu prac nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
�l�skiego. 

 
Do zada� samorz�du województwa nale�y kształtowanie i prowadzenie regionalnej 
polityki przestrzennej. Podstawowym instrumentem tej polityki jest plan 
zagospodarowania przestrzennego województwa, którego uchwalenie, zgodnie z art. 
18 ust.      3 ustawy o samorz�dzie województwa, nale�y do wył�cznej wła�ciwo�ci 
sejmiku województwa. 
  
Zawarto�� planu wynika z tre�ci art. 39 ust. 3,4,5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.        
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która weszła w �ycie  z dniem           
11 lipca 2003 r. 
Powołany artykuł 39 ust. 3,4,i 5 stwierdza: 

3. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzgl�dnia si� 
ustalenia strategii rozwoju województwa oraz okre�la si� w szczególno�ci: 
1/ podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powi�za� 

komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powi�za� 
transgranicznych; 

2/ system obszar ów chronionych, w tym obszary ochrony �rodowiska, przyrody        
i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego            
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
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3/ rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a w 
szczególno�ci obiektów infrastruktury społecznej, technicznej, transportu, 
turystyki oraz gospodarki morskiej i gospodarki wodnej, 

4/ obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary 
metropolitalne; 

5/ obszary wsparcia; 
6/ obszary nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi; 
7/ granice terenów zamkni�tych i ich stref ochronnych; 
8/ obszary wyst�powania udokumentowanych złó� kopalin. 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzgl�dnia si� 
ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 
47 ust. 1 pkt 1 oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

5. W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza si� te 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 
pkt 3, które zostały ustalone w dokumentach przyj�tych przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Rad� Ministrów, wła�ciwego ministra lub sejmik 
województwa, zgodnie       z ich wła�ciwo�ci�. 

Wymienione w ust. 4 „Programy” (art. 48 ust. 1 ustawy) dotycz� programów 
sporz�dzanych przez ministrów i centralne organy administracji rz�dowej 
zawieraj�cych  zadania rz�dowe, słu��ce realizacji inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu krajowym. 
 
Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa (wersja robocza - 
kwiecie� - maj  2004 r.) obejmuje: 
• Wprowadzenie, gdzie opisano: podstawy prawne opracowania planu; cel, zakres, 

formuł� i funkcje planu; poło�enie województwa w przestrzeni krajowej i 
europejskiej 

• Diagnoz�, na któr� składaj� si�: 
- podstawowe elementy sieci osadniczej 
- powi�zania komunikacyjne i infrastrukturalne 
- zasoby �rodowiska 
- bezpiecze�stwo publiczne 
- obszary problemowe 

• Ustalenia planu, które zawieraj�: 
- wizj� przyszło�ci przestrzeni województwa 
- podstawowe zasady polityki przestrzennej województwa 
- cele i kierunki polityki przestrzennej województwa 

• Sposoby realizacji planu, a w nich: 
- zasady i mechanizmy realizacji planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa 
- narz�dzia realizacji planu 
- wnioski i rekomendacje (do polityki przestrzennej pa�stwa, do polityki  
  przestrzennej województw oraz Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, do 

polityki przestrzennej samorz�dów lokalnych) 
• Monitoring realizacji ustale� planu, w tym przyj�te wska�niki do monitorowania 

oraz organizacja systemu monitoringu 
• Aneksy, w tym: wykorzystane materiały �ródłowe, spis map, rysunków i tablic, 

słownik podstawowych poj��,  uczestnicy prac nad planem, obszary 
metropolitalne, powi�zania planu ze strategi� rozwoju województwa, proces 
sporz�dzania planu 
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W diagnozie wyodr�bniono mi�dzy innymi: 
1. Podstawowe elementy sieci osadniczej 

- Zagadnienia demograficzne i społeczne 
- Sie� osadnicza 

2. Powi�zania komunikacyjne i infrastrukturalne 
- System transportu drogowego 
- System transportu kolejowego 
- System transportu lotniczego 
- System transportu wodnego 
- Transport pasa�erski w aglomeracjach 
- W�zły komunikacyjne 
- Przej�cia graniczne 
- Komunikacja rowerowa 
- System zaopatrzenia w wod� 
- Gospodarka �ciekowa 
- Gospodarka odpadami 
- Systemy energetyczne 
- Telekomunikacja 

3. Zasoby �rodowiska 
- �rodowisko przyrodnicze i obszary jego ochrony 
- �rodowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego 
- Obszary ochrony uzdrowisk 
- Rekreacja i turystyka 

4. Bezpiecze�stwo publiczne 
- Wyst�powanie zagro�e� 
- Infrastruktura do zwalczania  zagro�e� 

5. Obszary problemowe, a w nich: 
- Obszary problemowe w sferze społecznej i gospodarczej, w tym istotne dla 

problemów ochrony �rodowiska: 
• Obszary restrukturyzacji przemysłu i suburbanizacji 

- Obszary problemowe w sferze infrastruktury, w tym istotne dla problemów 
ochrony �rodowiska: 
• Obszary rozproszonej urbanizacji i braku podstawowej infrastruktury 

- Obszary problemowe w sferze kultury, w tym istotne dla problemów ochrony 
�rodowiska: 
• Obszary negatywnego oddziaływania przemysłu i urbanizacji 
• Obszary negatywnego oddziaływania turystyki i wypoczynku 
• Obszary negatywnego oddziaływania górnictwa w�gla kamiennego. 

 
 
 
 
5.3. Główne cele i kierunki polityki przestrzennej przyj�te w projekcie planu 
 

Cele zagospodarowania przestrzennego uwzgl�dniaj� zało�enia polityki 
przestrzennej pa�stwa uj�te w dokumencie rz�dowym z sierpnia 2001 r. pt. 
„Koncepcja polityki przestrzennego  zagospodarowania kraju” (Mon. Polski Nr 26, 
poz.432),             a  z drugiej strony kojarz� strategi� rozwoju społeczno – 
gospodarczego województwa �l�skiego z planem jego zagospodarowania 
przestrzennego. 
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 Cele te s� bezpo�rednio wyprowadzane z priorytetów i celów okre�lonych              
w „Strategii Rozwoju Województwa �l�skiego na lata 2000 – 2015”. 
Cały system celów jest podporz�dkowany generalnej zasadzie równowa�enia 
rozwoju. 
  

Cel generalny polityki przestrzennej formułuje si� nast�puj�co: Kształtowanie 
harmonijnej struktury przestrzennej województwa �l�skiego sprzyjaj�cej 
wszechstronnemu rozwojowi województwa. 
 
 

Cele polityki przestrzennej to: 

I.   Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 
II.  Wzmocnienie funkcji w�złów sieci osadniczej 
III. Ochrona zasobów �rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych             

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 
IV. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
V.  Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarz�dzania przestrzeni� 
VI. Rozwój współpracy mi�dzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 
 
 
Cele i kierunki polityki przestrzennej – patrz Tabela 5.1. 



Tablica (5.1.) 
Zestawienie celów i kierunków polityki przestrzennej  

zawartych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa (wersja robocza kwiecie� - maj 2004 r.) 

Cele polityki przestrzennej Kierunki polityki przestrzennej Działania dla realizacji kierunków 
 (główne tezy) 

 
I. 
DYNAMIZACJA I RESTRUKTURYZACJA            
PRZESTRZENI WOJEWÓDZTWA 
 
 

 
1. Wspieranie przestrzennych warunków 

rozwoju przedsi�biorczo�ci, innowacji 
gospodarczej i transferu technologii  

    
 

 
1. Tworzenie centrów zawansowanych technologii  

- Budowa Zintegrowanego Instytutu Naukowo-Technicznego  
- Budowa Centrum Zaawansowanych Technologii  

2. Tworzenie parków  przemysłowych 
3. Tworzenie inkubatorów przedsi�biorczo�ci 
4. Kreowanie parków technologicznych  
5. Tworzenie stref aktywno�ci gospodarczej 

 2. Rozwój i wspieranie restrukturyzacji 
wybranych dziedzin usług publicznych  

     
 

1.Zwi�kszanie i podniesienie standardu bazy edukacyjnej regionu 
(szkoły wy�sze i pomaturalne)  

2.Rozwój sieci i o�rodków kształcenia ustawicznego i dokształcania 
zawodowego  

3.Rozwój sieci o�rodków doradczych i informacyjnych 
zwi�kszaj�cych mo�liwo�ci realizacyjne programów rozwojowych  

4. Restrukturyzacja sieci placówek ochrony zdrowia 

 3. Przeciwdziałanie najwi�kszym 
zagro�eniom  i poprawa bezpiecze�stwa 
publicznego 

1. Wykluczenie lokalizacji zagra�aj�cych katastrofami budowlanymi 
- szczególnie zabudowy wielkokubaturowej oraz budowy dróg 
zwi�zanej z podcinaniem zboczy na obszarach nara�onych na 
powstawanie osuwisk 

2. Realizacja zabezpiecze� przeciwpowodziowych na terenach 
zalewowych oraz wył�czenie dolin  z lokalizacji zabudowy  i 
obiektów mog�cych przyczyni� si� do ska�enia �rodowiska 

3. Poprawa bezpiecze�stwa ruchu drogowego - obejmuj�ca mi�dzy 
innymi zagadnienia organizacji ruchu (segregacja ruchu 
tranzytowego i lokalnego), podniesienie standardu 
technologicznego dróg oraz budowy ci�gów pieszych i 
rowerowych, 

4. Poprawa stanu technicznego sieci kolejowej, 
5. Rozbudowa infrastruktury przeciwpo�arowej w lasach, 
6. Rozwój systemów monitoringu wizyjnego. 

 4. Wykreowanie zintegrowanego 
regionalnego produktu turystycznego 

1. Rozwój produktu turystycznego, w tym m.in.: turystyka 
biznesowa, miejska, agroturystyka. 

2. Tworzenie tematycznych szlaków turystycznych 
3. Zagospodarowanie turystyczne Jury i Beskidów jako obszarów       

o szczególnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych i 
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kulturowych 

   
 5. Rozwój infrastruktury technicznej               

i transportowej  poprawiaj�cej warunki 
inwestowania 

1. Inwestycje z zakresu poprawy jako�ci �rodowiska - obejmuj�ce 
mi�dzy innymi zagadnienia poprawy jako�ci powietrza, czysto�ci 
wód, jako�ci gleb i klimatu akustycznego, rekultywacji terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych 

2. Poprawa parametrów dróg i ich stanu technicznego, 
usprawnienie poł�cze� z w�złami drogowymi, stacjami 
kolejowymi, centrami logistycznymi, lotniskami, o�rodkami 
miejskimi 

3. Realizacja strategicznych elementów systemu transportowego - 
obejmuj�ca mi�dzy innymi zagadnienia decyduj�ce o 
mi�dzynarodowych poł�czeniach regionu, w tym na przykład 
dotycz�cych: autostrad, dróg ekspresowych, linii kolejowych AGC 
i AGTC oraz LHS, Kanału Odra - Dunaj, rozbudowy MPL 
„Katowice”  w Pyrzowicach, centrów logistycznych 

 6. Rozwijanie potencjału wewn�trznego 
obszarów zmarginalizowanych 

1. Wykorzystanie dla gospodarczego rozwoju lokalnego walorów 
�rodowiska przyrodniczego i kulturowego - obejmuj�ce mi�dzy 
innymi zagadnienia zagospodarowania turystycznego i 
rekreacyjnego, w tym na przykład w powiatach: cz�stochowskim, 
myszkowskim, zawiercia�skim i �ywieckim oraz w otoczeniu 
miejskich aglomeracji 

2. Poprawa dost�pno�ci komunikacyjnej (do korytarzy 
transportowych i w�złów sieci osadniczej) 

3. Stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju tych obszarów 
4. Inwestycje z zakresu poprawy jako�ci �rodowiska 

II. 
WZMOCNIENIE FUNKCJI W
ZŁÓW SIECI 
OSADNICZEJ 
 
 

1. Promowanie zwartych miast, efektywnie  
    wykorzystuj�cych teren  
  
 

1. Rewitalizacja terenów zdegradowanych i poprzemysłowych w 
miastach - obejmuj�ca mi�dzy innymi zagadnienia wzmacniania 
systemu ekologicznego miast oraz adaptacji zabytków przemysłu 
i techniki oraz zwi�zanych z nimi osiedli patronackich i 
budownictwa rezydencjonalnego, przede wszystkim w miejskich 
aglomeracjach 

2. Ochrona i rekonstrukcja terenów otwartych w otoczeniu miast 
niezb�dnych dla poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców w 
powi�zaniu z regionalnym systemem przyrodniczym 

3. Kształtowanie zwartych osiedli o wysokiej jako�ci architektury               
i jako�ci przestrzeni publicznej  
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 2. Kształtowanie struktur przestrzennych 
sprzyjaj�cych tworzeniu alternatywnych 
sposobów transportu w stosunku do 
samochodu i bardziej przyjaznych 
�rodowisku 

1. Rozwój miast i osiedli skoncentrowanych w w�złach transportu 
zbiorowego 

2. Rozwój osiedli o „skali człowieka”, zmniejszaj�cych dystans 
pomi�dzy miejscami zamieszkania, pracy i wypoczynku; budowa 
ulic i ci�gów ruchu pieszego i rowerowego 

3. Promowanie transportu zbiorowego w miastach i na obszarach 
aglomeracji z preferencj� dla transportu szynowego,  

4. Organizowanie zintegrowanego systemu transportowego, 
szczególnie w obszarach aglomeracji 

 3. Wspieranie rozwoju funkcji 
metropolitalnych 

1. Rozwój urz�dze� infrastruktury społecznej wzmacniaj�cych funkcje 
metropolitalne aglomeracji miejskich 

2. Kształtowanie obszarów �ródmiejskich o wysokiej  jako�ci rozwi�za� 
urbanistyczno - architektonicznych, obejmuj�cych i eksponuj�cych ich 
walory historyczno-zabytkowe i tworz�cych atrakcyjne przestrzenie 
publiczne, jako wyraz to�samo�ci kulturowej miast 

3. Stopniowa eliminacja usług niskostandardowych 
4. Modernizacja i rozwój urz�dze� infrastruktury społecznej w zakresie 

kultury, sportu, rekreacji, dla rozwoju mi�dzynarodowych kontaktów           
i wydarze� 

5. Tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju o�rodków kultury, 
nauki i szkolnictwa wy�szego, innowacji i post�pu technicznego na 
bazie istniej�cego w aglomeracjach potencjału naukowego, badawczo - 
rozwojowego i technologicznego 

6. Intensyfikacja mi�dzynarodowych powi�za� komunikacyjnych, w tym 
poprawa dost�pno�ci do Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach, 
budowa autostrad i mi�dzynarodowych linii kolejowych oraz ich 
powi�za� z układem regionalnym (tworzenie punktów przesiadkowych - 
centrów komunikacji, integruj�cych transport mi�dzynarodowy, 
ponadregionalny i regionalny). 

 4. Rewitalizacja miejskich dzielnic 1. Rewaloryzacja dzielnic �ródmiejskich - obejmuj�ca mi�dzy innymi 
zagadnienia zabytkowych układów urbanistycznych historycznych 
miast, centrów miejskich aglomeracji, zachowanych układów zabudowy 
małomiasteczkowej 

2. Rewaloryzacja (humanizacja) współczesnych osiedli mieszkaniowych 
3. Rewaloryzacja osiedli patronackich 
4. Rewaloryzacja terenów zdegradowanej zabudowy 
5. Kształtowanie otwartych terenów zieleni miejskiej - obejmuj�ce mi�dzy 

innymi zagadnienia powi�za� tych terenów z korytarzami 
ekologicznymi, w tym na przykład ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 
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III. 
OCHRONA ZASOBÓW �RODOWISKA,  

1. Ochrona zasobów �rodowiska Szczegółowe działania  wymieniono w punkcie 10.2.         
Prognozy 

WZMOCNIENIE SYSTEMU OBSZARÓW 
CHRONIONYCH I WIELOFUNKCYJNY 
ROZWÓJ TERENÓW OTWARTYCH 

2. Racjonalne u�ytkowanie terenów o wysokich 
walorach �rodowiska i du�ej atrakcyjno�ci dla 
rozwoju rekreacji  i turystyki 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.       
Prognozy 

 3. Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa  Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.       
Prognozy 

 4. Wzmocnienie ekonomicznej siły i �ywotno�ci 
strukturalnie słabych obszarów wiejskich 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.       
Prognozy 

 
IV. 
ROZWÓJ PONADLOKALNYCH 
SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
 
 

 
1. Wspieranie rozwoju infrastruktury 

komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym i  
regionalnym 
1.1. Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej 
1.2. Budowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej 
1.3. Budowa i rozbudowa infrastruktury 

transportu lotniczego 
1.4. Budowa i rozbudowa infrastruktury 

transportu wodnego 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.       
Prognozy 

 2. Promowanie rozwoju pasa�erskiego transportu 
zbiorowego 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.        
Prognozy 

 3. Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów  
transportu kombinowanego 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.       
Prognozy 

 4. Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej  
4.1. Budowa i modernizacja urz�dze� 

gospodarki wodno - �ciekowej 
4.2. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie 

z  zasadami Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa �l�skiego 

4.3. Rozwój systemów energetycznych 
4.4. Promowanie zintegrowanych systemów 

ł�czno�ci 

 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.         
Prognozy 
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V. 
STYMULOWANIE INNOWACJI                   
W REGIONALNYM SYSTEMIE 
ZARZ�DZANIA PRZESTRZENI� 

1. Wykreowanie i rozwój obszarów 
metropolitalnych 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.        
Prognozy 

 
 
 

2. Promowanie innowacyjnych instrumentów 
zarz�dzania przestrzeni�  

    
 

Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.                
Prognozy 

 
VI. 
ROZWÓJ WSPÓŁPRACY 
MI
DZYREGIONALNEJ W ZAKRESIE 
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
1. Rozwijanie współpracy transgranicznej  w 

obszarach stykowych  
     
 

 
Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.         
Prognozy 

  
2. Rozwijanie współpracy mi�dzyregionalnej               

w obszarze makroregionu 
     
 

 
Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.        
Prognozy 

  
3. Rozwijanie współpracy ponadnarodowej 
     
 

 
Szczegółowe działania wymieniono w punkcie 10.2.           
Prognozy 

 
 
 
 
 
 



6. ANALIZA  I  OCENA  STANU  ZASOBÓW  �RODOWISKA  ORAZ 
POTENCJALNYCH   ZMIAN  TEGO  STANU  W  PRZYPADKU  BRAKU 
REALIZACJI  USTALE�  PLANU 

 
Stan �rodowiska województwa �l�skiego został szczegółowo zdiagnozowany 

w opracowaniach wst�pnych poprzedzaj�cych formułowanie ustale� planu i 
sposobów jego realizacji. W celu przeprowadzenia analizy i oceny szczególnie 
wykorzystano wiadomo�ci zawarte w nast�puj�cych opracowaniach: 
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego Cz��� I - 

Uwarunkowania rozwoju, Biuro Planowania Przestrzennego w Cz�stochowie, 
lipiec 2003 

• Opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa �l�skiego  - Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego �l�ska, 
Katowice, lipiec 2003, 

• Program ochrony �rodowiska województwa �l�skiego na lata 2001 - 2014 oraz 
cele długoterminowe na 2015 rok, Katowice, luty 2001, 

• Synteza studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry i dorzecza 
Wisły, Zarz�d Województwa �l�skiego, Katowice 2003, 

• Materiały statystyczne: Ochrona �rodowiska 2000 i 2002 GUS Warszawa, 
Roczniki statystyczne województwa �l�skiego US w Katowicach, 1999 i 2002. 

 
 
 
6.1. Stan zasobów �rodowiska 
 

Stan zasobów �rodowiska w województwie jest wypadkow� procesów i zjawisk 
społeczno - gospodarczych zachodz�cych na obszarze o konkretnych walorach            
i zasobach przyrodniczych: 
1. Województwo �l�skie poło�one w zasi�gu trzech prowincji (Ni� 

�rodkowoeuropejski, Wy�yny Polskie oraz Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem) 
charakteryzuje si� du�ym zró�nicowaniem �rodowiska geograficznego. 
Pomostowe poło�enie województwa spowodowało zró�nicowanie regionu pod 
wzgl�dem �rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej przestrzeni geograficznej.  
Ze wzgl�du na swoje poło�enie u podnó�a Bramy Morawskiej stanowi korytarz 
ł�cz�cy poło�one po obu stronach masywów górskich Sudetów i Karpat obszary 
wielkich nizin - W�gierskiej i Polskiej. Istotna rol� w powi�zaniach przyrodniczych 
spełniaj� przebiegaj�ce przez teren województwa doliny głównych rzek Odry          
i Wisły. Na zachodzie dolina Odry ł�czy teren województwa poprzez obszar 
Niziny �l�skiej z obszarami Niziny Wielkopolskiej i Niemieckiej. Na wschodzie 
dolina Wisły ł�czy województwo z Kotlin� Sandomierska, Nizin� Mazowieck� i 
Polesiem.  

3. Przej�ciowe poło�enie województwa decyduje o kierunkach, charakterze oraz 
zasi�gu jego powi�za� przyrodniczych (zasilaniu) z najbli�szym otoczeniem            
w zakresie przepływu informacji biologicznej oraz decyduje o bioró�norodno�ci 
terenów. Głównymi korytarzami b�d�cymi osiami ekologicznego systemu 
województwa s� doliny rzek: Odry, Wisły i Warty, wzdłu� których odbywa si� 
przemieszczanie materii i przepływ energii. Wa�nymi korytarzami ekologicznymi 
umo�liwiaj�cymi przemieszczanie organizmów drog� l�dow� s� obszary le�ne 



 tworz�ce wraz z systemem obszarów chronionych ci�gło�� układu 
przyrodniczego.  

4. Na terenie województwa �l�skiego projektowany system obszarów chronionych 
nie uwzgl�dnia wszystkich struktur ekologicznych mog�cych w istotny sposób 
wzmocni� sie�. Cz��� istotnych z przyrodniczego punktu obszarów nie obj�tych    
i nie proponowanych do obj�cia ochron� pozostaje pod siln� presj� zabudowy 
oraz inwestycji zagra�aj�cych  ich ci�gło�ci i otwarto�ci. 

5. W granicach województwa aktualnie ( 2001 - 2003 r.) utworzonych zostało:          
61 rezerwatów przyrody, 8 parków krajobrazowych wraz z otulinami, 22 obszary 
chronionego krajobrazu, 42 u�ytki ekologiczne i stanowiska dokumentacyjne,       
16 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz kilkaset pomników przyrody 
o�ywionej i nieo�ywionej. Wyst�powanie obszarów chronionych wzmacnia 
warto��       i rang� obszarów na których wyst�puj�, jednocze�nie powoduje 
ograniczenia dla działalno�ci gospodarczej i zagospodarowania wynikaj�ce z 
konieczno�ci zagwarantowania warunków niezb�dnych dla ich zachowania. 

6. Zasoby dziedzictwa kulturowego, zarówno materialne jak i niematerialne, maj� 
szczególne znaczenie w zachowaniu to�samo�ci regionu i w kształtowaniu 
turystycznej atrakcyjno�ci województwa. Najcenniejsze elementy dziedzictwa 
kulturowego podlegaj� ochronie. Ochron� przez wpisanie do rejestru zabytków 
województwa obj�tych jest ok. 3.600 obiektów architektury oraz układy 
urbanistyczne   i ruralistyczne, liczne cmentarze, parki, obiekty przemysłu i 
techniki oraz stanowiska archeologiczne. Ochronie podlegaj� tak�e niektóre 
krajobrazy kulturowe          i przestrzenne kompozycje krajobrazowe stanowi�ce 
element parków krajobrazowych. Krajobrazy kulturowe, zespoły zabudowy, 
układy przestrzenne oraz pojedyncze obiekty na obszarach otwartych zagro�one 
s� procesem dezurbanizacji i wymagaj� działa� ochronnych równie� dla 
podniesienia �wiadomo�ci i utrzymania wi�zi z regionem. 

7. Województwo charakteryzuje si�  wysokim stopniem lesisto�ci - 31,7%, du�ym 
udziałem terenów zabudowanych i zurbanizowanych - 12,1% i na ogół słabymi, 
za wyj�tkiem okolic Raciborza, Pszczyny, Zbrosławic i Irz�dz, warunkami rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. 

8. Jest to najbardziej zurbanizowany obszar w Polsce i nale�y do najbardziej 
przekształconych antropogenicznie obszarów Polski. Województwo 
charakteryzuje g�sta sie� osadnicza z du�� koncentracj� o�rodków miejskich w 
cz��ci centralnej - Konurbacja Górno�l�ska, która w powi�zaniu z najwi�kszym w 
Polsce potencjałem gospodarczym, tworzy silny w�zeł przedsi�biorczo�ci i 
innowacyjno�ci oddziaływuj�cy na polsk� i europejsk� przestrze�. 

9. Mimo zachodz�cych przemian w strukturze gospodarczej regionu w dalszym 
ci�gu funkcj� dominuj�c� pozostaje górnictwo w�gla kamiennego i hutnictwo 
�elaza i stali. Tempo restrukturyzacji przemysłu ci��kiego w województwie jest 
znacznie ni�sze ni� zakładano. Przyczyny tkwi� w złej sytuacji finansowej 
restrukturyzowanych zakładów i co za tym idzie w problemach socjalnych.  

10. Wg „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju”, obszar 
województwa znalazł si� w strefie narastaj�cej koncentracji potencjału 
cywilizacyjno-ekonomicznego, na przeci�ciu europejskich pasm przyspieszonego 
rozwoju.          W przewa�aj�cej cz��ci cały obszar został sklasyfikowany jako 
przestrze� wymagaj�ca skoncentrowanych działa� rewitalizacyjnych i 
restrukturyzacyjnych. 
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11. Powi�zania z terenami s�siednimi tworz�: sie� transportowa, systemy 
energetyczne oraz ekologiczny system obszarów chronionych.  Wpływ obszarów 
s�siednich na zagospodarowanie województwa wynika ze stanu istniej�cego 
zainwestowania terenów przygranicznych, wyst�powania obszarów prawnie 
chronionych, stanu �rodowiska (w tym przemieszczania si� zanieczyszcze� i 
zagro�e�) oraz z istniej�cych i planowanych funkcji rozwojowych na tych 
terenach okre�lonych w dokumentach i opracowaniach poszczególnych 
Samorz�dów i opracowaniach studialnych dla pogranicza polsko-czeskiego i 
polsko-słowackiego. Obecne zagospodarowanie terenów przygranicznych w 
województwie �l�skim nie koliduje z istniej�cym i planowanym zainwestowaniem 
obszarów w s�siednich województwach (małopolskim, �wi�tokrzyskim, łódzkim i 
opolskim). Dla poprawy współpracy mi�dzyregionalnej na pograniczu polsko-
czeskim i polsko-słowackim utworzono „Euroregiony”. 

 
 
 
6.2. Istniej	ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu 
wg „Opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego”  sporz�dzonego w Centrum Dziedzictwa 
Przyrody Górnego �l�ska, opracowanie zbiorowe pod redakcj� Jerzego B. 
Parusela, Katowice lipiec 2003. 
(Uwaga: Cz��� graficzna obrazuj�ca poni�sze zagadnienia znajduje si� w w/w 
opracowaniu �ródłowym). 
 

6.2.1. Degradacja powierzchni ziemi i ocena stanu rekultywacji obszarów 
zdewastowanych 

           DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI 

Przekształcenia powierzchni ziemi w województwie �l�skim zwi�zane s� 
przede wszystkim z rozwojem przemysłu, zwłaszcza wydobywczego i przetwórczego 
oraz post�puj�cej na Górnym �l�sku w ci�gu ostatnich 200 lat urbanizacji. 
Przekształcenia te obejmuj� naturaln� rze�b� terenu oraz wła�ciwo�ci fizyko-
chemiczne wierzchnich warstw gleby. Przekształceniom podlegaj� tak�e obszary 
rolnicze, zwłaszcza nara�one na erozj�. 
Najwa�niejsze zmiany degraduj�ce powierzchni� ziemi, to: 
- zajmowanie terenów o naturalnej rze�bie na potrzeby osadnictwa, infrastruktury          

i przemysłu, 
- przekształcanie powierzchni ziemi wskutek podziemnej i powierzchniowej 

eksploatacji zasobów, 
- zajmowanie powierzchni pod składowanie odpadów komunalnych i 

przemysłowych, 
- zanieczyszczenie gleby imisjami przemysłowymi, 
- przekształcanie i erozja gleby na terenach u�ytkowanych rolniczo i le�nych. 

O rozmiarze degradacji powierzchni ziemi w województwie �l�skim informuj� 
poni�sze dane z roku 2001, zaczerpni�te z rocznika statystycznego (Ochrona 
�rodowiska, 2002. GUS): 
- 571 ha u�ytków rolnych zostało wył�czonych na cele nierolnicze, w tym 290 ha              

IV klasy bonitacji; powierzchnia wył�czenia jest najwi�ksza w Polsce,  
- 28 ha gruntów le�nych zostało wył�czonych na cele niele�ne, 
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- 5863 ha zajmowały grunty zdegradowane i zdewastowane wymagaj�ce 
rekultywacji i zagospodarowania; najwi�ksza koncentracja tych terenów była 
zlokalizowana w powiatach: b�dzi�skim, gliwickim, mikołowskim, pszczy�skim, 
raciborskim i wodzisławskim oraz w miastach: Bytomiu, D�browie Górniczej (780 
ha), Jaworznie, Mysłowicach,  Piekarach �l�skich, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu; w 
ci�gu roku 2001 zrekultywowano ogółem 270,75 ha, w tym 15,93 z 
przeznaczeniem na cele rolnicze a 199,65 na cele le�ne. W tym samym czasie 
zagospodarowano ogółem 159,33 ha, w tym 12,37 ha z przeznaczeniem na cele 
rolnicze i 117,32 na cele le�ne,       

- 16326 ha gruntów zostało zaklasyfikowanych jako nieu�ytki, 
- powierzchnia składowania odpadów wynosiła 2839,5 ha, w tym zrekultywowana          

w 2001 roku 129,8 ha, 
- powierzchnia wysypisk czynnych zorganizowanych wynosiła 162,5 ha a 

zamkni�tych 32,2 ha, 
- na 1 km2  było zgromadzonych 63592,8 ton odpadów przemysłowych. 

Wielowiekowa działalno�ci górnicza na Górnym �l�sku spowodowała nieodwracalne 
zmiany powierzchni ziemi na znacznych obszarach. Wydobywaniu kopalin i ich przet-
wórstwu towarzysz� takie przekształcenia terenu, jak: osiadanie terenu ( zapadliska  
i niecki osiadania), podtopienia i zalewiska,  osuszanie nadkładu eksploatowanych 
złó�, wstrz�sy górotworu, oraz składowanie skały płonnej na hałdach.  
Wst�pne dane wykazały, �e na omawianym obszarze wyst�puje ponad 500 obiektów 
zdewastowanych o ł�cznej powierzchni ponad 7000 ha. Rekultywacja gruntów 
zdewastowanych jest procesem a wiele obiektów, które w przeszło�ci było obj�tych 
rekultywacj� z braku np. prac piel�gnacyjnych jest wtórnie zdegradowana. Problem 
ten wymaga szczegółowego rozpoznania, zmierzaj�cych do stworzenia szczegółowej            
i kompleksowej bazy danych o terenach zdewastowanych i ich rekultywacji. 
 

             ZAGRO	ENIE U	YTKÓW  ROLNYCH POWIERZCHNIOW� EROZJ� WODN�  

Erozja wodna jest naturalnym procesem degradacji gleby zachodz�cym            
w �rodowisku, kształtowanym zarówno przez czynniki przyrodnicze jaki i 
gospodarcze. Z czynników przyrodniczych najwi�ksze znaczenie maj�: 
- rze�ba terenu, a w szczególno�ci długo�� i nachylenie stoków, 
- wła�ciwo�ci fizykochemicznych gleby wyra�onych wska�nikiem podatno�ci na 

procesy płukiwania, 
- warunki klimatyczne (długo�� zalegania pokrywy �niegowej, wielko��, nat��enie         

i rozkład w czasie opadów atmosferycznych). 
Tempo nasilenia erozyjnej degradacji gleby w bardzo du�ym stopniu zale�y równie� 
od czynników gospodarczych takich jak: sposób u�ytkowania gruntów, udziału 
glebochronnych ro�lin w płodozmianie rolniczym, rodzaj i termin wykonywania 
zabiegów agrotechnicznych, a w szczególno�ci stosowania glebochronnych 
systemów uprawy. 
Z punktu ochrony gleb przed erozyjn� degradacj� najwi�ksze znaczenie ma 
zagro�enie umiarkowane, �rednie i silne. Procentowy udział gleb zagro�onych erozj� 
umiarkowan� �redni� i siln� w stosunku do całego areału u�ytków rolnych jest 
stosunkowo niewielkie. Wyst�puje znaczne zró�nicowanie zagro�enia u�ytków 
rolnych erozj� wodn� powierzchniow� w poszczególnych powiatach województwa, 
najwi�ksze w powiatach: bielskim, b�dzi�skim, cieszy�skim, cz�stochowskim, 
myszkowskim, wodzisławskim, zawiercia�skim i �ywieckim. 
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6.2.2. Zanieczyszczenie gleb       

           ZANIECZYSZCZENIA KOMUNIKACYJNE 

W ramach sieci regionalnej WIO� prowadził badania chemizmu gleb na 
terenie przewidywanego przebiegu autostrad oraz wokół Mi�dzynarodowego Portu 
Lotniczego Katowice w Pyrzowicach w zwi�zku z planowan� jego rozbudow�. 
Otrzymane wyniki pozwoliły ustali� stan pocz�tkowy, a w przyszło�ci pozwol� 
dokona� oceny wpływu autostrady i rozbudowywanego lotniska na tereny 
bezpo�rednio do nich przylegaj�ce. 
Odcinek autostrady A4 - na odcinku planowanej autostrady A4 w dwóch punktach 
zostały przekroczone dopuszczalne dla gruntów grupy B (u�ytki rolne, grunty le�ne, 
nieu�ytki, grunty zabudowane) warto�ci st��e� ołowiu w glebie. Zachowane s� 
jednak warto�ci dopuszczalne dla grupy gruntów C (m.in. tereny komunikacyjne).  
S� to punktu poło�one przy drodze A4, w terenie le�nym, najbli�ej granicy z 
województwem opolskim. W pozostałych punktach nie odnotowano �adnych 
przekrocze� st��e� metali ci��kich, nawet w odniesieniu do grupy rodzajów gruntów 
A (obszary poddane ochronie). 
Odcinek autostrady A1: Podmłynie - Piekary �l�skie - jest to odcinek 
charakteryzuj�cy si� najwy�szymi zanieczyszczeniem gleb badanych w 2002 roku. 
Dwa punkty      w Piekarach �l�skich i jeden w Dobieszowicach wykazały 
przekroczenie dopuszczalnych st��e� metali ci��kich dla grupy gruntów C (m.in. 
tereny przemysłowe, komunikacyjne) ze wzgl�du na zawarto�� ołowiu i cynku. W 
pi�ciu punktach przekroczone zostały st��enia dopuszczalne dla gruntów B, równie� 
ze wzgl�du na ołów, kadm i cynk. Cztery punkty spełniały wymagane st��enia dla 
gruntów B. Na tym badanym odcinku gleby nie wykazuj� przekrocze� st��e� 
dopuszczalnych dla chromu   i niklu, nawet dla grupy A. Podobnie dla miedzi, za 
wyj�tkiem 1 punktu (st��enie dopuszczalne dla gruntów B). 
Odcinek autostrady A1: Wilków - Lubojenka - w 5 punktach na tym odcinku nie 
stwierdzono przekrocze� st��e� metali ci��kich w glebach, dopuszczalnych dla 
gruntów typu A. W trzech punktach zostały przekroczone st��enia dopuszczalne dla 
obszaru A. W jednym punkcie ze wzgl�du na nikiel, w jednym - kadm, w jednym - 
chrom i cynk. Normy dla gruntów grupy B s� zachowane. 
Tereny wokół Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - 
wi�kszo�� punktów nie wykazywała przekrocze� st��e� dopuszczalnych dla gruntów 
grupy B. Jedynie w 2 punktach: w Kolonii Niwy o 46% i w Pyrzowicach o 7% 
przekroczone zostały st��enia dopuszczalne dla tej grupy gruntów. Metalem 
decyduj�cym        o przekroczeniu był ołów. Pozostałe punkty spełniały norm� dla 
gruntów B lub nie wykazywały �adnych przekrocze�. W �adnym z punktów nie 
wykazano st��e� miedzi, chromu i niklu przekraczaj�cych st��enia dopuszczalne dla 
gruntów A. 
 

ZANIECZYSZCZENIE GLEB OBSZARÓW ROLNICZYCH 

Zanieczyszczenie gleb metalami ci��kimi w województwie �l�skim jest 
zró�nicowane. W ci�gu wielu dziesi�tków lat, w niektórych rejonach województwa, 
post�powała degradacja �rodowiska wynikaj�ca z nasilenia procesów 
uprzemysłowienia i urbanizacji. Zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby metalami 
ci��kimi (ołów, kadm, cynk) stawia obszar GOP-u w rz�dzie najbardziej 
zanieczyszczonych terenów nie tylko w kraju, ale i w Europie. Wi�kszo�� gruntów 
rolnych w centralnej cz��ci województwa znajduje si� pod bezpo�rednim wpływem 
emisji przemysłowych. W niektórych rejonach wysoka jest równie� naturalna 
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zawarto�� metali w glebach, co zwi�zane jest z wyst�powaniem na powierzchni 
wychodni złó� kruszcono�nych. Zdecydowanie korzystniej sytuacja zagro�e� 
przedstawia si� na obrze�ach województwa, mniej nara�onych na zanieczyszczenie 
pochodz�ce z przemysłu i gospodarki komunalnej. Problemem jest zanieczyszczenie 
gleb ołowiem i kadmem, spowodowane emisj� z zakładów przemysłowych. Aktualnie 
wyst�puj�ca emisja kadmu i ołowiu jest stosunkowo niewielka i nie powoduje 
wysokiego nat��enia opadu zwi�zków tych pierwiastków na powierzchni� ziemi. 
Tereny charakteryzuj�ce si� najwy�szymi st��eniami zanieczyszcze� gleb wyst�puj� 
w Aglomeracji Górno�l�skiej, w Zawierciu, Ogrodzie�cu i Łazach, w powiecie 
b�dzi�skim, w wi�kszo�ci miast i gmin powiatów tarnogórskiego, mikołowskiego, 
bieru�sko-l�dzi�skiego, w Jastrz�biu-Zdroju oraz punktowo w Cz�stochowie i kilku 
gminach jurajskich. Opracowania podstawowe nie dotyczyły terenów górskich. 
 
 
6.2.3. Zanieczyszczenie wód podziemnych      

W 2002 roku na terenie województwa �l�skiego badania wód podziemnych 
prowadzono w 43 punktach sieci krajowej; 117 punktach sieci regionalnej. 
Na podstawie wyników monitoringu wód podziemnych stwierdzono, �e na znacznym 
obszarze dominuj� wody o cz��ciowym przeobra�eniu naturalnego re�imu 
chemicznego co �wiadczy o wysokiej antropopresji w miejscu formowania si� tych 
wód. 
Jako�� wód podziemnych województwa �l�skiego w 2002 roku była zró�nicowana. 
Bior�c pod uwag� wyniki uzyskane w sieci krajowej i regionalnej udział 
poszczególnych klas jako�ci przedstawiał si� nast�puj�co: 
- wody najwy�szej jako�ci (klasa Ia) –  0%, 
- wody wysokiej jako�ci (klasa Ib)     – 43%, 
- wody �redniej jako�ci (klasa II)       – 26%, 
- wody niskiej jako�ci (klasa III)        – 27%, 
- wody pozaklasowe (poza)        –   4%. 
Na ogóln� liczb� 160 badanych punktów w 43 z nich (co stanowi 27%) woda 
odpowiadała normom w zakresie badanych wska�ników okre�lonym w 
Rozporz�dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku. Wska�nikami, które 
najcz��ciej nie spełniały warunków rozporz�dzenia były: ponadnormatywne st��enia 
manganu, �elaza, zwi�zków azotu, wielko�� twardo�ci ogólnej oraz w mniejszym 
stopniu zawarto�� metali. W aktualnie nieczynnym uj�ciu Staszic stwierdzono 
ponadnormatywn� zawarto�� trichloroetenu. 
Z oceny ogólnej zmian jako�ci wód podziemnych wynika, �e w roku 2002 w stosunku 
do roku 2001 nast�piło wyra�ne pogorszenie jako�ci wód. Udział wód wysokiej 
jako�ci zmniejszył si� o 12%, wzrósł natomiast udział wód klasy �redniej o 5%, 
niskiej         o 5%, pozaklasowych o 1%. 
 
 
6.2.4.  Zanieczyszczenie wód powierzchniowych      

Klasyfikacja przeprowadzona na podstawie wska�ników fizykochemicznych        
i bakteriologii dla rzek województwa �l�skiego w 2002 roku wypadła korzystniej ni�        
w 2001 roku. W 2002 roku poprawił si� stan sanitarny rzek. Ilo�� wód pozaklasowych 
pod wzgl�dem bakteriologicznym zmniejszyła si� o 4%.  
Popraw� klasyfikacji wód zlewni Wisły zauwa�ono w Malince, Jaworniku, Dobce, 
Jaszowcu, Wapienicy w odcinku �ródłowym, Korzenicy,  Sole w uj�ciu do zbiornika  Tre-
sna, 	ylicy w uj�ciu do Zbiornika Tresna, Pilicy w odcinku �ródłowym i w 
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Radoszewnicy oraz jej dopływie – Białce. Najbardziej radykalna poprawa jako�ci 
wody wyst�piła w Le�niance, gdzie zawiesina z warto�ci ponadnormatywnej przyj�ła 
I klas� czysto�ci, a klasyfikacja ogólna rzeki z pozaklasowej osi�gn�ła II klas�.  
Poprawa klasyfikacji w zlewni Odry wyst�piła  w Olzie poni�ej jazu w Cieszynie, 
Suminie, Zbiorniku Dzier�no na wypływie do Kłodnicy, Pile, Lublinicy w odcinku 
�ródłowym oraz w Wiercicy poni�ej miejscowo�ci Knieja.  
Klasyfikacja hydrobiologiczna w punktach pomiarowych w roku 2002 wypadła na 
poziomie roku 2001. Wg kryterium hydrobiologicznego ponad 90% punktów 
pomiarowych spełniało wymogi klas czysto�ci wód powierzchniowych. Wody I klasy 
czysto�ci pod wzgl�dem hydrobiologicznym wyst�piły w górskich dopływach Małej 
Wisły (powy�ej zbiornika Goczałkowice) oraz Soły. 
O klasyfikacji powierzchniowych wód płyn�cych na obszarze województwa �l�skiego 
w roku 2002 tak jak w latach poprzednich decydowały �cieki komunalne, �cieki 
przemysłowe oraz wody dołowe z kopal� w�gla kamiennego i rud metali, �cieki           
z terenów rolniczych. 
Problemem ogólnowojewódzkim, podobnie jak w latach wcze�niejszych, była 
gospodarka �ciekami komunalnymi. Zanieczyszczenia pochodz�ce z tego �ródła 
powodowały w odbiornikach deficyt tlenowy, podwy�szon� zawarto�� zwi�zków 
organicznych i biogennych oraz decydowały o zanieczyszczeniu bakteriologicznym. 
Skanalizowanie wi�kszych miast województwa �l�skiego jest stosunkowo dobre, lecz 
cz��� �cieków komunalnych, tak jak w ubiegłych latach, bez �adnego oczyszczenia 
odprowadzana była do odbiorników. Nadal �le przedstawia si� sytuacja w małych 
miejscowo�ciach i wsiach, bowiem skanalizowanie tych obszarów jest niewielkie. 
Długo�� sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich wzrosła w 2001 roku o 8% w 
stosunku do roku 2000 i wyniosła 1135 km, co stanowi niecałe 20% długo�ci sieci 
kanalizacyjnej znajduj�cej si� na terenie całego województwa.  
O sposobie gospodarczego wykorzystania cieków w centralnej cz��ci województwa 
�l�skiego decyduj� szczególnie uci��liwe zanieczyszczenia jakimi s� zwi�zki 
mineralne, pochodz�ce głównie z kopal� w�gla kamiennego.  
Jednym z głównych �ródeł zanieczyszczenia rzek przepływaj�cych przez tereny 
rolnicze s� zwi�zki biogenne, w tym azotyny i fosfor ogólny. Przyczyny wyst�powania 
tych zwi�zków mog� wynika� ze stosowania nawozów sztucznych w rolnictwie, 
hodowli zwierz�t oraz dopływu �cieków bytowych. 
Badania przeprowadzone w 2002 roku wykazały zanieczyszczenie osadów 
rzecznych metalami ci��kimi. Najwy�sze st��enia cynku, kadmu, ołowiu i rt�ci 
stwierdzono w osadach Brynicy (w Sosnowcu), Szarlejki i Rowu Michałkowickiego. 
St��enia wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych powy�ej warto�ci 2 
p.p.m. (zawarto�� w nie zanieczyszczonych glebach i osadach) zaobserwowano w 
osadach Rawy, Szarlejki, Odry i Brynicy w Sosnowcu. 
 
 
6.2.5.  Zmiany stosunków wodnych      

Obszary o zanieczyszczonych wodach podziemnych to tereny miejskie lub 
przemysłowe, na których dochodzi do obszarowego zanieczyszczenia wód 
podziemnych na skutek infiltracji: 
- �cieków z osadników i wylewisk; 
- odcieków ze składowisk surowców lub odpadów ró�nego typu; 
- substancji biogennych w wyniku intensywnego rolniczego wykorzystania terenu; 
- zanieczyszczonych wód opadowych. 
Na terenie województwa �l�skiego obszary o zanieczyszczonych wodach 
podziemnych koncentruj� si� na ogół wokół aglomeracji i o�rodków 
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miejskoprzemysłowych, ale niejednokrotnie stanowi� one równie� enklawy zwi�zane 
z pojedynczymi składowiskami odpadów czy te� surowców. Obszary o 
zanieczyszczonych wodach podziemnych obejmuj� ł�cznie 140 km2, wyst�puj� tu 
obok siebie du�ych rozmiarów  obszary zwi�zane ze składowaniem odpadów oraz 
niewielkie wyrobiska b�d�ce potencjalnym zagro�eniem dla wód podziemnych. 
 
Obszary o sztucznie podniesionym zwierciadle wód podziemnych (zalewiska i 
zatopiska), to te, na których w efekcie działalno�ci człowieka doszło do faktycznego 
lub pozornego podniesienia si� zwierciadła wód podziemnych. Pozorne podnoszenie 
si� zwierciadła wód podziemnych wyst�puje na obszarach obj�tych pogórniczymi 
osiadaniami terenu. Obni�anie si� powierzchni terenu, b�d�ce efektem podziemnej 
eksploatacji górniczej prowadzi do pozornego podnoszenia si� zwierciadła wód 
podziemnych, a w skrajnych przypadkach dochodzi do przeci�cia zwierciadła wód 
podziemnych i wypełnienia powstałego obni�enia przez wody podziemne. 
Najwi�ksze skupiska zalewisk zwi�zanych z osiadaniami terenu znajduj� si� w 
nast�puj�cych obszarach: 
- dorzecze Olzy – dolina Szotkówki i jej dopływów: Jastrz�bianki i Ruptawki; 
- dorzecze Rudy – zlewnie Potoku Chwałowickiego i Potoku Radziejowickiego; 
- dorzecze Bierawki – dolina Bierawki i górne odcinki jej dopływów – Potoku 

Krywałdzkiego i Potoku Knurowskiego, a tak�e w obszar �ródliskowy Potoku 
Gierałtowickiego; 

- dorzecze Kłodnicy – dolina Kłodnicy i jej dopływu – Potoku Bielszowickiego; 
- dorzecze Wisły –  dolina Wisły w rejonie Brzeszcz; 
- dorzecze Pszczynki – uj�ciowy odcinek doliny oraz zlewnia D�binki – dopływu 

Pszczynki; 
- dorzecze Mlecznej; 
- dorzecze Białej Przemszy – zlewnia potoku Bobrek; 
Ponadto zalewiska i podtopienia gruntów wyst�puj� na obszarze pomi�dzy 
Bytomiem, Chorzowem i �wi�tochłowicami oraz w niecce bytomskiej. W 2000 roku 
ogóln� powierzchni� zalewisk szacowano na 8-10 km2, a terenów podtopionych na 
30 -40 km2.  
W zwi�zku z długi okresem, jaki upływa od zako�czenia eksploatacji do całkowitego 
uspokojenia górotworu, osiadania mog� obj�� znaczne obszary, które s� dzi� obj�te 
podziemn� eksploatacj� górnicz�. Powi�kszaniu si� powierzchni zalewisk b�dzie 
tak�e sprzyjał fakt stopniowego „wygaszania” eksploatacji w�gla, zmniejszenie 
zakresu prac odwodnieniowych, a co za tym idzie, stopniowe wypełnia-nie si� lejów 
depresyjnych. 
 
Obszary o sztucznie obni�onym zwierciadle wód podziemnych to te, na których, 
wskutek prowadzonej przez człowieka działalno�ci, doszło do wyra�nego obni�enia 
zwierciadła wód podziemnych pierwszego poziomu lub wód zawieszonych. Zjawisko 
takie zachodzi na obszarach zurbanizowanych lub w efekcie intensywnych prac 
odwodnieniowych. Procesy urbanizacyjne b�d� prowadziły do dalszego powstawania 
nowych obszarów, na których w sztuczny sposób dochodzi do obni�enia zwierciadła 
wód podziemnych.  
 

Generalnie zmiany stosunków wodnych na terenie województwa �l�skiego 
przejawiaj� si� w postaci: 
- wzrostu retencji powierzchniowej, wynikaj�cego z budowy zbiorników wodnych 

oraz powstawania zalewisk i podmokło�ci na obszarach podziemnej eksploatacji 
górniczej; 
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- zmian morfologicznego charakteru koryt rzecznych, spowodowanego regulacj�, 
zabudow� hydrotechniczn�, przeło�eniem lub w skrajnych przypadkach 
zarurowaniem koryt; 

- zwi�kszenia lub zmniejszenia ilo�ci wody wchodz�cej w lokalny obieg w efekcie 
poborów i zrzutów wody oraz jej przerzutów mi�dzy zlewniami; 

- wzrostu udziału wód obcych w naturalnym odpływie rzecznym w wyniku 
przerzutów wody i zrzutu do cieków gł�bokich, apotamicznych wód kopalnianych; 

- złego stanu jako�ci wód powierzchniowych; 
- zubo�enia zasobów wód podziemnych. 
 
 

6.2.6.  Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego    

Globalna wielko�� emisji poszczególnych zanieczyszcze� w województwie 
�l�skim w 2001 roku wyniosła: 
dwutlenek siarki  – 153197,3 Mg, w tym w sezonie zimowym 59,72 % 
dwutlenek azotu  – 82391,8 Mg, w tym w sezonie zimowym 55,90 % 
tlenek w�gla        – 138011,8 Mg, w tym w sezonie zimowym 55,13 % 
benzen        – 8,11 Mg, w tym w sezonie zimowym 45,78 % 
pył         – 386612,5 Mg, w tym w sezonie zimowym 59,44 % 
pył PM10         – 24510,9 Mg, w tym w sezonie zimowym 58,82 % 
ołów         –  89,97 Mg, w tym w sezonie zimowym 44,42 % 
ołów w pyle PM10 – 25,29 Mg, w tym w sezonie zimowym 49,84 %. 
Dominuj�cy udział w emisji wszystkich zanieczyszcze� maj� �ródła zlokalizowane        
w Aglomeracji Górno�l�skiej. Dla poszczególnych emisji udział ten wynosi: 
dwutlenku siarki  – ok. 46 %,  
dwutlenku azotu  – ok. 44 %, 
tlenku w�gla        – ok. 84 %, 
pyłu           – ok. 45 %, 
benzenu           – ok. 73 %, 
ołowiu         – ok. 81 %. 
W zwi�zku z tym najwi�ksze koncentracje st��e� wyst�puj� w Aglomeracji 
Górno�l�skiej  i strefach bezpo�rednio z ni� granicz�cych. Tło regionalne st��e� 
dwutlenku siarki jest kształtowane oddziaływaniem du�ych �ródeł energetycznych i 
hutniczych. Dla pozostałych zanieczyszcze� wysokie st��enia s� powodowane w 
du�ej mierze emisj� ze �ródeł rozproszonych oraz emisj� komunikacyjn�. �ródła 
niskie posiadaj� lokalne znaczenie,  jednak ich oddziaływanie decyduje o skali 
zagro�enia. Szczególnie ten problem uwidacznia si�  w zakresie uci��liwo�ci pyłu 
PM10 oraz benzenu.  
W  wyniku przeprowadzonej oceny rocznej wyodr�bniono strefy zaliczone do klasy 
od A do C oraz B/C i A/C (od klasy najbardziej do najmniej korzystnej). Klasyfikacja 
stref została dokonana oddzielnie dla dwóch grup kryteriów : 
ustanowionych w celu ochrony  zdrowia dla terenu województwa, w tym obszarów 
ochrony uzdrowiskowej 
ustanowionych w celu ochrony ro�lin poza obszarami aglomeracji i stref miejskich. 

Bior�c pod uwag� kryteria  ustanowione w celu ochrony zdrowia wskazano strefy 
wymagaj�ce podj�cia okre�lonych działa�: 
� Strefy zaliczone do klasy C, wymagaj� opracowania programów ochrony 

powietrza. Do stref zakwalifikowanych do opracowania programów ochrony 
powietrza ze wzgl�du na pył zawieszony PM10 nale��: strefa Bielsko-Biała – 
miasto, Aglomeracja Górno�l�ska i Aglomeracja Cz�stochowska.  
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� Strefy zaliczone do klasy B i B/C, na terenie których konieczne jest 
przeprowadzenie dalszych bada� w celu potwierdzenia ewentualnej potrzeby 
podj�cia działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza oraz wzmocnienia systemu 
oceny to: 
- ze wzgl�du na pył zawieszony PM10 – Strefa Gliwicka, Rybnicka, 

Wodzisławska, B�dzi�ska, Zawiercia�ska, Cieszy�ska, 	ywiecka oraz 
Aglomeracja Rybnicko-Jastrz�bska, 

- ze wzgl�du na benzen: Strefa Rybnicka, Raciborska, Wodzisławska, Bielska, 
Strefa Bielsko Biała miasto, Aglomeracja Górno�l�ska oraz Aglomeracja 
Rybnicko-Jastrz�bska. 

Przeprowadzona klasyfikacja aglomeracji i stref  dla pozostałych zanieczyszcze� 
takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ołów, ozon i tlenek w�gla wykazała 
klas� A, co oznacza  konieczno�� utrzymania jako�ci powietrza na tym samym lub 
lepszym poziomie. 
Klasyfikacja roczna stref województwa �l�skiego pod wzgl�dem ochrony ro�lin 
potwierdziła brak przekrocze� warto�ci dopuszczalnych tlenków azotu, dwutlenku 
siarki i ozonu (AOT40).  W ocenie rocznej jako�ci powietrza w tym zakresie 
uzyskano klas� A. 
Dane o wielko�ci emisji zanieczyszcze� w województwie pochodz� z publikowanych 
opracowa� statystycznych, które ujmuj� jedynie du�e przemysłowe i komunalne 
�ródła emisji. Nie daje to pełnego obrazu cało�ci emisji powstaj�cej w województwie. 
W statystyce nie uj�ta jest emisja zanieczyszcze� pochodz�ca z komunikacji i niskiej 
emisji komunalnej, które w istotny sposób wpływaj� na poziom zanieczyszcze� 
powietrza. Brak dost�pnych danych nie pozwala na pełne zdiagnozowanie stanu 
atmosfery w województwie. 
 
 

6.2.7.  Emisja hałasu        

STOPIE ZAGRO	ENIA �RODOWISKA HAŁASEM DROGOWYM  

 W ramach bada� monitoringowych uci��liwo�ci akustycznych �rodowiska           
w latach 2000 - 2002 przeprowadzono rozpoznania akustyczne w 13 miastach, tj. w: 
Bielsku-Białej, Cieszynie, Chorzowie, Cz�stochowie, Gliwicach, Katowicach, 
Pszczynie, Siewierzu, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Zawierciu, Ustroniu 
oraz          w rejonach przej�� granicznych i przy wybranych ci�gach 
komunikacyjnych województwa �l�skiego. 
Do rejonów przej�� granicznych gdzie rozpoznano wielko�ci poziomów hałasu 
emitowanego do �rodowiska od tranzytowego ruchu pojazdów ci��kich i poci�gów 
samochodowych (TIR-ów) nale��: 
- Cieszyn – rejon przej�cia granicznego na Mo�cie Przyja�ni, 
- Cieszyn – rejon przej�cia granicznego na  Mo�cie Wolno�ci, 
- Dzi�gielów  - rejon przej�cia granicznego w Lesznej, 
- Jaworzynka - rejon przej�cia granicznego w Jasnowicach, 
- Korbielów - droga Nr 945 do przej�cia granicznego na przeł�czy Glinne, 
- Laliki – droga Nr 944 – rejon rozjazdu do przej�cia granicznego w m. Myto. 
Do dróg krajowych i wojewódzkich, przy których przeprowadzono rozpoznanie 
pomiarowe nale��: 
- Droga Krajowa Nr 1 okolice �wi�toszówki, Skoczowa 
- Droga Krajowa Nr 44 pomi�dzy Mikołowem i Gliwicami, 
- Droga Krajowa Nr 94 – Łodygowice – odcinek Bielsko-Biała – 	ywiec, 
- Droga Wojewódzka Nr 944 – 	ywiec – Zwardo�; Istebna, Koniaków), 
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- Drogi Nr 946 i 947 -Oczków. 
Z danych akustycznych z lat 2000-2002 wynika, �e rejestrowany jest wysoki poziom  
hałasu �rodowiskowego na pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej usytuowanej 
wzdłu� ci�gów komunikacyjnych miast. Główn� przyczyn� tego stanu jest wysoki 
poziom nat��enia ruchu  pojazdów na drogach i ulicach miast. Zanika cisza nocna        
z powodu narastaj�cego udziału pojazdów ci��kich o tej  porze dnia, 
przemieszczaj�cych si� po głównych szlakach komunikacyjnych.  
Rejestrowane przekroczenia  standardów akustycznych o 20 dB przy elewacjach 
budynków  wymagaj�cych ochrony: 
- Bielsko-Biała - ~1,8 km zbadanych dróg zarówno w porze dnia jak i w porze nocy, 
- Chorzów- ~1,1 km ul. Katowickiej w porze nocnej, 
- Gliwice – ~0,6 km ul. Konstytucji w porze nocnej, 
- Pszczyna - ~ 5 km dróg w porze nocnej. 
- Droga Krajowa Nr 44 ~ 9 km 
Intensywno�� przekrocze� hałasu przejawia si� w klasach 5-10 dB, 10-15 dB.  
Statystycznie najcz��ciej pojawiaj� si� przekroczenia w klasie przekrocze� 5-10 dB          
w porze dnia i przekroczenia w klasie 10-15 dB w porze nocnej. Rejestrowane 
przebiegi zmian ci�nienia akustyczne �wiadcz� o bardzo  wysokim chwilowym 
poziomie d�wi�ku cz�sto przekraczaj�cym 100 dB wyst�puj�cym równie� w porze 
nocnej. Jest to powodem do „wybudzenia –zakłócenia snu mieszka�ców” 
regeneruj�cych siły poprzez sen w pobliskich domach, usytuowanych w pobli�u 
newralgicznych ci�gów komunikacyjnych miast województwa �l�skiego. 
Wyniki bada� hałasu w �rodowisku nie tworz� cało�ciowego obrazu klimatu 
akustycznego na terenie województwa �l�skiego.  
Nie obejmuj� m.in. hałasu przemysłowego i kolejowego. 
 

6.2.8.  Składowanie i utylizacja odpadów     

SEKTOR KOMUNALNY 

Na bilans odpadów w sektorze komunalnym składaj� si� zarówno odpady 
wytworzone w gospodarstwach domowych, jak i odpady komunalno-podobne z 
obiektów infrastruktury. Ł�cznie w sektorze tym powstaje 1803438 Mg. 
Ł�czna ilo�� wytwarzanych zarówno w sektorze komunalnym jak i gospodarczym od-
padów opakowaniowych wyszacowana została na poziomie 476 tys. Mg. 
Statystyczny mieszkaniec województwa wytwarza rocznie 371 kg odpadów, w tym 
odpadów tzw. domowych – �rednio 243 kg.  
Aktualnie około 96% wytwarzanych odpadów komunalnych unieszkodliwianych jest 
poprzez składowanie na 43 czynnych składowiskach, które zajmuj� powierzchni� 
około 300 ha. Ilo�� odpadów dotychczas nagromadzonych na czynnych i 
nieczynnych obiektach szacowana jest na poziomie 16 mln Mg. Nieczynne 
składowiska odpadów (24) zajmuj� powierzchni� około 40 ha, z czego 12,5 ha 
zrekultywowano.         Z czynnych składowisk do 2006 r. zako�czy eksploatacj� 9 
obiektów, a w latach 2007-2010 dalszych 5 składowisk. Docelowo pozostanie wi�c 
29 składowisk, z których jedynie 9 pełni obecnie funkcje regionalnych obiektów – 
czyli „obsługuj�cych” wi�ksz� ilo�� gmin (Poczesna, 	ywiec, Wojkowice, Knurów, 
Jastrz�bie-Zdrój, Siemianowice, Tychy, Pyskowice, Tarnowskie Góry). Pozostałe 
składowiska maj� charakter lokalny. 
Odpady komunalne poza unieszkodliwianiem poprzez składowanie - w niewielkim 
stopniu poddawane s� procesom kompostowania. W województwie działaj� 4 
kompostownie zmechanizowane (Katowice, �wi�tochłowice, Zabrze i 	ywiec) oraz 
kilka małych pryzmowych kompostowni, które przerabiaj� odpady z piel�gnacji 
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terenów tzw. zielonych. Ł�cznie kompostuje si� około 40 tys. Mg odpadów, czyli 
około 2,3% cało�ci wytwarzanych odpadów komunalnych. 
W wyniku selektywnej zbiórki z ogólnego strumienia odpadów uzyskano w 2001 r. 
około 35 tys. Mg surowców wtórnych (ok. 2% całej masy odpadów). 
Komunalne osady �ciekowe zagospodarowywane s� w nast�puj�cy sposób: ponad 
20% osadów wykorzystano przemysłowo, 3% rolniczo, 2% poddano kompostowaniu, 
27% zdeponowano na składowiskach, a 47% zagospodarowano w inny sposób. 
Zaledwie 0,005% unieszkodliwiono termicznie. 
Prognozuje si� wzrost ilo�ci wytwarzanych odpadów komunalnych do poziomu      
1861 tys. Mg w 2006 r., 1946 tys. Mg w 2010 r. oraz 2019 tys. Mg w 2015 r. Plan 
gospodarki odpadami w województwie �l�skim zakłada, �e budowa docelowego 
systemu przebiega� b�dzie systematycznie do roku 2010 i kontynuowana w dalszych 
latach. Obejmowa� b�dzie realizacj� regionalnych zakładów odzysku, recyklingu          
i unieszkodliwiania odpadów, które w sposób kompleksowy zapewni� 
funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki odpadami. Potencjalne lokalizacje obiektów 
regionalnych s� nast�puj�ce: Młynek-Sobuczyna, Knurów, Jastrz�bie-Zdrój, 
Siemianowice, 	ywiec, Tychy.  
Funkcje ponadlokalne b�d� mogły pełni� tak�e obiekty zlokalizowane w gminach 
Bytom i Bielsko-Biała, pod warunkiem stworzenia przez te gminy organizacyjnych           
i technicznych podstaw takiego funkcjonowania. Poza powy�szymi funkcjonowa� 
b�d� w okresie powy�ej roku 2010 składowiska lokalne pod warunkiem uzyskania 
pozwole� zintegrowanych. Zgodnie z planem implementacji Dyrektywy Rady 
1994/31/EC do 2010 roku wszystkie składowiska odpadów musz� spełnia� wymogi 
tej Dyrektywy. Budowa obiektów regionalnych zapewni� winna odzysk i 
unieszkodliwianie odpadów na poziomie wymaganym dla spełnienia ww. wymogów 
Dyrektywy. Lokalne kompostownie i sortownie, które planowane s� w 
poszczególnych gminach spełnia� b�d� rol� „uzupełniaj�c�” w osi�ganiu 
niezb�dnego poziomu odzysku i recyklingu.  

 

SEKTOR GOSPODARCZY  

Odpady przemysłowe powstaj�ce w sektorze gospodarczym stanowi� 
dominuj�cy strumie� odpadów wytwarzanych w województwie. Według danych 
Urz�du Statystycznego w 2001 r w województwie �l�skim zostało wytworzonych 
45,87 mln Mg odpadów przemysłowych, w tym 145,6 tys. Mg odpadów 
niebezpiecznych.  
Stanowiło to 37,05% ogólnej ilo�ci odpadów przemysłowych wytworzonych w kraju. 
W porównaniu do roku 2000, odnotowano spadek o około 2% wytworzonych 
odpadów (z 46,84 mln Mg do 45,87 mln Mg) spowodowany w głównej mierze 
mniejsz�           o około 0,9 mln Mg ilo�ci� odpadów wytworzonych przez górnictwo 
w�gla kamiennego. 
Z ogólnej ilo�ci wytworzonych odpadów 41,04 mln Mg (89,5%) poddano procesom 
odzysku, 4,46 mln Mg (9,7%) unieszkodliwiono – z czego 4,08 mln Mg (8,9%) 
poprzez składowanie a 0,369 mln Mg (9,7%) odpadów zostało zmagazynowanych.            
W stosunku do 2000 r. ilo�� odpadów poddana procesom odzysku wzrosła o około 
2,6%, a o około 3,4% zmalała ilo�� odpadów unieszkodliwionych poprzez 
składowanie. Tendencje te s� zgodne z celami Polityki Ekologicznej Pa�stwa w 
zakresie sukcesywnego wzrostu gospodarczego wykorzystywania wytwarzanych 
odpadów. 
Na koniec roku 2001 w województwie �l�skim na składowiskach nagromadzono 
781810,4 tys. Mg odpadów przemysłowych, z czego około 71% stanowiły odpady po-
w�glowe. Aktualnie na terenie województwa �l�skiego znajduj� si� 33 czynne 
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składowiska odpadów przemysłowych innych ni� niebezpieczne i oboj�tne. Specyfika 
regionu sprawia, �e w ogólnym bilansie odpadów wytworzonych w sektorze 
gospodarczym (inne ni� niebezpieczne) dominuj� tzw. odpady masowe wytwarzane 
w sektorze górnictwa w�gla kamiennego, energetyki oraz hutnictwa �elaza i stali. 
Odpady te stanowi� ponad 94% ogółu wytwarzanych odpadów przemysłowych             
w województwie. 
 
W 2001 roku : 
-  przemysł górniczo-wydobywczy wytworzył ogółem 36,281 mln Mg odpadów, co 

stanowiło 79% całkowitej ilo�ci odpadów przemysłowych wytworzonych w tym 
okresie w województwie �l�skim, z czego 35,311 mln Mg wytworzyło górnictwo 
w�gla kamiennego. Procesom odzysku poddano 90% odpadów górniczych, tj. 
31,641 mln Mg, do 10% odpadów, tj. 3,52 mln Mg unieszkodliwiono poprzez 
składowanie na składowiskach własnych i zwałowiskach centralnych, z czego 88% 
stanowiły odpady przeróbcze ze wzbogacania w�gla oraz 9,7% odpady flotacyjne. 
Zagospodarowanie, w ramach odzysku (przemysłowe i nieprzemysłowe) odpadów 
górniczych, wzrosło w ostatnich 5 latach o ponad 11 mln Mg. W najwi�kszych 
ilo�ciach odpady pow�glowe wykorzystuje si� w celach nieprzemysłowych, do 
ró�nego rodzaju robót in�ynieryjnych, w tym przede wszystkim w masowej skali do 
niwelacji i rekultywacji terenów zdegradowanych. Stanowi to aktualnie podstawowy 
kierunek wykorzystania odpadów górniczych. W tych celach w 2001 roku 
wykorzystano 29,4 mln Mg odpadów, co stanowiło 84% wytworzonych odpadów 
górniczych. Problem stanowi� du�e ilo�ci odpadów górniczych zdeponowane na 
kilkudziesi�ciu nie w pełni zinwentaryzowanych starych hałdach kopalnianych, 
zwałowiskach zewn�trznych i w osadnikach przemysłowych zlokalizowanych w 
całym rejonie Górno�l�skiego Zagł�bia W�glowego. 

-  wytworzono 4316,8 tys. Mg odpadów energetycznych, co stanowiło 9,4% ogólnej 
ilo�ci odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie. Na składowiskach 
nagromadzonych było 60,35 mln Mg odpadów paleniskowych i z odsiarczania 
spalin – 8% ogółu nagromadzonych odpadów przemysłowych w województwie 
�l�skim. Z ogólnej ilo�ci wytworzonych odpadów procesom odzysku poddano 3 867 
tys. Mg odpadów, unieszkodliwiono poprzez składowanie 271 tys. Mg, przy czym w 
ponad 97% stanowiły je mieszanki popiołowo-�u�lowe z mokrego odprowadzania 
odpadów paleniskowych. W ponad 99% zagospodarowano popioły lotne z w�gla 
kamiennego, w 78% �u�le, a w 49% mieszanki popiołowo-�u�lowe z mokrego 
odprowadzania odpadów paleniskowych. W najwi�kszych ilo�ciach odpady z 
przemysłu energetycznego zostały zagospodarowane w podziemnych wyrobiskach 
górniczych, stosowane od lat w profilaktyce przeciwpo�arowej, do likwidacji 
nieczynnych wyrobisk, jako składnik podsadzki hydraulicznej oraz do 
doszczelniania zrobów zawałowych. 

-  wytworzono 3002,6 tys. Mg odpadów z hutnictwa �elaza i stali, co stanowiło 6,5% 
ogółu wytworzonych odpadów przemysłowych w województwie. Najwi�kszymi 
wytwórcami odpadów hutniczych s� „Polskie Huty Stali” S.A. oddział Huta Katowice 
oraz w mniejszym stopniu Huta „Cz�stochowa” i Huta „Zawiercie”, które wytworzyły 
w sumie ponad 98% przedmiotowych odpadów. Procesom odzysku poddano ponad 
98% całkowitej ilo�ci wytworzonych odpadów, około 1,6% zostało 
unieszkodliwionych poprzez składowanie. Najwi�ksze znaczenie gospodarcze maj� 
�u�le wielkopiecowe i stalownicze stanowi�ce ponad 66% ogółu wytwarzanych 
odpadów hutniczych, które aktualnie wykorzystywane s� w 99%. Z zastosowa� 
pozahutniczych, najwi�ksze ilo�ci �u�li hutniczych – z uwagi na swoje korzystne 



 30

wła�ciwo�ci i rozwój infrastruktury komunikacyjnej – znajduj� zastosowanie jako 
kruszywo w drogownictwie. 

- wytworzono 424,1 tys. Mg odpadów z przemysłu remontowo-budowlanego 
(statystyka ta nie obejmuje znacz�cych ilo�ci odpadów budowlanych pochodz�cych            
z sektora komunalnego). Z ilo�ci tej, ponad 90% odpadów poddano procesom 
odzysku, około 7,4% unieszkodliwiano poprzez składowanie, a około 1,7% 
unieszkodliwiono w inny sposób. Spo�ród wytworzonych odpadów budowlanych w 
sektorze przemysłowym (remont, demonta� obiektów przemysłowych) najwi�ksze 
ilo�ci stanowiły: �elazo i stal – ponad 56%, gruz z wykopów i pogł�biania – ponad 
22%, wymieszany gruz i materiały z rozbiórek – ponad 11% z ogółu wytworzonych 
odpadów w sektorze remontowo-budowlanym. W stosunkowo niewielkim stopniu – 
jedynie     w 57% – odzyskiwany jest gruz betonowy, który wykorzystywany jest po 
prostym przerobieniu do makroniwelacji terenu, jako kruszywo drogowe, b�d� 
wprost          w miejscu wyburze� tam gdzie podejmowane s� nowe inwestycje. 
Pozostała cz��� składowana jest na składowiskach gruzu budowlanego, b�d� 
deponowana jest na wysypiskach odpadów komunalnych. Dotychczasowy stopie� 
odzysku gruzu budowlanego (wł�czaj�c odpady budowlane z sektora 
komunalnego) w skali województwa w stosunku do mo�liwo�ci ich wykorzystania 
mo�na uzna� za niezadowalaj�cy  i nieefektywny. 

- ilo�� odpadów z przemysłu rolno-spo�ywczego wyniosła 401,59 tys. Mg. Wielko�� 
ta nie obejmuje odpadów z du�ej liczby małych zakładów tej bran�y. Pod wzgl�dem 
ilo�ci wytwarzanych odpadów dominuje przemysł napojów alkoholowych i bezalko-
holowych b�d�cy �ródłem 52% odpadów oraz przemysł cukrowniczy, który 
wytwarza około 42% całkowitej ilo�ci odpadów z przemysłu rolno-spo�ywczego. 
Odpadowa tkanka zwierz�ca oraz odchody zwierz�ce stanowi� 5,35% całkowitego 
strumienia odpadów rolno-spo�ywczych. Odpady z przemysłu rolno-spo�ywczego w 
2001 roku zostały odzyskane w 92%. 

Przewidywanie zmian ilo�ciowych i jako�ciowych odpadów wytwarzanych 
w województwie �l�skim w perspektywie 2015 roku, zało�ono, �e tradycyjnie, w skali 
masowej główny strumie� ogółu wytwarzanych odpadów w województwie stanowi� 
b�d� odpady w�glowe, energetyczne i hutnicze. Najwi�kszych zmian mo�na 
przewidywa� w grupie odpadów z przemysłu wydobywczego, w zwi�zku z zakładana 
redukcj� wydobycia w�gla kamiennego w kraju. Realizacja przewidywanych 
inwestycji w sektorze energetycznym wpłynie na wzrost ilo�ci wytwarzanych 
odpadów – odpadów fluidalnych. W pozostałych sektorach gospodarczych ilo�� i 
jako�� odpadów nie ulegnie wi�kszym zmianom poza grupami odpadów 
wytwarzanych w zwi�zku z prowadzonymi inwestycjami b�d� przewidywanym 
wzrostem konsumpcji. W grupie zwi�zanej z sektorem rolno-spo�ywczym mo�na si� 
spodziewa� wzrostu odpadów          w zwi�zku z przewidywan� aktywizacj� tego 
sektora po wej�ciu do UE. 
 

ODPADY NIEBEZPIECZNE 

W roku 2001 wytworzono 145,6 tys. Mg odpadów niebezpiecznych, głównie      
w sektorze du�ych przedsi�biorstw. Poza statystyk� pozostaj� tak�e odpady 
niebezpieczne wyst�puj�ce w strumieniu odpadów komunalnych. Ocenia si�, �e w 
województwie �l�skim rocznie powstaje tych odpadów około 12 tys. Mg. Do odpadów 
niebezpiecznych pochodz�cych z procesów przemysłowych, wytwarzanych w du�ych 
jednostkach gospodarczych nale��: odpady z hutnictwa cynku i ołowiu, odpady          
i szlamy z hydrometalurgii metali nie�elaznych oraz odpady z przemysłu 
koksowniczego. Odpady te s� poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwieniu 
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w zakładach, w których powstaj�. Jedynie �u�le z przerobu ołowiu (około 12,5 tys. 
Mg) z zakładu „Orzeł Biały” S.A w Bytomiu oraz �u�le z rafinacji ołowiu (około 3 tys. 
Mg) z Huty Cynku „Miasteczko �l�skie” kierowane s� na składowisko. W sektorze 
du�ych przedsi�biorstw nie s� wymagane nowe inwestycje w zakresie odzysku              
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. Niemniej jednak zakłady te, w miar� 
potrzeb powinny d��y� do stopniowej modernizacji swoich urz�dze� zgodnie z BAT. 
Problemem wymagaj�cym rozwi�zania s� nagromadzone odpady niebezpieczne 
takie, jak: szlamów cynkowe i szlamy kadmowo-cynkowe tzw. „g�bka kadmowa” 
powstałe po zako�czeniu produkcji na Wydziale Cynku Huty Szopienice.  
Odpady niebezpieczne szczególne - oprócz odpadów niebezpiecznych z procesów 
przemysłowych z sektora du�ych przedsi�biorstw na terenie województwa �l�skiego 
powstaj� w du�ym rozproszeniu odpady niebezpieczne szczególne. Ilo�� 
powstaj�cych rocznie odpadów szczególnych na terenie województwa �l�skiego 
szacuje si� ł�cznie na ponad 82 tys. Mg. Odpady te to: odpady PCB, oleje 
odpadowe, baterie           i akumulatory, azbest, odpady medyczne i weterynaryjne, 
pestycydy.  
Aktualnie funkcjonuje w woj. �l�skim 15 składowisk odpadów niebezpiecznych. 
Spo�ród składowisk czynnych w okresie do 2006 zostanie zamkni�tych 5 składowisk,         
a do roku 2015 zostanie zamkni�tych dalszych 5 składowisk. Dla odpadów aktualnie 
gromadzonych na tych składowiskach przewiduje si� uruchomienie instalacji do 
unieszkodliwiania, b�d� odzysku odpadów. 
Na nieczynnych składowiskach odpadów niebezpiecznych województwa �l�skiego 
zdeponowanych jest, przewa�nie w sposób nieselektywny, ł�cznie 7,5 mln Mg 
odpadów niebezpiecznych. 
Generalnie zakłada si�, �e ilo�� odpadów niebezpiecznych z sektora du�ych przed-
si�biorstw nie ulegnie zmianie w okresie najbli�szych lat. Nie przewiduje si� tak�e 
wzrostu wytwarzanych innych w tym sektorze odpadów niebezpiecznych. 
 

INNE ODPADY 

W latach 2000 do 2002 wyrejestrowywano na obszarze województwa 
�l�skiego rocznie około 38000-39000 samochodów. W województwie �l�skim 
aktualnie 60 podmiotów gospodarczych posiada zezwolenie Wojewody na 
złomowanie pojazdów. Wszystkie te firmy poddane zostały ankietyzacji w celu 
okre�lenia ilo�ci samochodów przyj�tych do złomowania i w celu oceny mo�liwo�ci 
technicznych i maksymalnej zdolno�ci przerobowej. Ilo�� samochodów poddanych 
utylizacji w stacjach demonta�u wynosiła: w 2000 roku 10673 sztuk, w 2001 roku 
11709 sztuk, w 2002 roku 10673 sztuk. 
Zu�yte opony - ocenia si�, �e w województwie �l�skim w 2002 roku powstało około 
14 000 Mg zu�ytych opon. W 2007 roku ilo�� zu�ytych opon b�dzie wynosi� około 15 
000 Mg, a w 2015 około 17 500 Mg. Niezb�dne jest stworzenie systemu zbiórki         
i punktów gromadzenia zu�ytych opon. Najkorzystniej zorganizowa� je przy 
istniej�cych składnicach lub stacjach segregacji odpadów. Znajduj�ce si� w bliskim 
s�siedztwie, na terenie województwa opolskiego, Cementownie Góra�d�e i Strzelce 
Opolskie w pełni zaspokajaj� potrzeby województwa �l�skiego w zakresie 
unieszkodliwiania zu�ytych opon. 
 
 
 
6.2.9.  Zagro�enie powodziami i osuwiskami     

POWODZIE 
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W rzekach województwa �l�skiego mamy do czynienia najcz��ciej z 
wezbraniami o charakterze roztopowym oraz wezbraniami opadowymi (z deszczów 
nawalnych, frontalnych i rozlewnych). Bardzo rzadko i tylko na wi�kszych rzekach mo-
�e dochodzi� do wezbra� zimowych o charakterze zatorowym b�d� �ry�owym. 
Natomiast powodzi� nazywamy jedynie te wezbrania, które prowadz� do powstania 
strat gospodarczych.  
Z racji znacznego zró�nicowania warunków �rodowiska geograficznego województwa 
�l�skiego terminy oraz charakter wezbra� i powodzi wykazuj� du�e ró�nice czasowe 
i przestrzenne.  
W południowej, górskiej i pogórskiej cz��ci województwa najwi�cej wody odpływa           
w czasie wiosennych roztopów, jednak odpływ ten jest rozło�ony w czasie, st�d 
najwi�ksze wezbrania i powodzie wyst�puj� w tym regionie latem, w lipcu i sierpniu 
(miesi�ce o najwy�szych sumach opadów w przebiegu rocznym). Podobne w 
charakterze do górskich s� zlewnie poło�one w wy�ynnej cz��ci województwa 
�l�skiego. Letnie opadowe wezbrania i powodzie mog� pojawia� si� tak�e w 
pozostałych cz��ciach województwa. 
W nizinnych cz��ciach województwa oprócz opadowych wezbra� i powodzi letnich 
mog� tak�e pojawia� si� wiosenne wezbrania i powodzie roztopowe, szczególnie po 
wyst�powaniu zim z trwał� i grub� pokryw� �nie�n�. 
Obszary zagro�one zalewami powodziowymi koncentruj� si� w dolinach wi�kszych 
rzek, jednak w centralnej cz��ci województwa wyst�puj� tak�e obszary zalewane na 
skutek obni�ania si� powierzchni terenu z powodu prowadzenia podziemnej 
eksploatacji górniczej. Na takich obszarach „powodzie” z reguły nie maj� �adnego 
uzasadnienia w przebiegu zjawisk meteorologicznych.  
W dorzeczu Odry wezbrania i powodzie dotykaj� szczególnie nast�puj�cych 
terenów: 
- dolina Odry na całym odcinku przebiegaj�cym przez teren województwa; 
- dolina Olzy w rejonie Pogwizdowa, uj�cia Szotkówki oraz uj�cia Olzy do Odry; 
- dolina Piotrówki (dopływu Olzy); 
- dolina Psiny i Troji; 
- dolina Rudy w rejonie Rybnika oraz na odcinku poni�ej zbiornika rybnickiego; 
- dolina Suminy; 
- dolina Bierawki poni�ej Tworoga Małego; 
- dolina Kłodnicy; 
- dolina Małej Panwi; 
- dolina Warty poni�ej Cz�stochowy na całym odcinku przebiegaj�cym przez teren 

województwa; 
- dolina Liswarty poni�ej Panoszowa. 
W dorzeczu Wisły wezbrania i powodzie najwi�ksze rozmiary osi�gaj� na 
nast�puj�cych obszarach: 
- dolina Wisły – rozmiary terenów zalewowych rosn� wraz ze wzrostem dorzecza; 
- dolina Pszczynki poni�ej Pszczyny; 
- dolina Gostyni w rejonie Tychów i Bierunia Starego; 
- dolina Przemszy poni�ej Jaworzna; 
- dolina Czarnej Przemszy powy�ej Siewierza; 
- dolina Białej Przemszy na odcinku od Sławkowa do uj�cia Sztoły; 
- dolina Bobrka w Sosnowcu; 
- dolina Soły i jej dopływu Koszarawy; 
- dolina Pilicy wraz z dolinami dopływów – 	ebrówki i Białej. 
Bardzo istotnym elementem s� tak�e wyznaczone obszary zagro�one fal� awaryjn�. 
Dotyczy to terenów, które mog� ulec zalaniu w razie uszkodzenia zapór zbiorników 
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wodnych. Wielko�� powierzchni terenów zagro�onych fal� awaryjn� zale�y głównie 
od rozmiarów zbiornika wodnego oraz od konfiguracji terenu. St�d najwi�kszy areał 
mogłaby pochłon�� fala awaryjna zbiornika goczałkowickiego - jej zasi�g przekracza 
granic� województwa �l�skiego. Znacznie mniejszy zasi�g terytorialny maj� fale 
awaryjne pozostałych zbiorników zaporowych: „Przeczyce” na Przemszy, „Ł�ka” na 
Pszczynie, „Wisła Czarne” na Wi�le, Polder „Buków” na Odrze, „Kozłowa Góra” na 
Brynicy, „Rybnik” na Rudzie i „Poraj” na Warcie. Dla niektórych zbiorników zasi�g fali 
awaryjnej nie został wyznaczony (brak danych). 
Poza dolinami rzecznymi tereny zalewane koncentruj� si� w rejonach pogórniczych 
osiada� terenu: 
- dorzecze Olzy – dolina Szotkówki i jej dopływów: Jastrz�bianki i Ruptawki; 
- dorzecze Rudy – zlewnie Potoku Chwałowickiego i Potoku Radziejowickiego; 
- dorzecze Bierawki – dolina Bierawki i górne odcinki jej dopływów – Potoku 

Krywałdzkiego i Potoku Knurowskiego, a tak�e w obszar �ródliskowy Potoku 
Gierałtowickiego; 

- dorzecze Kłodnicy – dolina Kłodnicy i jej dopływu – Potoku Bielszowickiego; 
- dorzecze Wisły –  dolina Wisły w rejonie Brzeszcz; 
- dorzecze Pszczynki – uj�ciowy odcinek doliny oraz zlewnia D�binki – dopływu 

Pszczynki; 
- dorzecze Mlecznej; 
- dorzecze Białej Przemszy – zlewnia potoku Bobrek; 
Ponadto zalewiska i podtopienia gruntów wyst�puj� na obszarze pomi�dzy 
Bytomiem, Chorzowem i �wi�tochłowicami oraz w niecce bytomskiej. 
Ogółem na terenie województwa �l�skiego obszary zalewane zajmuj� powierzchni� 
256 km2, natomiast obszary chronione przed zalewem 770 km2. Jak wynika z 
Rozporz�dzenia Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 2 stycznia 2002 r na 
terenie województwa �l�skiego jest wskazanych 75 gmin oraz 366 miejscowo�ci 
dotkni�tych powodzi�, wyst�powaniem osuwisk ziemnych lub huraganów. 

OSUWISKA 

Na terenie województwa �l�skiego zagro�enie wyst�pieniem osuwisk dotyczy 
głownie terenów Beskidów oraz Pogórza �l�skiego. Aktywacja procesów 
osuwiskowych nast�pi� mo�e wskutek podci�cia stoku robotami ziemnymi, 
nadmiernego obci��enia stoku zabudow�, zakłócenia powierzchniowego odpływu 
wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych lub powierzchniowych w 
odsłoni�te warstwy ilaste. Dopuszczanie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej 
oraz budowa dróg zwi�zana z podcinaniem stoków w miejscach predysponowanych 
do powstawania osuwisk s� niewskazane. 

 
 
6.2.10.  Przeobra�enia flory i ro�linno�ci     

  Synantropizacja flory przejawia si� w przechodzeniu gatunków rodzimych            
z siedlisk naturalnych i półnaturalnych na siedliska wtórne (apofityzacja) oraz w 
migracji na obszar naszego województwa gatunków obcych dla flory Polski – 
antropofitów. O ile pierwsze ze zjawisk nie wpływa zasadniczo na zmiany jako�ciowe 
flory, jest to jedynie dowód na niezwykłe zdolno�ci przystosowawcze niektórych 
gatunków, to wnikanie ro�lin obcego pochodzenia do flory rodzimej powoduje zmian� 
jej charakteru. Zwi�ksza si� w ten sposób ogólna liczba gatunków ro�lin notowanych 
na terenie województwa, ale jednocze�nie zmieniaj� si� proporcje – wzrostowi 
udziału  antropofitów towarzyszy spadek udziału gatunków rodzimych.  
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Dla województwa �l�skiego synantropizacja jest szczególnie istotnym 
problemem we współczesnych przeobra�eniach flory. Intensywna urbanizacja, 
post�puj�ce (zwłaszcza na obszarach górskich) rozdrobnienie struktury osadniczej, 
rozwój przemysłu i infrastruktury transportowej oraz poło�enie na skrzy�owaniu 
istotnych szlaków komunikacyjnych b�d� sprzyja� powi�kszaniu si� skali tego 
zjawiska w nast�pnych latach. B�dzie to skutkowa� pojawianiem si� nowych dla flory 
województwa gatunków ro�lin obcej proweniencji, rozprzestrzenianiem szybko 
aklimatyzuj�cych si� gatunków inwazyjnych, oraz powstawaniem form 
miesza�cowych pomi�dzy gatunkami rodzimymi i antropofitami.   
Najbardziej dostrzegalne w krajobrazie przeobra�enia ro�linno�ci dotycz� zmiany 
powierzchni zajmowanej przez zbiorowiska le�ne i niele�ne. Od pocz�tku osadnictwa             
z działalno�ci� człowieka wi�zało si� stopniowe zmniejszanie powierzchni le�nej. 
Lesisto�� na Górnym �l�sku zmniejszyła si� od około 65% w X wieku do około 29% 
na pocz�tku wieku XX. Najwi�kszy ubytek powierzchni le�nej nast�pił na terenach 
poddanych najwi�kszej presji człowieka – w obr�bie dawnego województwa 
katowickiego. W latach dziewi��dziesi�tych lesisto�� wynosiła tam zaledwie 28%, 
podczas gdy w województwie cz�stochowskim 31%, natomiast bielskim 37%. 
�rednia lesisto�� województwa wynosi obecnie 31,7% z tendencj� wzrostow� w 
ostatnich latach spowodowan� realizowanym programem zalesie� gruntów po-
rolnych i nieu�ytków. Oprócz zmian wielko�ci powierzchni le�nej przejawem 
przeobra�e� jest tak�e post�puj�ce jej rozdrobnienie. Jest to nast�pstwo roz-
członkowywania du�ych kompleksów le�nych w zwi�zku z przeznaczaniem gruntów 
le�nych na cele nie zwi�zane z gospodark� le�n� (budownictwo, infrastruktura 
komunikacyjna) b�d� efekt polityki zalesieniowej na gruntach porolnych (zalesianie 
terenów nie pozostaj�cych w kontakcie  z obszarami le�nymi). 
Ubytkowi powierzchni le�nych towarzyszył wzrost udziału w szacie ro�linnej 
województwa niele�nych zbiorowisk zast�pczych o charakterze półnaturalnym, 
uwarunkowanych po�rednio działalno�ci� człowieka (ł�ki, murawy kserotermiczne i 
bli�niczkowe) oraz synantropijnych, powstałych wskutek długotrwałej i bezpo�redniej 
działalno�ci człowieka (ro�linno�� ruderalna i segetalna). W jednostkach 
potencjalnych zbiorowiska niele�ne stanowiły zaledwie znikomy odsetek, obecnie 
przewy�szaj� zajmowan� powierzchni� zbiorowiska le�ne. Ro�linno�� niele�n� 
cechuje du�a dynamika zmian zarówno je�eli idzie o rozmieszczenie ró�nych typów 
zbiorowisk  jak         i struktur� i skład gatunkowy, b�d�cych wypadkow� 
zmieniaj�cych si� warunków �rodowiska i w znacznym stopniu działalno�ci 
człowieka.  
 Istotnym wska�nikiem przeobra�e� ro�linno�ci s� zmiany w składzie gatunkowym          
i strukturze zbiorowisk. Zmiany składu gatunkowego fitocenozy stanowi� 
najwcze�niejszy przejaw zmiany warunków �ycia. Ogóln� prawidłowo�ci� 
zachodz�cych zmian jest ust�powanie gatunków o specyficznych wymaganiach 
ekologicznych na korzy�� ro�lin o szerokiej skali tolerancji, zast�powanie gatunków 
endemicznych przez szeroko rozpowszechnione gatunki kosmopolityczne, 
wkraczanie do zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych antropofitów oraz zmiany 
struktury genetycznej na skutek selekcji ekotypów i powstawania miesza�ców. W 
konsekwencji ubo�eje ró�norodno�� gatunkowa i nast�puje upodabnianie si� 
zbiorowisk, ust�puj� gatunki rzadkie i endemiczne, przyspieszone s� procesy 
wymierania gatunków a tak�e zbiorowisk.  
Zmiany struktury zbiorowisk polegaj� na uproszczeniu struktury przez redukcj� 
niektórych warstw oraz ujednolicenie wiekowe. Zmiany na poziomie fitocenoz 
przekładaj� si� w na zmiany na poziomie krajobrazów. Kierunek i intensywno�� 
powy�szych procesów zale�� przede wszystkim od nasilenie antropopresji, a 
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zwłaszcza takich jej form jak gospodarka le�na i u�ytkowanie gospodarcze 
ekosystemów niele�nych, osuszanie �rodowiska, zanieczyszczenie wód, gleb i 
powietrza, zajmowanie gruntów pod zabudow�. Przeprowadzona w roku 1997 
analiza zagro�enia ro�linno�ci Górnego �l�ska (Celi�ski i in. 1997) wykazała, �e w 
województwie �l�skim zagro�onych jest 175 zbiorowisk ro�linnych, co stanowi ponad 
50% wszystkich stwierdzonych tu jednostek ro�linno�ci  
Degeneracja zbiorowisk le�nych, czyli odchylenie od postaci naturalnej, jest wyrazem 
ich reakcji na antropopresj�. Zanieczyszczenie �rodowiska, a zwłaszcza powietrza, 
gleb i wód, synantropizacja szaty ro�linnej a tak�e niewła�ciwa gospodarka le�na to 
główne przyczyny degeneracji zbiorowisk le�nych w województwie.  
Formy i stopie� degeneracji lasów jest ró�ny na poszczególnych obszarach 
województwa, w zale�no�ci od odległo�ci od emitorów zanieczyszcze�, rodzaju i in-
tensywno�ci prowadzonych zabiegów gospodarczych w lasach. Zniekształcenia 
zbiorowisk le�nych polegaj� na zmianach strukturalnych fitocenoz, zmianach 
stadium rozwojowego lub/oraz składu florystycznego.  
Gospodarka le�na w lasach ni�owych ukierunkowana była na pozyskiwanie twardego 
drewna drzew li�ciastych na potrzeby rozwijaj�cego si� w XIX w hutnictwa oraz 
produkcj� du�ej masy drewna iglastego wykorzystywanego w górnictwie. Szczególnie 
po��danym składnikiem lasotwórczym  stała si� sosna. Stosowana j� powszechnie do 
zalesiania zr�bów zupełnych, nieu�ytków i terenów porolnych zarówno na ubogich 
siedliskach borowych, jak i na siedliskach �yznych lasów li�ciastych. tworz�c w ten 
sposób monokultury. Wzrostowi udziału sosny sprzyjała tak�e pl�drownicza 
eksploatacja lasów, w której pozyskiwano wybiórczo najbardziej warto�ciowe 
drzewostany oraz okazy drzew li�ciastych. Pinetyzacja zbiorowisk le�nych 
województwa doprowadziła do degradacji siedlisk le�nych a w konsekwencji do 
istotnych przeobra�e�  szaty le�nej.  
Ro�linno�� niele�na zarówno pochodzenia naturalnego jak powstała wskutek 
działalno�ci człowieka podlega ci�głym przemianom w wyniku naturalnych procesów 
zachodz�cych w przyrodzie oraz presji człowieka. Dynamiczno-sukcesyjne procesy 
przebiegaj�ce w �rodowisku sprawiaj�, �e w naszych warunkach klimatyczo-
geograficznych wi�kszo�� niele�nych zbiorowisk ro�linnych ma charakter nietrwały         
i stanowi tylko pewne stadium w rozwoju zmierzaj�cym do wykształcenia zbiorowiska 
klimaksowego. Ich charakter, stan zachowania a czasami wr�cz istnienie 
uzale�nione jest od okre�lonej działalno�ci człowieka. Najwi�ksze przemiany 
ro�linno�ci niele�nej na obszarze naszego województwa nast�piły na skutek zmian 
warunków hydrologicznych oraz sposobu u�ytkowania gruntów rolnych. 
Regulacje rzek i potoków, dokonywane w XX wieku na skal� nigdy wcze�niej nie 
spotykan� doprowadziły do zniszczenia cennych siedlisk ro�linno�ci wodnej. 
Likwidacja naturalnych meandrów rzek, ich rozlewisk i starorzeczy ale tak�e 
zanieczyszczenie wód doprowadziło do zaniku ro�linno�ci wodnej, a zwłaszcza 
zbiorowisk           i gatunków charakterystycznych dla rzek nizinnych o wolnym 
nurcie. Wtórne zbiorowiska wodne rozwijaj�ce si� na stawach i zbiornikach 
pochodzenia antropogenicznego maj� posta� zubo�ał� i pozbawione s� wielu 
rzadkich gatunków ro�lin. O złej sytuacji ro�linno�ci wodnej �wiadczy obecno�� 27 
syntaksonów na li�cie zbiorowisk  zagro�onych w województwie, w tym 10 uznanych  
za wymieraj�ce. Wi�ksz� zdolno�� adaptacyjn� do zmieniaj�cych si� warunków 
�rodowiska wykazuj� zbiorowiska  
szuwarowe a zwłaszcza  szuwary trzcinowe, pałkowe i niektóre turzycowe, 
rozwijaj�ce ekspansywnie na siedliskach zast�pczych - zalewiskach pogórniczych, 
podtopionych wyrobiskach, zabagnionych nieu�ytkach.  
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Drastycznym przemianom wywołanym przez zmiany stosunków wodnych uległa 
ro�linno�� torfowisk i ł�k. Torfowiska, traktowane jako nieprzydatne gospodarczo 
nieu�ytki, były osuszane a nast�pnie zalesiane b�d� u�ytkowane rolniczo jako ł�ki           
i pastwiska. Zniszczono w ten sposób bezpowrotnie wiele powierzchni torfowisk 
wysokich, przej�ciowych i niskich w województwie. Melioracjom poddano tak�e 
wi�kszo�� powierzchni ł�k wilgotnych. Po osuszeniu płaty  ł�k były zalesiane b�d� 
u�ytkowane rolniczo w kierunku wysokoproduktywnych, wieloko�nych ł�k �wie�ych. 
Uproduktywnienie wi�zało si� z przeorywaniem, nawo�eniem i podsiewaniem co 
doprowadziło do przeobra�enia struktury i składu florystycznego zbiorowisk ł�kowych,         
a w przypadku niektórych - np. ł�k trz��licowych do ich całkowitego i 
nieodwracalnego zaniku na wielu wcze�niej zajmowanych powierzchniach. Ł�ki jako 
zbiorowiska półnaturalne nie posiadaj� zdolno�ci samoregeneracji i nawet w przy-
padku przywrócenia pierwotnych warunków siedliskowych nie ulegaj� odtworzeniu w 
postaci typowej, a co najwy�ej zubo�ałej. W ostatnich latach obserwuje si� na 
terenie województwa coraz wi�cej nieu�ytkowanych ł�k, zwłaszcza w otoczeniu 
aglomeracji górno�l�skiej oraz na terenach górskich. Porzucone ł�ki przeznaczane 
s� pod zalesienia lub zarastaj� na drodze wtórnej sukcesji.  
Nale�y si� spodziewa�, �e status zagro�enia niektórych zbiorowisk ł�kowych w 
województwie wzro�nie, a zbiorowiska takie jak wilgotne ł�ki trz��licowe czy te� 
górskie ł�ki storczykowe w przyszło�ci zupełnie znikn� z naszego krajobrazu. Nieco 
korzystniej przedstawiaj� si� perspektywy w przypadku torfowisk. Realizowany w 
ostatnich latach program małej retencji w gospodarce le�nej kładzie du�y nacisk na 
ochron� torfowisk jako naturalnych zbiorników retencyjnych. Wiele powierzchni 
torfowisk �ródle�nych na terenie województwa obj�to ochron� jako u�ytki 
ekologiczne. Nadal jednak post�puje proces niszczenia torfowisk niskich 
wyst�puj�cych w kompleksach ł�kowo-torfowiskowych, zwłaszcza na obszarach 
górskich gdzie zagospodarowuje si� je pod budownictwo letniskowe. 
Zarzucenie u�ytkowania stanowi zagro�enie dla istnienia tak�e innych półnaturalnych 
zbiorowisk niele�nych. Wypas bydła na stromych zboczach wapiennych wzgórz Jury 
Krakowsko-Cz�stochowskiej i Wy�yny �l�skiej był czynnikiem warunkuj�cym 
utrzymywanie si� muraw kserotermicznych. Pierwotnie ro�linno�� kserotermiczna 
porastała jedynie szczytowe, niezalesione partie osta�ców Jury Krakowsko-
Cz�stochowskiej oraz odsłoni�te fragmenty skał triasowych Wy�yny �l�skiej. 
Odlesienie stromych zboczy wzgórz wapiennych i prowadzona na nich długotrwała 
gospodarka pasterska sprzyjała rozprzestrzenianiu si� zbiorowisk kserotermicznych. 
Obecnie pozbawione u�ytkowania murawy zarastaj� krzewami i drzewami wskutek 
naturalnej sukcesji zbiorowisk zaro�lowych lub jako nieu�ytki przeznaczane s� do 
zalesie�. Wszystkie zespoły muraw kserotermicznych w województwie �l�skim            
w ocenie specjalistów s� zagro�one wygini�ciem.  
Du�� dynamik� zmian wyró�nia si� ro�linno�� synantropijna województwa. W 
zwi�zku z post�puj�c� urbanizacj� i zagospodarowaniem przemysłowym w ostatnim 
stuleciu znacznie wzrosła powierzchnia nieu�ytków i gruntów zdegradowanych,  
które zajmowane s� przez ro�linno�� ruderaln�. Zbiorowiska ruderalne, zło�one z 
gatunków eurytypowych (o szerokiej skali ekologicznej) z dominacj� antropofitów 
rozwijaj� si� na siedliskach  silnie zaburzonych z ubog� warstw� gleby lub na 
glebach zasobnych w ró�ne sole mineralne, a czasami wr�cz ska�onych. Opanowuj� 
wi�c przydro�a, �mietniska, gruzowiska, hałdy, �wirownie, kamieniołomy nasypy 
drogowe i kolejowe, zwykle pojawiaj�c si� jako zbiorowiska pionierskie. 
Synantropijna ro�linno�� ruderalna wykazuje tendencj� do rozprzestrzeniania si� na 
terenie województwa, stale zwi�ksza si� tak�e liczba odnotowywanych jednostek 
syntaksonomicznych.   
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6.2.11. Stan zdrowotny i sanitarny lasów     

  Stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów na terenie województwa �l�skiego 
mo�na scharakteryzowa� m.in. na podstawie: stopnia uszkodzenia drzewostanów 
przez czynniki abiotyczne, ilo�ci wydzielaj�cego si� i pozyskiwanego posuszu, 
usuwanych wywrotów i złomów, wyst�powania szkodliwych owadów i patogenów 
grzybowych. 
Stopie� uszkodzenia drzew, oznaczany jest stosowan� równie� w pozostałych 
krajach Europy, metod� oceny defoliacji (procent ubytku i odbarwienia aparatu 
asymilacyjnego) głównych gatunków lasotwórczych: sosny zwyczajnej, �wierka 
pospolitego, jodły pospolitej, d�bu szypułkowego, buka zwyczajnego i brzozy 
brodawkowatej.  
Za drzewa istotnie uszkodzone przyjmuje si� te z nich, które znalazły si� w klasie 
defoliacji powy�ej 25%. Według tego kryterium, lasy województwa �l�skiego nale�ały 
i nadal nale�� do najbardziej dotkni�tych zjawiskiem defoliacji w skali kraju, przy 
czym notowany od 1994 r. spadek wska�nika defoliacji drzew trwa nadal i nast�puje 
powolne zbli�anie si� jego warto�ci do �redniej krajowej. Wska�nik defoliacji 
uwzgl�dniaj�cy wszystkie gatunki drzew, w najzdrowszych drzewostanach 
regionalnych dyrekcji lasów pa�stwowych w Szczecinie, Szczecinku i Białymstoku 
wahał si� w przedziale 2,15 do 2,42, warto�� �rednia dla kraju wynosiła 2,73, za� dla 
lasów woj. �l�skiego kształtowała si� na poziomie 3,46.  
O ci�gle istniej�cym  zagro�eniu lasów przez przemysłowe zanieczyszczenia 
powietrza �wiadczy zaliczenie a� 95,7 % powierzchni lasów do drzewostanów 
uszkodzonych. Wi�kszo�� powierzchni drzewostanów – 63,2% nale�y do II 
(uszkodzenia �rednie) i III (uszkodzenia silne) strefy uszkodze�. Szacunek stref 
uszkodzenia drzewostanów  wykonywany  na podstawie oceny zmian 
morfologicznych w koronach drzew jest jednak mało precyzyjny i wymaga 
uzupełnienia o ocen� zmian degradacyjnych zachodz�cych w glebach le�nych a 
powodowanych przez zanieczyszczenia docieraj�ce z powietrza.  
Stan ska�enia powietrza przez SO2, NOX i O3 w lasach nizinnych jest zró�nicowany 
w zale�no�ci od poło�enia ich wzgl�dem �ródeł emisji. Ogólnie st��enia zwi�zków 
azotu wyst�puj� na poziomie nieszkodliwym dla lasów. St��enia ozonu i dwutlenku 
siarki wykazuj� zró�nicowane tendencje. Według pomiarów na stacji LASMA – IBL 
na terenie Nadle�nictwa Katowice w okresie od 1992 r . do 2000 r. stwierdzono 
zmniejszanie si� zagro�enia lasów przez SO2, natomiast nieznaczny wzrost st�-   
�e� O3.  
Jedn� z lepszych miar dokonuj�cych si� przemian w stanie zdrowotnym 
drzewostanów jest porównanie mas drewna pozyskiwanego w ci�ciach o charakterze 
sanitarnym w okresie 1994-1999 z masami usuwanymi obecnie. Porównanie to 
wskazuje na 2-3 krotne zmniejszenie masy wydzielonych drzew. W niektórych 
kompleksach le�nych masa wydzielaj�cego si� posuszu zbli�a si� do masy 
ujawniaj�cej si� zwykle w procesach naturalnych. Na obraz ten składa si� nie tylko 
poprawa jako�ci �rodowiska ale i korzystniejszy dla wegetacji drzew układ warunków 
pogodowych w ostatnich latach. Wyhamowanie procesów destrukcyjnych nast�puje 
równie� w wyniku prowadzonej od lat 60-tych ubiegłego stulecia, przebudowy 
monokultur sosnowych i �wierkowych na drzewostany zgodne z siedliskiem, z natury 
odporniejsze na czynniki stresowe. 
Nale�yty poziom higieny lasu realizowany jest przede wszystkim w drodze moni-
torowania i zwalczania szkodników wtórnych. Wobec pojawiaj�cych si� gatunków 
szkodliwych foliofagów wypracowane zostały skuteczne metody prognozowania            
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i ograniczania ich liczebno�ci. W praktyce nie dochodzi do istotnego obni�enia 
zdrowotno�ci drzewostanów w wyniku działalno�ci szkodników li�cio�ernych. 
Spo�ród czynników chorobowych najwi�kszym problemem fitopatologicznym 
pozostaje opie�kowa zgnilizna korzeni, szczególnie w górskich drzewostanach 
�wierkowych regla dolnego. Lokalnie w górach i na ni�u gro�ny jest korzeniowiec 
wieloletni, zwany tak�e hub� korzeniow�.  
Chocia� wysoki poziom szkód od zwierzyny łownej, od wielu lat utrzymuj�cy si� na 
znacznych obszarach le�nych województwa �l�skiego, nie rzutuje bezpo�rednio na 
stan zdrowotny i sanitarny drzewostanów, to jednak po�rednio stwarza mo�liwo�ci 
infekowania ran przez patogeny grzybowe i zasiedlania przez kambiofagi drzewek 
spałowanych, ponadto spałowane młodniki podatne s� na szkody od oki�ci. 
Szkodliwo�� zwierzyny łownej polega głównie na zgryzaniu i likwidowaniu sadzonek, 
w tym cennych domieszek li�ciastych, trwaj�cemu przez kilka lat od zało�enia 
uprawy, co prowadzi� mo�e w efekcie do zubo�enia składu gatunkowego przyszłych 
pokole� lasu i wykonywania kosztownych poprawek.   
W 2002 roku zinwentaryzowano: 4273 ha uszkodzonych upraw, w tym szkody 
istotne wyst�piły na pow. 1246 ha, oraz 5543 ha uszkodzonych młodników, w tym 
szkody istotne wyst�piły na pow. 2477 ha. Znaczny wzrost szkód od spałowania 
dotyczy szczególnie młodników rosn�cych na wielkopowierzchniowym po�arzysku z 
1992 roku. Najwi�ksz� powierzchni� szkód od jeleniowatych legitymuj� si� od lat 
nadle�nictwa Lubliniec, Kosz�cin, �wierklaniec, Brynek, Rudziniec i Rudy 
Raciborskie. 
W obowi�zuj�cej w Lasach Pa�stwowych trzystopniowej skali potencjalnego zagro-
�enia po�arami, 15 nadle�nictw znalazło si� w I-ej najwy�szej kategorii zagro�enia,      
3 (Bielsko, Kosz�cin i Lubliniec) w II kategorii i 6 (Andrychów, Jele�nia, Ujsoły, 
Ustro�, W�gierska Górka i Wisła)  w III kategorii zagro�enia po�arowego.  
W latach 1997-2002 liczba po�arów oscylowała miedzy 185 w 2001 roku a 408           
w 2000 roku. Wiosn� 2003 roku wybuchło ponad 900 po�arów, przekraczaj�c kilka 
razy �redni� wieloletni�. Pomimo wzrostu liczby po�arów widoczna jest tendencja do 
zmniejszania si� ich �redniej powierzchni, głównie dzi�ki szybkiemu ujawnianiu           
i sprawnym akcjom gaszenia. 

Analiza dotychczasowego pojawiania si� szkód w lasach, powodowanych 
kl�skowym przebiegiem zjawisk klimatycznych wskazuje na ich powtarzalno��. 
Nale�y liczy� si� zatem z rokrocznym wyst�powaniem w zró�nicowanej 
powierzchniowo skali, szkód w drzewostanach beskidzkich powodowanych 
zjawiskami fenowymi.  
W dłu�szym interwale, od kilku do kilkunastu lat, spodziewa� si� mo�na wyst�pienia 
rozległych powierzchniowo szkód od frontowych wiatrów burzowych na ni�u, 
szczególnie w pasie nadle�nictw poło�onych w dolinie Małej Panwi. Szkody od 
oki�ci, najcz��ciej bo rokrocznie, w ró�nym nasileniu pojawia� si� b�d� w drze-
wostanach górskich a na ni�u przy szczególnie obfitych opadach �niegu, maj�cych 
miejsce co kilka lat, mog� wyst�powa� lokalnie w ró�nych klasach wieku, głównie w 
uszkodzonych spałowaniem młodnikach. Incydentalnie zdarza� si� b�d� szkody od 
gradobicia, czego przykładem były wielkopowierzchniowe szkody tego typu na 
terenie Nadle�nictwa Siewierz. Gro�ne przymrozki pó�ne i bardzo niskie temperatury 
przy braku pokrywy �nie�nej, zdarza� si� b�d� sporadycznie, wyrz�dzaj�c szkody, 
zwłaszcza        w szkółkach i uprawach. Po do�wiadczeniu lipcowej powodzi z 1997 
roku nie mo�na wykluczy� tak�e tego rodzaju szkód w przyszło�ci. Cz�sto 
powtarzaj�ce si� intensywne opady w górach powodowa� b�d� szkody w 
infrastrukturze drogowej i zabudowie potoków. Przeplatanie si� lat z nadmiernymi 
opadami z latami o ich niedostatku, jak miało to miejsce na przykład na przełomie lat 
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80. i 90., rokuje w przyszło�ci pojawianie si� stanów chorobowych drzew b�d�cych 
pochodn� suszy glebowej,          a najbardziej zagro�onym gatunkiem b�dzie nadal 
�wierk. Pojawia� si� b�d� równie� lokalnie zaburzenia hydrologiczne, powodowane 
działalno�ci� górnicz�. 
Prognozowanie oddziaływania przemysłu na lasy nale�y do trudniejszych zada�.  
Z jednej strony spodziewa� si� nale�y powolnego odradzania si� przemysłu na 
Górnym �l�sku i wzrostu obci��e� �rodowiska zanieczyszczeniami, z drugiej strony 
obowi�zuj�ce przepisy wymusza� b�d� stosowanie czystszych ekologicznie 
procesów technologicznych, co powinno skutkowa� ograniczeniem szkodliwych 
emisji. Jak si� wydaje jako�� powietrza nie ulegnie wyra�nej poprawie, gdy� nadal 
udział emisji niezorganizowanej i pochodz�cej ze wzrastaj�cego spalania paliw 
ropopochodnych, b�d� znacz�ce w bilansie zanieczyszcze�. Przemysł, transport i 
gospodarka komunalna b�d� zatem nadal istotnym czynnikiem modyfikuj�cym 
zdrowotno�� lasów na obszarach zurbanizowanych. Wzro�nie zagro�enie lasów w 
rejonie autostrad. 
Okresowe zagro�enie stwarza� b�d� nadal li�cio�erne szkodniki owadzie. Owadzie 
szkodniki n�kaj�ce b�d� miały mniejsze znaczenie. Owady kambiofagiczne, czyli 
tzw. szkodniki wtórne, aktywne b�d� tylko lokalnie, szczególnie w rejonach szkód 
abiotycznych i miejscach wyst�powania chorób systemów korzeniowych. 
Utrzymywa� si� b�dzie du�a ich presja, szczególnie kornika drukarza w górskich 
drzewostanach �wierkowych. Drzewostany te, szczególnie najbardziej nara�one na 
proces rozpadu monokultury �wierkowe o nie rodzimej proweniencji w reglu dolnym, 
b�d� wymaga� do chwili zako�czenia procesu ich przebudowy, stałego nadzoru 
sanitarnego. Choroby drzew wywołane wieloletni� działalno�ci� grzybów, bakterii i 
wirusów, prawdopodobnie b�d� nadal powa�nym problemem zdrowotnym. 
Szczególnie gro�na b�dzie opie�kowa zgnilizna korzeni, przy czym istotnie wzro�nie 
jej rola w drzewostanach li�ciastych. Nale�y tak�e spodziewa� si�, w zwi�zku ze 
wzrostem udziału atrakcyjnych pokarmowo gatunków li�ciastych w nowo 
zakładanych uprawach, zwi�kszonej przej�ciowo presji zwierzyny łownej. Na 
gruntach zalesianych, w pocz�tkowej fazie rozwoju upraw, wzro�nie presja gryzoni i 
chrab�szczowatych. Ci�głym zagro�eniem, szczególnie wiosn�, b�d� po�ary lasu. 
Poziom szkód od zwierzyny łownej w uprawach i młodnikach w wielu nadle�nictwach 
na terenie województwa �l�skiego jest ju� od lat na tyle wysoki, �e zagra�a celowi 
hodowlanemu i wymaga równie� poszukiwania w przyszło�ci coraz skuteczniejszych 
metod zabezpieczania sadzonek przed zgryzaniem, osmykiwaniem, wydeptywaniem 
i spałowaniem. Wraz z szerszym wykorzystywaniem odnowie� naturalnych i 
zwi�kszaj�cym si� udziałem gatunków li�ciastych, tak�e poziom szkód istotnych w 
uprawach z czasem b�dzie male�.  
W perspektywie do roku 2025 stan zdrowotny lasów RDLP nie zmieni si� w sposób 
istotny. Tak� prognoz� uzasadnia brak mo�liwo�ci generalnej zmiany składów 
gatunkowych przyszłych drzewostanów w tak krótkim przedziale czasu. Pozostanie 
wi�c na znacznych obszarach górskich dominacja gatunku wra�liwego na 
przewidywane ocieplanie si� klimatu tj. �wierka pospolitego. Najbli�sze kilkana�cie 
lat to konieczno�� realizacji programu przebudowy osłabionych drzewostanów, 
szczególnie w Beskidzie �l�skim i 	ywieckim.  Dalszy horyzont czasowy pozwala 
prognozowa� stopniow� popraw� kondycji zdrowotnej w zwi�zku z czystszymi dla 
lasów technologiami przemysłowymi, zauwa�alnym wzrostem lesisto�ci kraju, 
znacznym ju� dopasowaniem składów gatunkowych do siedlisk i wzrostem 
bioró�norodno�ci przyrodniczej, a w efekcie ko�cowym złagodzeniem presji wielu 
istotnych dzisiaj czynników negatywnie wpływaj�cych na kondycj� zdrowotn� drzew. 
Konsekwentna realizacja przez le�nictwo idei trwałej i zrównowa�onej gospodarki 
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le�nej na podstawach ekologicznych winna zapewni� w daj�cej si� przewidzie� 
przyszło�ci popraw� stabilno�ci ekosystemów le�nych w kierunku ich homeostazy, 
tym samym zauwa�aln� popraw� zdrowotno�ci lasów w Polsce południowo-
zachodniej.  
Przedstawiona powy�ej wizja zmian opiera si� na kilku przesłankach, tj. utrzymaniu 
si� trendu powolnego ocieplania klimatu, rozwoju gospodarczego kraju opartego          
o przestrzeganie wymogów ochrony �rodowiska naturalnego i niezmienianiu zasad 
dotychczasowej polityki le�nej.  
 
 
 
6.2.12. Przeobra�enia fauny       

            Potencjalne i istniej�ce zagro�enia dla zasobów teriofauny istotne z punktu 
widzenia planowania przestrzennego: 
1. Fragmentacja siedlisk – zwłaszcza kompleksów le�nych i terenów bagiennych. Ma 

to szczególne znaczenie w odniesieniu do gatunków tworz�cych na terenie 
województwa populacje wyspowe – je�a zachodniego, popielicy, prawdopodobnie 
koszatki. Problem fragmentacji siedlisk najsilniej dotyka jednak du�e drapie�niki, 
bardzo wra�liwe na bezpo�rednie płoszenie przez ludzi. Niezwykle istotnym 
zagro�eniem jest rozczłonkowanie kompleksów le�nych w wyniku rozbudowy wsi, 
osiedli domków letniskowych, infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz sieci 
dróg, zarówno le�nych jak i publicznych. W wielu miejscach dotychczas 
niezamieszkałych (enklawach �ródle�nych) pojawiaj� si� osiedla domków 
letniskowych, czy inne obiekty rekreacyjne. Daje to okazje do zwi�kszonej 
penetracji otaczaj�cych lasów, co wi��e si� z niepokojeniem zwierz�t, hałasem i 
zanieczyszczeniami. Do fragmentacji �rodowiska przyczynia si� tak�e budowa 
dróg. Rozbudowa sieci dróg le�nych i polepszanie ich nawierzchni umo�liwia 
dost�p do wn�trza kompleksów le�nych nie tylko robotnikom le�nym, lecz tak�e 
łami�cym prawo pseudoturystom w samochodach, na motocyklach crossowych, 
czterokołowcach czy skuterach �nie�nych (wa�ne w górskiej cz��ci województwa). 

2. Zanik korytarzy migracyjnych mi�dzy kompleksami le�nymi i niezabudowanymi 
odcinkami dolin rzecznych (szczególnie niebezpieczny dla du�ych drapie�ników       
i kopytnych). Najgro�niejsze s� bariery w postaci rozbudowuj�cej si� sieci dróg 
publicznych, kolei i ci�gów terenów zurbanizowanych. Ze wzgl�du na dynamiczny 
rozwój południowej cz��ci województwa, zwi�kszanie liczby i przepustowo�ci 
przej�� granicznych ze Słowacj�, ostatnie poł�czenia pomi�dzy Beskidami 
�l�skim, 	ywieckim, Małym, oraz słowackimi Kysuckymi Beskydami i Oravskymi 
Beskydami s� w du�ym stopniu poddane anropopresji. Szczególne zagro�ony jest 
korytarz pomi�dzy Beskidem �l�skim i 	ywieckim z powodu rozpocz�tej ju� 
budowy drogi ekspresowej S-69 ł�cz�cej Bielsko-Biał� z przej�ciem granicznym         
w Zwardoniu, przez 	ywiec, Milówk�, Szare i Laliki. Droga ta ma posiada� szeroki, 
kilkunastometrowy pas jezdni wzdłu� którego z obu stron planowane jest na 
terenach le�nych wysokie ogrodzenie z siatki, uniemo�liwiaj�ce przekraczanie jej 
przez du�e ssaki. Przewidywany jest ruch dochodz�cy do kilkunastu tysi�cy 
samochodów na dob�, za� w przyszło�ci – dobudowanie drugiego pasa jezdni.          
W efekcie definitywnie odci�ta zostanie mo�liwo�� dotarcia przez migruj�ce 
zwierz�ta do północno-zachodniego skrawka Beskidu 	ywieckiego, sk�d mo�na 
si� przedosta� do lasów Beskidu �l�skiego. Powa�nym zagro�eniem mog� 
okaza� si� tak�e drogi ł�cz�ce 	ywiec z Korbielowem (rozci�cie Beskidu 
	ywieckiego na dwie cz��ci) i z Such� Beskidzk� (odci�cie Beskidu Małego od 
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	ywieckiego), je�li przeprowadzi si� ich modernizacj� w podobny sposób jak trasy 
do Zwardonia.         Z kolei najwi�kszym zagro�eniem dla trwało�ci i 
funkcjonowania korytarzy migracyjnych ssaków w nizinnej cz��ci województwa 
jest budowa autostrad A1 i A4. 

3. Osuszanie terenów bagiennych lub niszczenie ich pokrywy ro�linnej (zwłaszcza 
likwidacja szuwarów wielkoturzycowych i ł�gów), zasypywanie zbiorników 
wodnych odpadami pokopalnianymi oraz regulacja cieków, zwłaszcza mniejszych. 

4. Intensyfikacja rolnictwa:  
- mechanizacja i chemizacja zabiegów agrotechnicznych,  
- scalanie gruntów poł�czone z likwidacj� miedz �ródpolnych,  
- wycinanie zaro�li i zadrzewie� �ródpolnych. 

5. Wycinanie zadrzewie� i zakrzewie� wzdłu� cieków wodnych, poł�czone z 
intensywnym rozwojem zabudowy (nasilaj�ce si� na terenach górskich). 

6. Intensyfikacja presji turystycznej i narciarskiej, wraz z rozbudow� zwi�zanej z tymi 
dziedzinami infrastruktury – np. wyci�gów i nartostrad (dotyczy terenów górskich, 
w szczególno�ci masywu Pilska, o wyj�tkowych walorach teriologicznych). 
Prowadzi ona do degradacji pokrywy ro�linnej i zaniku siedlisk najrzadszych, 
stenotopowych gatunków drobnych ssaków. Wszelkie formy masowej rekreacji 
(narciarstwo zjazdowe i zwi�zany z tym rozwój infrastruktury; festyny, zloty czy 
pokazy w bezpo�rednim s�siedztwie lub wewn�trz lasu; terenowe rajdy 
samochodowe i motocyklowe; biegi przełajowe, itp.) maj� równie� bezpo�redni 
negatywny wpływ na du�e ssaki (zwłaszcza drapie�niki) poprzez płoszenie. Po 
wybudowaniu kolejek linowych i tras narciarskich du�e drapie�niki zaczynaj� 
unika� obszarów obj�tych tego typu inwestycjami. W przypadku beskidzkiej cz��ci 
województwa jest to szczególnie dotkliwe dla drapie�ników bytuj�cych w rejonie 
Pilska i Skrzycznego, gdzie zlokalizowane s� najwi�ksze o�rodki narciarskie w 
województwie �l�skim. Obecnie trwaj� starania niektórych gmin (Rajcza, 
W�gierska Górka) o powstanie nowych wyci�gów, kolejek i tras narciarskich w 
najbardziej odludnych fragmentach Beskidu 	ywieckiego, b�d�cych wa�nymi 
ostojami wszystkich trzech gatunków du�ych drapie�ników (pasmo Romanki i 
Wielkiej Raczy). Realizacja tych planów zagrozi istnieniu lokalnych populacji 
omawianych gatunków. 

7. �miertelno�� na drogach, zwi�zana z rozwojem sieci komunikacyjnej i wzrostem 
nat��enia ruchu kołowego na terenach wiejskich – dotyczy wszystkich grup 
ssaków (ł�cznie z nietoperzami), jednak szczególnie nara�one s� (z uwagi na 
swój specyficzny behawior) oba gatunki je�y 

8. Zwi�kszenie penetracji siedlisk naturalnych przez drapie�niki synantropijne 
(zdziczałe psy i koty). 

 

Zalecenia ochronne istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego 
1. Niezb�dne jest wypracowanie w gospodarce le�nej odpowiednich praktyk, które 

sprzyjałyby ochronie ostoi du�ych drapie�ników: 
- zaniechania prac le�nych w miejsc rozrodu du�ych drapie�ników (w odległo�ci 

200 m od nory, legowiska z młodymi) i ustanowienie strefy z zakazem wst�pu 
(ostoja zwierzyny) w okresie wychowu młodych (15.04 – 31.07). W odniesieniu 
do miejsca gawrowania nied�wiedzi promie� strefy ochronnej powinien wynosi� 
100 m. Okres trwania ochrony strefowej powinien obejmowa� okres od 1 
grudnia do 15 kwietnia. Wytyczanie nowych szlaków turystycznych (pieszych, 
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rowerowych i narciarskich) powinno by� konsultowane z osobami 
prowadz�cymi monitoring populacji drapie�ników w danym rejonie, w celu 
wykluczenia takiego ich przebiegu, który kolidowałby ze stref� ochronn� wokół 
miejsc rozrodu i snu zimowego nied�wiedzi.  

- unikania nadmiernego dalszego rozwoju sieci dróg le�nych. Nale�y tak�e 
bardziej rygorystycznie (poprzez wprowadzenie i egzekwowanie zakazów) 
podej�� do sprawy dost�pno�ci dróg le�nych dla takich pojazdów jak 
czterokołowce, motocykle czy skutery �nie�ne – przynajmniej na terenach 
stanowi�cych ostoje du�ych drapie�ników i kopytnych.  

2. Program zwi�kszania lesisto�ci regionu powinien skupia� si� na działaniach 
ukierunkowanych na popraw� stanu ekologicznego ju� istniej�cych lasów oraz 
zalesiania terenów poprzemysłowych. Zalesianie krajobrazu rolniczego powinno 
by� ograniczone do minimum, tj. tworzenia korytarzy ekologicznych mi�dzy 
istniej�cymi ju� kompleksami le�nymi i ewentualnie sieci niewielkich wysp le�nych 
jako refugiów fauny. Bezwzgl�dnie konieczne jest utrzymanie aktualnej 
powierzchni du�ych i zwartych kompleksów le�nych b�d�cych istniej�cymi lub 
potencjalnymi ostojami du�ych drapie�ników – z uwagi na bardzo du�e (ponad 
100 km2) areały osobnicze . 

3. Wskazane jest utrzymanie (lub w przyszło�ci utworzenie) korytarzy ekologicznych 
mi�dzy kompleksami le�nymi nizinnej i wy�ynnej cz��ci województwa a 
analogicznymi kompleksami województwa opolskiego i (ewentualnie) terenami 
górskimi. Minimalna szeroko�� nowo tworzonych korytarzy nie powinna 
przekracza� 100-200 m. 

4. Lasy ł�gowe, zwłaszcza górskie, powinny by� wył�czone z u�ytkowania r�bnego, 
a ci�gło�� tych siedlisk w dolinach cieków – utrzymana i chroniona przed naporem 
inwestycyjnym. Niezb�dne jest równie� zachowanie ci�gło�ci terenów 
niezabudowanych w dolinach rzecznych, z uwagi na ich funkcj� regionalnych 
korytarzy ekologicznych. Minimalna szeroko�� takich korytarzy nie powinna 
przekracza� 25-50 m (optymalnie  200 m). 

5. Uszczuplanie powierzchni siedlisk wodno-błotnych musi by� ograniczone do 
minimum, poprzez masowe tworzenie u�ytków ekologicznych. Siedliska takie maj� 
znikom� warto�� gospodarcz�, utrzymuj�c zarazem najbogatsze zespoły ssaków. 
Szczególn� uwag� nale�y po�wi�ci� enklawom torfowisk niskich z szuwarami 
wielkoturzycowymi w pół-nocnej cz��ci województwa, jako potencjalnym 
siedliskom nornika północnego na granicy zasi�gu. Te ostatnie powinny, w razie 
potrzeby, podlega� ochronie czynnej, najlepiej poprzez koszenie. Tam gdzie taki 
sposób u�ytkowania był prowadzony – nale�y go utrzyma�. 

6. Szczytowe partie masywu Pilska zasługuj� na szczególn� ochron� ze wzgl�du na 
ponadregionalne znaczenie (ostoja subendemicznej darniówki tatrza�skiej). 
Niedopuszczalna jest tam rozbudowa infrastruktury narciarskiej i turystycznej 
(nartostrady, szlaki, wyci�gi, baza noclegowa), jak równie� zwi�kszanie 
przepustowo�ci  i pojemno�ci ju� istniej�cych jej elementów. W masywie tym 
niezb�dne jest równie� ograniczenie czynników sprzyjaj�cych synantropizacji 
teriofauny (wkraczanie myszy polnej) – dzikich wysypisk �mieci i sieci przecinek. 
Naturalne zbiorowiska ro�linne strefy subalpejskiej tego masywu (bór 
górnoreglowy, zaro�la kosodrzewiny, strefa przej�cia pomi�dzy nimi) mog� i 
powinny by� pozostawione bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka. 
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7. Analiza mo�liwo�ci rozwoju ró�nych form turystyki w pozostałych regionach 
Beskidu 	ywieckiego i �l�skiego pokazała, �e teren ten jest w wystarczaj�cym 
stopniu nasycony infrastruktur� turystyczn�. Nale�y wi�c unika� dalszego jej 
rozwoju,          a zwłaszcza budowy nowych i rozbudowy istniej�cych tras 
narciarskich i wyci�gów, które powoduj� kumulacj� zbyt wielu turystów w jednym 
miejscu (uniemo�liwia to bytowanie gatunków o najwy�szym poziomie antropofobii 
– du�ych drapie�ników i kopytnych). Nale�y promowa� turystyk� w jak 
najmniejszym stopniu ingeruj�c� w �rodowisko przyrodnicze (np. w�drówki 
narciarskie, turystyka piesza  i konna). Bardzo wa�ne jest przekonanie samo-
rz�dów lokalnych, by prowadziły polityk� sprzyjaj�ca równomiernemu rozło�eniu 
ruch turystyczny na cały rok, a nie kumulowały go w okresie zimowym poprzez 
prowadzon� za wszelk� cen� promocj� narciarstwa zjazdowego. 

8. Nie powinno si� wydawa� zezwole� na budow� domków letniskowych i 
pensjonatów wewn�trz kompleksów le�nych i na ich obrze�ach, w szczególno�ci 
na terenach istniej�cych i potencjalnych ostoi du�ych drapie�ników. Pomo�e to 
zabezpieczy� ich ostoje przed rozczłonkowaniem i nadmiern� penetracj� przez 
ludzi.  

9. Niezb�dne jest utrzymanie (przynajmniej cz��ciowe) obecnego rolniczego 
u�ytkowania gruntów, z uwagi na �cisłe zwi�zki niektórych rzadkich i zagro�onych 
ssaków z agrocenozami. W miar� mo�liwo�ci konieczne jest promowanie w 
regionie tzw. rolnictwa ekologicznego, ograniczaj�cego intensywno�� produkcji i 
zwi�zane z ni� mechanizacj� i chemizacj�. 

10.W krajobrazie rolniczym niezb�dne jest zachowanie, w miar� mo�liwo�ci niena-
ruszonej, sieci miedz, zakrzewie�, zadrzewie� i innych enklaw �ródpolnych, przy 
bezwzgl�dnym zachowaniu ł�czno�ci mi�dzy tymi elementami. Du�e i pozbawione 
zakrzewie� powierzchnie pół uprawnych stanowi� skuteczn� barier� dla np. 
ryjówkowatych czy niektórych nietoperzy, zarazem sprzyjaj�c masowym pojawom 
polnika, powoduj�cego nieraz znaczne straty w uprawach. Płaty zakrzewie� 
�ródpolnych o najwi�kszej powierzchni powinny by� obejmowane ochron� 
prawn�, jako u�ytki ekologiczne. 

11.Istniej�ce niezakrzewione miedze �ródpolne, jak równie� płaty muraw 
kserotermicznych, suchych ł�k, ugorów powinny by� zachowane. Nale�y przy tym 
kierowa� si� nast�puj�cymi zasadami: 
- dobrze zachowane (z fitosocjologicznego punktu widzenia) murawy kseroter-

miczne musz� by� obligatoryjnie chronione prawnie (jako u�ytki ekologiczne)          
i metodami ochrony czynnej (ekstensywny wypas), 

- zniekształcone murawy kserotermiczne, suche ł�ki i ugory powinny by� 
chronione, zarówno przed zabudow� jak i zalesieniem, metodami 
wymienionymi          w pkt. 17a, je�li inwentaryzacja wyka�e na ich terenie 
wyst�powanie chomika europejskiego lub myszy zielnej (lub innych rzadkich 
organizmów zwi�zanych        z tym siedliskiem), 

- miedze �ródpolne nie b�d�ce siedliskami zagro�onych gatunków flory i fauny 
(w tym wspomnianych wy�ej, rzadkich gryzoni) mog� by� pozostawione natu-
ralnej sukcesji w celu utworzenia pasów zaro�li �ródpolnych, stanowi�cych 
lokalne korytarze migracyjne ssaków naziemnych i nietoperzy. 

12.W otoczeniu najcenniejszych zimowisk i letnich kolonii nietoperzy nale�y chroni� 
lasy, zadrzewienia i zbiorniki wodne – stanowi� one �erowiska tych zwierz�t 



 44

podczas gromadzenia przez nie zapasów tłuszczu przed hibernacj� (jesie�) lub 
podczas ci��y i karmienia młodych (wiosna-lato). 

13.Negatywny wpływ rozwoju sieci komunikacyjnej powinien by� minimalizowany 
poprzez budow� przej�� pod drogami dla zwierz�t. Przej�cia takie powinny by� 
zakładane na wszystkich autostradach, jak i innych drogach szybkiego ruchu lub o 
du�ym nat��eniu ruchu kołowego. Zarazem wskazane jest grodzenie pasa 
drogowego płotami z siatki w miejscach o potencjalnie du�ej �miertelno�ci i 
nat��eniu migracji ssaków. Polecane s� tu trzy typy przej�� dla zwierz�t: 
- tunele dla drobnych i �rednich ssaków o �rednicy 100 cm. Ich dno musi by� 

wysypane ziemi� lub piaskiem, z wej�ciami obsadzonymi g�st� ro�linno�ci�, 
tworz�c� ekran o wysoko�ci 1.5 m. Przej�cia takie powinny by� wznoszone co 
kilkaset metrów zarówno na terenach le�nych, jak i rolnych, a tak�e 
obligatoryjnie w miejscach, gdzie droga przecina korytarz ekologiczny (dolin� 
rzeczn� lub pasy zadrzewie� i zakrzewie�) lub stanowi granic� rezerwatu 
przyrody. 

- �ciany z pni, konarów i gał�zi �ci�tych drzew, uło�one pod wiaduktami 
autostrad. 

- przej�cia dla du�ych drapie�ników i kopytnych. W miejscu przebiegu drogi 
przez zwarty kompleks le�ny, kilkusetmetrowy (co najmniej 150 m) fragment 
drogi nale�y poprowadzi� po estakadzie, pozostawiaj�c lub dosadzaj�c pod ni� 
pas zadrzewie� i zakrzewie�  stanowi�cy dostateczne ukrycie dla 
przechodz�cych zwierz�t. Przej�cia tego typu musz� zosta� zbudowane na 
drogach         szybkiego ruchu przecinaj�cych obecnie korytarze migracyjne 
ssaków. Jak wynika z obserwacji na autostradzie A4 w okolicach Opola oraz 
bada� w Europie Zachodniej nieprzydatne dla du�ych ssaków s� kładki nad 
drog� o szeroko�ci kilku/kilkunastu metrów. 

14. Niezb�dne jest utrzymanie istniej�cych ł�k �ródle�nych i przyle�nych we 
wszystkich kompleksach le�nych województwa. Pełni� one rol� kluczowych 
�erowisk dla le�nych ssaków kopytnych i niektórych gatunków nietoperzy. 
Niedopuszczalne jest ich zalesianie, lub lokalizowanie na ich terenie plantacji 
choinkowych, koniecznie jest te� utrzymanie ich u�ytkowania ko�nego (�rodkami 
np. Lasów Pa�stwowych       i kół łowieckich). 

 
 
 
6.2.13.  Odporno�� �rodowiska przyrodniczego na degradacj� oraz jego zdolno�� do 

regeneracji 
  

Rozpatruj�c �rodowisko przyrodnicze województwa �l�skiego mo�na 
stwierdzi� ogólnie, �e jego odporno�� na destrukcj� jest silnie zró�nicowana, 
zarówno jako�ciowo jak i przestrzennie.  
System przyrodniczy, posiada du�� zdolno�� utrzymywania lub odtwarzania swej 
struktury i funkcji w warunkach zmian zewn�trznych, czyli powracania do stanu 
normalnego po jego naruszeniu. Lecz w przypadku wprowadzenia czynników 
degraduj�cych, zdolnych do naruszenia mechanizmów homeostatycznych, nast�puje 
załamanie równowagi ekologicznej.  
Zazwyczaj człowiek nie jest w stanie okre�li� poziomu nat��enia sił niszcz�cych, przy 
których załamanie to nast�puje. Stwierdza to dopiero po reakcji przyrody na 
wprowadzony czynnik.                   
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Zdolno�� do regeneracji posiadaj� przede wszystkim komponenty biotyczne, a 
spo�ród abiotycznych – hydrosfera i klimat (a pozostałe s� nieodnawialne). 
Regeneracja przyrody odbywa si� dzi�ki procesowi sukcesji i rozprzestrzeniania si� 
gatunków. Rozpatruj�c obszar województwa �l�skiego nale�y stwierdzi�, �e 
�rodowisko przyrodnicze nadal odznacza si� zdolno�ci� do regeneracji. �wiadcz� o 
tym obserwacje sukcesji ekologicznej (spontanicznej i wspomaganej przez 
człowieka) na zdegradowanych i zdewastowanych terenach poprzemysłowych, 
wskazuj�ce na wysoki potencjał biotyczny �rodowiska przyrodniczego w 
województwie �l�skim. 
 
 
 
 
6.2.14. Obszary wyst�powania uci��liwo�ci 
 

Obszary o najwi�kszej uci��liwo�ci i zagro�eniu �rodowiska przyrodniczego 
sklasyfikowano nast�puj�co: 
1. obszary nadmiernie zanieczyszczone – ok. 23% pow. woj., 
2. główne zbiorniki wód podziemnych o wysokim stopniu zagro�enia poziomu 

wodono�nego w północnej i �rodkowej cz��ci województwa – ok. 43% pow. woj.,  
3. obszary degradacji geo�rodowiska spowodowane eksploatacj� kopalin i inn� 

działalno�ci� poło�one podobnie jw.– ok. 31% pow. woj. 
4.  składowiska odpadów skoncentrowane głównie w obr�bie i w okolicy du�ych 

miast – ok. 0,2% pow. woj.,  
5. obszary zagro�one powodzi�  i fal� awaryjn� zlokalizowane w dolinach wi�kszych 

rzek oraz poni�ej sztucznych zbiorników wodnych – ok. 7% pow. woj., 
6. obszary zagro�one osuwiskami ziemnymi głównie w południowej górskiej cz��ci 

województwa – ok. 1% pow., 
7. system transportowy, istniej�cy główny układ komunikacyjny drogowy i kolejowy       

o ł�cznej długo�ci około 4270 km – ok. 4,1% pow. woj., 
8. strefy lichenoindykacyjne bardzo silnej i silnej degradacji warunków 

ekologicznych – ok. 12 pow. woj. 

Ogółem wydzielone obszary najwi�kszej uci��liwo�ci i zagro�enia �rodowiska 
zajmuj� sumarycznie powierzchni� wi�ksz�, ni� powierzchnia województwa. Po 
pomini�ciu powierzchni si� nakładaj�cych, obszary te obejmuj� około 70% 
powierzchni województwa. 
Potencjalnym zagro�eniem �rodowiska s� udokumentowane lecz nie eksploatowane 
zło�a surowców kopalnych, które w województwie �l�skim wyst�puj� na powierzchni 
ponad 200000 ha (ponad 16%). 
 
 
 
 
6.2.15. Wnioski do planu 
 
            Wnioski do planu sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym dotycz� 
zagadnie� funkcjonowania infrastruktury technicznej (przesyłowej) i transportowej. 
 
1. Infrastruktura przesyłowa: 
 
Uwarunkowania ogólne  
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W celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutków funkcjonowania 
infrastruktury przesyłowej w przestrzeni przyrodniczej nale�y d��y� do: 
- minimalizacji zajmowania nowej powierzchni pod infrastruktur� przesyłow�,  
- maksymalizacji wykorzystania istniej�cych 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 (istniej�cych i 

projektowanych) w celu zachowania ci�gło�ci struktur ekologicznych i 
funkcjonowania ekosystemów oraz swobodnego przemieszczania si� gatunków 
ro�lin i zwierz�t,  

- ratowania populacji cennych gatunków ro�lin i zwierz�t wyst�puj�cych na trasach 
infrastruktury przesyłowej poprzez przesiedlanie ich na siedliska zast�pcze,  

- wykonywania ocen oddziaływania na �rodowisko ka�dej z tras infrastruktury 
przesyłowej (istniej�cych i projektowanych) na ka�dym etapie ich remontu lub 
budowy: 

   planowania, projektowania, zatwierdzania i budowy w celu wyboru optymalnej 
lokalizacji tras i okre�lenia sposobów ich zabezpieczenia ekologicznego. 

 
Uwarunkowania szczegółowe 

 A. Uwarunkowania dla sieci elektro-energetycznej 
- Omijanie cennych przyrodniczo miejsc rozrodu, przelotu, odpoczynku i 
�erowania ptaków wodnych oraz drapie�nych. 

- Kablowanie sieci elektro-energetycznej w miejscach cennych przyrodniczo. 
- Stosowanie mechanicznych urz�dze� odstraszaj�cych ptaki. 
- Stosowanie bezwycinkowej metody budowy i instalacji sieci 

elektroenergetycznych na cennych przyrodniczo obszarach le�nych. 
- Stosowanie rozwi�za� technicznych przyjaznych zwierz�tom (kryjówki, miejsca 

l�gowe) oraz bezpułapkowych. 
 
B. Uwarunkowania dla sieci gazowej 

- Zabudowa biologiczna trasy gazoci�gu. 
- Zapewnienie swobodnego przemieszczania si� zwierz�t kr�gowych na 

odcinkach nadziemnych. 
- Stosowanie rozwi�za� technicznych przyjaznych zwierz�tom (kryjówki, miejsca 

l�gowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 
 
C. Uwarunkowania dla sieci ciepłowniczej  

- Izolacja termiczna instalacji ciepłowniczej. 
- Zapewnienie swobodnego przemieszczania si� zwierz�t kr�gowych. 
- Zabudowa biologiczna trasy ciepłoci�gu. 
- Stosowanie rozwi�za� technicznych przyjaznych zwierz�tom (kryjówki, miejsca 

l�gowe) oraz bezpułapkowych. 
 
D. Uwarunkowania dla sieci ruroci�gów ropy  

- Zabudowa biologiczna trasy ruroci�gu. 
- Zapewnienie swobodnego przemieszczania si� zwierz�t kr�gowych. 
- Stosowanie rozwi�za� technicznych przyjaznych zwierz�tom (kryjówki, miejsca 

l�gowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 
 
E. Uwarunkowania dla sieci wodoci�gowej  
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- Zabudowa biologiczna trasy wodoci�gu. 
- Zapewnienie swobodnego przemieszczania si� zwierz�t kr�gowych na 

odcinkach nadziemnych. 
- Stosowanie rozwi�za� technicznych przyjaznych zwierz�tom (kryjówki, miejsca 

l�gowe) oraz bezpułapkowych na odcinkach nadziemnych. 
 

2. System transportowy 

Uwarunkowania ogólne  
W celu eliminacji lub ograniczenia negatywnych skutków funkcjonowania systemów 
transportowych w przestrzeni przyrodniczej nale�y d��y� do: 
• minimalizacji zajmowania nowej powierzchni pod systemy transportowe,  
• maksymalizacji wykorzystania istniej�cych 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 (istniej�cych i 

projektowanych) w celu zachowania ci�gło�ci struktur ekologicznych i 
funkcjonowania ekosystemów oraz swobodnego przemieszczania si� gatunków 
ro�lin i zwierz�t,  

• ratowania populacji cennych gatunków ro�lin i zwierz�t wyst�puj�cych na trasach 
systemów transportowych poprzez przesiedlanie ich na siedliska zast�pcze,  

• wykonywania ocen oddziaływania na �rodowisko ka�dej z tras systemów 
transportowych (istniej�cych i projektowanych) na ka�dym etapie ich remontu lub 
budowy: planowania, projektowania, zatwierdzania i budowy w celu wyboru 
optymalnej lokalizacji tras i okre�lenia sposobów ich zabezpieczenia 
ekologicznego. 

Uwarunkowania szczegółowe  

A. Uwarunkowania dla transportu samochodowego  
- Zachowanie naturalnego spływu powierzchniowego. 
- Budowanie dróg nadziemnych w dolinach rzecznych. 
- Projektowanie i budowanie urz�dze� ułatwiaj�cych przemieszczanie si� 

organizmów �ywych (tunele, przepusty, kładki, mosty, itp.). 
- Budowanie dróg nadziemnych i podziemnych na terenach korytarzy 

ekologicznych. 
- Zabudowa biologiczna dróg w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania si� ska�e�        

i hałasu oraz poprawy warunków przemieszczania si� organizmów �ywych  
  i wkomponowania budowli w istniej�cy ekosystem. 

 
B. Uwarunkowania dla transportu kolejowego  

- Zachowanie naturalnego spływu powierzchniowego. 
- Budowanie dróg nadziemnych w dolinach rzecznych. 
- Projektowanie i budowanie urz�dze� ułatwiaj�cych przemieszczanie si� 

organizmów �ywych (tunele, przepusty, kładki, mosty, itp.). 
- Budowanie dróg nadziemnych i podziemnych na terenach korytarzy 

ekologicznych. 
- Zabudowa biologiczna torowiska w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania si� 

ska�e� i hałasu oraz poprawy warunków przemieszczania si� organizmów 
�ywych       i wkomponowania budowli w istniej�cy ekosystem. 

 
C. Uwarunkowania dla transportu lotniczego  
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- Dostosowanie tras, wysoko�ci i terminów lotów do zachowa� sezonowych 
ptaków, zwłaszcza przelotów wiosennych i jesiennych. 

 
D. Uwarunkowania dla �ródl�dowego transportu wodnego  

- Budowanie odr�bnych dróg wodnych na najcenniejszych odcinkach rzek. 
- Preferowanie umocnie� biotechnicznych i zabudowa biologiczna urz�dze� 

hydrotechnicznych. 
- Budowanie rowów opaskowych wzdłu� budowli hydrotechnicznych oraz 

przepławek. 
- Nie dopuszczenie do mieszania si� wód rzek odr�bnych dorzeczy (stosowanie 

skrzy�owa� hydraulicznych). 
- Zachowywanie naturalnego mikroreliefu doliny. 
- Kształtowanie koryt rzecznych zwi�kszaj�cych bioró�norodno��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Ustalenie kierunków zmian w �rodowisku w sytuacji braku realizacji 

ustale� planu zagospodarowania przestrzennego  

       tj. przyj�cie wariantu zerowego planu zagospodarowania przestrzennego oparto 
o tendencje zauwa�alne we wska�nikach statystycznych. 
 
Do szczegółowej analizy i oceny kierunków zmian wykorzystano wybrane wska�niki 
statystyczne obrazuj�ce sumaryczny stan �rodowiska województwa �l�skiego na tle 
wielko�ci krajowych oraz w poszczególnych przypadkach przestrzenny rozkład 
zjawisk na poziomie powiatów. Mierniki przedstawiono w formie zał�czonych tabel            
(6.1 - 6.6) i schematów (rysunki 6.1 - 6.5). W celu wskazania tendencji zmian 
porównywano warto�ci z lat 1998 lub 1999 i 2001, przyjmuj�c wielko�ci wyst�puj�ce            
w 1998 (1999) roku za 100, wielko�ci z 2001 roku stanowi� % wzrostu lub spadku. 
Uwaga - dane zamieszczone w tab. 6.1 i 6.2 obrazuj�ce emisj� zanieczyszcze� 
pyłowych i gazowych do powietrza atmosferycznego dotycz� jedynie emisji 
zanieczyszcze� z sektorów produkcyjnych. Brak danych o wysoko�ci emisji 
pochodz�cych             z komunikacji i niskiej emisji komunalnej powoduje, �e 
zamieszczone wska�niki nie obrazuj� stanu faktycznego i mog� słu�y� jedynie celom 
porównawczym w ograniczonym zakresie. 
  
 



STAN  �RODOWISKA  WOJEWÓDZTWA  �L�SKIEGO  - zmiany w latach 1999 - 2001 
Tabela 6.1. 

   1999 rok 2001 rok tendencja  
Lp. Rodzaj wska
nika Jednostka woj. 

�l	skie 
woj. 
�l	skie 

Polska lokata 
wojew. 

zmian 
1999=100 

1 Jako�� rolniczej przestrzeni produkcyjnej wsk. IUNG 64,2 64,2 66,6 13  
2 Konserwatorska ochrona przyrody % pow. ogólnej 

m2/1M 
22,2 
560 

22,0 
559 

33,1 
2675 

13 
16 

99,1 
99,8 

3 Lesisto�� ogółem % pow. ogólnej 
ha/1tys.M 

31,7 
82 

31,7 
82 

28,4 
235 

5 100,0 
100,0 

4 Lasy ochronne % pow. le�nej 74,9 72,7 39,7 1 97,1 
5 Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych hm3/1tys.M b.d. 0,20 0,42 6%  

og. zasobów 
 

6 Mo�liwo�� wytwarzania energii ze �ródeł odnawialnych % ogólnej liczby 
gmin 

b.d. 48,2  (78,5 - 33,2) 
7 

 

7 Ekologiczne uprawy % pow. u�. 
rolnych 

0,004 0,009 0,20  225,0 

8 Nakłady inwestycyjne na ochron� �rodowiska zł/1M/rok 346,9 119,6 159,7 12 34,7 
9 Nakłady inwestycyjne na gospodark� wodn� zł/1M/rok 53,8 41,8 34,0  77,7 
10 Wska�nik skanalizowania km sieci/1000M 0,12 0,13 0,18  108,3 
11 Wska�nik długo�ci sieci kan. i sieci wodoci�gowej km / km 0,33 0,36 0,25  109,1 
12 Grunty wymagaj�ce rekultywacji % pow. og. 0,5 0,5 0,2  100,0 
13 Powierzchnie odłogów i ugorów % pow. og. 23,9 27,7 11,9 2 115,9 
14 Zu�ycie nawozów sztucznych kg/1ha ur. 64,7 75,6 90,8 12 116,9 
15 Drzewostany uszkodzone % pow. lasów 91,1 95,9 60,0 6 105,3 
16 Zu�ycie wody na potrzeby gospod. narod. i ludno�ci hm3/1tys.M/rok 

dcm3/1km2 
0,11 
58,6 

0,10 
49,5 

0,26 
34,2 

 
6 

90,9 
84,5 

17 �cieki wprowadzone do wód i ziemi hm3/1tys.M/rok 0,10 0,09 0,23  90,0 
18 Ludno�� obsługiwana przez oczyszczalni� �cieków % og. ludn. 59,5 60,5 54,7 4 101,7 
19 Powszechno�� oczyszczania �cieków % �cieków og. 86,3 89,9 89,9 13 104,2 
20 Emisja pyłów do atmosfery t/rok/km2 3,5 2,7 0,5 1 77,1 
21 Emisja gazów do atmosfery (bez CO2) t/rok/km2 48,0 46,5 6,4 1 96,9 
22 Stopie� redukcji zanieczyszcze� pyłowych 

                                                   gazowych (bez CO2) 
% ogółu 
% ogółu 

98,8 
28,2 

99,1 
35,5 

99,1 
45,0 

5 
7 

100,3 
125,9 

23 Odpady wytwarzane t/km2/rok 3988,8 3731,4 369,0 1 93,5 
24 Odpady niebezpieczne t/km2/rok 9,9 8,4 4,2 1 84,8 
25 Stopie� wykorzystania odpadów przemysłowych % ogółu 

wytworzonych 
79,4 89,5 78,2 1 112,7 

�ródło: Materiały statystyczne - Ochrona �rodowiska 2000 i 2002. GUS Warszawa 
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WA�NIEJSZE  DANE  O  POWIATACH  - poziomy zanieczyszczenia powietrza 
Tabela 6.2. 

 
 Emisje zanieczyszcze� do powietrza atmosferycznego 

w t/km2 
Zanieczyszczenie pyłowe 

zatrzymane lub zneutralizowane 
 pyłowe gazowe (bez CO2) w % zanieczyszcze� wytworzonych 
 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 

Polska 0,8 0,5 62,5    98,6 99,1 100,5 
Województwo 4,5 2,7 60,0   39,7 46,5 117,1 98,5 99,1 100,6 
Powiaty: 

B�dzi�ski 8,8 4,8 54,5 124,4 94,0 75,6 99,4 99,5 100,1 
Bielski 1,8 1,1 61,1     9,6   7,4 77,1 98,5 99,0 100,5 
Cieszy�ski 1,0 0,6 60,0     2,6   2,2 84,6 95,5 93,7   98,1 
Cz�stochowski 0,7 0,3 42,9     1,5   1,6    106,7 98,8 99,5 100,7 
Gliwicki 0,9 0,6 66,7     3,2   2,0 62,5 83,5 86,2 103,2 
Kłobucki 0,0 0,0    100,0     0,1   0,0   0,0 78,2 84,4 107,9 
Lubliniecki 0,5 0,3 60,0     1,4   1,0 71,4 83,3 85,9 103,1 
Mikołowski 9,6 5,2 54,2 227,1 81,5 35,9 99,4 99,7 100,3 
Myszkowski 0,4 0,6    150,0     1,9   2,3    121,0 93,0 93,2 100,2 
Pszczy�ski 0,8 0,5 62,5     2,6    176,5  6788,5 97,2 99,0 101,8 
Raciborski 1,7 1,2 70,6     5,5   4,2 76,4 94,3 93,8   99,5 
Rybnicki     10,1 7,9 78,2   15,3 16,9    110,5 76,0 79,2 104,2 
Tarnogórski 1,0 0,6 60,0     5,8   4,0 69,0 98,0 99,1 101,1 
Tyski 7,1 2,2 31,0   17,6 11,5 65,3 73,1 87,3 119,4 
Wodzisławski 3,0 2,9 96,7   12,6 66,5    527,8 95,7 98,4 102,8 
Zawiercia�ski 3,7 0,4 10,8     3,4   1,5 44,1 92,8 97,7 105,3 
	ywiecki 1,2 0,1   8,3     2,0   0,5 25,0 63,1 89,0 141,0 

Miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała   8,3   5,2 62,6   45,5   50,4 110,8 98,7 99,1 100,4 
Bytom 21,4 12,5 58,4 126,5   89,9   71,1 97,2 98,0 100,8 
Chorzów 26,1 26,4    101,1 226,6 200,0   88,3 98,5 83,9   85,2 
Cz�stochowa 12,1 10,4 85,9   57,1   54,4   95,3 90,9 92,3 101,5 
D�browa Górnicza 29,8 27,9 93,6 620,5 603,2   97,2 98,6 98,6 100,0 
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 Emisje zanieczyszcze� do powietrza atmosferycznego 
w t/km2 

Zanieczyszczenie pyłowe 
zatrzymane lub zneutralizowane 

 pyłowe gazowe (bez CO2) w % zanieczyszcze� wytworzonych 
 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 

Miasta na prawach powiatu - ci	g dalszy: 
Gliwice 11,6   4,9 42,2   41,9   38,8   92,6 96,5 98,5 102,1 
Jastrz�bie Zdrój   9,5   7,9 83,2   73,6 525,9 714,5 99,3 99,3 100,0 
Jaworzno 31,0 18,8 60,6 307,8 257,9   83,8 98,9 99,5 100,6 
Katowice 17,9   9,0 50,3 182,3 147,9   81,1 94,2 98,4 104,5 
Mysłowice   1,2   1,3 108,3 340,0 398,5 117,2 87,2 93,0 106,6 
Piekary �l�skie   7,4   9,6 129,7   45,2   40,0   88,5 90,0 85,1   94,5 
Ruda �l�ska 21,8 17,1   78,4 143,5 598,7 417,2 98,3 99,2 100,9 
Rybnik 53,5 26,9   50,3 427,7 357,4   83,6 99,2 99,6 100,4 
Siemianowice �l�skie 35,0 15,6   44,6   87,2   48,0   55,0 85,8 91,2 106,3 
Sosnowiec   5,8   0,7   12,1   14,5     8,8   60,7 83,6 94,7 113,3 
�wi�tochłowice 16,8   0,7     4,2   77,9     7,7     9,9 95,0 76,3   80,3 
Tychy 11,3   5,8   51,3   65,2   56,1   86,0 97,4 99,4 102,0 
Zabrze 13,8   7,0   50,7 118,6   66,2   55,8 98,4 98,8 100,4 
	ory 10,6 11,3 106,6 135,6   18,5   13,6 79,1 75,5   95,4 

�ródło: Roczniki  statystyczne województwa �l�skiego 1999 i 2002. US w Katowicach 
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WA�NIEJSZE  DANE  O  POWIATACH  - wytworzone �cieki i odpady 
Tabela 6.3. 

 �cieki komunalne i przemysłowe 
oczyszczone w % wymagaj	cych 

oczyszczenia 

Ludno�� obsługiwana przez oczyszczalnie 
�cieków  

w % ludno�ci ogółem 

Nagromadzone 
odpady przemysłowe 

w tys.t/1km2 
 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 2001 

Polska 85,9 89,9 104,7 51,5 54,7 106,2  
Województwo 86,3 89,9 104,2 59,5 60,5 101,7   63,6 
Powiaty: 

B�dzi�ski 63,3 57,9   91,5 29,5   8,4   28,5   11,8 
Bielski 94,3 85,3   90,5 20,5 22,7 110,8     9,1 
Cieszy�ski 95,5 97,1 101,7 44,2 48,1 108,8     1,7 
Cz�stochowski 99,9 85,6   85,7 14,7 17,4 118,4     0,1 
Gliwicki 63,0 79,9 126,8 34,2 47,1 137,7 212,4 
Kłobucki 99,8 98,4   98,6 20,8 22,9 110,1     1,8 
Lubliniecki 83,5 82,6   98,9 39,3 44,2 112,5     0,0 
Mikołowski 57,8 73,5 127,2 17,0 20,6 121,2 161,7 
Myszkowski 88,9 49,2   55,3 29,9 46,6 155,8     0,3 
Pszczy�ski 74,0 60,0   81,1   5,0 22,0 440,0 100,9 
Raciborski 96,6 99,0 102,5 37,9 39,4 104,0     0,0 
Rybnicki 19,1 26,1 136,6 29,9 31,9 106,7 170,6 
Tarnogórski 94,1 79,6   84,6 49,0 50,3 102,6   97,5 
Tyski 89,4 94,0 105,1 11,0 28,4 258,2   31,9 
Wodzisławski 73,9 87,1 117,9 35,0 33,7   96,3 226,2 
Zawiercia�ski 90,7 89,9   99,1 36,8 37,2 101,1     1,3 
	ywiecki 91,1 80,2   88,0 28,8 33,4 116,0 - 

Miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała 78,0 100,0 128,2   91,7   94,1 102,7     0,8 
Bytom 83,0   91,3 110,0   93,9   95,6   98,6 461,4 
Chorzów 99,8   99,8 100,0 100,0   99,1   99,1 123,8 
Cz�stochowa      100,0 100,0 100,0   99,8 100,0 100,2     7,4 
D�browa Górnicza 94,1   98,4 104,6   83,4   84,2 100,9   36,8 
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 �cieki komunalne i przemysłowe 
oczyszczone w % wymagaj	cych 

oczyszczenia 

Ludno�� obsługiwana przez oczyszczalnie 
�cieków  

w % ludno�ci ogółem 

Nagromadzone 
odpady przemysłowe 

w tys.t/1km2 
 1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 2001 

Miasta na prawach powiatu- ci	g dalszy: 
Gliwice 66,1   59,0   89,3   45,5   49,6 109,0 731,2 
Jastrz�bie Zdrój 81,5 100,0 122,7   94,5   94,4   99,9             1611,0 
Jaworzno 99,2   99,4 100,2   63,6   72,1 113,4 108,5 
Katowice 92,6   93,2 100,6   60,3   61,3 101,7 108,9 
Mysłowice 57,5   67,0 116,5     5,0     5,8 116,0   63,7 
Piekary �l�skie 88,7   93,7 105,6   70,0   73,9 105,6 - 
Ruda �l�ska 87,4   79,4   90,8   59,9   53,9   90,0 510,6 
Rybnik 76,5   89,0 116,3   64,0   70,6 110,3   64,1 
Siemianowice �l�skie 99,5   97,9   98,4 100,0 100,0 100,0       1,0 
Sosnowiec 92,5      100,0 108,1   99,9   94,6   94,7   27,8 
�wi�tochłowice 99,5   91,4   91,9   99,7   97,9   98,2     4,1 
Tychy 99,3 100,0 100,5 100,0   84,3   84,3     1,1 
Zabrze 89,0   86,1   96,7 100,0 100,0 100,0   29,7 
	ory 97,6 100,0 102,5   75,1   75,4 100,4     -    

�ródło: Roczniki  statystyczne województwa �l�skiego 1999 i 2002. US w Katowicach 
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WA�NIEJSZE DANE O POWIATACH – degradacja i zabezpieczanie �rodowiska 
Tabela 6.4. 

 
 Powierzchnia gruntów 

wymagaj	cych  
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszka�ca w zł 

 rekultywacji w 2001 roku na ochron� �rodowiska na gospodark� wodn	 
 ogółem 

pow. w ha 
% pow. 
ogólnej 

1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 

Polska 68500 0,2 222,1 159,7 71,9 45,7 34,0 74,4 
Województwo 5863,4 2,1 346,9 119,6 34,5 53,8 41,8 77,7 
Powiaty: 

B�dzi�ski 584,7 1,8 160,7 100,5   62,5 188,3 29,7   15,8 
Bielski 141,3 0,3   88,0 115,4 131,1 181,4 84,1   46,4 
Cieszy�ski   70,2 0,1 100,2 149,6 149,3 167,1 76,6   45,8 
Cz�stochowski   35,0 0,0 216,7 127,8   59,0   33,5 17,9   53,4 
Gliwicki 454,8 0,7 114,9 106,1   92,3   15,8 36,0 227,8 
Kłobucki     0,2 0,0   70,8 117,7 166,2   29,0 41,2 142,1 
Lubliniecki   43,9 0,0 199,0 137,7   69,2   12,4   4,7   37,9 
Mikołowski 200,8 0,9 286,3 206,2   72,0     6,5 31,8 489,2 
Myszkowski     0,5 0,0   15,0   24,3 162,0   19,1 23,0 120,4 
Pszczy�ski 210,2 0,4 239,3   96,7   40,4 349,2      226,6   64,9 
Raciborski 229,9 0,4   61,2 108,4 177,1 148,8      139,0   93,4 
Rybnicki 115,4 0,5   97,9 138,8 141,8   12,1   9,9   81,8 
Tarnogórski 137,7 0,2 229,6 292,9 127,6     6,9 47,9 694,2 
Tyski 139,2 0,9 239,8 113,0   47,1   57,8 27,0   46,7 
Wodzisławski 245,8 0,9 117,9   83,2   70,6 174,0      114,8   66,0 
Zawiercia�ski   47,0 0,0   72,9   71,7   98,4   10,1   9,7   96,0 
	ywiecki - - 128,8   84,1   65,3 105,6 67,0   63,4 

Miasta na prawach powiatu: 
Bielsko-Biała - - 381,0   71,2 18,7 44,4 39,1   88,1 
Bytom 223,8 3,2 144,9   70,2 48,4   2,9   1,3   44,8 
Chorzów - -   44,4   26,2 59,0   5,7   3,9   68,4 
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 Powierzchnia gruntów 
wymagaj	cych  

Nakłady inwestycyjne na 1 mieszka�ca w zł 

 rekultywacji w 2001 roku na ochron� �rodowiska na gospodark� wodn	 
 ogółem 

pow. w ha 
% pow. 
ogólnej 

1998 2001 1998=100 1998 2001 1998=100 

Miasta na prawach powiatu - ci	g dalszy: 
Cz�stochowa   12,5 0,1 114,0   87,1 76,4   7,0 18,1 258,6 
D�browa Górnicza 780,4 4,1 498,5 210,4 42,2 13,7 22,3 162,8 
Gliwice 105,5 0,8 472,2 454,1 96,2 10,4 44,8 430,8 
Jastrz�bie Zdrój 154,9 1,8 269,1   71,1 26,4   6,8   0,6     8,8 
Jaworzno 365,7 2,4     1941,8 212,6 10,9 11,2 13,0 116,1 
Katowice   67,2 0,4 860,6 143,2 16,6 66,2 73,4 110,9 
Mysłowice 291,0 4,4 627,7   33,7   5,4 84,3 53,4   63,3 
Piekary �l�skie 218,4 5,5   51,5   98,9 192,0   1,5   0,0     0,0 
Ruda �l�ska   68,0 0,9 126,5   95,8   75,5 19,4   4,8   24,7 
Rybnik 150,8 1,0 488,2 145,8   29,9   9,0 46,3 514,4 
Siemianowice �l�skie   43,5 1,7 785,0   65,6     8,3   9,1 44,1 484,6 
Sosnowiec 477,0 5,2 199,5   42,6   21,3 10,2 24,0 235,3 
�wi�tochłowice   98,0 7,5 420,6   16,1     3,8 11,8 10,3   87,3 
Tychy - - 497,0   45,3     9,1 47,3 24,7   52,2 
Zabrze 146,1 1,8   66,9   52,2   78,0   4,0   3,7   92,5 
	ory     3,4 0,0   12,1   54,1 447,1 27,2 24,3   89,3 

�ródło: Roczniki  statystyczne województwa �l�skiego 1999 i 2002. US w Katowicach 
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WA�NIEJSZE DANE O POWIATACH – ochrona zasobów naturalnych (rok 2001) 
Tabela 6.5. 

 
 Powierzchnie o szczególnych walorach  przyrodniczych 

prawnie chronione 
 

Lesisto�� 
 

G�sto�� zaludnienia 
 ha % pow. ogółem m2/mieszka�ca % pow. ogółem M/km2 

Polska  33,1 2.675 28,4   124 
Województwo  269.972,6 22,0   559 32,1   393 
Powiaty:  

B�dzi�ski     147,7   0,4     10 18,8   442 
Bielski 10.937,0 23,9   739 28,2   324 
Cieszy�ski 23.309,9 31,9 1.354 38,3   236 
Cz�stochowski 34.878,4 23,0 2.603 28,5     88 
Gliwicki   9.094,3 13,7   738 33,4   185 
Kłobucki   5.283,1   5,9   614 29,0     97 
Lubliniecki 29.268,1 35,6 3.631 51,0     98 
Mikołowski   3.386,6 14,6   366 35,5   399 
Myszkowski 17.105,0 35,7 2.227 23,8   153 
Pszczy�ski     962,6   2,0     93 28,5   220 
Raciborski 19.674,0 36,2 1.652 25,9   219 
Rybnicki 13.076,0 58,2 1.753 33,5   332 
Tarnogórski     496,7   0,8     35 51,6   222 
Tyski -   0,0       0 13,8   384 
Wodzisławski      640,0   2,2     40   9,9   551 
Zawiercia�ski 32.730,0 32,6 2.561 30,1   127 
	ywiecki 54.186,7 52,1 3.579 50,8   146 

Miasta na prawach powiatu:  
Bielsko-Biała   4.466,0 35,7   249 25,3 1.432 
Bytom       75,1   1,1       4 21,2 2.902 
Chorzów     247,1   7,4     21   7,1 3.516 
Cz�stochowa   1.004,0   6,3     39   3,5 1.590 
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 Powierzchnie o szczególnych walorach  przyrodniczych 
prawnie chronione 

 
Lesisto�� 

 
G�sto�� zaludnienia 

 ha % pow. ogółem m2/mieszka�ca % pow. ogółem M/km2 
Miasta na prawach powiatu – ci	g dalszy:  

D�browa Górnicza   3.664,4 19,5   283 21,8    690 
Gliwice -   0,0       0 11,4 1.556 
Jastrz�bie Zdrój -   0,0       0   8,5 1.188 
Jaworzno     364,2   2,4     37 36,9    639 
Katowice     404,7   2,5     12 40,2 2.049 
Mysłowice - 0,0 0 27,6 1.193 
Piekary �l�skie - 0,0 0   5,3 1.625 
Ruda �l�ska - 0,0 0 20,9 1.961 
Rybnik   4.447,0               30,0             307 31,0    980 
Siemianowice �l�skie     103,4 4,1               14   1,5 3.045 
Sosnowiec - 0,0 0 18,7 2.635 
�wi�tochłowice - 0,0 0   0,0 4.480 
Tychy       18,6 0,2 1 26,9 1.590 
Zabrze - 0,0 0 15,7 2.456 
	ory - 0,0 0 24,1 1.010 

 
�ródło: Roczniki  statystyczne województwa �l�skiego 1999 i 2002. US w Katowicach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiały statystyczne w uj�ciu wojewódzkim i powiatowym ze wzgl�du na krótki 
okres funkcjonowania tych jednostek obejmuj� niewielki horyzont czasowy. Niemniej 
po uzupełnieniu o informacje z opracowa� specjalistycznych wymienionych na 
wst�pie rozdziału, pozwalaj� na sprecyzowanie poni�szych wniosków ogólnych: 

1. Zachodz�ce w województwie przemiany gospodarcze i społeczne maj� 
bezpo�redni wpływ na procesy zachodz�ce w miastach województwa �l�skiego - 
ich depopulacj� (szczególnie w cz��ci centralnej), degradacj� przestrzeni 
miejskich (szczególnie dzielnic �ródmiejskich)) substandaryzacj� zasobów 
mieszkaniowych oraz nisk� jako�� przestrzeni publicznych. Wiele miast 
województwa wymaga modernizacji struktury urbanistycznej (zwłaszcza 
historycznych osiedli robotniczych i dzielnic o zabudowie typu „blokowiska”), 
rewitalizacji centrów miast i starych dzielnic oraz stworzenia warunków do 
wypoczynku i rekreacji.  

2. Zaznaczaj�ca si� wyra�na poprawa stanu powietrza atmosferycznego, 
szczególnie w obszarze centralnym, wyra�ona w spadku wielko�ci emisji i 
wzro�cie stopnia redukcji dotyczy jedynie emisji pochodz�cych z sektora 
produkcyjnego; wyst�powanie terenów przemysłowych i zdegradowanych oraz 
wzrost nat��enia ruchu drogowego, szczególnie wielkogabarytowego ruchu 
tranzytowego w obszarach centrów wi�kszych miast, starych dzielnic i wzdłu� 
głównych ci�gów komunikacyjnych, stanowi przesłank� do uznania, �e w tych 
rejonach mogło nast�pi� pogorszenie jako�ci powietrza atmosferycznego i 
poziomu hałasu. 

 O tym, �e na terenie województwa wyst�puj� rejony, w których wyst�puje 
przekroczenie dopuszczalnych st��e� pyłu zawieszonego �wiadczy podpisane 
przez Wojewod� �l�skiego (zgodnie z ustaw� Prawo ochrony �rodowiska) 
rozporz�dzenie okre�laj�ce kierunki działa� zmierzaj�cych do przywrócenia 
wymaganej jako�ci powietrza na obszarach obejmuj�cych Aglomeracj� 
Górno�l�sk�, Aglomeracj� Cz�stochowsk� i stref� Bielsko - Biała, 
rozporz�dzenie ustala konkretne zadania, których realizacja jest niezb�dna do 
uzyskania wymaganej poprawy. 

3. Niewielki wzrost długo�ci sieci kanalizacyjnej, poziomu oczyszczania �cieków         
i ilo�ci oczyszczalni, przy niewielkim spadku zu�ycia wody nie skutkuje jeszcze 
popraw� stanu sanitarnego zasobów wodnych. 

4. Pomimo zmniejszenia ilo�ci wytwarzanych odpadów i poprawie stanu ich 
wykorzystania nadal utrzymywa� si� b�dzie zatrucie gleb i wód toksycznymi 
odpadami pochodz�cymi z emisji przemysłowych do powietrza i gleb, składowisk 
odpadów nie spełniaj�cych wymaga� ochronnych czy zanieczyszcze� 
komunalnych kumulowanych przez szereg lat. 

5. W zwi�zku z tym nale�y liczy� si� z pogł�bianiem deficytu wody o odpowiedniej 
jako�ci i to zarówno w wodach powierzchniowych jak i podziemnych. 

6. Przy stałym wzro�cie presji inwestycyjnej na tereny obj�te ró�nymi formami 
ochrony prawnej i przy braku post�pu w obejmowaniu ochron� nowych obszarów, 
mo�liwa b�dzie dalsza degradacja obszarów cennych przyrodniczo a nie obj�tych 
stosownym statusem ochronnym. 

7. Obserwowany nieład urbanistyczny i architektoniczny mo�e ulec pogł�bieniu 
powoduj�c naruszenie walorów krajobrazu przyrodniczego, kulturowego oraz 
architektonicznego. 
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8. Stagnacja w zakresie rekultywacji gruntów zdegradowanych, ograniczenie 
terenów przeznaczonych do zalesie� przy wzro�cie nacisku na wył�czanie 
gruntów   z u�ytkowania rolnego i le�nego przyczyni si� do spadku ró�norodno�ci 
biologicznej obszaru. 

9. W warunkach obszaru mocno zdegradowanego, obni�enie wielko�ci nakładów na 
ochron� �rodowiska i gospodark� wodn�, mo�e skutkowa� wi�kszym 
zagro�eniem elementów biotycznych i abiotycznych �rodowiska naturalnego. 

Powy�sze wnioski, ze wzgl�du na charakter opracowania, skierowane s� głównie na 
zidentyfikowanie potencjalnych zagro�e� i negatywnych zmian w �rodowisku.  

 
Wynikiem prowadzonej polityki rz�dowej i samorz�dowej na obszarze województwa 
jest zapocz�tkowanie tak�e po��danych i korzystnych trendów przekształce�: 
- stopniowa poprawa standardów zamieszkania poprzez zmniejszanie ilo�ci 

ładunków zanieczyszcze� wprowadzanych do wód, gruntu i powietrza, 
- realizacj� tras komunikacyjnych wyprowadzaj�cych główne strumienie pojazdów 

poza tereny zamieszkania, 
- zapewnienie wszystkim jednostkom osadniczym mo�liwo�ci racjonalnego 

składowania odpadów komunalnych. 
 
Zmiany stanu �rodowiska b�d� zarówno funkcj� priorytetów zapisanych w planie, jak 
i czasu oraz �rodków finansowych pozostaj�cych w dyspozycji podmiotów 
gospodarczych, samorz�dów ró�nych szczebli, bud�etu pa�stwa i mieszka�ców czy 
aktywno�ci w pozyskiwaniu �rodków pozabud�etowych przeznaczonych na cele 
rozwojowe. Uzyskiwane w ten sposób efekty ekologiczne b�d�, z du�ym 
prawdopodobie�stwem, znacznie przesuni�te w czasie w stosunku do podj�tych 
działa�.  
 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego województwa, który jest 
instrumentem realizacji celów i zada� przyj�tych w strategii mo�e prowadzi� do 
chaosu przestrzennego oraz nasilenia si� konfliktów pomi�dzy potrzebami ochrony 
�rodowiska, a potrzebami rozwoju gospodarczego. Szczególnie niekorzystne byłoby 
zaniechanie realizacji działa� w zakresie systemu transportowego oraz ochrony i 
kształtowania systemów przyrodniczych:  

Nie podj�cie działa� i przedsi�wzi�� w zakresie: modernizacji dróg i linii kolejowych, 
stopniowej przebudowy i rozbudowy układu drogowego, kolejowego i wodnego, 
realizacji autostrad i dróg ekspresowych, stworzenia centrum logistycznego i 
portu lotniczego oraz usprawnienie funkcjonowania i obsługi regionu zbiorowym 
transportem osób, b�dzie prowadzi� do stagnacji gospodarczej regionu oraz 
pogarszania si� warunków �ycia i zamieszkania. Stworzenie sprawnego, 
efektywnego, a jednocze�nie o zminimalizowanym negatywnym oddziaływaniu na 
�rodowisko, bezpiecznego systemu przewozu osób i ładunków, zapewniaj�cego 
mieszka�com województwa warunki �ycia na odpowiednim poziomie oraz 
stwarzaj�cego warunki do rozwoju gospodarczego i zachowania ładu 
przestrzennego, to istota okre�lonych w planie kierunków rozwoju systemu 
transportowego województwa. 

Polityka ekologiczna województwa zakłada taki rozwój społeczno – gospodarczy, 
który zapewni pełn� ochron� zasobów i walorów �rodowiska w stanie zachowania 
równowagi przyrodniczej oraz trwało�ci procesów przyrodniczych. Przy braku 
realizacji planu zapewnienie ochrony, powi�za� i trwało�ci funkcjonowania 



 60

obszarów cennych przyrodniczo, byłoby utrudnione, a mo�e nawet niemo�liwe do 
osi�gni�cia. Obszary o znacz�cych walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
nara�one s� na znaczn� ekspansj� antropogeniczn�. Problemy ochrony 
poszczególnych komponentów �rodowiska, a szczególnie funkcjonowanie 
systemów ekologicznych, proekologiczny rozwój gospodarczy czy gospodarka 
wodna, najcz��ciej wykraczaj� poza zasi�g terytorialny i mo�liwo�ci ekonomiczne 
gmin.  

Jest to dodatkowy czynnik wymuszaj�cy globalne uj�cie zagadnie� ochrony 
�rodowiska na szczeblu wojewódzkim i krajowym.  

Brak planu zagospodarowania przestrzennego to sytuacja, w której �wiadome 
działanie i wykorzystanie �rodków finansowych na planowanie w przestrzeni nie 
b�dzie mo�liwe. Dotyczy to przede wszystkim działa� i �rodków skierowanych na 
ochron� istniej�cych zasobów przyrodniczych i kulturowych, rekultywacj� terenów 
zdegradowanych czy popraw� standardów zamieszkania. 
Istotnymi zagadnieniami z tego zakresu s� problemy zwi�zane z: 
- ekspansj� urbanizacji na tereny otwarte, 
- presj� inwestycyjn� na tereny obj�te ró�nymi formami ochrony, 
- nasileniem ruchu komunikacyjnego i zwi�zanym z tym wzrostem zanieczyszcze� 

komunikacyjnych i pogorszeniem klimatu akustycznego, 
- nierozwi�zanymi problemami składowania odpadów i gospodarki �ciekowej, 
- rekultywacj� terenów poeksploatacyjnych, 
- ochron� zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszka�ców. 

 Szczególnym zagadnieniem s� problemy wynikaj�ce z potrzeby przestrzennej 
integracji wchodz�cych w skład województwa terenów dawnych województw: 
bielskiego, cz�stochowskiego i katowickiego. Przestrzenna integracja województwa 
�l�skiego oznacza konieczno�� rozwi�zywania problemów wynikaj�cych z ró�nic 
mi�dzy subregionem katowickim (z zajmuj�cym w nim centraln� pozycj� 
Górno�l�skim Okr�giem Przemysłowym, charakteryzuj�cym si� warunkami kl�ski 
ekologicznej        i degradacji kulturowej oraz nisk� jako�ci� �ycia mieszka�ców), a 
subregionem bielskim (gdzie góry, lasy i otwarte przestrzenie Beskidu �l�skiego i 
	ywieckiego stanowi� tradycyjny obszar turystyczno-wypoczynkowy), czy te� 
subregionem cz�stochowskim (charakteryzuj�cym si� urozmaicon� rze�b� i du�ym 
zalesieniem oraz ni�sz� g�sto�ci� zaludnienia i rolniczym charakterem). Cho� 
ró�nice w warunkach �ycia mi�dzy subregionami stale zmniejszaj� si�, to jednak w 
ich miejsce pojawiaj� si� nowe przejawy nierównowagi rozwoju regionalnego. 
Manifestuj� si� one mi�dzy innymi przenoszeniem si� ludno�ci i aktywno�ci 
gospodarczej z du�ych przemysłowych miast na otaczaj�ce obszary wiejskie.  
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7. ANALIZA I OCENA PROBLEMÓW OCHRONY �RODOWISKA DOTYCZ�CYCH 

OBSZARÓW CHRONIONYCH I WYMAGAJ�CYCH OCHRONY 
 

Mimo  znacznego zurbanizowania, uprzemysłowienia i przekształcenia 
�rodowiska, na obszarze województwa �l�skiego zachowało si� szereg osobliwo�ci 
przyrody, rzadkich gatunków flory, fauny i innych elementów, b�d�cych 
pozostało�ci� bogatego i ró�norodnego �rodowiska (przyrodniczego) regionu. 
Najcenniejsze obszary i obiekty o wysokich walorach przyrodniczych, krajobrazowych 
i zasobach naturalnych obj�to w wi�kszo�ci ochron� prawn�. Ochrona została 
ustanowiona na podstawie ustawy z dnia 16 pa�dziernika 1991 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 1999 Nr 99, poz.1079) oraz innych ustaw szczególnych. 
 
 
 
7.1. Obszary i obiekty przyrodnicze chronione na mocy ustawy o ochronie  
        przyrody 
 

W granicach województwa wyst�puj�: rezerwaty przyrody, u�ytki ekologiczne, 
parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, zespoły przyrodniczo - 
krajobrazowe i pomniki przyrody. 

Na skraju województwa, w gminie Jele�nia, znajduje si� tak�e zachodnia cz���  
Otuliny Babiogórskiego Parku Narodowego o pow. 397 ha. 
 
- rezerwaty przyrody 

   Powoływane s� obecnie przez wojewod� w celu ochrony obszarów z zachowanymi 
w stanie naturalnym lub mało zmienionymi ekosystemami, okre�lonymi gatunkami 
ro�lin i zwierz�t, elementami przyrody nieo�ywionej. 
Na terenie województwa �l�skiego wyst�puj� ró�ne typy rezerwatów. Wi�kszo�� 
spo�ród wyst�puj�cych nale�y do rezerwatów le�nych, chroni�cych ekosystemy 
le�ne.  
Spo�ród innych typów wyró�niaj� si� rezerwaty: 

• wodne - rezerwat "Wisła" chroni�cy ekosystem �ródłowego odcinka rzeki Wisły, 
obejmuj�cy potoki Czarn� i Biał� Wisełk� z dopływami, odcinek rzeki Wisły od 
miejsca poł�czenia si� potoków Czarnej i Białej Wisełki do uj�cia potoku Malinka               
z dopływami oraz potok Malinka z dopływami. 

• torfowiskowe - chroni�ce ekosystemy torfowiskowe: rezerwat „Rotuz" i rezerwat 
„Dolina Potoku 	abnik" 

• faunistyczne - utworzone dla ochrony: 
     - ptaków - stanowisko l�gowe �urawia - rezerwat „Jeleniak-Mikuliny"  
     - ssaków - stanowisko �ubra - rezerwat „	ubrowisko" 

• przyrody nieo�ywionej - przedmiotem ich ochrony s�: osta�ce, wychodnie skalne, 
jaskinie. Przyrod� nieo�ywion� chroni si� w rezerwatach: „Szachownica", „Góra 
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Zborów" oraz „Ku�nie" 

• krajobrazowe - w których przedmiotem ochrony s� naturalne krajobrazy górskie 
rezerwat „Barania Góra", rezerwat „Pi�� Kopców" oraz krajobrazy jurajskie: 

     - rezerwat „Smole�" - zbiorowiska le�ne, ruiny zamku, skałki  
     - rezerwat „Parkowe" - wywierzyska Wiercicy, osta�ce skalne, zbiorowiska le�ne 

• florystyczne - utworzone dla ochrony stanowisk cennych i chronionych gatunków 
ro�lin: rezerwaty: „Lasek Miejski nad Pu�cówk�”, „Ochojec", „Góra Tuł”, „Mu�coł". 
„Lasek Miejski nad Olz�". 

 
Najwi�ksza liczba rezerwatów przyrody koncentruje si� na terenie Wy�yny 
Krakowsko-Cz�stochowskiej (ZJPK) oraz Beskidu �l�skiego i 	ywieckiego. 
Do najwi�kszych rezerwatów na terenie województwa nale��: rezerwat faunistyczny 
„	ubrowisko", rezerwat le�no-stawowy „Ł��czak" , rezerwat krajobrazowy „Barania 
Góra", rezerwat le�ny „Sokole Góry". 
Ł�czna powierzchnia 61 rezerwatów przyrody w województwie �l�skim wyniosła 
3619,54 ha (2002 r.), co stanowiło zaledwie ok. 0,3% jego powierzchni ogólnej. 
 
- parki krajobrazowe  

   Parki krajobrazowe s� obszarami chronionymi ze wzgl�du na warto�ci 
przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe, tworzone w drodze 
rozporz�dzenia wojewody w celu zachowania, popularyzacji i upowszechniania tych 
warto�ci w warunkach zrównowa�onego rozwoju. 
 
Na terenie województwa �l�skiego powołanych zostało dotychczas 8 parków 
krajobrazowych: 
• Zał�cza�ski Park Krajobrazowy - fragment w granicach województwa  
• w ramach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych: 
     - Park Krajobrazowy „Orlich Gniazd"  
     - Park Krajobrazowy „Stawki" 
• Park Krajobrazowy „Lasy nad Górn� Liswart�" 
• Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"  
• Park Krajobrazowy „Beskidu Małego" - fragment w granicach województwa 
• Park Krajobrazowy „Beskidu �l�skiego" 
• 	ywiecki Park Krajobrazowy 
 
Ł�czna powierzchnia parków krajobrazowych w 2002 r. wynosiła 227.036,1 ha, co 
stanowiło 18,5% powierzchni województwa. Odmienny charakter utworzonych 
parków krajobrazowych odzwierciedla ró�norodno�� krajobrazow� i przyrodnicz� 
województwa �l�skiego. 
Niepowtarzalne walory Jury Krakowsko-Wielu�skiej, tj. niezwykle urozmaicona 
rze�ba: osta�ce skalne, wychodnie wapieni jurajskich, jaskinie, �ródła, wywierzyska, 
bogata i ró�norodna flora i fauna chroniona jest w 3 parkach krajobrazowych: „Orlich 
Gniazd", „Stawki" oraz Zał�cza�skim Parku Krajobrazowym.  
Krajobraz górski południowej cz��ci województwa chroni� 3 parki krajobrazowe: 
	ywiecki Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Beskidu �l�skiego" oraz Park 
Krajobrazowy „Beskidu Małego".  
Poło�ony w południowo-zachodniej cz��ci województwa �l�skiego Park 
Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" utworzony został 
dla ochrony warto�ci przyrodniczych i przyrodniczo-kulturowych zwi�zanych z 
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działalno�ci� zakonu Cystersów na Górnym �l�sku.  
Poło�ony w północno-zachodniej cz��ci województwa Park Krajobrazowy ,,Lasy nad 
Górn� Liswart�" obejmuje obszar górnej zlewni rzeki Liswarty wraz z przylegaj�cymi 
zwartymi kompleksami le�nymi.  
 
 
- obszary chronionego krajobrazu  

   Obszary chronionego krajobrazu zgodnie z ustaw� o ochronie przyrody s� 
terenami chronionymi ze wzgl�du na: 
• wyró�niaj�ce si� krajobrazowo tereny o zró�nicowanych ekosystemach, 

warto�ciowe w szczególno�ci ze wzgl�du na mo�liwo�� zaspokajania potrzeb 
zwi�zanych z masow� turystyk� i wypoczynkiem, 

• istniej�ce albo odtwarzane korytarze ekologiczne. 
Istniej�ce dot�d na terenie województwa obszary chronionego krajobrazu pełni� 
funkcj� osłony dla terenów o wy�szych rygorach ochronnych. Samodzielnie 
istniej�ce tego typu formy ochrony zostały wprowadzone dopiero w ostatnich latach. 
 
W województwie �l�skim powołano 22 obszary chronionego krajobrazu, w tym m.in.: 
-  „Dobra-Wilkoszyn" w gminie Jaworzno 
-  „Las Grodziecki" w gminie B�dzin 
-  „Wzgórze Doroty" w gminie B�dzin  
-  „Góra Zamkowa" w gminie B�dzin  
-  „Bestwina" w gminie Bestwina  
-  „Przełajka" w gminie Siemianowice �l�skie 
 
Obszary chronionego krajobrazu w województwie w 2001 r. zajmowały ł�cznie 
powierzchni� 35.334,5 ha, co stanowiło 2,9% jego powierzchni (GUS, Ochrona 
�rodowiska 2002 r.) 
 
- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  

   Wyznacza si� je w celu ochrony wyj�tkowo cennych fragmentów krajobrazu 
naturalnego i kulturowego dla zachowania jego warto�ci estetycznych. Do ko�ca 
2003 r. w województwie �l�skim powołanych zostało 16 zespołów, w tym 3 przez 
Wojewod� Katowickiego, a 13 przez Rady Gmin. 
Wielko�� powierzchni jest zró�nicowana.  
Najwi�ksz� powierzchni� posiadaj� zespoły: „Dolina Wapienicy"- 1500,0 ha, 
„Cyga�ski Las" - 925 ha, „Wielik�t" - 636,96 ha,  
najmniejsz�: „Bluszcze na Górze Zamkowej" - 0,4 ha, „Starodrzew w Gołonogu" - 
6,45 ha oraz „Ruina romantyczna" - 7,44 ha.  
Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe w województwie �l�skim w 2001 r. zajmowały 
ł�cznie powierzchni� 3.741,2 ha, co stanowiło 0,3% jego powierzchni. (GUS, 
Ochrona �rodowiska 2002 r.) 
 
- u�ytki ekologiczne  
   U�ytki ekologiczne tworzone s� na obszarach, gdzie wyst�puj� zasługuj�ce na 
ochron� ekosystemy maj�ce znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów 
genowych i typów �rodowisk. Na terenie województwa �l�skiego utworzono 40 
u�ytków powołanych uchwałami Rad Gmin i rozporz�dzeniami Wojewody. 
 

- stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo�ywionej  
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   Stanowiskami dokumentacyjnymi przyrody nieo�ywionej s� nie wyodr�bniaj�ce si� 
na powierzchni lub mo�liwe do udost�pnienia, wa�ne pod wzgl�dem naukowym          
i dydaktycznym miejsca wyst�powania formacji geologicznych, nagromadzenia        
skamieniało�ci lub tworów mineralnych oraz fragmenty eksploatowanych lub 
nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.  
Na terenie województwa t� form� ochrony obj�to dotychczas 3 obiekty: wyrobisko 
dolomitu w Blachówce w Suchej Górze koło Bytomia (Wojewoda �l�ski), wychodnie 
piaskowców karbo�skich w miejscowo�ci Rydułtowy (Rada Miasta), odkrywka 
cieszynitów w Cieszynie (Rada Miejska). 
 
- pomniki przyrody 

    Pomnikow� form� ochrony przyrody na terenie województwa w 2001 r. obj�tych 
było 1348 tworów przyrody w tym 1279 przyrody o�ywionej oraz 69 - przyrody 
nieo�ywionej. Ochron� w formie pomników przyrody s�: 
• pojedyncze drzewa          1084  
• grupy drzew                       163 
• głazy narzutowe                   26  
• skałki, groty, jaskinie            43  
• aleje                                      32 

Według danych na koniec 2003 r. liczba pomników przyrody zmalała i wynosiła  - 
935 obiektów przyrody o�ywionej i 52 nieo�ywionej. 
Wi�kszo�� pomników przyrody powołanych zostało rozporz�dzeniami Wojewodów 
byłych województw: bielskiego, cz�stochowskiego i katowickiego oraz uchwałami 
Rad Gmin. 
 
 
 
7.2. Obszary i obiekty chronione na mocy ustaw szczególnych 
 
 - lasy ochronne 

    Lasy ochronne to obszary le�ne podlegaj�ce ochronie ze wzgl�du na pełnione 
funkcje, okre�lone w Ustawie o lasach z 28.09.1991 tj. Dz. U. Nr 56/00, poz.679 oraz 
w Rozporz�dzeniu Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le�nictwa  
z 25.08.1992 r. Dz. U. Nr 67/92, poz. 337. 

Wyró�nia si� nast�puj�ce ich kategorie: 
- lasy glebochronne - chroni� gleb� przed zmywaniem lub wyjałowieniem, 

powstrzymuj� usuwanie si� ziemi, obrywanie si� skał lub lawin, ograniczaj� 
powstawanie lub rozprzestrzenianie si� lotnych piasków, 

- lasy wodochronne - chroni� zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, reguluj� 
stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na obszarach wododziałów, ) 

- lasy trwale uszkodzone na skutek działalno�ci przemysłu, 
- drzewostany nasienne,  
- ostoje zwierz�t, 
- lasy stanowi�ce cenne fragmenty rodzimej przyrody, 
- lasy znajduj�ce si� na stałych powierzchniach badawczych i do�wiadczalnych, 
- lasy maj�ce szczególne znaczenie dla obronno�ci i bezpiecze�stwa Pa�stwa, 
- lasy uzdrowiskowo-klimatyczne poło�one w strefach ochronnych wokół sanatoriów  

i uzdrowisk, 
- lasy w granicach administracyjnych miast i w odległo�ci do 10 km od granic 
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administracyjnych miast licz�cych ponad 50 tys. mieszka�ców, 
- lasy w strefie górnej granicy lasów. 
Tryb uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowe zasady prowadzenia w nich 
gospodarki le�nej okre�la Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska, Zasobów 
Naturalnych i Le�nictwa z 25.08.1992 r. Dz. U. Nr 67/92, poz. 337. W lasach 
ochronnych prowadzi si� gospodark� le�n� w sposób zapewniaj�cy ci�głe spełnianie 
przez nie celów, dla których zostały wydzielone w szczególno�ci poprzez: 
• dbało�� o stan zdrowotny i sanitarny lasów,  
• preferowanie naturalnego odnowienia lasu,  
• ograniczanie regulacji stosunków wodnych, a zwłaszcza trwałego odwadniania 

bagien �ródle�nych, 
• kształtowanie struktury gatunkowej i przestrzennej lasu zgodnie z warunkami 

siedliskowymi w kierunku zwi�kszania ró�norodno�ci biologicznej i zwi�kszania 
odporno�ci na czynniki destrukcyjne,  

• stosowanie indywidualnych sposobów zagospodarowania i ochrony 
drzewostanów, 

• ograniczenie stosowania zr�bów zupełnych, 
• zakaz pozyskiwania �ywicy i karpiny. 
 
W województwie �l�skim za lasy ochronne uznano 88,6% powierzchni drzewostanów 
b�d�cych w zarz�dzie RDLP w Katowicach. Zajmuj� one ł�czn� powierzchni� 
266.210 ha (stan na 1.01.2001). Poza tym lasy ochronne obejmuj� 15.412 ha 
drzewostanów prywatnych i 1.470 ha drzewostanów b�d�cych własno�ci� gmin (stan 
na 31.12.2001 GUS, Ochrona �rodowiska 2002). 
 

Tabela - Struktura powierzchniowa kategorii ochronno�ci lasów pa�stwowych 
na terenie RDLP w Katowicach: 

 
Kategoria lasów ochronnych Powierzchnia 

 ha % 
Glebochronne     7.951   2,7 

Wodochronne   44.690 14,9 

Uszkodzone przez przemysł 163.602 54,5 

Nasienne        988   0,3 

Ostoje zwierzyny        710   0,2 

Cenne przyrodniczo        687   0,2 

Na stałych powierzchniach badawczych     1.939   0,6 

Obronne     2.052   0,7 

Uzdrowiskowe     3.250   1,1 

Podmiejskie   39.921 13,3 

W strefie górnej granicy lasu        420   0,1 
 
Specyficzn� form� szczególnej ochrony obj�te zostały lasy pa�stwowe Beskidu 
�l�skiego, w cz��ci tak�e: Beskidu Małego, 	ywieckiego, Pogórza �l�skiego i Kotlin. 
Zarz�dzeniem Nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Pa�stwowych z dnia 19 grudnia 
1994 r. ( z pó�n. zmianami) ustalony został Le�ny Kompleks Promocyjny „Lasy 
Beskidu �l�skiego”  jako jeden z  jedenastu w kraju. 
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Obejmuje cało�� lasów Nadle�nictw Bielsko, Ustro�, Wisła i W�gierska Górka             
o ł�cznej powierzchni 39.829 ha. (GUS, Ochrona �rodowiska 2002 r.) 
 
 
Celem jego ustanowienia jest: 
- trwałe zachowanie lub odtworzenie naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej 

gospodarki le�nej, prowadzonej na podstawach ekologicznych, 
- integrowanie celów trwałej gospodarki le�nej i aktywnej ochrony przyrody, 
- promowanie wielofunkcyjnej i zrównowa�onej gospodarki le�nej, 
- prowadzenie prac badawczych i do�wiadczalnictwa le�nego w celu 

upowszechniania zasad ekorozwoju na całym obszarze działania Lasów 
Pa�stwowych, zwłaszcza w terenach górskich, 

- prowadzenie szkole� Słu�by Le�nej i edukacji ekologicznej społecze�stwa. 
 
 
- ochrona zasobów wodnych 

   Ochrona wód według ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. 
62/2001, poz.627) polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jako�ci, w tym 
utrzymywaniu ilo�ci wody na poziomie zapewniaj�cym ochron� równowagi 
biologicznej,           w szczególno�ci przez: 
• utrzymywanie jako�ci wód powy�ej albo co najmniej na poziomie wymaganym          

w przepisach, 
• doprowadzanie jako�ci wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy 

nie jest on osi�gni�ty. 

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegaj� ochronie polegaj�cej w 
szczególno�ci na: 
• zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie 

oddziaływania na obszary ich zasilania,   
• utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. 
 
Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr.115/01, poz.1229) przewiduje w celu 
zapewnienia odpowiedniej jako�ci wody ujmowanej do zaopatrzenia ludno�ci w wod� 
przeznaczon� do spo�ycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagaj�cych wody 
wysokiej jako�ci, a tak�e ze wzgl�du na ochron� zasobów wodnych mo�liwo�� 
ustanowienia: 
1/ stref ochronnych uj�� wody,  
2/ obszarów ochronnych zbiorników wód �ródl�dowych. 

Stref� ochronn� uj�cia wody stanowi obszar, na którym obowi�zuj� zakazy, nakazy           
i ograniczenia w zakresie u�ytkowania gruntów oraz korzystania z wody. 
Stref� ochronn� dzieli si� na teren ochrony: 
1/ bezpo�redniej,  
2/ po�redniej. 
 
Ustawa dopuszcza ustanowienie strefy ochronnej obejmuj�cej wył�cznie teren 
ochrony bezpo�redniej, je�eli jest to uzasadnione lokalnymi warunkami 
hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczn� 
ochron� ujmowanej wody. 
Obszary ochronne zbiorników wód �ródl�dowych, stanowi� obszary, na których 
obowi�zuj� zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie u�ytkowania gruntów lub 
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korzystania z wody w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacj�. 
Na terenie województwa ustanowionych zostało 29 stref ochrony po�redniej, głównie 
dla uj�� wód podziemnych. Proponowanych do ustanowienia jest kolejnych 16, w 
tym: 14 dla uj�� wód podziemnych oraz 2 dla uj�� wód powierzchniowych: „Kozłowa 
Góra" i „Goczałkowice-Strumie�". 
- ochrona złó� kopalin 

   W my�l ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. 62/2001, 
poz.627) zło�a kopalin podlegaj� ochronie polegaj�cej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym 
kopalin towarzysz�cych. 
Na terenie województwa wyst�puj� ró�norodne udokumentowane zło�a surowców 
mineralnych, które podlegaj� ochronie przed zainwestowaniem. Ograniczeniom          
w u�ytkowaniu i zagospodarowaniu podlegaj�  zło�a eksploatowane poło�one w 
zasi�gu wyznaczonych obszarów i terenów górniczych. Dotyczy to eksploatacji złó�, 
tj.: w�gla kamiennego, piasków podsadzkowych, wód leczniczych, kopalin 
leczniczych, gazu ziemnego, metanu, wapieni, piaskowców. 
 Udokumentowane zło�a stanowi� jednocze�nie baz� surowcow� dla dalszego 
rozwoju górnictwa oraz podnosz� warto�� gospodarcz� tych terenów, z drugiej 
strony stanowi� potencjalne �ródła dalszej dewastacji i degradacji �rodowiska. 
Eksploatacja surowców mineralnych najwi�ksze konflikty powoduje na obszarach 
chronionych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz terenach 
zurbanizowanych. Zło�a udokumentowane s� na terenie wi�kszo�ci parków 
krajobrazowych.  
 
- obszary ochrony uzdrowiskowej 

    Zarz�dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. (M.P. 
z 11 sierpnia 1967 r.) za uzdrowiska z dniem 1 stycznia 1967 r. uznane zostały 3 
miejscowo�ci na terenie województwa �l�skiego: Goczałkowice Zdrój, Ustro� i 
Jastrz�bie Zdrój. �rodowisko przyrodnicze uzdrowisk wymaga szczególnej ochrony 
przed degradacj�. O walorach leczniczych decyduj� nie tylko substancje lecznicze 
ale równie� i warunki przyrodniczo-klimatyczne, czyste powietrze, wody, szata 
ro�linna, mikroklimat i walory krajobrazowe. Warunki niezb�dne dla prowadzenia i 
rozwijania lecznictwa uzdrowiskowego okre�la ustanowiony statut uzdrowiska. 
Na terenie województwa �l�skiego ustanowione statuty posiadaj� tylko 2 uzdrowiska: 
Goczałkowice Zdrój - Uchwała nr XVIII/89/72 WRN w Katowicach z dnia 23 czerwca 
1972 r.(Dz. Urz�d. WRN w Katowicach nr 10/72 poz. 70) oraz  
Ustro� - Uchwała nr XVIII/90/72 WRN w Katowicach z dnia 23 czerwca 1972 r. (Dz. 
Urz�d. WRN w Katowicach nr 10/72 poz. 71). 
Statuty w/w uzdrowisk okre�laj�: granice uzdrowisk, obszary ochrony uzdrowiskowej 
A, B i C, i rygory obowi�zuj�ce w obr�bie wyznaczonych stref. 
 
 
 
 
7.3. Obszary i obiekty o walorach przyrodniczych nie obj�te ochron	 
 

Mimo najwi�kszych przekształce� wyst�puj�cych na terenie województwa, 
istnieje tu jeszcze szereg cennych pod wzgl�dem przyrodniczym obszarów 
zasługuj�cych na zachowanie i obj�cie ochron� prawn�. Nale�� do nich zarówno 
enklawy przyrody o prawie naturalnym charakterze rozrzucone na terenie 
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województwa jak równie� i warto�ciowe obszary pochodzenia antropogenicznego - 
zbiorniki wodne powstałe na terenach byłych glinianek i piaskowni, nieczynne 
kamieniołomy oraz zwałowiska, stanowi�ce ostoje wielu rzadkich i chronionych 
gatunków ro�lin. Interesuj�ce pod wzgl�dem geologicznym s� równie� dobrze 
zachowane odkrywki z profilami geologicznymi, jaskinie i osta�ce skalne. 

 
Wyrazem troski o zachowanie cennych fragmentów przyrody s� propozycje 
poddania pod ochron� kolejnych terenów. Wynika to zarówno z opracowanych 
„Studiów uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin”, jak 
równie�         z wykonanych dokumentacji projektowych oraz waloryzacji terenów 
m.in.: 
dokumentacji dla utworzenia Jurajskiego Parku Narodowego, Pszczy�skiego Parku 
Krajobrazowego, waloryzacji szaty ro�linnej i krajobrazu województwa bielskiego,  
waloryzacji przyrodniczej miasta Katowic, projektu docelowej sieci rezerwatów 
przyrody na' gruntach b�d�cych w Zarz�dzie Lasów Pa�stwowych. 
Propozycje dotycz� wprowadzenia wi�kszo�ci form ochrony przyrody wskazywanych 
w ustawie o ochronie przyrody, a w szczególno�ci parkach krajobrazowych, u�ytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych. 
 
 
 
7.4. Ekologiczny system obszarów chronionych  
 

Województwo �l�skie poło�one jest w zasi�gu 4 bioregionów: Karpat 
Zachodnich, Kotlin Podgórskich, Wy�yn �rodkowoeuropejskich i Ni�u 
�rodkowoeuropejskiego. To przej�ciowe poło�enie decyduje o kierunkach, 
charakterze oraz zasi�gu jego powi�za� przyrodniczych (zasilaniu) z najbli�szym 
otoczeniem w zakresie przepływu informacji biologicznej oraz decyduje o 
bioró�norodno�ci terenów. 
W obr�bie województwa wyst�puj� obszary b�d�ce regionalnymi i 
ponadregionalnymi biocentrami przyrody, powi�zanymi korytarzami ekologicznymi w 
skali ponadregionalnej, regionalnej i lokalnej. 

Na wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody i krajobrazu na terenie województwa 
składaj� si�: 
• kilkadziesi�t rezerwatów przyrody ustanowionych dla ochrony najcenniejszych 

elementów flory i fauny regionu,  
• 8 parków krajobrazowych: „Orlich Gniazd", „Stawki", „Zał�cza�ski Park 

Krajobrazowy" (fragment w granicach województwa), Park Krajobrazowy „Lasy 
Nad Górn� Liswart�", Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich", Park Krajobrazowy Beskidu �l�skiego, Park Krajobrazowy Beskidu 
Małego (fragment w granicach województwa) oraz 	ywiecki Park Krajobrazowy, 

• obszary chronionego krajobrazu - ł�cznie z otulinami parków krajobrazowych 
kilkana�cie obiektów; 

• korytarze ekologiczne. 

Głównymi korytarzami b�d�cymi osiami ekologicznymi województwa �l�skiego s� 
doliny rzek: Odry, Wisły i Warty. Wzdłu� nich odbywa si� przemieszczanie materii        
i przepływ energii. 
Wa�nymi korytarzami ekologicznymi umo�liwiaj�cymi przemieszczanie organizmów 
drog� l�dow� s� równie� korytarze: Lasy Lublinieckie - Wy�yna �l�ska, Lasy 
Lublinieckie - Wy�yna Krakowsko-Cz�stochowska, Lasy Kobiórskie - Lasy Rudzkie, 
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Lasy Kobiórskie - Lasy Murckowskie. 
 
 
 
 
 
 
 
7.5. Zagro�enia obszarów chronionych 
 
7.5.1. Zagro�enia istniej�ce 
 
           Wymienione obszary i obiekty prawnie chronione nie tworz� powi�zanego 
systemu, który winien stanowi� „układ przestrzenny wzajemnie uzupełniaj�cych si� 
form ochrony przyrody, ł�czonych korytarzami ekologicznymi” (art. 13 ust. 2 ustawy 
o ochronie przyrody). 
Fakt ten stanowi jedno z głównych zagro�e� wynikaj�cych z braku ci�gło�ci 
obszarów przyrodniczo cennych pozbawionych wzajemnego zasilania biotycznego i 
migracji gatunków. 
Inne zagro�enia maj� charakter lokalny i zwi�zane s� z antropopresj� na obszary 
obj�te ochron� w postaci parków krajobrazowych. 

W obszarze „Beskidzkich Parków Krajobrazowych” s� to m.in.: 
• masowa turystyka, w tym zwłaszcza wypoczynek cotygodniowy 
• post�puj�ca urbanizacja i rozbudowa sieci transportowej 
• niekontrolowany („dziki”) rozwój budownictwa rekreacyjnego (letniskowego) 
• rozwój narciarstwa zjazdowego w szczytowych partiach Beskidu 	ywieckiego 

(Pilsko) i �l�skiego. 

W obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych s� to m.in.: 
• presja funkcji mieszkaniowej i turystycznej 
• nierozwi�zane problemy gospodarki wodno - �ciekowej. 
 
 
 
7.5.2. Zagro�enia potencjalne 
 
          Zagro�enia potencjalne dla obszarów chronionych wi��� si� przede 
wszystkim z przewidywan� realizacj� magistrali komunikacyjnych drogowych i 
kolejowych. 

Najwy�szy stopie� konfliktowo�ci powodowa� b�dzie m.in. budowa: 
• autostrady A1 na odcinkach: 

- mi�dzy  Wo�nikami a O�arowicami (przeci�cie biocentrów  i ostoi Natura 2000) 
- mi�dzy Tarnowskimi Górami a Bytomiem (przeci�cie wysp ekologicznych i ostoi 

Natura 2000) 
- mi�dzy 	orami a Mikołowem (przeci�cie Parku Krajobrazowego „Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”) 
• drogi ekspresowej S-11 na odcinkach: 

- mi�dzy Lubli�cem a Tarnowskimi Górami (przeci�cie biocentrów i ostoi Natura 
2000) 
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- mi�dzy Zawierciem a Szczekocinami (przeci�cie Jurajskich Parków 
Krajobrazowych) 

• drogi ekspresowej S-1 na odcinkach mi�dzy Imielinem a Wilamowicami 
(przeci�cie korytarza ekologicznego rzeki Wisły i ostoi Natura 2000) 

• drogi ekspresowej S-69 na odcinku mi�dzy 	ywcem a Zwardoniem (kolizja z 
Parkiem Krajobrazowym Beskidu �l�skiego i 	ywieckim Parkiem 
Krajobrazowym) 

• rozbudowa i budowa linii (AGC) E-65 relacji Warszawa - Katowice - Zebrzydowice 
- Praga/Wiede� według wariantu „tranzytowego” na odcinku mi�dzy Tychami           
a Pszczyn� (przeci�cie biocentrów). 

 
8. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY  �RODOWISKA  USTANOWIONYCH 

NA SZCZEBLU MI�DZYNARODOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM ORAZ 
SPOSOBY   W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY �RODOWISKOWE 
ZOSTAŁY UWZGL�DNIONE W ZAPISACH PLANU 

 
Podstawowymi dokumentami okre�laj�cymi cele i zasady trwałego, stabilnego 

i zrównowa�onego rozwoju kraju dla osi�gni�cia ładu społecznego, ekonomicznego, 
ekologicznego i przestrzennego s�: 

 
1.  Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (lipiec 2001 r.) 
2.  II Polityka ekologiczna pa�stwa (2001 r.) 
3. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównowa�onego rozwoju      

(2000 r.) 
4. Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2003 - 2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy 

na lata 2007 - 2010 (2003 r.) 

a na szczeblu regionalnym: 
5. Strategia Rozwoju Województwa �l�skiego na lata 2000 - 2015 (2000 r.) 

 
Wymienione strategiczne dokumenty uwzgl�dniaj� wytyczne dla globalnego 

zrównowa�onego rozwoju zawarte w ratyfikowanej przez Rzeczpospolit� Polsk� 
Deklaracji z Rio oraz Agendzie 21 (czerwiec 1992r.). 
 Innymi dokumentami rangi mi�dzynarodowej o charakterze przestrzennym, 
stanowi�cymi podstaw� do formułowania celów ochrony �rodowiska w programach 
krajowych s� konwencje mi�dzynarodowe, sygnowane przez stron� polsk�,              
m.in.: 
• Konwencja Ramsarska o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami           

w Pary�u (1982r.) i Regina (1987r.) 
• Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległo�ci z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo) 
• Konwencja Berne�ska o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk 

naturalnych z 1979r. 
• Protokół Montrealski w sprawie substancji zuba�aj�cych warstw� ozonow�              

z 1987r. wraz z poprawkami londy�skim (1990r.), wiede�skimi (1992r.) 
• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de 

Janeiro, 1992r. 
• Konwencja ONZ o ochronie ró�norodno�ci biologicznej z Rio de Janeiro, 1992r. 
• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 

1997r. wraz z Protokołem. 
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 Strategiczne dokumenty krajowe, uwzgl�dniaj�c zawarte w konwencjach 
mi�dzynarodowych prawa i obowi�zki pa�stw i obywateli wobec �rodowiska 
naturalnego, konkretyzuj� cele ochrony �rodowiska nast�puj�co: 
 
1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - wa�niejsze cele           

i zadania to: 
• zachowanie zgodno�ci: 

- charakteru i struktury zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami 
�rodowiska przyrodniczego 

- poziomu i intensywno�ci zagospodarowania z naturalna chłonno�ci� 
�rodowiska oraz jego odporno�ci� na degradacj� 

• eksponowanie warto�ci krajobrazowych i ich harmonizowanie z 
zagospodarowaniem  

• ochrona zasobów wodnych poprzez: 
    - prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach zasobnych w czyste wody 

- wprowadzenie szczególnych zasad ochrony �rodowiska w regionach 
�ródliskowych oraz obszarach alimentacji wód podziemnych 

- zachowanie nieuregulowanych rzek, których funkcje przyrodnicze nie uległy 
dewastacji 

• ochrona dolin rzecznych reprezentuj�cych bogactwo przyrody oraz 
spełniaj�cych funkcje korytarzy ekologicznych jezior, oczek wodnych i terenów 
wodno-błotnych 

• tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewn�trz i wokół 
miast oraz zagospodarowanych terenów rekreacyjnych 

• zahamowanie procesów degradacji oraz przywrócenie warto�ci �rodowiska 
przyrodniczego na obszarach o szczególnym jego zniszczeniu lub zubo�eniu 
przez urbanizacj�, przemysł, górnictwo, melioracje osuszaj�ce oraz regulacje 
rzek 

• okre�lenie obszarów wymagaj�cych odbudowy systemów ekologicznych oraz 
ograniczenia działalno�ci inwestycyjnej i gospodarczej 

• okre�lenie złó� surowców mineralnych, których eksploatacja nie mo�e by� 
uruchomiona, je�eli mo�e narusza� inne zasoby przyrody, istotne cz��ci lub 
cało�� systemu ekologicznego 

• uwzgl�dnienie ekologicznych podstaw polityki przestrzennej w stosunku do 
transportu poprzez: 
- wskazanie obszarów do preferencji pro�rodowiskowego transportu i nasycenie 

odpowiednim transportem obszarów o szczególnych walorach społecznych 
(strefy ruchu turystycznego i rekreacyjnego, obszary uzdrowiskowe, obszary 
przyrodnicze wra�liwe na zanieczyszczenia spalinami) 

- realizacje na przebiegu korytarzy ekologicznych przepustów drogowych 
umo�liwiaj�cych migracje fauny 

-  odpowiednie trasowanie autostrad z omini�ciem obszarów o cennych 
walorach przyrodniczych 

- dostosowanie „zielonej obudowy" autostrad do regionalnych cech 
ekologicznych i krajobrazowych przyrody 

• stopniowe rozszerzanie i utrwalania dobrej kondycji ekologicznej obszarów         
o walorach przyrodniczych obj�tych ochron� prawn�  

• powszechne i współzale�ne uwzgl�dnienie uwarunkowa� przyrodniczych              
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz programach 
przedsi�wzi�� publicznych o znaczeniu ponadlokalnym 

• promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dziedzinach i 



 72

obszarach (ekoturystyka, ekorolnictwo, ekosadownictwo) 
• zlikwidowanie zagro�enia ekologicznego w obszarach o przekroczonych 

normach zanieczyszcze� 
• ochrona ró�norodno�ci biologicznej obszarów niezdegradowanych, które 

stanowi� główny potencjał przyrodniczy kraju m. in. poprzez:  
 - utworzenie krajowej sieci ekologicznej ECONET powi�zanej z systemem  

 europejskim - korytarze ekologiczne m,in. Odry, Wisły, Warty oraz obszary  
w�złowe o wysokim stopniu ró�norodno�ci biologicznej, krajobrazowej i 
korzystnych uwarunkowaniach dla zachowania siedlisk o znaczeniu krajowym         
i europejskim 

 - utworzenie polskiego systemu ekologicznego i wł�czenie go do europejskiej  
   sieci obszarów chronionych NATURA 2000 
• rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych 
• ustanowienie obowi�zkowej komasacji gruntów realizowanej w oparciu o pomoc 

pa�stwa, podporz�dkowanej działalno�ci przeciwerozyjnej na najlepszych 
glebach oraz najbardziej podatnych na erozj� wodn� lub podj�cie innych 
skutecznych �rodków gwarantuj�cych odpowiednie ich zabezpieczenie przed 
erozj� 

• opracowanie map akustycznych, głównie dla aglomeracji powy�ej 250 tys. 
mieszka�ców wraz z programami ochrony �rodowiska przed hałasem dla 
terenów, na których dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony 

• zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich 
walorach krajobrazowych 

• ochrona jako „dziedzictwa ludzko�ci" zanikaj�cych krajobrazów (mozaiki 
ekosystemów le�nych, ł�kowych, polnych oraz zwi�zanych z osadnictwem), 
ukształtowanych w historycznym procesie harmonijnego współdziałania 
przyrody i człowieka 

•  wyznaczenie obszarów u�ytkowanych rolniczo o unikatowych walorach 
przyrodniczych oraz opracowanie zasad ich u�ytkowania 

• priorytetowe traktowanie tworzenia korytarzy ekologicznych w trakcie realizacji 
programów zwi�kszania lesisto�ci 

• wykluczenie eksploatacji złó� torfu na torfowiskach wysokich i przej�ciowych, 
• ochrona i wykorzystanie rodzimej ró�norodno�ci biologicznej w programach 

rekultywacji obszarów zdegradowanych działalno�ci� gospodarcz� 
 
 
2. II Polityka ekologiczna pa�stwa - wyró�nione cele ochrony �rodowiska obejmuj� 

m. in. 
• zapewnienie bezpiecze�stwa ekologicznego kraju w warunkach 

zrównowa�onego rozwoju 
• zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne 

wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla �rodowiska ko�cowe 
unieszkodliwianie odpadów 

• likwidacj� zanieczyszcze� u �ródła, ograniczenie emisji pyłowej, gazowej i 
gazów cieplarnianych do wielko�ci wynikaj�cych z przepisów i zobowi�za� 
mi�dzynarodowych oraz wprowadzanie norm emisyjnych i produktowych w 
gospodarce 

• racjonalizacj� i modernizacj� gospodarki energetycznej 
• zmniejszenie uci��liwo�ci transportu, w szczególno�ci drogowego na terenach 

zamieszkania. 
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3. Długookresowa strategia trwałego i zrównowa�onego rozwoju Polski do roku 2025 

- głównym celem strategii jest stworzenie warunków dla stymulowania rozwoju, 
sprzyjaj�cych sukcesywnemu eliminowaniu procesów i działa� gospodarczych 
szkodliwych dla �rodowiska i zdrowia ludzi, promowaniu sposobów 
gospodarowania przyjaznych dla �rodowiska oraz przywracaniu równowagi na 
obszarach dewastacji i degradacji przyrodniczej; w�ród głównych zało�e� 
rozwojowych strategia zakłada utrzymanie wzrostu gospodarczego w powi�zaniu 
ze zdecydowanym wzrostem efektywno�ci wykorzystania surowców, paliw oraz 
zasobów przyrody oraz zapewnieniem bezpiecze�stwa ekologicznego kraju; w 
wymiarze ekologicznym strategia wskazuje na konieczno��: 
• uwzgl�dnienia w planach zagospodarowania przestrzennego (w tym w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa) elementów ochrony 
�rodowiska, ochrony ró�norodno�ci biologicznej i pomników natury 

• pomocy pa�stwa dla działalno�ci proekologicznej, rekultywacji terenów i 
zasobów ska�onych, dla czynnej ochrony �rodowiska i ró�norodno�ci 
biologicznej 

• przestrzeganie prawa ekologicznego krajowego i mi�dzynarodowego przez 
wszystkie podmioty 

• zapewnienie równego dost�pu do �rodowiska i jego zasobów 
• zapewnienie konkurencyjno�ci wykorzystania zasobów odnawialnych i 

recyklingu surowców 
•  zapewnienie swobodnego transferu technologicznego i inwestycji 

proekologicznych 
• uwzgl�dnienie zagadnie� �rodowiskowych w opracowywanych politykach i 

programach sektorowych szczebla krajowego i regionalnego. 
 

4. Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2003 - 2006 z uwzgl�dnieniem perspektywy 
na lata 2007 - 2010 okre�la cele �redniookresowe do 2010 r. i zadania na lata 
2003 - 2006 m.in. dla: 
• ochrony przyrody i krajobrazu 
• ochrony i zrównowa�onego rozwoju lasów 
• ochrony gleb 
• ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych 
• biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie 
• materiałochłonno�ci, wodochłonno�ci, energochłonno�ci i odpadowo�ci 

gospodarki 
• wykorzystania energii odnawialnej 
• kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzi� 
• jako�ci wód, zanieczyszcze� powietrza, gospodarki odpadami, chemikalii              

w �rodowisku, oddziaływania hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych, 
powa�nych awarii przemysłowych 

• przeciwdziałania zmianom klimatu. 
 

5. Strategia rozwoju województwa �l�skiego na lata 2000 - 2015 ustala jednym             
z priorytetów rozwoju województwa �l�skiego: 
 - PRIORYTET „F” - Poprawa jako�ci �rodowiska przyrodniczego i kulturowego,         

w tym zwi�kszenie atrakcyjno�ci terenu. 
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      W ramach priorytetu realizowane b�d� cele strategiczne: 
C1 - Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych 
C2 - Uporz�dkowanie i wdro�enie systemu gospodarki odpadami 
C3 - Polepszenie jako�ci powietrza 
C4 - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych 
C5 - Zagospodarowanie centrów miast 
C6 - Przebudowa starych dzielnic zdegradowanych lub przeludnionych 
C7 - Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych 
C8 - Kształtowanie o�rodków wiejskich. 

 
 
 
Opisane cele ochrony �rodowiska ustanowione w dokumentach 

mi�dzynarodowych, krajowych i regionalnych znalazły swoje  odzwierciedlenie w 
projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego i zostały dostosowane do 
specyfiki województwa �l�skiego.  

Spójno�� celów strategicznych zainicjowana została na etapie formułowania 
celu generalnego. Cel ten rozumiany jako tworzenie warunków do kształtowania 
harmonijnej struktury przestrzennej sprzyjaj�cej wszechstronnemu rozwojowi 
województwa jest zgodny z głównymi celami okre�lonymi we wszystkich 
wymienionych dokumentach nadrz�dnych. 
 
Bardziej szczegółowo zasady polityki ekologicznej okre�lone w tych dokumentach 
uwzgl�dniono tak�e w pozostałych „celach polityki przestrzennej”, zwłaszcza w 
celach nr:    I.  Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 

   III. Ochrona zasobów �rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów 
chronionych i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 

   IV. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury ( patrz tablica 8.1.) 
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Tablica 8.1. Powi	zanie celów ochrony �rodowiska przyj�tych w projekcie Planu          

zagospodarowania przestrzennego województwa z celami Strategii           
Województwa i innymi dokumentami strategicznymi 

 
 

Cele  
polityki przestrzennej 

 
Kierunki polityki przestrzennej - 

Działania (wybrane) 

Cele  
Strategii 

Województw
a 

 
Inne 

dokumenty 

 
III. Ochrona 

zasobów �rodowiska, 
wzmocnienie systemu 
obszarów chronionych  
i wielofunkcyjny rozwój 
terenów otwartych 

1. ochrona powietrza atmosferycznego: 
- redukcja emisji komunikacyjnej, 

przemysłowej i komunalnej 
- zmiana struktury energetycznej 
- wprowadzenie energii ze �ródeł 

odnawialnych 
- realizacja programów ochrony powietrza            

w strefach o przekroczonych poziomach 
st��e� pyłu zawieszonego (Aglomeracja 
Górno�l�ska, Aglomeracja Cz�stochowska, 
Bielsko-Biała - miasto) 

 
 
 

FC3 

II PEP 
PEP1 
II Protokół 

Siarkowy 
Protokół            
z Kioto 

 
 
 

III. 

2. ochrona zasobów wód powierzchniowych 
3. i podziemnych 

- ochrona Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych 

- uregulowanie gospodarki �ciekowej i 
gospodarki odpadami 

- respektowanie stref ochronnych uj�� wód 
podziemnych i powierzchniowych 

 
 

FC1 

FC2 
 

 

II PEP 
KPPZK 
PEP1 

 
 
 

III. 

4. ochrona powierzchni ziemi i gleby: 
- rekultywacja terenów zdegradowanych                

i zanieczyszczonych w wyniku działalno�ci 
przemysłowej i górnictwa 

 
FC4 

 

 
PEP1 
KPPZK 
 

 5. ochrona gleb o najwy�szej warto�ci 
bonitacyjnej: 

- zapobieganie nieuzasadnionemu 
przeznaczania na cele nierolnicze 

- utrzymanie jako�ci na poziomie wymaganych 
standardów 

 
 

FC8 
 

 
 
PEP1 
KPPZK 
 

 
 
 

III. 

6. ochrona walorów leczniczych 
miejscowo�ci uzdrowiskowych i 
racjonalna gospodarka ich zasobami: 

- zagospodarowanie terenów uzdrowiskowych, 
w tym zieleni urz�dzonej 

- rozbudowa bazy turystyki zdrowotnej              
w strefach B i C 

- wykorzystanie zasobów wód termalnych, 
leczniczych i mineralnych 

 
 
 
 

•  

 
 
 
 
KPPZK 
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I. Dynamizacja 

i restrukturyzacja 
przestrzeni 
województwa 

 
III. 

7. ochrona terenów wzdłu� cieków, ochrona 
przed powodzi�: 

- ochrona biologiczna i poprawa stanu 
ekologicznego 

- zakaz zabudowy terenów zalewowych 
- sukcesywne przenoszenie zabudowy 

istniej�cej 
- realizacja zabezpiecze� 

przeciwpowodziowych 

 
 
 

FC1 
 

 
 
II PEP 
PEP1 
KPPZK 
 

 
 

III. 

8. ochrona terenów le�nych: 
- ograniczenie przeznaczania gruntów le�nych 

pod zainwestowanie 
- przebudowa drzewostanów dla zwi�kszenia 

ró�norodno�ci gatunkowej, ró�nowiekowo�ci 
i poprawy stanu zdrowotnego 

 
 

FC7 
 

 
 
II PEP 
PEP1 
 

 
 

III. 

9. ochrona krajobrazu: 
- zachowanie warto�ci kulturowych oraz 

charakterystycznych krajobrazów 
- obj�cie ochron� historycznych kompozycji 

oraz układów ruralistycznych 

 
 
 

FC5 
 

 
 
 
KPPZK 

 
 
 

III. 

10. ochrona kopalin: 
- racjonalne gospodarowanie zasobami               

i kompleksowe wykorzystanie 
- ochrona udokumentowanych złó� przed 

zainwestowaniem 
- ograniczenie działalno�ci górnictwa 

odkrywkowego do złó� mało konfliktowych 

 
 
 

•  

 
 
II PEP 
PEP1 
KPPZK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 

11. ochrona zwierz�t i ro�lin, ochrona 
bioró�norodno�ci: 

- utrzymanie i wzmocnienie korytarzy 
ekologicznych o znaczeniu 
ponadregionalnym 

- utrzymanie powi�za� ekologicznych i 
przeciwdziałanie degradacji struktury 
ekologicznej 

- ustanowienie prawnych form ochrony dla 
cennych przyrodniczo obszarów i obiektów 

- prowadzenie proekologicznej polityki w 
zakresie u�ytkowania i zagospodarowania 
obszarów w oparciu o miejscowe planowanie 
przestrzenne 

- utrzymanie istniej�cych obszarów                      
i obiektów obj�tych prawnymi formami 
ochrony przyrody oraz ochron� lasów 
tworz�cych Le�ny Kompleks Promocyjny 

- zalesienia, zadrzewienia lub tworzenie 
skupie� ro�linno�ci i sieci powi�za� mi�dzy 
kompleksami le�nymi 

- tworzenie miejsc dla upraw ro�lin do celów 
dydaktycznych i naukowo - badawczych 
(ogrody botaniczne) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FC7 
 

 
 
 
 
 
 
 
II PEP 
PEP1 
KPPZK 
NATURA 

2000 
dyrektywy: 
79/409/EWG 
92/43/EWG 

 
III. 

IV. Rozwój 
ponadlokalnych 
systemów 
infrastruktury 

12. ochrona przed hałasem: 
- systematyczna poprawa klimatu 

akustycznego 
- wielofunkcyjny rozwój obszarów chronionych 

akustycznie 

 
 

•  

 
II PEP 
KPPZK 
PEP1 
 

 
 

III. 
IV. 

13. ochrona przed polami  
elektromagnetycznymi: 

- wyznaczanie terenów mieszkaniowych               
i miejsc dost�pnych dla ludno�ci poza 
strefami uci��liwo�ci urz�dze� i sieci 

 
 

•  

 
 
II PEP 
PEP1 
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elektroenergetycznych (przede wszystkim 
linie                   i stacje elektroenergetyczne 
o napi�ciach znamionowych 110kV ÷ 400kV) 

 
Obja�nienia skrótów: 
II PEP   - II Polityka ekologiczna pa�stwa 
PEP1     - Polityka ekologiczna pa�stwa na lata 2003 …2010 
KPPZK  - Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 
 
 
 
 
 
 
9. ANALIZA I OCENA STANU �RODOWISKA NA OBSZARACH OBJ�TYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZ�CYM ODDZIAŁYWANIEM INWESTYCJI 
PONADLOKALNYCH, KTÓRYCH REALIZACJA MO�E PROWADZI DO 
TRWAŁYCH PRZEKSZTAŁCE� W �RODOWISKU 

 
 
 Narz�dziami realizacji planu s� zadania celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym. Przyj�to, �e wszystkie obszary na których przewiduje si� realizacj� 
tych zada�, s� rejonami wyst�powania przekształce� i zmian w �rodowisku. 
 
Trwałe przekształcenia i zmiany w �rodowisku mog� mie� charakter korzystny, 
niekorzystny b�d� oboj�tny; mog� wyst�powa� w ró�nej skali i o ró�nym nat��eniu, 
zasi�gu przestrzennym i odwracalno�ci zjawisk. 
Do zada� mog�cych wywoła� znacz�ce oddziaływanie na �rodowisko zaliczono 
zadania z zakresu: 
- ochrony �rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego słu��ce 

kształtowaniu regionalnego systemu obszarów chronionych, 
- zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinach Odry i Wisły oraz w ich 

zlewniach, 
- gospodarki odpadami, a szczególnie systemów zagospodarowania odpadów 

stałych i niebezpiecznych, 
- rozwoju infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, kolejowej, lotniczej i transportu 

wodnego, infrastruktury technicznej, a szczególnie energetyki i gospodarki 
�ciekowej, 

- rozwoju obszarów metropolitalnych. 
 
 
 
9.1. Zadania, w tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym  

umieszczone w projekcie planu 
 

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
umieszczono te zadania i inwestycje  celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 
a których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym , które zostały ustalone i przyj�te  w odpowiednich dokumentach 
przez wła�ciwe organy i instytucje. Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa nie jest aktem prawa miejscowego i nie narusza w tym zakresie 
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uprawnie� gmin. Art. 44 ustawy mówi, �e ustalenia planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa wprowadza si� do planu miejscowego po uprzednim 
uzgodnieniu terminu i warunków ich realizacji. Uzgodnienie to przeprowadza 
marszałek województwa z wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta.            

 
Wykaz zada� i inwestycji celu publicznego przedstawiony w formie tabelarycznej, 
obejmuje te zadania, dla których konieczne jest okre�lenie sposobów 
zagospodarowania i warunków zabudowy, a zatem s� to zadania o charakterze 
inwestycyjnym. 
 

 

 

 
 

ZADANIA O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, UWZGL
DNIONE  
W DOKUMENTACH PRZYJ
TYCH PRZEZ SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,  

RAD
 MINISTRÓW, WŁA�CIWEGO MINISTRA I SEJMIK WOJEWÓDZTWA  
- zapisane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

 
Nr  

zadania/ 
inwestyc

ji  
na mapie 

 

Nazwa zadania / inwestycji 

 

Lokalizacja 

 
Wpływ na 
�rodowisko 

Trwałe  
zagro�enie  

komponentów 
�rodowiska 

1 Budowa autostrady A1 (Gda�sk) - Cz�stochowa - Gliwice - 
(Ostrawa) 

Z Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K, N 

2/5 Zako�czenie budowy autostrady A4 odc. Nogawczyce - Murckowska Z Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K, N 

3 
3/6 

 
 

3/4 

Budowa dróg ekspresowych nr: 
- S1  
- S11  
 
- S69  
- S78 

Pyrzowice - D�browa Górnicza -  
Bielsko - Cieszyn - (Brno),  
Lubliniec - Tarnowskie Góry -  
(w�zeł „Pyrzowice”) 
Bielsko-B. - Zwardo� - (Bratysława)  
(w�zeł „Pyrzowice”) - Siewierz - 
Szczekociny - (J�drzejów) 

Z Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K, N 

4 Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935 Racibórz – Pszczyna  M. Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K 

5 Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 933 Rydułtowy – Jastrz�bie  M. Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K 

6 Modernizacja (przebudowa, budowa nowych 
odcinków) dróg krajowych nr:  

-  46  
-  52 
-  78 

 
 
(Opole)- Cz�stochowa- Szczekociny 
Bielsko Biała -  ( Kraków) 
Siewierz - Zawiercie - (J�drzejów) 

 
Z 

Z, G, Wp. P.,A, F, 
E, K, N 

7 Budowa obwodnicy na drodze 941 Ustro� - Wisła M. Z, Ww, Wp, P., A, 
F, E, K 

8/8 Budowa Drogowej Trasy �rednicowej Ruda �l�ska - Zabrze - Gliwice  M. A, 
9 Rozbudowa MPL „Katowice” Pyrzowice Z Z, G, Wp., Ww, 

P,A, F, E, K, N, 
10 Budowa Centrum Logistycznego wraz z 

przebudow� infrastruktury obsługuj�cej 
Pyrzowice  
Sławków 

M. Z, A, F, K, 

11/9 Modernizacja linii tramwajowych,  

w tym Katowice-Bytom 
Aglomeracja Górno�l�ska 
Katowice - Bytom 

M. A, 

12 Modernizacja  linii kolejowych,  
w tym Warszawa -Katowice -Wiede� 

(Warszawa) - CMK - Zawiercie - 
Katowice - Zebrzydowice - (Wiede�) 

Z A, F, E, K, N, 

13/3 Modernizacja �luz Kanału Gliwickiego  Rudziniec, Dzier�no, Łab�dy Z Ww, Wp, F, E, N, 
14 Budowa Kanału Odra – Dunaj Powiat raciborski Z Ww, Wp, F, E, K, 

N, 
15 Budowa zbiornika „Ku�nica War��y�ska” Siewierz, D�browa Górnicza Z Ww, Wp, F, E, N, 
16 Budowa gazoci�gu wysokopr��nego �r. 700 Komorzno - Tworze� M. N, 
17 Budowa gazoci�gów wysokopr��nych �r. 500 Bobry - Cz�stochowa 

Lubliniec - Cz�stochowa 
M. N, 

18 Budowa ruroci�gu paliwowego  Boronów - (Trzebinia) Z G, Ww, Wp, N,  
19/11 Budowa Muzeum �l�skiego Katowice M. A, 

20 Budowa �l�skiego Ogrodu Botanicznego∗ Mikołów M. F, E, N, 
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21/10 Przebudowa Wojewódzkiego O�rodka Sportu  
i Rekreacji „Stadion �l�ski” 

Chorzów M. P., A, N, 

22 Modernizacja Wojewódzkiej Hali Widowiskowo 
– Sportowej „Spodek” 

Katowice M. A, N, 

23 Modernizacja Wojewódzkiego Parku Kultury    
i Wypoczynku im. Jerzego Zi�tka 

Katowice - Chorzów M. E, F, N, 

24 Budowa regionalnych obiektów gospodarki 
odpadami  

Gm. Poczesna, Siemianowice 
�l�skie, Knurów, Tychy, Jastrz�bie 
Zdrój, 	ywiec  

Z Z, R, G, Ww, Wp, 
P., A, F, E,K, N, 

25/1 Budowa Zbiornika Racibórz  Racibórz, Kornowac, Krzy�anowice, 
Lubomia, Gorzyce 

Z Ww, Wp, F, E, K, 
N, 

26 Utworzenie �l�skiego Centrum Edukacji 
Regionalnej  

Kosz�cin M.  

•/2 Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie 
płyn�cej i w dorzeczu Warty 
Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu 
Odry wraz z Wart� 

dorzecze Odry wraz z Wart� M Ww, Wp, F, E, K, 
N, 

•/7 Drogowe Przej�cie Graniczne Zwardo� - Myto M. Z, Wp, A, P., F, E, 
K, N, 

Obja�nienia do tabeli:  

kolumna 2 i 3: nazwa zadania i lokalizacja jak w rozdziale III. 2. Sposoby realizacji 
planu - narz�dzia realizacji planu  „Planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa �l�skiego”, 

kolumna 4: przyj�te oznaczenia wpływu na �rodowisko ustalono w oparciu o kryteria 
zawarte w rozporz�dzeniu okre�laj�cym rodzaje przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co 
oddziaływa� na �rodowisko (Dz.U.02.179.1490): Z - przedsi�wzi�cie znacz�co 
wpływaj�ce na �rodowisko, dla którego sporz�dzenie raportu oddziaływania jest 
obligatoryjne, M. - przedsi�wzi�cie mog�ce znacz�co wpływa� na �rodowisko, dla 
którego sporz�dzenie raportu oddziaływania mo�e by� wymagane, 

kolumna 5: przyj�te oznaczenia dla okre�lenia skutków realizacji (trwałe 
przekształcenia) przedsi�wzi�� na poszczególne składowe �rodowiska: Z - 
powierzchni� ziemi, R - kopaliny, G - gleby, Ww - wody powierzchniowe, Wp - wody 
podziemne, P. - jako�� powietrza, A - klimat akustyczny, F - �wiat ro�lin i zwierz�t, E 
- ekosystemy,           K - krajobraz oraz N - mo�liwo�� wyst�pienia nadzwyczajnych 
zagro�e�. 
 

 

 

9.2. Charakter potencjalnych przekształce� i zmian w �rodowisku 
 

Stopie� potencjalnych oddziaływa� na �rodowisko jest zró�nicowany. Efektem 
wdra�ania działa� okre�lonych w zadaniach zawartych w zapisach planu jest 
wyst�pienie korzystnych (prowadz�cych do odbudowy, wzbogacenia systemu), 
minimalnych (mało istotnych) lub negatywnych (prowadz�cych do degradacji) 
oddziaływa� na �rodowisko. Istotne s� dwa typy oddziaływa�: 
- oddziaływania korzystne - słu��ce poprawie standardów jako�ci �rodowiska 

przyrodniczego oraz warunków �ycia mieszka�ców i ich bezpiecze�stwa, 
- oddziaływania negatywne - prowadz�ce do degradacji �rodowiska, zwi�zane 

głównie z realizacj� ponadlokalnych systemów komunikacji i infrastruktury 
(zagro�enie dla ci�gło�ci przestrzennej systemów ekologicznych dla których ci�gi 
infrastrukturalne mog� stanowi� bariery).  

1. Do korzystnych oddziaływa� na �rodowisko nale�� działania: 
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• zmierzaj�ce do utworzenia spójnego systemu obszarów chronionych poprzez 
wzmocnienie ochrony obszarów unikatowych oraz propozycje obj�cia ochron� 
obszarów stanowi�cych siedliska szczególnie wa�ne dla zachowania 
ró�norodno�ci biologicznej, wł�czenie do europejskiej sieci ekologicznej 
NATURA 2000 oraz Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska obszarów o 
najwy�szych walorach przyrodniczych. 

    Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych pozwoli na wzmocnienie 
istniej�cych powi�za� przyrodniczych, stymulacje procesów decyduj�cych            
o równowadze ekologicznej oraz zwi�kszenie odporno�ci �rodowiska na 
antropopresj�, 

• zwi�zane z realizacj� inwestycji w zakresie oczyszczania i odprowadzenia 
�cieków, utylizacj� odpadów oraz innymi zwi�zanymi ze zmniejszeniem presji 
wywieranej przez tereny zurbanizowane ( emisje zanieczyszcze�) prowadz�ce 
do poprawy standardów jako�ci �rodowiska (czysto�� wód, powietrza oraz 
walory krajobrazowe), 

• obejmuj�ce ochron� i wykorzystanie warto�ci kulturowych dla zachowania 
indywidualnych cech regionu, 

• wspomagaj�ce rozwój wybranych o�rodków osadniczych w celu poprawy 
warunków �ycia ich mieszka�ców oraz zwi�kszenia ich pozytywnego 
oddziaływania na otaczaj�ce tereny w zakresie obsługi ludno�ci, 

• poprawiaj�ce efektywno�� struktur przestrzennych dla poprawy standardów 
�ycia mieszka�ców i jako�ci �rodowiska, w tym działania zwi�zane z 
przebudow�      i budow� systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej 
przy wyst�puj�cych konfliktach z sieciami ekologicznymi; zmniejszenie emisji 
komunikacyjnych do atmosfery b�dzie mo�liwe równie� poprzez rozwój 
transportu szynowego i wprowadzenie elementów zabezpieczenia przed 
uci��liwo�ciami komunikacyjnymi, 

• przyczyniaj�ce si� do ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagro�e�, 
szczególnie zwi�zanymi z t�pni�ciami górniczymi, zagro�eniem powodziowym  
w dolinach głównych rzek województwa (zapewnienie warunków dla przepływu 
wód wielkich), osuwiskami ziemi w górach oraz z potencjalnym zagro�eniem 
zwi�zanym z przechowywaniem i transportem materiałów niebezpiecznych. 

     
1. Z minimalnym wpływem na komponenty �rodowiska zwi�zane s� działania 

skierowane na: 
• ustalenie kierunków rozwoju produkcji rolnej, popraw� struktury obszarowej              

i modernizacj� gospodarstw rolnych, 
• przeciwdziałaniu nadmiernym dysproporcjom rozwojowym, 
• przebudow� i rozbudow� obiektów sportowych, kultury, wypoczynku i zieleni. 
 

2. Negatywne oddziaływania na �rodowisko towarzyszy� b�d� głownie realizacji 
ponadlokalnych liniowych systemów infrastruktury technicznej i komunikacji, a w 
szczególno�ci: 
• w transporcie drogowym - budowa i przebudowa autostrad, dróg ekspresowych, 

krajowych, wojewódzkich i obwodnic miast. Budowa szczególnie autostrad         
i dróg ekspresowych ( zwłaszcza S1 i S69) stanowi potencjalne zagro�enie dla 
ci�gło�ci przestrzennej systemów ekologicznych w miejscach, w których układy 
drogowe krzy�uj� si� z elementami sieci przyrodniczej. W efekcie mo�e doj�� 
do fragmentacji systemów przyrodniczych i zaburze� w funkcjonowaniu 
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ekosystemów (pogorszenie dro�no�ci dolinnych i le�nych korytarzy 
ekologicznych). Zakres negatywnych oddziaływa� uzale�niony jest w du�ym 
stopniu od sposobu realizacji inwestycji, zastosowanie w trakcie budowy i 
eksploatacji proekologicznych metod mo�e w znakomity sposób zmniejszy� 
niekorzystne skutki. Efektem pozytywnym realizacji dróg ekspresowych i 
autostrad oraz obwodnic miejscowo�ci, b�dzie zmniejszenie szkodliwych emisji i 
poprawa klimatu akustycznego      w obr�bie terenów intensywnie 
zabudowanych, poprzez eliminacje z nich ruchu tranzytowego, 

• w transporcie kolejowym - modernizacja linii magistralnych poło�onych w 
europejskich korytarzach transportowych, a szczególnie postulowana realizacja 
nowego odcinka linii kolejowej o du�ej pr�dko�ci relacji Warszawa - Katowice - 
Wiede�. Zagro�enia i sposoby przeciwdziała� podobne jak w transporcie 
drogowym, 

 
• w transporcie lotniczym - rozbudowa Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „ 

Katowice ” w Pyrzowicach. Zagro�enie zwi�zane z realizacj� samego zadania 
jak    i przewidywanym w s�siedztwie rozwojem inwestycji gospodarczych 
(Centrum Logistyczne Pyrzowice, Sławków). Rozwój ten nie zawsze b�dzie 
respektował potrzeby ochrony walorów i zasobów �rodowiska przyrodniczego. O 
konkretnym przes�dzeniu przestrzennym mog� decydowa� walory ekonomiczne 
i gospodarcze (czynniki aktywizuj�ce rozwój), 

• w transporcie wodnym - budowa kanału Odra - Dunaj i modernizacja �luz 
Kanału Gliwickiego wraz z portem w Gliwicach. Niekorzystne przekształcenia - 
to głównie zmiana lokalnych warunków hydrologicznych, 

• w zakresie energetyki - budowa ruroci�gu paliwowego Boronów - Trzebinia i 
gazoci�gów wysokoci�nieniowych o du�ych przekrojach: Komorzno - Tworze�, 
Bobry - Cz�stochowa, Lubliniec - Cz�stochowa. Potencjalne zagro�enie 
wybuchami i po�arami, 

• w zakresie utylizacji odpadów - budowa i rozbudowa regionalnych obiektów 
gospodarki odpadami (gm. Poczesna, Siemianowice �l�skie, Knurów, Tychy, 
Jastrz�bie Zdrój, 	ywiec, Racibórz). Potencjalne zagro�enie dla czysto�ci wód 
podziemnych, szczególnie w obszarach ochronnych GZWP, 

• w zakresie gospodarki wodnej - budowa zbiorników retencyjnych „Racibórz”          
i „Ku�nica War��y�ska”. Niekorzystne przekształcenia - to głównie zmiana 
lokalnych warunków hydrologicznych zmieniaj�cych ekosystemy oraz 
zagro�enia nadzwyczajne. 

 
 
 
 
9.3. Obszary problemowe i konfliktowe 
 

Kumulowanie negatywnych oddziaływa� na �rodowisko powoduje 
powstawanie problemów i konfliktów na płaszczy�nie funkcjonalno - przestrzennej i 
ekologicznej. Zasi�g wyst�powania potencjalnych kolizji, zagro�e� i istotnych 
przekształce� �rodowiska był podstaw� do zidentyfikowania podstawowych 
zagadnie� i zagro�e�  w funkcjonowaniu �rodowiska. 
Problemy sklasyfikowano w działach: obszary problemowe i  obszary konfliktowe 
i przedstawiono na mapach obrazuj�cych te zagadnienia. 
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A. Obszary problemowe obejmuj� zagadnienia dotycz�ce poszczególnych dziedzin 
w konkretnej przestrzeni, z podziałem na: 

• Obszary o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych (zwaloryzowane 
m.in. w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET, koncepcji NATURA 2000       
i systemie CORINE), a nie obj�te ochron� prawn� lub wymagaj�ce dostosowania 
form ochrony do warto�ci przyrodniczych.  
Wskazywane wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody, składaj�ce si� na 
projektowany krajowy system obszarów chronionych, na terenie województwa 
�l�skiego nie zachowuj� ci�gło�ci układu przyrodniczego. Projektowany system 
krajowy nie uwzgl�dnia funkcji istotnych struktur ekologicznych. Poza systemem 
ochrony przyrody pozostaj� du�e kompleksy le�ne: Lasy Rudzkie, Kobiórskie, 
Pszczy�skie i Murckowskie oraz obszary reprezentuj�ce warto�ci rangi krajowej    
i europejskiej ( biocentrum Zbiornika Goczałkowice i Park Krajobrazowy 
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich").  
Nie wszystkie korytarze ekologiczne wskazywane w Krajowej Sieci Ekologicznej 
ECONET-Polska spełniaj� funkcje przyrodnicze (fragment korytarza w północnej 
cz��ci województwa). Cz��� obszarów o walorach przyrodniczych oraz 
stanowi�cych korytarze ekologiczne województwa nie jest obj�ta �adn� form� 
ochrony oraz pozostaje pod presj� zabudowy oraz inwestycji zagra�aj�cych ich 
ci�gło�ci             i otwarto�ci. 
Równie� obiekty tworzonej europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na terenie 
województwa nie stanowi�, wbrew zapisom Dyrektywy Siedliskowej 92/43 EWG, 
spójnej sieci wzajemnie poł�czonych ostoi i tylko cz��ciowo pokrywaj� si� z 
istniej�cymi formami prawnej ochrony przyrody. Oznacza to, �e projektowany na 
terenie województwa system ochrony przyrody winien uwzgl�dnia� oprócz 
obiektów prawnie chronionych, obszarów o szczególnych warto�ciach 
przyrodniczych istotnych dla zachowania dziedzictwa przyrody, równie� i obszary, 
które decyduj�       o zachowaniu powi�za� ekologicznych (korytarze ekologiczne). 

 
• Obszary o naruszonej równowadze �rodowiska przyrodniczego i kulturowego 

wyodr�bnione w projekcie planu jako obszary problemowe w sferze gospodarczej: 
-  obszary koncentracji wpływów działalno�ci przemysłowej na �rodowisko (obszary 

negatywnego oddziaływania przemysłu, górnictwa i urbanizacji) - według danych  
z 2002 r. geodezyjna powierzchnia terenów przemysłowych wynosi 19 046ha, 
zlokalizowane s� one głównie w obszarach �ródmiejskich; w cz��ci �rodkowej 
(Aglomeracja Górno�l�ska) i zachodniej (Aglomeracja Rybnicka) województwa 
zwi�zane głównie z górnictwem w�gla kamiennego oraz hutnictwem �elaza i stali; 
w cz��ci północnej (Cz�stochowa) głównie z kopalnictwem rud �elaza, cynku          
i ołowiu oraz powierzchniow� eksploatacj� kopalin; a w cz��ci południowej (Biel 
sko-Biała) z przemysłem włókienniczym. Obszar �rodkowy w sposób szczególnie 
intensywny charakteryzuj� si� niszcz�cym oddziaływaniem działalno�ci górniczej 
na powierzchni� terenu i na zabudow�. Najwi�ksza koncentracja terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych wyst�puje w powiatach: b�dzi�skim, 
gliwickim, mikołowskim, pszczy�skim i wodzisławskim oraz w miastach: Bytom, 
D�browa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary �laskie, Rybnik, Sosnowiec, 
Zabrze, Chorzów  i Ruda �l�ska. Przekształcenia terenu towarzysz�ce 
wydobywaniu kopalin i ich przetwórstwu wyra�aj� si� wyst�powaniem licznych 
zapadlisk i niecek osiadania, bezodpływowych zalewisk, podtopie�, osuszaniem 
gruntów na skutek obni�ania si� zwierciadła wód gruntowych. Negatywne skutki 
zawodnienia powierzchni terenu wyra�aj� si� głównie degradacj� gleb i 
obni�eniem ich produkcyjno�ci, stratami w plonach i drzewostanach, wył�czeniem 
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spod le�nego i rolniczego u�ytkowania, uszkodzeniem naturalnych zbiorowisk 
ro�linnych. Działalno�� górnicza przejawia si� równie� wstrz�sami górotworu 
(drgania sejsmiczne) oraz składowaniem skały płonnej na hałdach. Eksploatacja 
podziemna złó� w�gla kamiennego oraz działalno�� przemysłowa (głównie 
energetyka i hutnictwo) spowodowały wytworzenie olbrzymiej ilo�ci odpadów. 
Zanieczyszczenie �rodowiska w wyniku działalno�ci przemysłowej wraz z 
negatywnym wpływem działalno�ci górniczej (szkody górnicze), a tak�e zmiany w 
strukturach przestrzennych powodowane rozwojem motoryzacji na skal� 
przekraczaj�c� zdolno�ci adaptacyjne tkanki miejskiej, doprowadziły do 
pogorszenia warunków mieszkaniowych przede wszystkim w du�ych miastach i 
aglomeracjach miejskich, obni�enia jako�ci przestrzeni publicznych. Degradacji 
ulegały układy urbanistyczne i cenne obiekty dziedzictwa kulturowego oraz 
krajobraz regionu.  

 
 
-  obszary silnych zanieczyszcze� gleb - wi�kszo�� gruntów w centralnej cz��ci 

województwa znajduje si� pod ci�głym wpływem emisji przemysłowych i 
charakteryzuje si� zanieczyszczeniem gleb metalami ci��kimi. Niekiedy jednak 
zjawisko to ma charakter naturalny i jest zwi�zane z wyst�powaniem na 
powierzchni wychodni złó� kruszcono�nych. Tereny charakteryzuj�ce si� 
najwy�szymi st��eniami zanieczyszcze� gleb (stopie� 3-5 wg IUNG Puławy) 
wyst�puj� w Aglomeracji Górno�l�skiej, w Zawierciu, Ogrodzie�cu i  Łazach,  
w powiecie b�dzi�skim, wi�kszo�ci miast i gmin powiatu tarnogórskiego, 
mikołowskiego, bieru�sko - l�dzi�skiego,       w Jastrz�biu-Zdroju oraz punktowo w 
Cz�stochowie i kilku gminach jurajskich. Stopie� zanieczyszczenia tych gleb 
stwarza ograniczenia dla gospodarki rolnej.  W rezultacie, cz�sto rozdrobnione 
gospodarstwa s� opuszczone, a problemem staje si� zagospodarowanie odłogów 
i ugorów na terenach rolniczych zdegradowanych przez eksploatacj� kopalin i 
zachwiane stosunki wodne, 

-  obszary zalewowe i nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi - na terenie 
województwa �l�skiego tego typu obszary wyst�puj� w dolinach rzek Odry, Wisły, 
Warty, Liswarty, Pilicy, Soły, Kłodnicy, Pszczynki, Bierawki, Przemszy i Małej 
Panwi. Głównym problemem s� powodzie na obszarach zurbanizowanych (dolina 
Odry)    i na terenach górskich, a tak�e niewystarczaj�ca modernizacja i 
rozbudowa zabezpiecze� przeciwpowodziowych oraz utrzymanie we wła�ciwym 
stanie mi�dzywala dla mo�liwo�ci przepuszczenia wód wezbraniowych, w tym 
prowadzenie przecinek przerostów drzew i krzewów w trasie wody brzegowej, 

-  obszary zagro�one wyst�pieniem osuwisk - zwi�zane z podatno�ci� podło�a 
skalnego, znacznym nachyleniem powierzchni terenu oraz lokalnym 
zawodnieniem przypowierzchniowych warstw skalnych, dotycz� głównie terenów 
Beskidów oraz Pogórza �l�skiego. Aktywacja procesów osuwiskowych nast�pi� 
mo�e wskutek podci�cia stoku robotami ziemnymi, nadmiernego obci��enia stoku 
zabudow�, zakłócenia powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do 
infiltracji wód opadowych lub powierzchniowych w odsłoni�te warstwy ilaste. 
Dopuszczanie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowa dróg 
zwi�zana z podcinaniem stoków w miejscach predysponowanych do powstawania 
osuwisk s� niewskazane. 

     Brak aktualnego rejestru osuwisk. W latach 1968 - 1970 zinwentaryzowano          
w polskiej cz��ci Karpat Zewn�trznych 6 130 osuwisk. Ze wzgl�du na mo�liwo�� 
reaktywacji starych, nierozpoznanych osuwisk oraz powstania nowych form, 
aktualna ich ilo�� na terenie Beskidów i Pogórza jest wi�ksza. Obecnie 
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Pa�stwowy Instytut Geologiczny prowadzi nowy program inwentaryzacji i bada� 
osuwisk tego obszaru. Zako�czenie prac i publikacja wyników powinny nast�pi� 
ok. 2005 r. Do wiosny 2003 r. zinwentaryzowano ju� ponad 20 000 osuwisk. 

-  obszary niedoinwestowane w zakresie infrastruktury technicznej i rozproszonej 
urbanizacji - głównym problemem tych obszarów jest niedorozwój systemów 
zaopatrzenia w gaz i gospodarki �ciekowej. Nierównomierne rozmieszczenie sieci 
gazoci�gów wysokiego ci�nienia na obszarze województwa ogranicza dost�p 
niektórych gmin do tego czystego ekologicznie �ródła energii. Dotyczy to 
szczególnie powiatów: cz�stochowskiego, kłobuckiego, zawiercia�skiego, 
raciborskiego i �ywieckiego. Jednocze�nie przy zbyt małej ilo�ci odbiorców, 
realizacja sieci gazowej mo�e by� ekonomicznie nieopłacalna. Niedoinwestowanie 
w zakresie gospodarki �ciekowej objawia si� brakiem kanalizacji sanitarnej, a 
przede wszystkim niewielkim odsetkiem ludno�ci obsługiwanej przez 
oczyszczalnie �cieków. Problem ten wyst�puje głównie w powiatach: 
cz�stochowskim, kłobuckim, mikołowskim, pszczy�skim, bielskim, �ywieckim i 
Mysłowicach. Bez podj�cia intensywnych działa� dla poprawy stanu gospodarki 
�ciekowej, problem mo�e sta� si� szczególnie gro�ny w obszarach wyst�powania 
uj�� wody (rejon Cz�stochowy, Bielska - Białej, Goczałkowic) oraz Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. Braki w zakresie gospodarki �ciekowej na 
terenach wiejskich (głównie w cz��ci północnej województwa) i zagro�enia 
pochodz�ce z szeregu składowisk odpadów, przy jednoczesnym braku naturalnej 
odporno�ci warstw wodono�nych na przenikanie zanieczyszcze� z powierzchni 
terenu, tworz� główne zagro�enia dla wód podziemnych w utworach: jury górnej, 
kredy, czwartorz�du i triasu poło�onych w północnej i �rodkowej cz��ci 
województwa. Jest to problem z uwagi na nierównomierno�� wyst�powania i 
ograniczono�� zasobów wód podziemnych w województwie, a tak�e ograniczenia 
dla skutecznej ich ochrony powodowane brakiem odpowiednich regulacji 
prawnych ustanawiaj�cych w trybie ustawowym obszary ochronne zbiorników wód 
podziemnych. 

-  obszary negatywnego oddziaływania turystyki i wypoczynku: 
1. Obszar południowy o du�ym zalesieniu, w tym powiaty: bielski, cieszy�ski i 
�ywiecki; w znacznej cz��ci obejmuj� górskie tereny Beskidu �l�skiego, 
	ywieckiego i Małego oraz Pogórza �l�skiego, które z wyj�tkiem najg��ciej 
zamieszkanych fragmentów dolin maj� status biocentrów, korytarzy 
ekologicznych lub ostoi przyrody o mi�dzynarodowej b�d� krajowej randze. Jest 
on równie� niezwykle atrakcyjny pod wzgl�dem kulturowym. Od dawna jest to 
tak�e obszar koncentracji      w województwie �l�skim masowej turystyki oraz 
wypoczynku cotygodniowego i dorocznego. Do najwa�niejszych czynników 
antropopresji zagra�aj�cych zrównowa�onemu rozwojowi obszaru nale��: 
fragmentacja ekosystemów w wyniku rozbudowy sieci transportowej, urbanizacja i 
rozwój budownictwa rekreacyjnego, a tak�e nadmierna penetracja turystyczna 
niektórych terenów, w tym narciarstwo w szczytowych partiach Beskidów. 

2. Obszar północno-wschodni, w tym powiaty: cz�stochowski, myszkowski i 
zawiercia�ski; obejmuj�ce tereny Jury Krakowsko-Cz�stochowskiej, które maj� 
podobnie jak rejon beskidzki, status biocentrów albo korytarzy ekologicznych. Jest 
to obszar o urozmaiconej rze�bie charakterystycznego jurajskiego krajobrazu, 
odznaczaj�cy si� mało urodzajnymi glebami. Powa�nym problemem do 
rozwi�zania na obszarach jurajskich (np. w okolicach Olsztyna, Góry Zborów i 
Podzamcza) jest jawny konflikt mi�dzy wymogami ochrony przyrody i nadmiern� 
presj� mieszkaniow� i turystyczn�, których oddziaływanie pogł�biaj� 
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nierozwi�zane problemy gospodarki wodno-�ciekowej i płyn�ce st�d zagro�enia 
dla jako�ci zbiorników wód podziemnych.  
Konflikt pomi�dzy wymogami ochrony przyrody a presj� na zagospodarowanie 
dla celów rekreacyjnych i sportowych wyst�puje równie� w przypadku zbiornika 
Goczałkowickiego, stanowi�cego podstawowe �ródło wody dla aglomeracji 
Górnego �l�ska oraz ostoje przyrody o randze mi�dzynarodowej. 
Redukowanie konfliktów pomi�dzy wymogami ochrony �rodowiska a 
oddziaływaniem turystyki i wypoczynku wymaga� b�dzie racjonalizacji 
zagospodarowania turystyczno-wypoczynkowego w obszarach Beskidów i Jury 
uwzgl�dniaj�cego potrzeb� równowa�enia społecznych i ekonomicznych celów 
rozwoju z celami �rodowiskowymi.  

 
 

 
 
 
 
 
B. Rejony o szczególnej koncentracji kolizji – obszary konfliktowe 

To rejony, w których mo�e nast�pi� kumulacja zagro�e� zarówno dla 
�rodowiska abiotycznego jak i biotycznego zwi�zana z kolizj� potrzeb ochrony z 
potencjalnym zainwestowaniem. 

Kumulacji negatywnych oddziaływa� na �rodowisko nale�y spodziewa� si� 
szczególnie w obr�bie pasm zurbanizowanych (korytarzy transportowo - 
osiedle�czych) rozci�gaj�cych si� wzdłu� głównych ci�gów infrastruktury technicznej 
powi�zanych komunikacyjnie z centrami metropolii, kształtowanych celowo przez 
lokalizowanie        w nich funkcji dynamizuj�cych rozwój. Przekształcenia tych 
obszarów b�d� si� wyra�a� szybk� urbanizacj� terenów pozostaj�cych dotychczas w 
u�ytkowaniu rolniczym, b�d� funkcjonuj�cych w strukturach przyrodniczych oraz 
rozrastaniem si� istniej�cych, stosunkowo niewielkich struktur osadniczych. 
Negatywne oddziaływania na �rodowisko zwi�zane b�d� głównie z: 
- przeznaczeniem nowych terenów pod ci�gi infrastrukturalne, 
- przerwaniem ci�gło�ci korytarzy ekologicznych oraz stworzeniem dodatkowych 

zagro�e� dla zwierz�t, 
- emisj� zanieczyszcze� (do atmosfery, wód i gleb), 
- deformacj� krajobrazu - w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych. 
Realizacja nowych układów drogowych przyczyniaj�c si� do rozwoju ekonomicznego 
regionu równocze�nie spowoduje zwi�kszenie nat��enia ruchu, a co za tym idzie 
zwi�kszenie emisji zanieczyszcze� komunikacyjnych (zanieczyszczenie powietrza     
i gleby, zakłócenia - wibracje, hałas, �wietlne, odkształcenia warunków wodnych, 
glebowych, szaty ro�linnej) i pogorszenie klimatu akustycznego wzdłu� szlaków 
komunikacyjnych. Szczególnie wpływa� mo�e to niekorzystnie na s�siednie obszary 
o statusie ochronnym. Efektem pozytywnym realizacji autostrad i dróg ekspresowych 
oraz obwodnic w ci�gach dróg krajowych i wojewódzkich, b�dzie zmniejszenie 
szkodliwych emisji i poprawa klimatu akustycznego w obr�bie terenów intensywnie 
zabudowanych, poprzez wyeliminowanie z nich ruchu tranzytowego. 

Obszary niekorzystnego znacz�cego oddziaływania na �rodowisko wynikaj�ce z 
nakładaj�cych si� zagro�e� dla komponentów �rodowiska, ci�gło�ci powi�za� 
przyrodniczych oraz walorów krajobrazowych przedstawione zostało na mapie 
obszarów konfliktowych. Mapa została sporz�dzona z wykorzystaniem rysunków 
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projektu planu w wersji do konsultacji społecznych, a obrazuj�cych kierunki realizacji 
podstawowych celów polityki przestrzennej. Zidentyfikowano na obszarze 
województwa 5 regionów o szczególnie du�ym nagromadzeniu nakładaj�cych si� 
zagro�e�. W rejonach tych przewidywane potencjalne kolizje zwi�zane s� głównie z 
realizacj� liniowych systemów infrastrukturalnych (głównie komunikacyjnych), które 
wraz z obszarami kształtuj�cych si� aglomeracji, zagra�aj� systemom struktury 
przestrzeni przyrodniczej. 
Identyfikuj�c poni�sze rejony zało�ono, dla potrzeb niniejszego opracowania, �e ich 
granice zostan� wyznaczone tylko na obszarach wskazanych jako przestrzenie i 
kierunki rozwojowe wkraczaj�ce w otwarte obszary. �wiadomie pomini�to 
zagadnienia zwi�zane z przebudow�, rekultywacj� i rewaloryzacj� obszarów wysoko 
zurbanizowanych gdy� s� to zagadnienia wymagaj�ce bardzo szczegółowego 
rozeznania              i wskazania odpowiednich, zró�nicowanych kierunków działa�. 
Problematyka ta powinna znale�� odpowiednie miejsce w opracowaniach 
regionalnych dla obszarów metropolitalnych. 
 
 

1. rejon Aglomeracji Górno�l�skiej - rozwój w kierunku Tarnowskich Gór, Zawiercia 
oraz Pszczyny - podstawowym problemem jest wyst�powanie kolizji z biocentrami 
i izolowanymi wyspami ekologicznymi oraz obrze�ami obszarów ochrony przyrody 
Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych,   

2. rejon Pszczy�sko - Bielsko - 	ywiecki - rozwój wzdłu� europejskiego korytarza 
transportowego biegn�cego z centrum województwa w kierunku południowym             
i zachodnim do granicy z Czechami (Cieszyn) i Słowacj� (Zwardo�) zagra�a 
zachowaniu ci�gło�ci obszarów o warto�ciach przyrodniczych rangi 
ponadregionalnej stanowi�cych w ekologicznej strukturze przestrzeni 
przyrodniczej biocentra (istniej�ce beskidzkie parki krajobrazowe), wyspy i 
korytarze ekologiczne, 

3. rejon Cz�stochowsko - Myszkowski - rozwój wzdłu� przewidywanej do przebudowy 
linii kolejowej C-E 65/2 koliduje z obszarami dolinnymi rzeki Warty spełniaj�cymi 
rol� korytarza ekologicznego biegn�cego z centralnej cz��ci województwa wzdłu� 
obszaru obj�tego ochron� prawn� ( Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych )         
w kierunku północnym,  

4. rejon Rybnicki - podstawowe problemy zwi�zane z realizacj� terenów 
osiedle�czych zwi�zanych z korytarzami transportowymi drogowymi (m.in. 
autostrada)       i kolejowymi (szybka kolej) w kierunku na południe od Rybnika do 
granicy z Czechami; rejon, szczególnie w strefie przygranicznej, dzieli obszary 
przyrodnicze korytarza ekologicznego doliny górnej Odry i zagra�a ci�gło�ci 
przyrodniczej obszarów górskich, 

5. rejon doliny Odry - budowa kanału Odra - Dunaj wraz z przebudow� kanału            
i portu Gliwickiego oraz realizacj� zbiornika Racibórz  stanowi�cego fragment 
mi�dzynarodowej drogi wodnej ł�cz�cej Morze Bałtyckie z Dunajem oraz 
zapewniaj�cej powi�zania z systemem transportowym �eglugi �ródl�dowej w 
Niemczech oraz portami rzecznymi w Europie Zachodniej; zadanie wymaga 
prowadzenia du�ych prac hydrotechnicznych na obszarach o istotnym znaczeniu 
w ekologicznej strukturze przestrzeni przyrodniczej, które mog� spowodowa� du�e 
zmiany w warunkach hydrologicznych dolin; intensyfikacja �eglugi i dalekie trasy 
transportowe nios� równie� zagro�enie zwi�zane z synantropizacj� �rodowiska 
wodnego (dopływ obcych gatunków fauny i flory). 
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Innym aspektem przewidywanej modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej 
oraz unowocze�niania produkcji przemysłowej b�dzie zmniejszenie emisji 
zanieczyszcze� do wód, powietrza i gleb, co w efekcie da równie� pozytywny wpływ 
na �rodowisko. Zaniechanie działa�, którym towarzyszy� b�d� oprócz korzystnych, 
negatywne oddziaływania mo�e przyczyni� si� do pogorszenia warunków 
funkcjonowania �rodowiska, a w rezultacie i warunków �ycia mieszka�ców. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  OCENA ROZWI�ZA� MAJ�CYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZENIE  LUB  KOMPENSACJE  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWA� 
NA  �RODOWISKO 

 
10.1. Wnioski do planu wynikaj	ce z diagnozy  
 
W wyniku przeprowadzonych analiz i studiów zidentyfikowano główne problemy 
rozwoju województwa i  skonkretyzowano wnioski do planu, w szczególno�ci: 

1. W zakresie podstawowych elementów sieci osadniczej: 
• kształtowanie strategicznych w�złów sieci osadniczej,  wzbogacenie ich w 

urz�dzenia infrastruktury społecznej, wzmacniaj�ce funkcje metropolitalne, 
• wzmocnienie o�rodków w zale�no�ci od wyró�niaj�cej funkcji i stanu 

wyposa�enia: 
- Bielsko Biała - rozwój usług zwi�zanych z obsług� terenów pogranicza oraz 

obsług� rekreacji, 
- Cz�stochowa - rozwój urz�dze� obsługi ruchu turystyczno-pielgrzymkowego, 
- Rybnik - wzmocnienie i rozwój brakuj�cych usług decyduj�cych o randze 

o�rodka w regionalnej sieci osadniczej w zakresie kultury, szkolnictwa 
wy�szego i nauki, 

• kształtowanie i wzmocnienie powi�za� komunikacyjnych w�złów sieci osadniczej 
- mi�dzynarodowych, krajowych i regionalnych, 

• wzbogacenie wyposa�enia o�rodków regionalnych i ponadlokalnych w usługi dla 
wyrównania dysproporcji w ich wyposa�eniu, 

• poprawa jako�ci przestrzeni miejskich, a w przypadku miast małych utrzymanie 
funkcji miejskich, 

• zahamowanie suburbanizacji terenów otwartych, 
• wykorzystanie poło�enia województwa na przeci�ciu korytarzy transportowych  

dla wyznaczenia stref aktywizacji gospodarczej. 
Obecna sie� osadnicza wymaga działa� w celu jej wzmocnienia, likwidacji 
narastaj�cych dysproporcji, zagro�e� i barier rozwojowych i w konsekwencji 
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przywrócenia ładu przestrzennego, poprawy warunków �ycia mieszka�ców i 
wizerunku regionu. 
 
 
2. W zakresie powi�za� komunikacyjnych i infrastrukturalnych 
• uzupełnienia  systemów transportowych o autostrady, drogi ekspresowe,  linie 

kolejowe o du�ych pr�dko�ciach, 
• rozbudowy i modernizacji MPL "Katowice" do parametrów lotniska 

mi�dzykontynentalnego wraz z popraw� dost�pno�ci komunikacyjnej do obiektu, 
• modernizacji Kanału Gliwickiego i Portu w Gliwicach w celu wł�czenia w 

europejsk� sie� dróg wodnych,  
• rozbudowy i modernizacji  regionalnego systemu transportowego, uzupełnienia 

powi�za� terenów otwartych z o�rodkami osadniczymi, 
• zwi�kszenia wykorzystania transportu szynowego, 
• wyprowadzenia ruchu tranzytowego z obszarów wysokozurbanizowanych, 
• budowy systemu transportu zintegrowanego, 
• modernizacji systemów infrastruktury technicznej, 
• uporz�dkowania gospodarki �ciekowej i gospodarki odpadami, 
• rozbudowy sieci gazowych wysokiego ci�nienia. 
Obecna, bogata sie� komunikacyjna i infrastrukturalna wymaga poprawy warunków 
zarówno w obr�bie terenów zurbanizowanych, jak i otwartych. Efektem działa� 
powinna by� poprawa stanu technicznego, realizacja brakuj�cych powi�za� oraz 
poprawa dost�pno�ci do w�złów sieci osadniczej i aktywizacja regionu. 

3. W zakresie obszarów chronionych: 
• wzmocnienie powi�za� przyrodniczych systemu - utrzymaniu i wyznaczeniu 

terenów chronionych dla zapewnienia ci�gło�ci systemu regionalnego i wpisania 
si� w krajow� sie� powi�za� ekologicznych oraz ochrony przyrody, 

• kształtowanie harmonijnego krajobrazu przez wprowadzenie funkcji 
gospodarczych uwzgl�dniaj�cych istniej�ce warto�ci przyrodnicze i kulturowe, 

• ograniczanie zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego terenów o 
najwy�szych walorach przyrodniczych,  

• ochrona i racjonalne wykorzystanie oraz u�ytkowanie zasobów �rodowiska 
(lasów, gleb chronionych, złó� surowców naturalnych), 

• ochrona uj�� wód  oraz obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  
najbardziej podatnych na zanieczyszczenia, 

• ochrona terenów nara�onych na niebezpiecze�stwo powodzi -  wył�czenie ich              
z lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i lokalizacji obiektów mog�cych przyczyni� 
si� do ska�enia �rodowiska, 

• ochrona dolin rzecznych przed zainwestowaniem, 
• zachowanie i ochrona walorów dziedzictwa kulturowego, w tym 

charakterystycznych dla regionu krajobrazów kulturowych. 
Realizacja zasady zrównowa�onego rozwoju wymaga podejmowania na terenie 
województwa wielu działa� naprawczych i ochronnych, ze wzgl�du na konflikt mi�dzy 
rozwojem gospodarczym regionu a bogatym �rodowiskiem przyrodniczym i 
kulturowym.  
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10.2. Zadania z zakresu ograniczania negatywnych oddziaływa� na �rodowisko 

 
 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego 
przyjmuj�c zrównowa�ony i trwały rozwój obszaru województwa wskazuje 
rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje 
negatywnych oddziaływa� na �rodowisko. 

Podstawowe zadania z tego zakresu zawarte zostały głównie w III (ochrona 
zasobów �rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny 
rozwój terenów otwartych) i IV (rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury) oraz 
cz��ciowo w V i VI - celach polityki przestrzennej i dotycz� rozwi�za� systemowych 
obszarów otwartych i pasm lokalizacji inwestycji.  

 
 
 

Cel III – ochrona zasobów �rodowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych 
oraz wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych  

             Ze wzgl�du na wysoki stopie� urbanizacji województwa i jego znaczny 
przemysłowy charakter, przestrzenne warunki zrównowa�onego rozwoju wymagaj� 
szczególnej uwagi. Powi�kszanie powierzchni �rodowiska zabudowanego oraz 
niszczenia �rodowiska przyrodniczego i kulturowego prowadzi do bezpowrotnej 
utraty nieodnawialnych zasobów �rodowiska, jego biotycznej ró�norodno�ci  i 
przerywaniu powi�za� funkcjonalnych w �rodowisku. Za niezb�dne uznano ochron� 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenów otwartych i kształtowanie 
odpowiednich struktur regionalnych w sposób tworz�cy warunki dla bardziej 
zrównowa�onego rozwoju przestrzennego województwa �l�skiego. Ochrona 
�rodowiska terenów wiejskich przed zniszczeniem i dbanie o zachowanie 
kulturowych krajobrazów wymaga zwi�kszenia szans �yciowych mieszka�ców tych 
terenów, gdy� kulturowe krajobrazy b�d� mogły by� utrzymywane pod warunkiem, �e 
ludzie znajd� zatrudnienie. Bior�c powy�sze pod uwag�, w polityce przestrzennej 
priorytetem powinno by� zachowanie korzystnych warunków �rodowiska terenów 
otwartych i poprawa szans �yciowych mieszka�ców obszarów wiejskich. 
 

Przewiduje si�, �e cel b�dzie realizowany na obszarze całego województwa poprzez 
nast�puj�ce kierunki: 

 
1. Ochrona zasobów �rodowiska  
     Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania: 
1.1 ochrona powietrza - obejmuj�ca mi�dzy innymi redukowanie negatywnego 

oddziaływania na jako�� powietrza emisji komunikacyjnej, przemysłowej i 
komunalnej, przede wszystkim poprzez zmian� struktury energetycznej, a w tym 
wprowadzanie energii ze �ródeł odnawialnych (produkcja biomasy na cele 
energetyczne, małe hydroelektrownie, energetyka wiatrowa, wykorzystanie 
energii geotermalnej) 
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1.2 ochrona zasobów wód - ochrona Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP) oraz stref ochronnych uj�� wód podziemnych i powierzchniowych 
poprzez uregulowanie gospodarki �ciekowej i gospodarki odpadami oraz 
likwidacj� istniej�cych �ródeł zanieczyszcze�, w szczególno�ci na obszarze 
GZWP o najwy�szym stopniu zagro�enia: GZWP 330 – Gliwice, GZWP 327– 
Lubliniec-Myszków,  

1.3  ochrona zasobów wód pitnych dla zaopatrzenia mieszka�ców regionu - poprzez 
wykluczenie zagospodarowania stwarzaj�cego zagro�enie dla funkcji 
podstawowych (ochrona zbiornika Goczałkowice oraz zbiornika Czaniec w 
Por�bce), 

1.4 ochrona powierzchni ziemi i gleby - obowi�zek przeprowadzania rekultywacji 
terenów, na których wyst�puje zanieczyszczenie albo niekorzystne 
przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, w wyniku działalno�ci 
przemysłowej wraz        z negatywnym wpływem działalno�ci górniczej (szkody 
górnicze), szczególnie       w �rodkowej cz��ci województwa �l�skiego w 
powiatach: b�dzi�skim, gliwickim, mikołowskim, pszczy�skim, i wodzisławskim 
oraz w wi�kszo�ci miast Aglomeracji Górno�l�skiej (Bytom, D�browa Górnicza, 
Jaworzno, Mysłowice, Piekary �l�skie, Rybnik, Sosnowiec, Zabrze, Chorzów, 
Ruda �l�ska) , a tak�e w Zawierciu, Ogrodzie�cu i Łazach, 

1.5  ochrona gleb o najwy�szej warto�ci bonitacyjnej (I – IV klasy bonitacyjnej 
u�ytków rolnych oraz gleby pochodzenia organicznego) i gruntów le�nych - 
zapobieganie nieuzasadnionemu przeznaczaniu na cele nierolnicze i niele�ne, 
utrzymania jako�ci co najmniej na poziomie wymaganych standardów, oraz 
zachowanie mo�liwo�ci ich produkcyjnego wykorzystania, w tym szczególnie na 
obszarach       o bardzo dobrych warunkach agroekologicznych w rejonie 
Raciborza, Pszczyny, Zebrzydowic, Toszka, Lelowa, Krzepic, Ciasnej;  

1.6  ochrona walorów leczniczych miejscowo�ci uzdrowiskowych i racjonalna 
gospodarka ich zasobami - poprzez rozwijanie funkcji uzdrowiskowej i 
zagospodarowania terenów zieleni urz�dzonej, a tak�e rozbudowy bazy turystyki 
zdrowotnej               i rekreacyjnej przede wszystkim w miejscowo�ciach Ustro� i 
Goczałkowice Zdrój, a ponadto wykorzystanie dla potrzeb lecznictwa 
uzdrowiskowego udokumentowanych zasobów wód termalnych, leczniczych i 
mineralnych dotychczas niezagospodarowanych, w tym w: D�bowcu, Jaworzu, 
Zabłociu; 

1.7 ochrona terenów wzdłu� cieków wodnych - mi�dzy innymi zagadnienia ochrony 
biologicznej i poprawy stanu ekologicznego z uwzgl�dnieniem umo�liwienia 
w�drówki ryb dwu�rodowiskowych, zakaz zabudowy naturalnych terenów 
zalewowych, w tym dolin rzecznych oraz stopniowe wycofywanie z nich 
zabudowy istniej�cej, w tym przede wszystkim na najbardziej zagro�onych 
powodziami terenach wzdłu� rzeki Odry (gminy: Krzy�anowice, Lubomia, 
Krzanowice, Racibórz, N�dza, Rudnik i Ku�nia Raciborska), w dolinie Warty 
(poni�ej zbiornika Poraj), dolinie Wiercicy  i dolinie Liswarty (okolice Krzepic) 
oraz wzdłu� rzeki Wisły (gminy: Goczałkowice Zdrój, Pszczyna, Czechowice 
Dziedzice, Bestwina, Brzeszcze, Mied�na, L�dziny, Bojszowy i Bieru�) oraz w 
dolinie Soły i dolinie Pilicy; 

1.8 ochrona terenów le�nych - poprzez ograniczenia chaotycznego i 
nieskoordynowanego (powoduj�cego fragmentaryzacj� kompleksów le�nych), 
przeznaczenia gruntów le�nych pod zainwestowanie, w tym szczególnie w 
rejonach rozwoju masowej turystyki i rekreacji w południowej (powiaty: bielski, 
cieszy�ski i �ywiecki) oraz w północno-wschodniej cz��ci województwa (powiaty: 
cz�stochowski, myszkowski i zawiercia�ski); a tak�e zagadnienia przebudowy 
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drzewostanów ukierunkowanej na zwi�kszenie ró�norodno�ci gatunkowej, 
ró�nowiekowo�ci lasów oraz popraw� ich stanu zdrowotnego, 

1.9 ochrona krajobrazu - dotycz�ca mi�dzy innymi zachowania warto�ci kulturowych, 
z uwzgl�dnieniem archeologicznych dóbr kultury oraz charakterystycznych 
krajobrazów kulturowych, w tym obj�cie ochron� historycznych kompozycji 
krajobrazowych oraz układów ruralistycznych, 

1.10 ochrona kopalin - racjonalne gospodarowanie zasobami oraz kompleksowe 
wykorzystania kopalin, ochrona terenów wyst�powania udokumentowanych złó� 
surowców mineralnych przed trwałym zainwestowaniem uniemo�liwiaj�cym ich 
pó�niejsze wykorzystanie oraz ograniczenie działalno�ci górnictwa 
odkrywkowego do złó� mało konfliktowych i poło�onych poza zasi�giem 
obszarów chronionych lub o unikalnych walorach przyrodniczo - krajobrazowych, 
w tym ostoi przyrody tworz�cych europejsk� sie� Natura 2000, lasów o wysokiej 
warto�ci gospodarczej i przyrodniczej oraz na terenach i w otoczeniu wielkiego 
po�arzyska w Nadle�nictwie Rudy Raciborskie;  

1.11 ochrona zwierz�t i ro�lin - mi�dzy innymi poprzez tworzenie systemu obszarów 
chronionych przyrody i krajobrazu z uwzgl�dnieniem wdro�enia elementów 
projektowanej europejskiej sieci Natura 2000 oraz Krajowej Sieci Ekologicznej 
ECONET – Polska, w tym mi�dzy innymi:  
• utrzymanie i wzmocnienie korytarzy ekologicznych, w tym: 
�� o znaczeniu ponadregionalnym, w tym: Odra – Morawa, Wisła – Morawa, 

Beskid �l�ski – Wy�yna �l�ska, Lasy Lublinieckie – Wy�yna �l�ska, Lasy 
Lublinieckie – Wy�yna Krakowsko – Cz�stochowska, doliny rzek Warty, 
Pilicy, Małej Panwi;  

�� o znaczeniu regionalnym: Beskid �l�ski – Beskid Mały, Beskid 	ywiecki – 
Beskid Mały, Lasy Kobiórskie – Lasy Rudzkie, Lasy Kobiórskie – Lasy 
Murckowskie, Lasy Chrzanowskie – Lasy Jawornickie, Ryczowski, 
Łutowiecki, Gorzkowski, Biskupicki, Zr�bicki, Stawki, Strzebi�ski, 

• utrzymanie powi�za� ekologicznych i przeciwdziałanie degradacji struktury 
ekologicznej, w tym:  
- o znaczeniu regionalnym mi�dzy wyspami: Panewnicka, Lasy 

Murckowskie, Wilkoszyn oraz w dolinach rzek: Kłodnicy, Liswarty, 
Przemszy i Białej Przemszy, Brynicy, Mlecznej; 

- o znaczeniu ponadregionalnym: Beskid Morawsko – �l�sko – 	ywiecki, 
Bory Stobrawsko – Lublinieckie, Lasy Złotopotockie, Góra Zborów, rejon 
Ryczowski, Sokole Góry, Pustynia Bł�dowska, Zbiornik Goczałkowice, Lasy 
Herbskie, obszar Radomszcza�sko – Koniecpolski, Ł��czok; 

- wykluczenie lokalizacji nowej zabudowy i infrastruktury turystyczno – 
sportowej na terenach ostoi przyrody Natura 2000 oraz na terenach le�nych           
o istotnych walorach ochronnych glebo- i wodochronnych; 

• ustanowienie prawnych form ochrony przyrody dla kolejnych cennych 
przyrodniczo obszarów i obiektów, w tym na przykład dla obszarów: Doliny 
Górnej Wisły, w rejonie Zbiornika Goczałkowice oraz w otoczeniu 	ywieckiego 
Parku Krajobrazowego; 

• prowadzenie proekologicznej polityki w zakresie u�ytkowania i 
zagospodarowania obszarów w oparciu o miejscowe planowanie 
przestrzenne, w tym na przykład: 
�� eliminowanie kolizji pomi�dzy działalno�ci� gospodarcz�, rozwojem 

osadnictwa a �rodowiskiem, 
��  koncentrowanie rozwoju osadnictwa w s�siedztwie ju� wykształconych 

jednostek osadniczych, 
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��  usuwanie barier infrastrukturalnych poprzez prawidłowe rozwi�zanie 
ograniczenie nowej działalno�ci która mo�e stanowi� powa�ne zagro�enie 
dla �rodowiska przyrodniczego  

��  gospodarki �ciekowej i gospodarki odpadami, 
��  kształtowanie terenów otwartych w obr�bie terenów zainwestowania 

miejskiego w powi�zaniu z sieci� regionalnych i ponadregionalnych 
korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych; 

• utrzymanie istniej�cych obszarów i obiektów obj�tych prawnymi formami 
ochrony przyrody oraz ochron� lasów tworz�cych Le�ny Kompleks 
Promocyjny, w tym uwzgl�dnienie ustale� wynikaj�cych z planów ochrony 
parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, ostoi 
Natura 2000, wykonanych zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody; 

• tworzenie obszarów stanowi�cych miejsca upraw ro�lin dla celów 
dydaktycznych i naukowo-badawczych, obejmuj�cych mi�dzy innymi 
zagadnienia tworzenia ogrodów botanicznych, w tym na przykład w: Mikołowie 
- Mokrem, Sosnowcu, Rudzie �l�skiej, Katowicach; 

• zalesiania, zadrzewiania lub tworzenia skupie� ro�linno�ci i sieci powi�za� 
pomi�dzy istniej�cymi kompleksami le�nymi na predysponowanych do tego 
gruntach rolnych o niekorzystnych warunkach dla produkcji rolnej i niskich 
walorach przyrody i krajobrazu, w tym obejmowanie ochron� obszarów i 
obiektów cennych przyrodniczo, na przykład stanowi�cych biocentra, wyspy 
ekologiczne oraz ostoje flory i fauny (powiat gliwicki; powiat tarnogórski, 
Bytom; powiat  

pszczy�ski, Pszczyna; Katowice, Ruda �l�ska, Mikołów), jak i korytarze 
ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym (powiat raciborski, powiat 
wodzisławski; powiat pszczy�ski, Pszczyna, powiat bielski, powiat cieszy�ski) 

1.12 ochrona przed hałasem - dotyczy mi�dzy innymi zagadnienia wielofunkcyjnego 
rozwoju obszarów i uznawania za dopuszczalny poziom hałasu taki, który po�ród 
ró�nych rodzajów u�ytkowania danego terenu dopuszczalny poziom hałasu ma 
najni�szy;  

1.13 ochrona przed polami elektromagnetycznymi - obejmuje zagadnienia 
uwzgl�dniania ich przy wyznaczaniu terenów pod zabudow� mieszkaniow� i pod 
miejsca dost�pne dla ludno�ci, w tym dla terenów b�d�cych pod wpływem 
oddziaływania obiektów stanowi�cych �ródło promieniowania niejonizuj�cego. 

 
 
2. Racjonalne u�ytkowanie terenów o wysokich walorach �rodowiska i 

atrakcyjnych dla rozwoju rekreacji i turystyki  
Kierunek b�dzie realizowany poprzez działania głownie w rejonach stanowi�cych 
uznane obszary turystyczno - wypoczynkowe: 

2.1 promowanie form zagospodarowania terenu ł�cz�cych ekstensywne i przyjazne 
�rodowisku rolnictwo, konserwacj� krajobrazu oraz funkcje kulturalne i 
wypoczynkowe - obejmuj�ce mi�dzy innymi zagadnienia dostosowania 
kompleksów turystyczno-rekreacyjnych do standardów �rodowiskowych, głównie 
na terenie Beskidu �l�skiego, 	ywieckiego i Jury, w tym na przykład szczególnie 
w masywie Pilska, Skrzycznego i Czantorii; 

2.2 rozwój rolnictwa ekologicznego i promuj�cego agroturystyk�; 
2.3 marketing regionalnych produktów. 
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3. Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa   
Kierunek b�dzie realizowany poprzez przywracanie naturalnych walorów 
przyrodniczych terenom z intensywn� produkcj� roln�, a w tym mi�dzy innymi 
poprzez nast�puj�ce działania: 

3.1 przywracanie naturalnych walorów przyrodniczych terenom z intensywn� 
produkcj� roln� - obejmuj�ce mi�dzy innymi zagadnienia wprowadzania zieleni 
�ródpolnej, zadrzewie� i zakrzewie� oraz zalesie� o znaczeniu ochronnym i 
kulturowym, restytucji i utrzymania ł�k, restytucji strumieni i małych zbiorników 
wodnych; w tym na przykład w rejonie Raciborza, Pszczyny, Toszka, Lelowa, 
Krzepic, Ciasnej;  

3.2 promowanie systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla �rodowiska; 
 
 
4. Wzmocnienie ekonomicznej siły i �ywotno�ci strukturalnie słabych 

obszarów wiejskich  
    Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania: 
4.1 utrzymanie gruntów w kulturze rolnej, obejmuj�ce mi�dzy innymi zagadnienia 

wspierania niskotowarowych gospodarstw rolnych, oraz rozwoju agroturystyki,         
w tym na przykład w powiecie �ywieckim oraz wschodniej cz��ci powiatu 
zawiercia�skiego, myszkowskiego i cz�stochowskiego; 

4.2 promowanie lokalnych warto�ci kulturowych oraz tradycji kulturalnych i rzemiosła 
- obejmuj�ce mi�dzy innymi zagadnienia tradycyjnej skali i form zabudowy oraz 
układów przestrzennych wsi i charakterystycznych krajobrazów; 

4.3 promowanie zagospodarowania rekreacyjno–turystycznego - obejmuj�ce mi�dzy 
innymi zagadnienia wykorzystania lokalnych zasobów �rodowiska 
przyrodniczego, m.in. wód termalnych i leczniczych oraz zagospodarowania 
zbiorników wodnych, 

 4.4 utrzymanie minimalnego poziomu usług na terenach słabo zaludnionych oraz 
poprawa powi�za� komunikacyjnych miejscowo�ci wiejskich z o�rodkami 
obsługi, w tym z centrami obszarów metropolitalnych, 

4.5 wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich poprzez ró�nicowanie działalno�ci 
gospodarczej, a w tym na przykład lokalizowanie przetwórstwa spo�ywczego w 
pasmach rozwoju. 

 
 

Cel IV - rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
 

Przyj�to w planie, �e zapewnienie trwałego i zrównowa�onego rozwoju systemu 
przestrzennego województwa polega� musi na takim skoordynowaniu sektorowych 
polityk dotycz�cych transportu, gospodarki, �rodowiska i spraw społecznych, aby 
strategiczne lokalizacje mogły rozwija� si� poprawiaj�c pozycj� konkurencyjn� 
województwa �l�skiego. Potrzebny jest rozwój infrastruktury, rozbudowa i 
unowocze�nienie systemu transportowego i komunikacyjnego, oraz poprawa jako�ci 
przestrzeni. Rozwój infrastruktury powinien wspiera� model policentrycznego 
zdecentralizowanego rozwoju struktury osiedle�czej i zapewnia� dobr� dost�pno�� 
do w�złów sieci osadniczej.  
Przewiduje si�, �e cel b�dzie realizowany na obszarze całego województwa poprzez 
nast�puj�ce kierunki: 

 
1. Wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu 
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ponadregionalnym i regionalnym. 
    Wzmacnianie wyposa�enia głównych transportowych korytarzy Europy oraz 

wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym         
i regionalnym dla zwi�kszenia dost�pno�ci komunikacyjnej regionu oraz jego 
powi�za� wewn�trznych b�dzie realizowane poprzez nast�puj�ce działania: 

1.1 Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej, w tym: 
• kształtowanie systemu autostrad i dróg ekspresowych (w tym równie� ci�gach 

dróg o znaczeniu mi�dzynarodowym E 40, E 75 i E 462), dla powi�zania 
województwa z krajami Europy i z o�rodkami krajowymi:  
- A4 Drezno – granica pa�stwa - Wrocław – Gliwice – Katowice – Kraków – 

granica pa�stwa – Lwów,  
- A1 Gda�sk - Piotrków Trybunalski - Cz�stochowa - Gliwice – Gorzyczki - 

granica pa�stwa - Ostrawa – Brno - Wiede�,  
- S1 Pyrzowice - D�browa Górnicza – Bielsko-Biała - Cieszyn - granica 

pa�stwa - /Brno/, 
- S69 Bielsko-Biała – Zwardo� – granica pa�stwa –Czadca - /	ylina/,  
- S11 Kołobrzeg - Pozna� - Lubliniec - Tarnowskie Góry - autostrada A1 

(„Pyrzowice”) /ostateczne ustalenie przebiegu drogi po opracowaniu 
studium programowo-przestrzennego/. 

 
 

• wzmacnianie sieci powi�za� obszaru województwa z terenami s�siednimi,            
w tym:  
- podniesienie rangi drogi krajowej 78 na odcinku w�zeł „Pyrzowice” (na 

autostradzie A1) - Siewierz - Zawiercie - Szczekociny - J�drzejów S7 do 
drogi ekspresowej lub budowa obwodnic w ci�gu tej drogi dla poprawy 
poł�cze� z regionem �rodkowo wschodnim Polski; 

- przebudowa drogi krajowej 46 (Opole – Lubliniec – Cz�stochowa – 
Szczekociny), 

- usprawnianie poł�cze� na styku z województwem małopolskim 
(postulowana „Droga Współpracy Regionalnej” Jaworzno – A4- Chełmek – 
O�wi�cim – Brzeszcze – droga ekspresowa S1);  

- wzmocnienie powi�za� drogowych o znaczeniu regionalnym i lokalnym 
obszaru przygranicznego z terenem Czech poprzez przebudow� 
istniej�cych ju� układów w trójk�cie Racibórz – Głubczyce - Opava (np.: 
przebudowa dróg DK 45, 916/416 oraz odcinka czeskiej drogi I/46, a tak�e 
w rejonie np.: Cieszyna, Chałupek,) realizacja nowych poł�cze� (np. 
Jastrz�bie -  Karwina);  

- poprawa stanu technicznego i parametrów dróg na pograniczu polsko - 
czeskim i polsko – słowackim (zwłaszcza w kierunku istniej�cych przej�� 
granicznych) oraz niwelowanie ró�nic w parametrach technicznych dróg po 
obu stronach granicy; 

• uzupełnienie tworz�cej si� obwodnicy Aglomeracji Górno�l�skiej przez ci�g 
drogowy „Pyrzowice” – A1-„So�nica”-A4-„Brz�czkowice” - S1 – „Pyrzowice” 
o brakuj�ce odcinki,  

• kształtowanie systemu powi�za� wewn�trznych opartych na ci�gach dróg  
krajowych i wojewódzkich (budowa i przebudowa tych dróg): 
- modernizacja drogi krajowej 94 (powi�zanie z centrum logistycznym 

Sławków – Sosnowiec), 
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- wzmacnianie sieci powi�za� wewn�trznych poprzez realizacj� poł�cze� 
zwi�kszaj�cych dost�pno�� terenów Aglomeracji Rybnickiej i Raciborza 
poprzez: przebudow� dróg wojewódzkich: 935 Racibórz – Rybnik – w�zeł 
„Rowie�” A1 – 	ory - Pszczyna (z mo�liwo�ci� kontynuacji nowego 
przebiegu w kierunku drogi S1 i O�wi�cim - Kraków) oraz 933 Rzuchów (od 
drogi wojewódzkiej 935) - Wodzisław �l�ski – w�zeł „Mszana” A1 – 
Jastrz�bie Zdrój – Pawłowice DK 81; 

- przebudowa drogi 88 (Kleszczów – Gliwice) a tak�e dróg nr.43, 44, 46, 52, 
• usprawnienie poł�cze� Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice”          

z miastami Aglomeracji Górno�l�skiej poprzez budow� nowych poł�cze� 
(postulowane poł�czenie DK 81- Katowice –Siemianowice �l�skie –Piekary 
�l�skie - MPL/A4 oraz DK-81 – Katowice - Chorzów-Piekary �l�skie-MPL); 

• modernizacja istniej�cych tras i realizacja nowych poł�cze� wschód-zachód       
i północ-południe dla tworzenia alternatywnych poł�cze� 
wewn�trzaglomeracyjnych, w tym: 
- przebudowa drogi krajowej 79 Jaworzno - Mysłowice - Chorzów -Katowice - 

Bytom w tym równie� budowa nowych odcinków, 
-  „północna obwodowa” D�browa Górnicza-Wojkowice -Bytom,  
- kontynuacja budowy Drogowej Trasy �rednicowej Katowice – Gliwice             

z mo�liwo�ci� przedłu�enia w kierunku wschodnim do D�browy Górniczej        
i Jaworzna,  

- przedłu�enie DK 94 w kierunku zachodnim z rejonu B�dzin-Sosnowiec 
przez Czelad�-Siemianowice �l�skie Chorzów do Bytomia /DT�-bis/ 

- przebudowa i budowa dróg ł�cz�cych autostrad� A4 z południowymi 
dzielnicami Bytomia np. w�zeł Wirek – Ruda �l�ska Bytom (DW 925) czy 
A4-Zabrze - Bytom (DW 921), 

• segregacja ruchu samochodowego tranzytowego i lokalnego z 
wyprowadzeniem przejazdów tranzytowych poza tereny o g�stej zabudowie, 
budowa obwodnic miejscowo�ci w ci�gach dróg krajowych: 
- DK46 - północna obwodnica Lubli�ca oraz południowa obwodnica 

Cz�stochowy, 
- DK52 - budowa nowego odcinka Bielsko-Biała (w�zeł „Suchy Potok” S1) – 

Kozy – Bulowice (woj. małpolskie), 
- DK78 - obwodnice miejscowo�ci: Chałupki, Tarnowskie Góry, Siewierz, 

Zawiercie, Kroczyce, Pradła, Szczekociny 
- DK40 Niewiesze, 
- DK43 Kłobuck i Krzepice, 
- DK45 wschodnia obwodnica Raciborza, 
- DK44 Tychy, Bieru� 

• przebudowa i budowa dróg w tym m.in. dróg wojewódzkich (pomi�dzy 
w�złami na autostradach i drogach ekspresowych a istniej�cymi lub 
potencjalnymi obszarami ci��enia tych w�złów (o�rodki miejskie, obszary 
aktywizacji gospodarczej, centra logistyczne) wynikaj�ca z realizacji autostrad 
i dróg ekspresowych w tym: 
- DW 789 w rejonie w�zła „Wo�niki”, DW 925 w kierunku Orzesza i DK 81 

od w�zła „Bełk”, DW 935 w rejonie w�zła „Rowie�”  DW 932 w�zeł 
�wierklany”, oraz DW 933 w rejonie w�zła „Mszana zlokalizowanych na 
autostradzie A1 oraz  

- DW 408 z obwodnic� So�nicowic w�zeł „Ostropa” na autostradzie A4  
a tak�e na drogach ekspresowych:  
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- S69, przebudowa drogi wojewódzkiej nr 942 od Buczkowic do w�zła 
„Meszna” oraz w rejonie 	ywca poł�czenie z układem drogowym miasta 
(przedłu�enie drogi 944 do w�zła „	ywiec”)  

- S11 z projektowanego w�zła w rejonie Chechła poprzez DW 908 i DK 78 
oraz nowy odcinek 911 do Piekar �l�skich (obej�cie Orzecha) 

- S1 w rejonie L�dzin i Wilamowic, 
- przebudowa dróg w strefach rekreacyjnych tworz�cych ci�gi drogowe o 

znaczeniu turystycznym np.: 941, 943, 945 
- przebudowa dróg wyznaczonych do przewozu ładunków niebezpiecznych a 

tak�e uwzgl�dnienie w projektach dotycz�cych przebudowy i budowy dróg 
parkingów strategicznych 

• docelowo odbudowa mostu w ci�gu drogi wojewódzkiej Nr 421 w 
miejscowo�ci Ciechowice   
 

1.2 Budowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej, obejmuj�ce mi�dzy innymi: 
• modernizacj� linii kolejowych obj�tych umow� AGC (główne europejskie linie 

kolejowe); dostosowanie do pr�dko�ci 160 km/h/ dla ruchu pasa�erskiego,           
w tym:  
- E30 Drezno/Berlin – Legnica – Wrocław - Opole  – K�dzierzyn Ko�le 

(alternatywnie przez Strzelce Opolskie - Pyskowice) - Gliwice  - Katowice - 
Jaworzno Szczakowa - Kraków – Lwów - Kijów /postulowana realizacja 
nowego przebiegu na odcinku Katowice Szopienice - Sosnowiec - 
Jaworzno Szczakowa/, 

- E59 Szczecin - Wrocław - Opole - K�dzierzyn Ko�le - Chałupki – Bohumin 
– Ostrawa 

- E65 Gda�sk – Warszawa - Katowice – Zebrzydowice – Praha/Wiede�, dla 
osi�gni�cia pr�dko�ci min. V=250 km/h (w ruchu pasa�erskim), 
postulowana realizacja nowego przebiegu na odcinku Zawiercie - Katowice 
–Zebrzydowice - granica pa�stwa, dla osi�gni�cia wła�ciwych parametrów. 
Na odcinku Katowice – granica pa�stwa – Ostrawa proponuje si� 
wariantowo nowy przebieg trasy tej linii (A – wariant „tranzytowy”  Katowice 
– Tychy – Zebrzydowice – granica Pa�stwa - Bohumin – Ostrawa, B – 
wariant „regionalny” wspomagaj�cy –aktywizacj� zachodniego obszaru 
rozwoju Katowice – Rybnik – Gorzyczki – granica pa�stwa – Bohumin) 

- modernizacja linii kolejowych obj�tych umow� AGTC (wa�niejsze linie 
kolejowe transportu kombinowanego) dostosowanie do pr�dko�ci 120km/h 
dla poci�gów towarowych (cz��ciowo wykorzystuj�c odcinki linii AGC): 

- C-E30 /Wrocław/ - Opole - Gliwice – Ruda Kochłowice – Katowice 
Muchowiec – Mysłowice – Jaworzno Szczakowa - /Kraków/, 

- C-E65 Tczew - Zdu�ska Wola - Tarnowskie Góry – Katowice -Pszczyna – 
Chybie - Zebrzydowice – granica pa�stwa  (wariantowo: Tarnowskie Góry - 
Bytom - Gliwice - K�dzierzyn Ko�le - Rybnik – Pszczyna  lub Gliwice - 
Rybnik – Pszczyna) 

- C-E65/2 Chorzew Siemkowice – Cz�stochowa - Jaworzno Szczakowa - 
Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg-Czarnolesie – Chybie, 

- C-E65/3 Herby Nowe - Lubliniec - Paczyna/K�dzierzyn Ko�le; 
• rozbudowa linii 139 (T 654 wg porozumienia TER) Katowice - Czechowice-

Dziedzice – Bielsko-Biała – 	ywiec – Zwardo� – Czadca /Słowacja, Wegry, 
Słowenia/, dla poprawy poł�cze� z nowymi krajami członkowskimi Unii 
Europejskiej oraz wł�czenie w układ linii AGC/AGTC; 
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• modernizacja linii kolejowych poza układem linii AGC, AGTC i TER 
wzmacniaj�cych powi�zania mi�dzyregionalne, w tym: Katowice – Lubliniec – 
Kluczbork - Pozna�/Wrocław, Kielce – Cz�stochowa – Lubliniec – Opole oraz 
/Bielsko-Biała/ – Czechowice-Dziedzice – Trzebinia - /Kraków/ a tak�e CMK-
Starzyny-Kraków (poł�czenie Warszawa/Łód� – Kraków); 

• tworzenie powi�za� z portem lotniczym Katowice w Pyrzowicach 
(modernizacja linii kolejowej Zawiercie - Mierz�cice-MPL „Katowice” - 
Tarnowskie Góry, postulowana realizacja nowego bezpo�redniego poł�czenia 
z Aglomeracj� Górno�l�sk� z wykorzystaniem istniej�cych odcinków linii PKP i 
kolei przemysłowych);  

• poprawa obsługi pasa�erskiej na obszarach stykowych z innymi regionami 
(koleje regionalne), w tym wzmocnienie powi�za� bipolarnego układu 
Europolu �lasko-Krakowskiego oraz Aglomeracji Bielskiej i Rybnickiej z 
Aglomeracj� Ostrawsk� oraz Ziemi� Głubczyck�: 

• poprawa funkcjonowania i ewentualna reaktywacja poł�cze� przewozów 
pasa�erskich na obszarze pogranicza: 
- odbudowa poł�cze� w rejonie Raciborza (odcinek Racibórz – Chuchelna 

na linii Racibórz – granica pa�stwa -  Chuchelna  - Opawa oraz Racibórz  - 
Głubczyce/Kietrz) 

 
1.3 Budowa i rozbudowa infrastruktury transportu lotniczego, obejmuj�ca: 

• rozwój Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach;  
• usprawnienie systemu transportowego zapewniaj�ce popraw� dost�pno�ci 

do lotniska w Pyrzowicach, w tym z uwzgl�dnieniem terenów w zasi�gu            
oddziaływania portów lotniczych „Balice” w Krakowie, „Strachowice” we 
Wrocławiu i „Mo�nov” k. Ostrawy /Czechy/; 

• modernizacja lotniska Cz�stochowa – Rudniki z mo�liwo�ci� dodatkowego 
wykorzystania dla potrzeb nieregularnych przewozów pasa�erskich i terminala 
(centrum logistycznego „Cz�stochowa”) oraz lotnisk w tym: Katowice-
Muchowiec, Gliwice, Rybnik - Gotartowice, Bielsko-Biała - Aleksandrowice z 
wykorzystaniem dla potrzeb lotów dyspozycyjnych, ratowniczych, sportowych 
oraz pasa�erskich przewozów okazjonalnych /”taksówki powietrzne”/ a 
lotniska Mi�dzybrodzie 	ywieckie – 	ar dla celów sportowo - rekreacyjnych. 

 
1.4 Budowa i rozbudowa infrastruktury transportu wodnego, obejmuj�ce mi�dzy 

innymi zagadnienia w pierwszej kolejno�ci dotycz�ce Odrza�skiej Drogi Wodnej,       
w tym na przykład: 
• modernizacja Kanału Gliwickiego i Portu w Gliwicach, 
• zwi�kszanie udziału przewozów wykonywanych �eglug� �ródl�dow� w 

transporcie ładunków, 
• realizacja Kanału Odra-Dunaj oraz portu lub nabrze�a przeładunkowego            

w Raciborzu. 
• wykorzystanie infrastruktury realizowanej Drogi Wodnej Górnej Wisły 

 
 

2. Promowanie rozwoju pasa�erskiego transportu zbiorowego  
Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania:  

2.1 tworzenie centrów i w�złów przesiadkowych transportu zbiorowego w  
wyznaczonych miastach regionu: Katowice, Bielsko-Biała, Cz�stochowa, Rybnik, 
Gliwice, Sosnowiec, 
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 2.2 prowadzenie monitoringu potrzeb i symulacji rozwojowych w zakresie transportu 
publicznego, 

2.3 tworzenie warunków dla zwi�kszenia roli transportu zbiorowego poprzez 
lokalizacje nowych terenów mieszkaniowo - usługowych z uwzgl�dnieniem 
istniej�cych lub projektowanych tras transportu zbiorowego. 

 
 

3.  Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu 
kombinowanego  
Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania:  

3.1  tworzenie zintegrowanej sieci centrów logistycznych i terminali obejmuj�ce: 
transport drogowy, kolejowy, lotniczy i rzeczny; w tym postulowane terminale 
lub centra logistyczne: Gliwice (w tym np.: Port Gliwicki, stacja Gliwice–
Kontenerowa, w�zeł autostrady A-4 i A1), Sławków - Sosnowiec, Pyrzowice 
(przy MPL „Katowice”) 	ory, i np.: w Cz�stochowie (rejon Ko�cielec - lotnisko 
Rudniki), Zabrzeg-Czarnolesie (gm. Czechowice-Dziedzice) - Bielsko-Biała, 
Racibórz, Tychy oraz lokalne centra dystrybucji w innych miastach 
województwa np. Cieszyn, Jastrz�bie- Zdrój, 

3.2  poprawa dost�pno�ci centrów logistycznych z krajowego układu drogowego 
(budowa nowych odcinków dróg), budowa systemu poł�cze� komunikacyjnych 
dla terminali „Sławków LHS,” 

3.3 wzmocnienie funkcji centrów logistycznych i terminali przez podniesienie 
parametrów technicznych linii kolejowych o strategicznym znaczeniu dla ich 
funkcjonowania w tym linii hutniczej szerokotorowej. 

 
 
4. Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej  
    Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej dla zapewnienia bezpiecze�stwa 

dostaw mediów, ograniczenia zagro�e� �rodowiska oraz poprawy warunków 
inwestowania b�dzie nast�powało poprzez działania: 

4.1 Budowa i modernizacja urz�dze� gospodarki wodno-�ciekowej: 
• modernizacja i remonty magistralnej sieci wodoci�gowej oraz stacji 

uzdatniania wody ( Maczki, Kozłowa Góra, Goczałkowice, Dzie�kowice, 
Kobiernice), 

• budowa zbiorników retencyjnych (Racibórz, Ku�nica War��y�ska), 
• przygotowanie i wdro�enie programu rozwoju małej retencji (budowa nowych 

zbiorników oraz remonty istniej�cych), 
• budowa systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni �cieków oraz 

rozbudowa i modernizacja istniej�cych obiektów dla poprawy funkcjonowania 
gospodarki �ciekowej na terenie całego województwa, w tym priorytetowo na 
terenach wyst�powania u�ytkowych zasobów wodnych (w strefach 
ochronnych uj�� wód i w obszarach wyst�powania Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych wymagaj�cych szczególnej ochrony),  

• realizacja nowych oraz remonty istniej�cych zabezpiecze� 
przeciwpowodziowych (w tym zbiorników retencyjnych, polderów, kanałów 
ulgi, obwałowa� rzek Odry i Wisły). 

4.2 Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z zasadami ,,Planu Gospodarki 
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Odpadami dla Województwa �l�skiego" : 
• budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego na 

selektywnej zbiórce,  
• tworzenie regionalnych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi - 

zakładów odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania oraz rozbudowa i 
modernizacja składowisk ( Młynek Sobuczyna, Knurów, Jastrz�bie-Zdrój, 
Siemianowice �l�skie, 	ywiec, Tychy - Urbanowice, Racibórz, Bielsko-Biała), 

• budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w 
skojarzeniu z energetyk� z wykluczeniem spalania odpadów 
niebezpiecznych (fakultatywne lokalizacje - B�dzin, Ruda �l�ska, Rybnik, 
Tychy, Jaworzno), 

• stopniowe zamykanie składowisk lokalnych, 
• rekultywacja składowisk nieczynnych i zamykanych, 
• wdra�anie regionalnego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
• utworzenie wojewódzkiej jednostki ds. koordynacji, monitorowania i 

wdra�ania ustale� ,,Planu Gospodarki Odpadami" w gminach. 

4.3 Rozwój systemów energetycznych: 
• budowa w�złowej stacji transformatorowej 400 kV w Byczynie wraz z 

wł�czeniem jej do istniej�cej sieci, 
• modernizacja �ródeł wytwarzania energii elektrycznej i sieci przesyłowych, 
• rozbudowa systemu gazowniczego, w tym realizacja gazoci�gów wysokiego 

ci�nienia relacji: Lubliniec-Cz�stochowa, Cz�stochowa-Bobry, Komorzno-
Tworze�, 	ywiec-Istebna, 	ywiec-�lemie�, B�ków-Kłobuck,  

• budowa ruroci�gu paliwowego relacji Boronów-Trzebinia,  
• promowanie produkcji "czystej" energii, w tym ze �ródeł odnawialnych. 

 
4.4 Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów ł�czno�ci poprzez: 

• promowanie nowoczesnych systemów gromadzenia i przesyłu danych, 
• tworzenie systemów teleinformatycznych, w tym na przykład infostrady 

�l�skiej. 
 

 
 
Cel V - stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarz�dzania przestrzeni� 
  
W zwi�zku z ci�głymi i coraz szybszymi przeobra�eniami przestrzeni potrzebne s� 
nowe formy utrzymywania ładu przestrzennego. W zarz�dzaniu przestrzeni� 
zasadne jest zatem podej�cie innowacyjne, w którym sposobem na osi�gni�cie 
po��danej spójno�ci i efektywno�ci polityki województwa jest współpraca i 
dobrowolne współdziałanie. W województwie �l�skim b�d� promowane innowacyjne 
działania zwi�zane z nowoczesnym podej�ciem do rozwoju ekonomicznego, 
społecznego i przestrzennego, takie jak: 
- podejmowania innowacyjnych studiów planistycznych dotycz�cych specyficznych 

obszarów,  
- organizowania cyklicznych regionalnych konferencji, konkursów, 
- realizacja projektów pilotowych testuj�cych nowe metody planowania 

przestrzennego. 
 
Przewiduje si�, �e cel b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce kierunki polityki 
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przestrzennej: 
 
1. Wykreowanie i rozwój obszarów metropolitalnych  
     Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania: 

1.1 reformy instytucjonalne metropolii, tworzenie przestrzeni integracji i współpracy 
regionalnej poprzez promowanie współpracy miedzy miastami dla efektywnego 
wykorzystania funduszy europejskich,  

1.2 wspieranie rozwoju obszarów metropolitalnych w tym sporz�dzenie planów 
zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych, stanowi�cych 
rozwini�cie koncepcji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
�l�skiego w ustalonych problematykach szczegółowych. 

 
2. Promowanie innowacyjnych instrumentów zarz	dzania przestrzeni	  
    Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania: 

2.1 podejmowanie partnerskiej współpracy w zakresie przestrzennego rozwoju 
województwa, w tym: organizowanie regionalnych konferencji dotycz�cych 
przyszło�ci województwa �l�skiego oraz organizowanie konkursów dotycz�cych 
przestrzeni publicznych dla promowania najwy�szej jako�ci tych przestrzeni,  

 

2.2 realizacja pilota�owych działa� testuj�cych nowe metody planowania w zakresie: 
-  regeneracji przestrzeni,  
-  zintegrowanych systemów komunikacji województwa,  
-  pozyskiwania i wykorzystania energii ze �ródeł odnawialnych,  
-  planowania i działa� naprawczych na obszarach zdegradowanych 

ekologicznie i ekonomicznie,  
-  restrukturyzacji i rewitalizacji miast,  
-  rekultywacji i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych,  

2.3 wspierania studiów i bada� niezb�dnych do prowadzenia innowacyjnej polityki 
rozwoju regionalnego. 

 
 
Cel VI - rozwój współpracy mi�dzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego  

             W zjednoczonej Europie charakterystyczn� cech� regionu jest jego 
innowacyjna otwarto��, wyra�aj�ca si� woln� przestrzeni� i gotowo�ci� do 
podejmowania nowych przedsi�wzi�� we współdziałaniu ponad podziałami 
politycznymi, w d��eniu do wspólnego rozumienia problemów, wyzwa� i 
strategicznych perspektyw przestrzennego rozwoju. Współpraca mi�dzyregionalna 
dla osi�gania celów planowania przestrzennego nie mo�e by� postrzegana jedynie 
jako proces integracji przestrzennej, ale musi bra� pod uwag� oddziaływanie polityk 
Unii Europejskiej na rozwój regionalny i przestrzenny w szerokim zakresie 
zagadnie�. Istotna jest promocja współpracy mi�dzyregionalnej nie tylko w układach 
s�siedzkich i krajowych, ale tak�e transgranicznych i mi�dzynarodowych. Ma to 
szczególne znaczenie dla województwa �l�skiego, które graniczy z 4 polskimi 
województwami oraz regionem �l�sko - morawskim w Republice Czeskiej i regionem 
	yli�skim w Republice Słowackiej                a tak�e utrzymuje partnerskie stosunki z 
wieloma innymi regionami w Unii Europejskiej, jak i  Polski. W polityce przestrzennej 
priorytetem powinno by� rozwijanie współpracy mi�dzyregionalnej w szerokim 
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zakresie zagadnie� gospodarki przestrzennej i wzmacnianie potencjału przestrzeni 
województwa �l�skiego.  
Przewiduje si�, �e cel b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce kierunki działa� 
(wybrane zagadnienia): 

1.  Rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarach stykowych,  
Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania, w tym inwestycje 
celu publicznego: 

1.1  tworzenie relacji eliminuj�cych zasadnicze bariery rozwoju i poprawiaj�cych 
rozwój przestrzenny, 

1.2 formułowanie i realizowanie wspólnej polityki przestrzennej.  

 

2.  Rozwijanie współpracy mi�dzyregionalnej w obszarze makroregionu,  
Kierunek b�dzie realizowany poprzez nast�puj�ce działania:  

2.1  promowanie policentrycznego rozwoju sieci osadniczej realizuj�cego koncepcj� 
Europolu �l�sko-Krakowskiego, 

2.2  wspieranie opracowania wspólnych strategii i planów działania dla 
makroregionu, 

2.3. popraw�  własnego zarz�dzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz 
krajobrazem. 

3.  Rozwijanie współpracy ponadnarodowej, poprzez: 

3.1.  przygotowanie do udziału w europejskich programach rozwojowych i aplikacji o 
�rodki na wdra�anie w województwie �l�skim zalece� Europejskiej Perspektywy 
Przestrzennego Rozwoju, 

3.2. studia transnarodowe i przenoszenie na grunt województwa �l�skiego 
do�wiadcze� innych regionów europejskich , obejmuj�ce swym zakresem 
mi�dzy innymi zagadnienia:  

− restrukturyzacji i rewitalizacji miast, 
− odnowy wsi, 
− rekultywacji i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych, 
− pozyskiwania i wykorzystania energii ze �ródeł odnawialnych, 
− zintegrowanych systemów komunikacji województwa. 

 
 

10.3. Ocena rozwi	za� 

Przyj�ta w planie województwa zasada rozwoju zrównowa�onego oznacza 
takie planowanie i działanie, które zakłada zachowanie równowagi pomi�dzy 
wszystkimi elementami �rodowiska tak, aby przy racjonalnym wykorzystaniu 
potencjału przyrodniczego mo�liwym było zaspokojenie potrzeb poszczególnych 
społeczno�ci lub obywateli zarówno współczesnego jak i przyszłych pokole�. 
Zasadzie równowa�enia rozwoju podporz�dkowany jest cały system 
długookresowych celów polityki przestrzennej, a jej rozwini�ciem s� przyj�te kierunki 
ich realizacji. 

Do podstawowych działa� zapisanych w przyj�tych w planie celach polityki 
przestrzennej województwa, a maj�cych na celu ograniczenie negatywnych 
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oddziaływa� na �rodowisko oraz popraw� jego stanu, których rozwi�zanie jest 
mo�liwe na szczeblu wojewódzkim lub regionalnym, nale�y zaliczy� zadania z 
zakresu: 

• kształtowania ponadlokalnego systemu transportowego (drogowego, kolejowego, 
lotniczego, wodnego) gwarantuj�cego powi�zania mi�dzynarodowe, krajowe oraz 
pomi�dzy strategicznymi miejscami w regionie, zapewniaj�cego integracj� 
województwa i zwi�kszaj�cego jego europejsk� konkurencyjno��,  

• realizacji efektywnych systemów infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki 
wodno-�ciekowej, energetyki, gospodarki odpadami zapewniaj�ce 
bezpiecze�stwo dostaw mediów, ograniczaj�ce zagro�enia dla �rodowiska oraz 
poprawiaj�ce warunki inwestowania, 

• ochrony i wzrostu ró�norodno�ci biologicznej i krajobrazowej,  
• kształtowania regionalnej sieci powi�za� przyrodniczych i systemu obszarów 

chronionych z uwzgl�dnieniem elementów projektowanej Sieci Natura 2000 oraz 
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – Polska, 

• rozwijania współpracy mi�dzyregionalnej i transgranicznej  
• ochrony rolniczego potencjału produkcyjnego, 
• łagodzenia konfliktów mi�dzy działalno�ci� gospodarcz� a potrzeb� ochrony 
�rodowiska, 

• poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców. 

   

 

Realizacja cz��ci zamierze�, szczególnie zwi�zanych z rozwojem układów 
transportowych, z jednej strony słu�y poprawie stanu �rodowiska, a z drugiej niesie 
niebezpiecze�stwo znacz�cej ingerencji w �rodowisko. Przebudowa układu 
komunikacyjnego narusza szereg powi�za� i poł�cze� zarówno w sferze 
przestrzennej, gospodarczej jak i społecznej czy kulturowej. Wyznaczenie nowych 
tras komunikacyjnych nie nast�puje w pró�ni. Jest to szczególnie istotne w 
obszarach o du�ym stopniu degradacji �rodowiska z delikatn� struktur� 
przyrodnicz�. Trasy komunikacyjne, szczególnie autostrady i drogi ekspresowe oraz 
szybka kolej, to przedsi�wzi�cia przy realizacji których dopuszczono mo�liwo�� 
wyznaczenia obszaru ograniczonego u�ytkowania wykraczaj�cego poza granice 
obiektu. �wiadczy to  o przewidywanej niemo�no�ci dotrzymania, poza granicami, 
wła�ciwych standardów jako�ci �rodowiska. 

Proponowane w planie działania rozwi�zuj� generalnie wi�kszo�� problemów 
�rodowiska przyrodniczego zidentyfikowanych w diagnozie. Przewidywane działania, 
a szczególnie utrzymanie prawidłowo funkcjonuj�cego systemu ekologicznego 
województwa, wykształcenie wielofunkcyjnych o�rodków osadniczych oraz 
lokalizowanie inwestycji infrastruktury transportowej i technicznej głównie w ju� 
wykształconych pasmach zurbanizowanych (korytarze transportowo-osiedle�cze) i 
wyznaczonych korytarzach transportowych, przyczyni� si� do zwi�kszenia 
ekologicznego bezpiecze�stwa i poprawy warunków �ycia mieszka�ców oraz przy 
zahamowaniu wielu negatywnych procesów zachodz�cych w �rodowisku 
przyrodniczym prowadzi� b�d� do poprawy jego stanu.  

  W zapisanych celach polityki przestrzennej niektóre kierunki działa� zapisane 
zostały bardzo ogólnie. Dotyczy to szczególnie dziedzin, dla których brak jest 
jednoznacznych i wiarygodnych wiadomo�ci, co do skali zjawisk i ich przestrzennego 
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rozmieszczenia, np.: aktualnego rozeznania w zakresie oceny stanu akustycznego 
�rodowiska (klimat akustyczny), oceny poziomów pól elektromagnetycznych w 
�rodowisku i lokalizacji �ródeł szkodliwego promieniowania niejonizuj�cego, 
problemów napływaj�cych zanieczyszcze� transgranicznych czy zagro�e� 
pochodz�cych z terenów zamkni�tych.  

Wa�nym zagadnieniem pozostan� problemy zwi�zane z finansowymi 
mo�liwo�ciami realizacj� kierunków działa�. W przewidzianych zasadach i 
mechanizmach realizacji polityki przestrzennej województwa szczególne znaczenie 
b�d� miały zasady: partnerstwa, integrowania i koncentracji �rodków na realizacj� 
planu oraz zachowanie ci�gło�ci wdra�ania. Skuteczno�� realizacji b�dzie 
uwarunkowana w głównej mierze efektywnym wykorzystaniem uzyskanych i 
posiadanych �rodków finansowych. Plan przewiduje, �e realizacja planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego powinna opiera� si� na 
ró�nych �ródłach finansowania: własnych, zewn�trznych i z wykorzystaniem 
funduszy strukturalnych. 

Charakter planu i stopie� uogólnienia okre�lony w zapisach ustawowych 
spowodował, �e w projekcie planu nie znalazły si� propozycje wskazuj�ce na 
kierunki         i sposoby kompensacji negatywnych oddziaływa� na �rodowisko. 
Problem dotyczy zjawisk i procesów o strategicznym znaczeniu dla województwa i 
powinien znale�� rozwi�zanie w opracowaniach o wi�kszym stopniu szczegółowo�ci. 
Pozostawienie rozwi�zania problemu procedurze ocen oddziaływania na �rodowisko 
dla ka�dej inwestycji i dla ka�dego etapu jej realizacji gdzie maj� by� okre�lone 
szczegółowe sposoby ograniczenia lub kompensacji negatywnych oddziaływa� na 
�rodowisko, mo�e mie� charakter rozwi�za� technicznych.  

 

Cz��� problemów wynikaj�cych przewidywanego zainwestowania przy 
uwzgl�dnieniu specyfiki warunków lokalnych mo�e by� rozwi�zywana na etapie 
sporz�dzania planów obszarów metropolitalnych, gdzie szczegółowo�� opracowania 
b�dzie wi�ksza i propozycje rozwi�za� mog� mie� charakter bardziej szczegółowy i 
jednoznacznie zwi�zany z konkretn� przestrzeni� przyrodnicz�, z mo�liwo�ci� 
zbilansowania powierzchni terenów degradowanych i przewidywanych do 
rekultywacji.  
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11. PROPOZYCJE ROZWI�ZA� ALTERNATYWNYCH DO ROZWI�ZA� 
ZAWARTYCH W PROJEKCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU,  

      W TYM WSKAZANIE NAPOTYKANYCH TRUDNO�CI WYNIKAJ�CYCH  
      Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI I LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY. 
 
 

„Prognoza oddziaływania na �rodowisko planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego” sporz�dzana była równocze�nie z 
opracowaniem dokumentu planistycznego. Zespół autorski prognozy pozostawał w 
stałym kontakcie z zespołem projektowym projektu planu i jego członkowie 
uczestniczyli w posiedzeniach na których konkretyzowały si� rozwi�zania 
projektowe. Zastosowanie takiej metody dla opracowania pozwoliło na przyj�cie 
rozwi�za� przestrzennych, które w du�ym stopniu pozwoliły na unikni�cie 
potencjalnych znacz�cych kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzaj�c do 
wyboru najbardziej po��danych i optymalnych kierunków działa�. W konsekwencji, 
mo�liwo�� zastosowania rozwi�za� alternatywnych została ograniczona, 
sprowadzaj�c si� w praktyce do korekt  granic terenów ochrony przyrodniczej i 
projektowanego zagospodarowania. 
  

Zgodnie z zapisami ustawowymi rol� prognozy nie jest ocena przyj�tych w planie 
rozwi�za� planistycznych, a sprawdzenie czy w przyj�tych rozwi�zaniach 
zabezpieczony został we wła�ciwy sposób interes �rodowiska przyrodniczego i 
kulturowego. Szczegółowo�� dokumentu uzale�niona jest od szczegółowo�ci 
zapisów planu. Generalnie mo�na stwierdzi�, �e w trakcie opracowywania 
dokumentu prognozy oddziaływania na �rodowisko zespół napotykał na trudno�ci 
wynikaj�ce z wprowadzenia, interpretowania i stosowania nowego instrumentu 
zarz�dzania �rodowiskiem. Stwierdzone problemy i utrudnienia dotyczyły: 
- zagadnie� metodycznych, a szczególnie problemów dotycz�cych: kryteriów 

oceny, zdefiniowania przestrzennego obszarów obj�tych analiz� i ocen�, 
zdefiniowania poj�� i kolejno�ci przeprowadzenia analiz, ustalenia zakresu zada� 
podlegaj�cych analizie i ocenie, braku wystarczaj�cych danych do przedstawienia 
rozwi�za� minimalizuj�cych i sporz�dzenia wariantu alternatywnego, je�li maj� 
by� rozwi�zaniami rzetelnymi wpływaj�cymi, zgodnie z procedur� ustawow�, na 
proces realizacji planu, 

- zagadnie� merytorycznych – sporz�dzanie prognoz oddziaływania na �rodowisko 
jest stosunkowo młodym instrumentem analityczno – badawczym (ramy prawne 
zostały okre�lone w połowie 2001 r.) i w zwi�zku z powy�szym metody ich 
sporz�dzania nie s� do ko�ca dopracowane, a metody wykorzystywane w 
opracowaniach o podobnym charakterze nie mog� by� w sposób prosty 
przetransponowane do dokumentu o innym charakterze. 

  
Na etapie sporz�dzania prognozy zespół autorski dysponował obszernymi 
opracowaniami ekofizjograficznymi dla obszaru województwa, dorzecza Odry i Wisły 
i innymi cz�stkowymi, które w znakomity sposób pozwoliły na sprawdzenie w jaki 
sposób proponowane w planie rozwi�zania przestrzenne dostosowane s� do 
uwarunkowa� przyrodniczych terenu. 
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12. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ�DZANIU 
PROGNOZY 

 
 
Prognoza jest kameralnym opracowaniem, opartym głównie na bazie 

posiadanych materiałów zgromadzonych do „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego”. Przy sporz�dzaniu prognozy wykorzystano 
równie� inne dost�pne publikacje, dokumenty i raporty dotycz�ce obszaru 
województwa opracowane przez inne instytucje, a dotycz�ce �rodowiska i zmian w 
nim zachodz�cych.  
W prognozie analizowano konkretne projektowane przeznaczenia i okre�lone 
sposoby zagospodarowania. 
 
Równolegle z opracowaniem prognozy odr�bny zespół sporz�dził „Opracowanie 
ekofizjograficzne”, które dostarczyło prognozie aktualnych informacji faktograficznych            
o �rodowisku, a w szczególno�ci o tych jego cechach, które maj� zasadniczy wpływ 
na rozwi�zania planistyczne. 
 
„Prognoza oddziaływania na �rodowisko projektu planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego” była sporz�dzana w biurze podległym 
Zarz�dowi Województwa �l�skiego, podobnie jak biuro opracowuj�ce plan, ale 
autorami prognozy jest inny zespół projektantów, nie bior�cy bezpo�redniego udziału 
w opracowaniu projektu planu. Prace przebiegały równolegle z koniecznym 
przesuni�ciem czasowym wynikaj�cym z wymogów dokumentu. 
Ostateczna wersja prognozy sporz�dzona została na etapie projektu planu 
przygotowanego do konsultacji społecznych. 
Zgodnie z zapisami ustawowymi wraz z planem poddana zostanie procesowi 
uzgadniania i opiniowania. 
Wskazane w prognozie kolizje jakie tworz� kierunki rozwoju zainwestowania z 
obszarami chronionymi (obszary konfliktowe) - posłu�yły do zweryfikowania w 
projekcie planu niektórych granic rozwoju przestrzennego aglomeracji. 
Równocze�nie, w wyniku konsultacji, doprecyzowany został rejestr zada� celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym z podziałem na zadania uj�te w 
dokumentach rz�dowych i samorz�dowych oraz inwestycje o znaczeniu 
ponadlokalnym wynikaj�ce z ustaw szczególnych i ustawy bud�etowej. Bardziej 
szczegółowo ustalono te� zasady rozwoju układów  transportowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 106

 
 
13. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY REALIZACJI 

PROJEKTU PLANU 
 

Przyj�ty w projekcie planu system monitorowania zmian zachodz�cych              
w przestrzeni województwa opiera si� na zapisach art. 45 ustawy o 
zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, który nakłada obowi�zek 
dokonywania okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego poprzez 
przeprowadzenie przegl�du zmian  w zagospodarowaniu przestrzennym. 
Koncepcja monitoringu przewiduje �ledzenie oraz ocen� ilo�ciow� i jako�ciow� 
zmian pewnych wielko�ci. System monitoringu i oceny rozwoju regionu słu�y� b�dzie 
obserwacji cało�ci zmian zachodz�cych w sferze społeczno-gospodarczej i w sferze 
przestrzennej. Za narz�dzia do mierzenia oddziaływa� polityk i oceny sukcesu 
w osi�ganiu zrównowa�onego rozwoju województwa przyj�to mierniki. Dotycz� one 
jako�ci przestrzeni i jako�ci �ycia. 
 
Przyj�to, �e monitorowanie obejmie badanie stanów  i procesów: 
• realizacji planów, w tym badanie ich pod k�tem projektowania w nich zada� 

realizuj�cych strategi� regionaln�, 
• bezpo�rednich rezultatów osi�ganych w realnej przestrzeni poprzez realizacj� 

konkretnych inwestycji (zada�) oraz monitorowanie ich  oddziaływa�, 
• szerszych trendów i zmian w jako�ci �ycia w regionie.  

 
Monitoring przestrzeni, projektowany do realizacji w ramach kompleksowego 
systemu monitorowania regionu, umo�liwi przede wszystkim diagnozowanie stanu 
zagospodarowania przestrzennego, okre�lenie stopnia realizacji podstawowych 
dokumentów planistycznych regionu, propozycji korekt zapisów Planu oraz 
wytycznych do wygenerowania inwestycji celu publicznego.  

Za celowe uznano równie� uruchomienie działania Systemu Informacji Przestrzennej 
(Terytorialnej), jako bazy danych pozwalaj�cej zlokalizowa� posiadane informacje      
w terenie. Usystematyzowanie w ten sposób danych pozwoli szybko uzyskiwa� 
rzetelne informacje o zasobach województwa, prezentowa� je graficznie i prowadzi� 
analizy przestrzenne. Stworzona przez system monitoringu baza danych powinna 
generowa� dwa rodzaje raportów: finansowe oraz rzeczowe – na temat post�pów 
wdra�ania projektów, działa�, celów i programów.  

 Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony �rodowiska, nale�y uzna� 
monitorowanie nast�puj�cych dziedzin i zagadnie�: 
• obserwacje zmian w strukturze u�ytkowania gruntów (m.in. poziom lesisto�ci, 

ochrona wysokiej jako�ci gruntów rolnych, wielko�� powierzchni zainwestowanych 
w miastach), 

• obserwacje procesu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych (m.in. 
zwi�kszanie powierzchni obszarów ochrony prawnej i podnoszenie stopnia 
ochrony, opracowania planów i programów dotycz�cych obszarów ochrony 
przyrodniczej i kulturowej, ochrona zasobów wodnych, tereny zielone w miastach, 
współpraca transgraniczna), 

• obserwacje sposobów zagospodarowania na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych i leczniczych (m.in. zainwestowanie rekreacyjne, liczba turystów 
odwiedzaj�cych region i kuracjuszy w miejscowo�ciach o walorach leczniczych), 
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• obserwacje zmian jako�ci poszczególnych komponentów �rodowiska (m.in. 
powietrze, woda, gleby, klimat akustyczny - na obszarach zamieszkania w 
miastach            i w terenach wiejskich), 

• obserwacje zmian w  gospodarce zasobami wodnymi (m.in. ochrona 
przeciwpowodziowa, w tym transgraniczna, długo�� sieci wodoci�gowej i 
kanalizacyjnej, gospodarka odpadami, szlaki wodne). 

 

Zakładany w projekcie planu system monitoringu, przyj�te mierniki i propozycje 
stworzenia Systemu Informacji Przestrzennej w znacz�cej cz��ci dotycz� zjawisk 
zwi�zanych ze �rodowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Realizacja 
zaproponowanego programu powinna gwarantowa� mo�liwo�� uzyskania 
wiarygodnych i rzetelnych informacji o zmianach w �rodowisku, w tym równie� o 
niekorzystnych tendencjach          i ewentualnych konfliktach w zagospodarowaniu 
przestrzeni.  
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14. INFORMACJE O MO�LIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
       �RODOWISKO 

 
        W tym rozdziale skupiono si� jedynie na problemach zwi�zanych z 
oddziaływaniem na �rodowisko zada� zapisanych w planie a wykraczaj�cych poza 
granice województwa. Pomini�to problemy wynikaj�ce z obecnego stanu 
zagospodarowania          i oddziaływa� pochodz�cych z poza granic województwa. 
 
W ustaleniach planu, problemy zwi�zane z oddziaływaniem o charakterze 
transgranicznym zostały zawarte w rozdziale 3 Wnioski i rekomendacje – Wnioski do 
polityki przestrzennej województw s�siednich oraz Republiki Czeskiej i Republiki 
Słowackiej. 

W celu rozwi�zywania problemów transgranicznych przewidziano podejmowanie 
wspólnych działa� w zakresie: 
• z województwem opolskim  
�� utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody stwarzaj�cego mo�liwo�ci 

prowadzenia ujednoliconej polityki proekologicznej, ochrona walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych doliny Odry, Lasów Stobrawsko – Lublinieckich i 
doliny Małej Panwi, 

�� zagospodarowania zlewni Górnej Odry i jej dopływów minimalizuj�cego 
zagro�enie powodziowe, 

�� ochrony czysto�ci wód powierzchniowych i podziemnych, skoordynowanie 
działa� dla ochrony wód rzek Odry i Małej Panwi oraz Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych w szczególno�ci GZWP nr 333, 

�� poprawy poł�cze� komunikacyjnych w transporcie drogowym i kolejowym 
o znaczeniu mi�dzyregionalnym (budowa autostrady A4 i drogi ekspresowej            
S 11; przebudowa dróg krajowych w szczególno�ci nr 40, 43, 45, 46, 88, a tak�e 
pozostałych dróg krajowych nr 42, 94 i wojewódzkich nr 408, 416, 417, 421             
z budow� mostu na Odrze, 425, 494, 901; modernizacja linii kolejowych w tym 
AGC: E-30, E-59 i AGTC: CE-30 i CE-59, CE 65/3 oraz linii mi�dzyregionalnych 
Katowice – Lubliniec – Pozna�/Wrocław i Cz�stochowa – Lubliniec – Opole), 

�� rozwoju transportu wodnego (budowa Kanału Odra – Dunaj, wykorzystanie 
Odrza�skiej Drogi Wodnej) 

�� skoordynowania działa� słu��cych poprawie obsługi pasa�erskiej na obszarach 
stykowych Ziemi Raciborskiej z Ziemi� Głubczyck� poprzez reaktywacj� 
poł�cze� kolejowych Racibórz – Głubczyce -  Kietrz, Racibórz – Baborów – 
Głubczyce,),  

�� rozwoju powi�za� infrastrukturalnych (gazoci�g wysokoci�nieniowy Komorzno – 
Tworze�, B�ków – Kłobuck), 

�� koordynacji projektów w zakresie zagospodarowania turystycznego, „Droga 
Sudecko – Karpacka”, trasy rowerowe, 

�� wykorzystania szans wynikaj�cych z porozumienia „Autostrada Firm Nowych 
Technologi” zawartego pomi�dzy województwami dolno�l�skim, opolskim, 
�l�skim i  małopolskim (Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice – Kraków).  

• z województwem łódzkim 
�� utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody stwarzaj�cego mo�liwo�ci 

prowadzenia ujednoliconej polityki proekologicznej, ochrona walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych terenów poło�onych w dolinie rzeki Warty i Pilicy 
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(Zał�cza�ski Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Paj�cza�sko – 
Gidelski i Pilicza�ski), 

�� zagospodarowania zlewni Warty i Pilicy minimalizuj�cego zagro�enie 
powodziowe, 

�� ochrony czysto�ci wód powierzchniowych i podziemnych, skoordynowanie 
działa� dla ochrony wód rzek Warty i Pilicy oraz Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych w szczególno�ci GZWP nr 326, 

�� kształtowania powi�za� transportowych o znaczeniu mi�dzyregionalnym 
(budowa autostrady A1; przebudowa dróg krajowych nr 42, 91 i dróg 
wojewódzkich          nr 784, 483, 491; modernizacja linii kolejowych AGC E-65 i 
AGTC CE-65,            CE 65/2,  

�� rozwoju powi�za� infrastrukturalnych (budowa gazoci�gu wysokopr��nego Bobry 
– Cz�stochowa), 

�� wykorzystania walorów �rodowiska przyrodniczego rejonu dolin Warty i Pilicy dla 
rozwoju zagospodarowania rekreacyjnego. 

• z województwem �wi�tokrzyskim 
�� utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody obejmuj�cego Lasy 

Włoszczowskie, dolin� Pilicy, Miechowsko – Działoszycki Obszar Chronionego 
Krajobrazu, 

�� ochrony czysto�ci wód powierzchniowych (zlewnia Pilicy) i Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych (GZWP nr 408 i 409),  

�� zagospodarowania zlewni Pilicy minimalizuj�cego zagro�enie powodziowe, 
�� zapobiegania dalszej marginalizacji obszarów poło�onych w rejonie miast: 

Koniecpol, Szczekociny i Włoszczowa, 
�� usprawnienia powi�za� komunikacyjnych (przebudowa drogi krajowej nr 78 do 

parametrów drogi ekspresowej lub budowa obwodnic w ci�gu tej drogi; 
przebudowa dróg wojewódzkich nr 786, 795; modernizacja linii kolejowej E-65 
oraz linii miedzyregionalnej Starzyny - Kraków), 

�� utworzenia transgranicznych rejonów turystycznych wykorzystuj�cych walory 
�rodowiska przyrodniczego i kulturowego (agroturystyka, ekoturystyka, 
krajoznwstwo) aktywizuj�cych obszary stykowe. 

• z województwem małopolskim 
�� kształtowania Europolu �l�sko – Krakowskiego, 
�� utworzenia systemu obszarów ochrony przyrody, ochrona walorów przyrodniczo 

– krajobrazowych w otoczeniu 	ywieckiego  Parku Krajobrazowego, Zbiornika 
Goczałkowice oraz utrzymanie funkcji korytarzy ekologicznych dolin Wisły, Soły       
i Przemszy, 

�� ochrony jako�ci wód powierzchniowych (rzek Wisły, Soły, Przemszy) i Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP nr 408, 445, 446, 447, 452, 453 i 454), 

�� ograniczenia zagro�e� spowodowanych funkcjonowaniem podziemnej i 
powierzchniowej eksploatacji surowców mineralnych oraz rekultywacji terenów 
poeskploatacyjnych, 

�� zagospodarowania zlewni Górnej Wisły i jej dopływów w sposób minimalizuj�cy 
zagro�enie powodziowe, 

�� poprawy powi�za� komunikacyjnych, głównie na kierunkach drogowych: 
Jaworzno – O�wi�cim (budowa drogi „Współpracy Regionalnej” relacji Jaworzno 
– O�wi�cim – droga ekspresowa S 1), Bielsko-Biała – Kraków (przebudowa drogi 
DK 52), Tychy - Kraków (przebudowa drogi DK 44); przebudowa pozostałych 
dróg krajowych nr 79, 94 i wojewódzkich nr 780, 781, 791, 794, 933, 946, 948          
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z mo�liwo�ci� kontynuacji DW 935 w kierunku O�wi�cimia, oraz modernizacja         
linii kolejowych E-30, CE-30 i Bielsko-Biała – Czechowice-Dziedzice - Trzebinia – 
Kraków),  

�� poprawy obsługi pasa�erskiej z wykorzystaniem linii kolei przemysłowych w 
powi�zaniach powiatu bieru�sko – l�dzi�skiego, Tychów, rejonu O�wi�cim – 
Chrzanów z centralnym obszarem Aglomeracji Górno�l�skiej, 

�� rozwoju Drogi Wodnej Górnej Wisły, 
�� kształtowania powi�za� infrastrukturalnych (ruroci�g paliwowy Boronów – 

Trzebinia), 
�� wykorzystania walorów �rodowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru 

Beskidów i Jury Krakowsko – Cz�stochowskiej dla celów rekreacyjnych i 
turystycznych (np. „Droga Sudecko – Karpacka”, trasa rowerowa „Greenway”, 
tematyczne szlaki turystyczne), 

�� wykorzystania szans wynikaj�cych z porozumienia „Autostrada Firm Nowych 
Technologi” zawartego pomi�dzy województwami dolno�l�skim, opolskim, 
�l�skim i  małopolskim (Wrocław – Opole – Gliwice – Katowice – Kraków).  

• z Republik	 Słowack	 
�� polityk ochrony zasobów przyrodniczych w obszarze przygranicznym Beskidów 

(ujednolicenie form i zasad ochrony), 
�� wykorzystania walorów �rodowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru 

Beskidów dla celów rekreacyjnych i turystycznych np.: „Droga Sudecko – 
Karpacka”, szlaki turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej oraz lokalizacji stacji 
sportów zimowych, 

�� poprawy poł�cze� komunikacyjnych drogowych i kolejowych na kierunku Bielsko-
Biała – 	ywiec – 	ylina, (budowa drogi S 69/D3, przebudowa drogi wojewódzkiej 
945, modernizacja linii kolejowej T- 654) oraz niwelowanie ró�nic w parametrach 
technicznych dróg po obu stronach granicy. 

• z Republik	 Czesk	 
�� polityk ochrony zasobów przyrodniczych (ujednolicenie form i zasad ochrony), 

utworzenia obszarów ochrony przyrody w rejonie Beskidu �l�sko - Morawskiego 
oraz zachowanie funkcji korytarzy ekologicznych dolin Odry i Olzy, 

�� koordynacji projektów zwi�zanych z zabezpieczeniem przed powodzi� dolin Odry 
i Olzy, 

�� poprawy czysto�ci wód rzek Odry i Olzy, ograniczenia emisji zanieczyszcze�, 
�� ograniczenia skutków wpływu eksploatacji górniczej w�gla kamiennego Zagł�bia 

Ostrawsko – Karwi�skiego na �rodowisko, 
�� poprawy poł�cze� komunikacyjnych w transporcie drogowym, kolejowym i 

wodnym (budowa autostrady A1/D47 i drogi ekspresowej S1/R48, przebudowa 
drogi krajowej 78/I58, budowa linii kolejowej o du�ej pr�dko�ci, budowa Kanału 
Odra – Dunaj), w tym równie� o znaczeniu lokalnym (wzmocnienie powi�za� 
drogowych na kierunkach Racibórz – Opava, Jastrz�bie – Karwina oraz w rejonie 
Cieszyna   i Chałupek, proponowana reaktywacja linii kolejowej Racibórz – 
Krzanowice – Chuchelna oraz niwelowanie ró�nic w parametrach technicznych 
dróg po obu stronach granicy,  

�� wykorzystania walorów �rodowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru 
Beskidu �l�skiego dla celów rekreacyjnych i turystycznych, w tym wytyczenie 
tras turystyki np. „Droga Sudecko – Karpacka” oraz tras rowerowych, 

�� udost�pniania sieci infrastruktury technicznej. 
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Realizacja powy�szych działa� i polityk słu�y� ma wyeliminowaniu problemów, 
kolizji i konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych 
i w obszarach stykowych z innymi województwami oraz pozwoli na skorzystanie          
z do�wiadcze� innych regionów dla rozwi�zywania problemów województwa. 

Zadania o potencjalnie istotnym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko 
dotycz�: 
- poprawy poł�cze� komunikacyjnych w transporcie drogowym i kolejowym na 

kierunkach: 	ylina – 	ywiec, Opava - Racibórz, aglomeracja Ostrawsko-Karwi�ska 
- Rybnik, 

- budowy kanału �eglugowego Odra - Dunaj, 
- zagospodarowania zlewni górnej Odry i Olzy w celu zminimalizowania zagro�enia 

powodziowego, 

Realizacja tych zada� niesie niebezpiecze�stwo wyst�pienia przekształce� 
powoduj�cych destabilizacj� zasobów przyrodniczych i mo�e powodowa� lokalne 
zmiany warunków hydrologicznych, gdy� b�dzie si� odbywa� w rejonach 
stanowi�cych              o ekologicznej strukturze przestrzeni przyrodniczej 
województwa i kraju ( biocentra        i korytarze ekologiczne o znaczeniu 
ponadregionalnym i regionalnym). 

Dla zada� przy realizacji, których stwierdzi si� mo�liwo�� ich transgranicznego 
oddziaływania wyst�puje obowi�zek, wynikaj�cy z zapisów ustawy Prawo ochrony 
�rodowiska, przeprowadzenia post�powania dotycz�cego transgranicznego 
oddziaływania na �rodowisko. 
Obowi�zek przeprowadzenia takiego post�powania nie obejmuje skutków realizacji  
m.in. projektów planów zagospodarowania przestrzennego, w tym planów 
zagospodarowania przestrzennego województw (art. 58 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska). 
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15. STRESZCZENIE W J�ZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

 Potrzeba sporz�dzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na 
�rodowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
�l�skiego” wynika bezpo�rednio z przepisów ustawy „Prawo ochrony �rodowiska”, 
która w art. 8 stwierdza, �e „polityki, strategie, plany lub programy dotycz�ce m.in. 
gospodarki przestrzennej - powinny uwzgl�dnia� zasady ochrony �rodowiska i 
zrównowa�onego rozwoju”, a zgodnie z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 projekty planów 
zagospodarowania przestrzennego (w tym tak�e sporz�dzane dla województwa) 
wymagaj� przeprowadzenia post�powania w sprawie oceny oddziaływania na 
�rodowisko, którego elementem jest prognoza. 

 Opracowana prognoza ma na celu wykaza�, czy przyj�te w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwi�zania niezb�dne dla zapobiegania 
powstawania zagro�e� �rodowiska, spełniaj� swoj� rol� oraz w jakim stopniu 
warunki realizacji ustale� planu mog� oddziaływa� na �rodowisko. Zgodnie z 
zapisami ustawowymi rol� prognozy nie jest ocena przyj�tych w planie rozwi�za� 
planistycznych,   a sprawdzenie czy w przyj�tych rozwi�zaniach zabezpieczony 
został we wła�ciwy sposób interes �rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje nast�puj�ce problemy: 
- analiz� �rodowiska, 
- identyfikacj� zagro�e� i potencjalnych konfliktów, 
- ocen� projektu w kontek�cie przewidywanych zagro�e�, 
- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 

 
Szczegółow� ocen� stanu �rodowiska województwa �l�skiego wraz z identyfikacj� 
zagro�e� i konfliktów oraz problemów powi�za� z systemami zewn�trznymi 
przeprowadzono w opracowaniach przedprojektowych i wst�pnych projektowych 
poprzedzaj�cych formułowanie ustale� planu i sposobów jego realizacji, a 
szczególnie w:  
- opracowaniu ekofizjograficznym do planu (sporz�dzonym w Centrum Dziedzictwa 

Przyrody Górnego �l�ska przez zespół pod redakcj� Jerzego B. Parusela, lipiec 
2003),   

- diagnozie stanu - uwarunkowaniach rozwoju (sporz�dzonej w Biurze Planowania 
Przestrzennego w Cz�stochowie przez zespół pod kierunkiem Haliny 
Trzeszczy�skiej, lipiec 2003), 

- opracowaniach dotycz�cych strategii rozwoju społeczno- gospodarczego kraju           
i województwa, 

- ró�nych opracowaniach z zakresu ochrony �rodowiska dla obszaru �l�ska oraz  
dorzeczy Odry i Wisły. 

Zawarto�� przytoczonych opracowa� pozwoliła na szczegółowe zdiagnozowanie 
stanu �rodowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zidentyfikowanie zagadnie� 
problemowych dotycz�cych terenu województwa �l�skiego i jego powi�za� z 
terenami otaczaj�cymi. 
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Zasoby �rodowiska - istotne problemy jego ochrony: 

1. Obszar województwa zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej 
przestrzeni geograficznej. 
Pomostowe poło�enie u podnó�a Bramy Morawskiej stanowi�cej z jednej strony 
korytarz ł�cz�cy równole�nikowo masywy górskie Sudetów i Karpat oraz 
południkowo obszary wielkich nizin - W�gierskiej i Polskiej, z drugiej przebiegaj�ce 
przez teren województwa górne odcinki dolin Odry i Wisły ł�cz� odpowiednio tereny 
górskie europejskiego działu wodnego z obszarami Niziny Wielkopolskiej i 
Niemieckiej na zachodzie oraz Niziny Mazowieckiej i Polesia na wschodzie.  
Takie poło�enie decyduje o kierunkach, charakterze oraz zasi�gu powi�za� 
przyrodniczych (zasilaniu) z najbli�szym otoczeniem w zakresie przepływu informacji 
biologicznej oraz o bioró�norodno�ci terenów. Głównymi korytarzami 
przemieszczania si� materii biologicznej i przepływu energii s� doliny rzek (Odra, 
Wisła i Warta) oraz obszary le�ne (porastaj�ce głównie na południu - pasma górskie 
Beskidów i wzniesienia obszarów Wy�yn - na północy) tworz�ce wraz z systemem 
obszarów chronionych ci�gło�� układu przyrodniczego. 
 

2. Na obszarze województwa zachowało si� szereg osobliwo�ci przyrody, rzadkich 
gatunków flory, fauny i innych cennych przyrodniczo lub stanowi�cych zasoby 
dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla zachowania to�samo�ci 
regionu. 
Zasoby przyrody i dziedzictwa kulturowego obj�te s� ró�nymi formami ochrony. 
Wyst�powanie obszarów i obiektów chronionych wzmacnia warto�� i rang� 
obszarów na których wyst�puj� równocze�nie powoduj�c ograniczenia dla 
działalno�ci gospodarczej i presji zabudowy.  
W granicach województwa wyst�puje (stan na koniec 2003 roku) : 61 rezerwatów 
przyrody, 8 parków krajobrazowych wraz z otulinami, 22 obszary chronionego 
krajobrazu, 40 u�ytków ekologicznych, 16 zespołów przyrodniczo - krajobrazowych 
oraz kilkaset pomników przyrody o�ywionej i nieo�ywionej. 22% ogólnej powierzchni 
województwa stanowi� obszary obj�te konserwatorsk� ochrona przyrody (Polska 
33%), przy stosunkowo wysokiej lesisto�ci województwa - 32% (Polska 28%) prawie 
73% powierzchni le�nej stanowi� lasy o ró�nych kategoriach ochronnych. 
Ochron� przez wpisanie do rejestru zabytków obj�tych jest około 3,6 tys. obiektów 
architektury oraz układy urbanistyczne i ruralistyczne, liczne cmentarze, parki, 
obiekty przemysłu i techniki oraz stanowiska archeologiczne. Ochronie podlegaj� 
tak�e niektóre krajobrazy kulturowe i przestrzenne kompozycje krajobrazowe 
stanowi�ce element parków krajobrazowych i zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych. 
 

3. Rejon jest zasobny w bogactwa naturalne: w�giel kamienny, rudy cynku i ołowiu, 
zło�a metanu oraz surowce skalne (dolomity, piaski podsadzkowe i formierskie). 
Województwo �l�skie dostarcza w skali kraju m.in.: 91% w�gla, 49% szkła, 42% 
koksu, 69% stali surowej, 62% cynku, 87% ołowiu. Udokumentowane zło�a 
stanowi�c baz� surowcow� dla warto�ci gospodarczej terenu województwa 
równocze�nie s� potencjalnym �ródłem dalszej dewastacji i degradacji �rodowiska. 
Eksploatacja surowców mineralnych najwi�ksze konflikty powoduje na obszarach 
chronionych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz na terenach 
zurbanizowanych.  
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4. Województwo �l�skie jest najbardziej zurbanizowanym obszarem w Polsce i 
nale�y do najbardziej przekształconych antropogenicznie obszarów. 
System osadniczy tworzy m.in. 71 miast  - 79% ludno�ci mieszka w miastach (kraj 
62%), 12,1% powierzchni to tereny zabudowane i zurbanizowane (Polska 7,3%). 
Najwi�ksza koncentracja o�rodków miejskich w cz��ci centralnej tworzy Aglomeracj� 
Górno�l�sk� gdzie skupione s� równie� funkcje gospodarze (najwi�ksza 
koncentracja przemysłu w Polsce, skupionego w kilkunastu �ci�le ze sob� 
powi�zanych o�rodków przemysłowych). Na bazie surowców naturalnych powstał 
najwi�kszy w kraju o�rodek gospodarczy z górnictwem w�gla kamiennego, 
przemysłem metalurgicznym, energetyk�, przemysłem elektromaszynowym, 
chemicznym i motoryzacyjnym. W znacznym nat��eniu funkcje gospodarcze 
skupione s� równie� w miastach: Bielsko - Biała, Cz�stochowa, Rybnik. 
Na terenie województwa wytwarza si� ( w skali kraju ) m.in.: 63% wyrobów 
walcowanych, 69% stali surowej, 21% energii elektrycznej, 26% silników 
elektrycznych, 20% maszyn pralniczych, 82% samochodów.  

Kierunki zmian stanu jako�ci �rodowiska na terenie województwa  

a) W ostatnich latach zauwa�a si� pojawianie si� nast�puj�cych trendów: 
- generalna poprawa stanu jako�ci powietrza atmosferycznego jest efektem głównie 

spadku wielko�ci emisji do atmosfery, jednocze�nie wzrasta uci��liwo�� 
drogowych ci�gów komunikacyjnych (zanieczyszczenia, hałas) w obszarach 
wi�kszych miast w zwi�zku ze wzrostem nat��enia ruchu, 

- brak poprawy w jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
zanieczyszczenia gleb - mimo zmniejszenia ilo�ci odprowadzanych �cieków i 
odpadów oraz poboru wody, a tak�e zwi�kszenia długo�ci sieci kanalizacyjnej i 
poziomu oczyszczania �cieków - ilo�� i czas gromadzenia zanieczyszcze� jeszcze 
długo b�dzie wpływał na brak poprawy stanu tych komponentów �rodowiska, 

- przy stałym wzro�cie presji inwestycyjnej, szczególnie na tereny obj�te ró�nymi 
formami ochrony prawnej oraz przy braku post�pu w obejmowaniu ochrona 
nowych obszarów, nale�y si� liczy� z mo�liwo�ci� degradacji obszarów cennych 
przyrodniczo, czy post�puj�cym nieładem architektonicznym i degradacj� 
krajobrazu przyrodniczo - kulturowego, 

b) Wnioski zawarte w opracowaniu ekofizjograficznym: 
- za obszary wyst�powania najwi�kszej uci��liwo�ci i zagro�enia uznano: rejony 

nadmiernie zanieczyszczone, główne zbiorniki wód podziemnych o wysokim 
stopniu zagro�enia poziomu wodono�nego, obszary degradacji spowodowanej 
eksploatacj� kopalin, składowiska odpadów, obszary zagro�one powodzi� i fal� 
awaryjna poni�ej sztucznych zbiorników, obszary zagro�one osuwiskami 
ziemnymi, drogowy i kolejowy system komunikacyjny oraz strefy bardzo silnej i 
silnej degradacji warunków ekofizjograficznych - sumarycznie po pomini�ciu 
powierzchni nakładaj�cych si�, za obszary najwi�kszej uci��liwo�ci i zagro�enia 
�rodowiska uznano około 70% powierzchni województwa,  

- po rozpatrzeniu wszystkich zagadnie� stwierdzono, �e �rodowisko przyrodnicze 
województwa nadal odznacza si� zdolno�ci� do regeneracji o czym �wiadcz� 
obserwacje sukcesji ekologicznej (spontanicznej i wspomaganej przez człowieka) 
na zdegradowanych i zdewastowanych terenach poprzemysłowych, wskazuj�ce 
na wysoki potencjał biotyczny �rodowiska przyrodniczego; regeneracja przyrody 
odbywa si� dzi�ki procesowi sukcesji i rozprzestrzeniania si� gatunków; zdolno�� 
do regeneracji posiadaj� przede wszystkim komponenty biotyczne, a spo�ród 
abiotycznych – hydrosfera i klimat (a pozostałe s� nieodnawialne).  
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5. Województwo �l�skie le�y na skrzy�owaniu europejskich korytarzy 
transportowych: Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów (na kierunku zachód - 
wschód)        i Gda�sk - Katowice -	ylina z odgał�zieniem Cz�stochowa - Ostrawa 
(na kierunku północ - południe). 
Główne powi�zania zapewniaj�: drogi krajowe o długo�ci 1034 km ( 52% ogółu )        
i wojewódzkie - 1401 km (5,3% ) charakteryzuj�ce si� najwy�szym w kraju 
wska�nikiem ruchu pojazdów na dob� oraz sie� linii kolejowych o długo�ci 1959 km o 
podstawowym znaczeniu gospodarczym, społecznym i obronnym, w tym zaliczane 
do układu mi�dzynarodowego. System powi�za� transportowych uzupełniaj�: port 
lotniczy w Pyrzowicach, 6 lotnisk sportowo - dyspozycyjnych oraz kanał i port rzeczny 
Gliwicach.  
 
6. Powi�zania województwa z terenami s�siednimi tworz� systemy : transportowy, 
infrastruktury technicznej i struktur ekologicznych. Wpływ obszarów s�siednich na 
zagospodarowanie województwa wynika ze stanu istniej�cego zagospodarowania 
terenów przygranicznych, wyst�powania obszarów prawnie chronionych oraz z 
planowanych funkcji rozwojowych na terenach s�siaduj�cych z województwami: 
opolskim, łódzkim, �wi�tokrzyskim, małopolskim oraz z pogranicza polsko - 
słowackiego      i polsko - czeskiego.  

Powi�zania transportowe - sie� drogowa i kolejowa biegn�ca głownie w obr�bie 
korytarzy transportowych.  

Powi�zania infrastruktury technicznej: wodoci�gowe - wspólne systemy województw 
�l�skiego i małopolskiego w zakresie zaopatrzenia w wod� oraz współpraca z 
województwami o�ciennymi w zakresie ochrony przeciwpowodziowej dorzeczy Odry i 
Wisły; energetyczne - �ródła wytwarzania energii elektrycznej, w�złowe stacje 
transformatorowe oraz system linii przesyłowych 400kV i 220kV na terenie 
województwa zasilaj� Krajowy System Zasilania; gazowe - sie� gazowa wysokiego 
ci�nienia stanowi fragment układu krajowego, gaz do sieci dystrybucyjnej 
dostarczany jest z gazoci�gów wysokopr��nych poprzez sie� stacji redukcyjno-
pomiarowych I i II stopnia; gospodarka paliwowa - główne elementy infrastruktury 
stanowi�: ruroci�g paliwowy relacji Płock - Koluszki - Boronów wraz z zakładami 
magazynowania paliw w Boronowie i D�drowie Górniczej oraz Rafineria ropy w 
Czechowicach-Dziedzicach zapewniaj�ca zaopatrzenie w paliwa �l�ska i Małopolski 
. 

Powi�zania przyrodnicze - obszary i obiekty obj�te prawna ochron� przyrody, 
chronione na mocy ustaw szczególnych (lasy ochronne, strefy ochronne uj�� wody, 
obszary ochrony zbiorników wód �ródl�dowych, eksploatowane zło�a poło�one w 
zasi�gu obszarów i terenów górniczych oraz obszary ochrony uzdrowiskowej), 
warto�ciowe obszary pochodzenia antropogenicznego ( drobne zbiorniki wodne, 
nieczynne kamieniołomy i odkrywki czy zwałowiska stanowi� niejednokrotnie ostoje 
wielu rzadkich i chronionych gatunków ro�lin)  oraz inne enklawy przyrody o prawie 
naturalnym charakterze rozrzucone na terenie województwa składaj� si� na system 
obszarów gwarantuj�cych warunki niezb�dne dla zachowania ci�gło�ci struktur i 
wielkoprzestrzennych powi�za� przyrodniczych. Cz��� istotnych z przyrodniczego 
punktu widzenia obszarów nie obj�tych ochron�, a równie� cz��� ju� chronionych, 
pozostaje pod siln� presj� zabudowy oraz inwestycji zagra�aj�cych ich ci�gło�ci i 
otwarto�ci.  
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W wyniku przeprowadzonych analiz i studiów zidentyfikowano główne 
problemy rozwojowe województwa i  skonkretyzowano wnioski do planu, w  
szczególno�ci: 
- W zakresie podstawowych elementów sieci osadniczej - obecna sie� osadnicza 

wymaga działa� w celu jej wzmocnienia, likwidacji narastaj�cych dysproporcji, 
zagro�e� i barier rozwojowych i w konsekwencji przywrócenia ładu przestrzennego, 
poprawy warunków �ycia mieszka�ców i wizerunku regionu. 

- W zakresie powi�za� komunikacyjnych i infrastrukturalnych - bogata sie� 
komunikacyjna i infrastrukturalna wymaga poprawy warunków zarówno w obr�bie 
terenów zurbanizowanych, jak i otwartych. Efektem działa� powinna by� poprawa 
stanu technicznego, realizacja brakuj�cych powi�za� oraz poprawa dost�pno�ci do 
w�złów sieci osadniczej i aktywizacja regionu. 

- W zakresie obszarów chronionych - realizacja zasady zrównowa�onego rozwoju 
wymaga podejmowania na terenie województwa wielu działa� naprawczych              
i ochronnych, ze wzgl�du na konflikt mi�dzy rozwojem gospodarczym regionu            
a bogatym �rodowiskiem przyrodniczym i kulturowym.  

 
Narz�dziami realizacji planu s� zadania celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym. Przyj�to, �e wszystkie obszary na których przewiduje si� realizacj� 
tych zada�, s� rejonami wyst�powania przekształce� i zmian w �rodowisku. Zakres i 
wielko�� oddziaływa� ró�ni si� co do charakteru, skali i nat��enia. 
 

Efektem wdra�ania działa� okre�lonych w zadaniach zawartych w zapisach 
planu jest wyst�pienie korzystnych (prowadz�cych do odbudowy, wzbogacenia 
systemu), minimalnych (mało istotnych) lub negatywnych (prowadz�cych do 
degradacji) oddziaływa� na �rodowisko.  

Do korzystnych oddziaływa� na �rodowisko nale�� działania: 

- zmierzaj�ce do utworzenia spójnego systemu obszarów chronionych poprzez 
wzmocnienie ochrony obszarów unikatowych oraz propozycje obj�cia ochron� 
obszarów stanowi�cych siedliska szczególnie wa�ne dla zachowania ró�norodno�ci 
biologicznej, wł�czenie do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 oraz 
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska  obszarów o najwy�szych walorach 
przyrodniczych, 

- zwi�zane z realizacj� inwestycji zmniejszaj�cych presj� wynikaj�c� z 
funkcjonowania terenów zurbanizowanych ( emisji zanieczyszcze�) i prowadz�ce 
do poprawy standardów jako�ci �rodowiska (czysto�� wód, powietrza oraz walory 
krajobrazowe), 

- obejmuj�ce ochron� i wykorzystanie warto�ci kulturowych dla zachowania 
indywidualnych cech regionu, 

- wspomagaj�ce rozwój wybranych o�rodków osadniczych w celu poprawy warunków 
�ycia ich mieszka�ców , 

- poprawiaj�ce efektywno�� struktur przestrzennych dla poprawy standardów jako�ci 
warunków �ycia mieszka�ców i jako�ci �rodowiska, w tym działania zwi�zane            
z przebudow� i budow� systemów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, 

- przyczyniaj�ce si� do ochrony przed skutkami nadzwyczajnych zagro�e�, 
szczególnie zwi�zanymi z t�pni�ciami górniczymi, zagro�eniem powodziowym w 
dolinach głównych rzek, osuwiskami ziemi w górach oraz  z potencjalnym 
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zagro�eniem zwi�zanym z przechowywaniem i transportem materiałów 
niebezpiecznych. 

Z minimalnym wpływem na komponenty �rodowiska zwi�zane s� działania 
skierowane m.in. na: 
- ustalenie kierunków rozwoju produkcji rolnej czy turystyki, przeciwdziałanie  

nadmiernym dysproporcjom rozwojowym, 
- popraw� struktury obszarowej i modernizacj� gospodarstw rolnych. 
Najwi�cej negatywnych oddziaływa� na �rodowisko towarzyszy� b�dzie realizacji 
ponadlokalnych liniowych systemów infrastruktury technicznej, a w szczególno�ci: 
- w transporcie drogowym - budowa i przebudowa autostrad, dróg ekspresowych, 

krajowych, wojewódzkich i obwodnic miast. Budowa szczególnie autostrad i dróg 
ekspresowych (zwłaszcza S1 i S69), stanowi potencjalne zagro�enie dla ci�gło�ci 
przestrzennej systemów ekologicznych w miejscach, w których układy drogowe 
krzy�uj� si� z elementami sieci przyrodniczej. W efekcie mo�e doj�� do 
fragmentaryzacji systemów przyrodniczych i zaburze� w funkcjonowaniu 
ekosystemów (pogorszenie dro�no�ci dolinnych i le�nych korytarzy ekologicznych). 
Zakres negatywnych oddziaływa� uzale�niony jest w du�ym stopniu od sposobu 
realizacji inwestycji. Zastosowanie w trakcie budowy i eksploatacji proekologicznych 
metod mo�e         w znakomity sposób zmniejszy� niekorzystne skutki. Efektem 
pozytywnym realizacji dróg ekspresowych i autostrad oraz obwodnic miejscowo�ci, 
b�dzie zmniejszenie szkodliwych emisji i poprawa klimatu akustycznego w obr�bie 
terenów intensywnie zabudowanych,  

- w transporcie kolejowym - modernizacja linii magistralnych poło�onych w 
europejskich korytarzach transportowych, a szczególnie postulowana realizacja 
nowego odcinka linii kolejowej o du�ej pr�dko�ci relacji Zawiercie - Katowice - 
Zebrzydowice. Zagro�enia i sposoby przeciwdziała� podobne jak  w transporcie 
drogowym, 

- w transporcie lotniczym - rozbudowa Mi�dzynarodowego Portu Lotniczego „ 
Katowice” w Pyrzowicach. Zagro�enie zwi�zane z realizacj� samego zadania jak            
i przewidywanym w s�siedztwie rozwojem inwestycji gospodarczych i powierzchni 
terenów zainwestowanych. Rozwój ten mo�e nie zawsze respektowa� potrzeby 
ochrony walorów i zasobów �rodowiska przyrodniczego, gdy� o konkretnym 
przes�dzeniu przestrzennym mog� decydowa� walory ekonomiczne i gospodarcze 
(czynniki aktywizuj�ce rozwój), 

- w transporcie wodnym - budowa kanału Odra - Dunaj i modernizacja kanału  
gliwickiego wraz z portem w Gliwicach. Niekorzystne przekształcenia - głównie 
zmiana lokalnych warunków hydrologicznych, 

- w zakresie energetyki - postulowana budowa stacji energetycznej 400kV w 
Byczynie, ruroci�gu paliwowego Boronów - Trzebinia i gazoci�gów  
wysokoci�nieniowych: Komorzno - Tworze�, Bobry - Cz�stochowa i Lubliniec - 
Cz�stochowa, 

- w zakresie utylizacji odpadów - budowa regionalnych obiektów gospodarki 
odpadami (gm. Poczesna, Siemianowice �l�skie, Knurów, Tychy, Jastrz�bie Zdrój, 
	ywiec i Racibórz ) potencjalne zagro�enie dla czysto�ci wód podziemnych, 
szczególnie w obszarach ochronnych GZWP, 

- w zakresie gospodarki wodnej - budowa zbiorników retencyjnych „ Racibórz ”             
i „ Ku�nica War��y�ska ”. 
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Realizacja polityki przestrzennej na obszarach gdzie b�dzie nast�powała 
intensyfikacja rozwoju oraz kumulowanie si� lokalnych, regionalnych i 
ponadregionalnych oddziaływa� i skutków w �rodowisku, b�dzie generowa� 
powstanie problemów    i konfliktów na płaszczy�nie funkcjonalno - przestrzennej i 
ekologicznej.  

 

 

 

Problemy sklasyfikowano w działach obszary problemowe i obszary konfliktowe: 

A. Obszary problemowe obejmuj� zagadnienia dotycz�ce poszczególnych dziedzin 
w konkretnej przestrzeni z podziałem na: 

Obszary o wysokich walorach przyrodniczo – krajobrazowych zwaloryzowane m.in.   
w ramach krajowej sieci ekologicznej ECONET, koncepcji NATURA 2000 i systemie 
CORINE, nie obj�te ochron� prawn� lub wymagaj�ce dostosowania form ochrony do 
warto�ci przyrodniczych.  
Wskazywane wielkoprzestrzenne formy ochrony przyrody składaj�ce si� na 
projektowany krajowy system obszarów chronionych na terenie województwa 
�l�skiego nie zachowuj� ci�gło�ci układu przyrodniczego. Projektowany system 
krajowy nie uwzgl�dnia funkcji istotnych struktur ekologicznych. Poza systemem 
ochrony przyrody pozostaj� du�e kompleksy le�ne oraz obszary reprezentuj�ce 
warto�ci rangi krajowej i europejskiej  Równie� obiekty tworzonej europejskiej sieci 
ekologicznej Natura 2000 na terenie województwa nie stanowi�, wbrew zapisom 
Dyrektywy Siedliskowej 92/43 EWG, spójnej sieci wzajemnie poł�czonych ostoi. 
Oznacza to, �e projektowany na terenie województwa system ochrony przyrody 
winien uwzgl�dnia� oprócz obiektów prawnie chronionych,  obszarów o szczególnych 
warto�ciach przyrodniczych istotnych dla zachowania dziedzictwa przyrody równie� i 
obszary, które decyduj� o zachowaniu powi�za� ekologicznych (korytarze 
ekologiczne). 

Obszary o naruszonej równowadze �rodowiska przyrodniczego wyodr�bnione             
w projekcie planu jako obszary problemowe w sferze ekologicznej: 
-   obszary koncentracji wpływów działalno�ci przemysłowej na �rodowisko - 

najwi�ksza koncentracja terenów zdegradowanych i zdewastowanych wyst�puje w 
powiatach: b�dzi�skim, gliwickim, mikołowskim, pszczy�skim i  wodzisławskim 
oraz w miastach: Bytom, D�browa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Piekary 
�l�skie, Rybnik, Sosnowiec, Zabrze, Chorzów i Ruda �l�ska. Przekształcenia 
terenu towarzysz�ce wydobywaniu kopalin i ich przetwórstwu wyra�aj� si� 
wyst�powaniem licznych zapadlisk i niecek osiadania, bezodpływowych zalewisk, 
podtopie�, osuszaniem gruntów na skutek obni�ania si� zwierciadła wód 
gruntowych. Negatywne skutki zawodnienia powierzchni terenu wyra�aj� si� 
głównie degradacj� gleb i obni�eniem ich produkcyjno�ci, stratami w plonach i 
drzewostanach, wył�czeniem spod le�nego i rolniczego u�ytkowania, 
uszkodzeniem naturalnych zbiorowisk ro�linnych. Działalno�� górnicza przejawia 
si� równie� wstrz�sami górotworu (drgania sejsmiczne) oraz składowaniem skały 
płonnej na hałdach. Eksploatacja podziemna złó� w�gla kamiennego oraz 
działalno�� przemysłowa (głównie energetyka i hutnictwo) spowodowały 
wytworzenie olbrzymiej ilo�ci odpadów, 
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-  obszary silnych zanieczyszcze� gleb - tereny charakteryzuj�ce si� najwy�szymi 
st��eniami zanieczyszcze� gleb (stopie� 3-5 wg IUNG Puławy) wyst�puj�            
w Aglomeracji Górno�l�skiej, w Zawierciu, Ogrodzie�cu i  Łazach, w powiecie         
b�dzi�skim, w wi�kszo�ci miast i gmin powiatów tarnogórskiego, mikołowskiego, 
bieru�sko-l�dzi�skiego, w Jastrz�biu-Zdroju oraz punktowo w Cz�stochowie i kilku 
gminach jurajskich. Stopie� zanieczyszczenia tych gleb stwarza ograniczenia dla 
prowadzenia gospodarki rolnej. St��enia substancji szkodliwych nie zakłócaj�c 
jeszcze wegetacji ro�lin, s� szkodliwe dla organizmu ludzkiego i zwierz�cego, 

-  obszary zalewowe i nara�one na niebezpiecze�stwo powodzi - na terenie 
województwa �l�skiego tego typu obszary wyst�puj� w dolinach rzek Odry, Wisły, 
Warty, Liswarty, Pilicy, Soły, Kłodnicy, Pszczynki, Bierawki, Przemszy i Małej 
Panwi. Głównym problemem s� powodzie na obszarach zurbanizowanych (dolina 
Odry)          i na terenach górskich, a tak�e niewystarczaj�ca modernizacja i 
rozbudowa zabezpiecze� przeciwpowodziowych, 

-  obszary zagro�one wyst�pieniem osuwisk - zwi�zane z podatno�ci� podło�a 
skalnego, znacznym nachyleniem powierzchni terenu oraz lokalnym 
zawodnieniem przypowierzchniowych warstw skalnych, dotycz� głównie terenów 
Beskidów oraz Pogórza �l�skiego. Aktywacja procesów osuwiskowych nast�pi� 
mo�e wskutek podci�cia stoku robotami ziemnymi, nadmiernego obci��enia stoku 
zabudow�, zakłócenia powierzchniowego odpływu wód lub dopuszczenia do 
infiltracji wód opadowych lub powierzchniowych w odsłoni�te warstwy ilaste. 
Dopuszczanie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowa dróg 
zwi�zana z podcinaniem stoków w miejscach predysponowanych do powstawania 
osuwisk s� niewskazane, 

-  obszary niedoinwestowane w zakresie infrastruktury technicznej - głównym 
problemem tych obszarów jest niedorozwój systemów zaopatrzenia w gaz i 
gospodarki �ciekowej. Nierównomierne rozmieszczenie sieci gazoci�gów 
wysokiego ci�nienia na obszarze województwa ogranicza dost�p niektórych gmin 
do tego czystego ekologicznie �ródła energii. Dotyczy to szczególnie powiatów: 
cz�stochowskiego, kłobuckiego, zawiercia�skiego, raciborskiego i �ywieckiego. 
Jednocze�nie przy zbyt małej ilo�ci odbiorców, realizacja sieci gazowej mo�e by� 
ekonomicznie nieopłacalna. Niedoinwestowanie w zakresie gospodarki �ciekowej 
objawia si� brakiem kanalizacji sanitarnej, a przede wszystkim niewielkim 
odsetkiem ludno�ci obsługiwanej przez oczyszczalnie �cieków. Problem ten 
wyst�puje głównie w powiatach: cz�stochowskim, kłobuckim, mikołowskim, 
pszczy�skim, bielskim, �ywieckim i Mysłowicach. Bez podj�cia intensywnych 
działa� dla poprawy stanu gospodarki �ciekowej, problem mo�e sta� si� 
szczególnie gro�ny w obszarach wyst�powania uj�� wody (rejon Cz�stochowy, 
Bielska - Białej, Goczałkowic) oraz Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

  

B. Obszary konfliktowe - kumulacji negatywnych oddziaływa� na �rodowisko nale�y 
spodziewa� si� szczególnie w obr�bie pasm zurbanizowanych (korytarzy 
transportowo – osiedle�czych), rozci�gaj�cych si� wzdłu� głównych ci�gów 
infrastruktury technicznej i powi�zanych komunikacyjnie z centrami metropolii, 
kształtowanych celowo przez lokalizowanie w nich funkcji dynamizuj�cych rozwój. 
Przekształcenia tych obszarów b�d� si� wyra�a� szybk� urbanizacj� terenów 
pozostaj�cych dotychczas            w u�ytkowaniu rolniczym, b�d� funkcjonuj�cych w 
strukturach przyrodniczych oraz rozrastaniem si� istniej�cych, stosunkowo 
niewielkich struktur osadniczych.  
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Negatywne oddziaływania na �rodowisko zwi�zane b�d� głównie z: 
- przeznaczeniem nowych terenów pod ci�gi infrastrukturalne, 
- przerwaniem ci�gło�ci korytarzy ekologicznych oraz stworzeniem dodatkowych 

zagro�e� dla zwierz�t, 
- emisj� zanieczyszcze� (do atmosfery, wód i gleb), 
- deformacj� krajobrazu w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych. 
Zidentyfikowano rejony o szczególnie du�ym nagromadzeniu nakładaj�cych si� 
zagro�e�. We wskazanych rejonach du�y udział maj� oddziaływania (istniej�ce i 
potencjalne) na �rodowisko zwi�zane z realizacj�: liniowych systemów 
infrastrukturalnych, głównie komunikacyjnych (europejskie korytarze transportowe i 
korytarze transportowo-osiedle�cze) oraz obszary kształtuj�cych si� aglomeracji, 
zagra�aj�ce systemowi struktury przestrzeni przyrodniczej.  
Do rejonów tych nale��: 
1. rozrost Aglomeracji Górno�l�skiej w kierunku: Tarnowskich Gór, Zawiercia             

i Pszczyny - kolizja z izolowanymi wyspami ekologicznymi i obrze�ami obszarów 
ochrony przyrody, 

 2. rejon Pszczy�sko - Bielsko - 	ywiecki - rozwój wzdłu� europejskiego korytarza 
transportowego biegn�cego z centrum województwa w kierunku południowym           
i zachodnim do granicy z Czechami (Cieszyn) i Słowacj� ( Zwardo� ) zagra�a 
zachowaniu ci�gło�ci obszarów o warto�ciach przyrodniczych rangi 
ponadregionalnej stanowi�cych w ekologicznej strukturze przestrzeni 
przyrodniczej biocentra (istniej�ce beskidzkie parki krajobrazowe), wyspy i 
korytarze ekologiczne, 

3. rejon Cz�stochowa - Myszków - rozwój wzdłu� przewidywanej do przebudowy linii 
kolejowej C-E 65/2 koliduje z obszarami dolinnymi rzeki Warty spełniaj�cymi rol� 
korytarza ekologicznego biegn�cego z centralnej cz��ci województwa wzdłu� 
obszaru obj�tego ochron� prawn� (Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych)           
w kierunku północnym,  

4. rejon Rybnicki - realizacja systemów transportowych (m.in. autostrada, szybka 
kolej) i w oparciu o nie kształtuj�cy si� teren aglomeracji w kierunku na południe 
od Rybnika do granicy z Czechami, który, szczególnie w strefie przygranicznej 
dzieli korytarz ekologiczny doliny górnej Odry zagra�aj�c południkowej ci�gło�ci 
przyrodniczej obszaru Sudetów i Karpat, 

5. rejon dolina Odry - budowa kanału Odra - Dunaj wraz z przebudow� kanału i portu 
Gliwickiego oraz realizacj� zbiornika Racibórz  stanowi fragment mi�dzynarodowej 
drogi wodnej ł�cz�cej Morze Bałtyckie z Dunajem w Bratysławie i zapewniaj�cej 
powi�zania z systemem transportowym �eglugi �ródl�dowej w Niemczech oraz 
portami rzecznymi w Europie Zachodniej; zadanie wymaga prowadzenia du�ych 
prac hydrotechnicznych na obszarach o istotnym znaczeniu w ekologicznej 
strukturze przestrzeni przyrodniczej, które mog� spowodowa� du�e zmiany w 
warunkach hydrologicznych dolin; intensyfikacja �eglugi i dalekie trasy 
transportowe nios� równie� zagro�enie zwi�zane z synantropizacj� �rodowiska 
wodnego (dopływ obcych gatunków fauny i flory). 

 
  Projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa �l�skiego 
zakładaj�c zrównowa�ony i trwały rozwój obszaru województwa wskazuje 
rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje 
negatywnych oddziaływa� na �rodowisko. Zadania z tego zakresu zawarte zostały 
głównie w III i IV oraz cz��ciowo w V i IV - celach polityki przestrzennej i dotycz� 
rozwi�za� systemowych obszarów otwartych i pasm lokalizacji inwestycji. 
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Do podstawowych działa� maj�cych na celu ograniczenie negatywnych oddziaływa� 
na �rodowisko oraz popraw� jego stanu, które powinny by� rozwi�zane na szczeblu 
wojewódzkim oraz lokalnym, nale�y zaliczy� zadania z zakresu: 
- kształtowania ponadlokalnego systemu transportowego (drogowego, kolejowego, 

lotniczego, wodnego) gwarantuj�cego powi�zania mi�dzynarodowe, krajowe oraz 
pomi�dzy strategicznymi miejscami w regionie, zapewniaj�cego integracj� 
województwa i zwi�kszaj�cego jego europejsk� konkurencyjno��,  

- realizacji efektywnych systemów infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki 
wodno-�ciekowej, energetyki, gospodarki odpadami zapewniaj�ce bezpiecze�stwo 
dostaw mediów, ograniczaj�ce zagro�enia dla �rodowiska oraz poprawiaj�ce 
warunki inwestowania, 

- ochrony i wzrostu ró�norodno�ci biologicznej i krajobrazowej,  
 
- kształtowania regionalnej sieci powi�za� przyrodniczych i systemu obszarów  

chronionych z uwzgl�dnieniem elementów projektowanej Sieci Natura 2000 oraz 
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - Polska, 

- rozwijania współpracy mi�dzyregionalnej i transgranicznej, 
- ochrony rolniczego potencjału produkcyjnego, 
- łagodzenia konfliktów mi�dzy działalno�ci� gospodarcz� a potrzeb� ochrony 
�rodowiska, 

- poprawy jako�ci �ycia mieszka�ców. 
 
Proponowane w planie działania rozwi�zuj� generalnie wi�kszo�� problemów 

�rodowiska przyrodniczego zidentyfikowanych w diagnozie. Przewiduje si�, �e 
powy�sze działania, a szczególnie utrzymanie prawidłowo funkcjonuj�cego systemu 
ekologicznego województwa, wykształcenie wielofunkcyjnych o�rodków osadniczych 
oraz lokalizowanie inwestycji infrastruktury transportowej i technicznej głównie w ju� 
wykształconych pasmach zurbanizowanych (korytarze transportowo-osiedle�cze)              
i wyznaczonych korytarzach transportowych, przyczyni� si� do zwi�kszenia 
ekologicznego bezpiecze�stwa i poprawy warunków �ycia mieszka�ców oraz przy 
zahamowaniu wielu negatywnych procesów zachodz�cych w �rodowisku 
przyrodniczym prowadzi� b�d� do poprawy jego stanu. Innym aspektem 
przewidywanej modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej 
oraz unowocze�niania produkcji przemysłowej jest zmniejszenie emisji 
zanieczyszcze� do wód powierzchniowych, powietrza i gleb, a w efekcie pozytywny 
wpływ na �rodowisko. Zaniechanie działa�, którym towarzyszy� b�dzie oprócz 
korzystnych, negatywne oddziaływania mo�e przyczyni� si� do pogorszenia 
warunków funkcjonowania �rodowiska, a w rezultacie i warunków �ycia 
mieszka�ców. 

Najwa�niejszym zagadnieniem pozostan� problemy zwi�zane ze 
skuteczno�ci� realizacji kierunków działa�, która b�dzie uwarunkowana w głównej 
mierze efektywnym wykorzystaniem uzyskanych i posiadanych �rodków 
finansowych. Plan przewiduje, �e realizacja powinna opiera� si� na ró�nych �ródłach 
finansowania: własnych, zewn�trznych i z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. 

W ustaleniach projektu planu zagospodarowania przestrzennego problemy 
zwi�zane z oddziaływaniami o charakterze transgranicznym zostały zawarte w 
rozdziale „Cele i kierunki polityki przestrzennej województwa - rozwój współpracy 
mi�dzyregionalnej w planowaniu przestrzennym”.  

 
Zakładanym celem jest rozwijanie współpracy w szerokim zakresie zagadnie� 
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gospodarki przestrzennej i wzmacnianie potencjału przestrzeni województwa.  

Przewidziane kierunki działa� i zadania inwestycyjne zwi�zane s� z zagadnieniami: 
-   współpracy transgranicznej na obszarze pogranicza polsko - czeskiego i polsko - 

słowackiego w zakresie: ochrony �rodowiska (m.in. ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych, ograniczenie emisji zanieczyszcze�), 
realizowania wspólnej polityki ochrony zasobów przyrodniczych, wspólnych 
działa� dla ochrony przeciwpowodziowej oraz pobudzenia aktywno�ci 
gospodarczej (szczególnie w oparciu         o rozwój powi�za� transportowych w 
zakresie infrastruktury turystycznej); poszczególne programy mog� by� 
realizowane w ramach współpracy opartej na działalno�ci euroregionów, 

-  współpracy mi�dzywojewódzkiej na styku z województwami: opolskim, łódzkim, 
�wi�tokrzyskim i małopolskim, w zakresie wspólnych działa� na rzecz ochrony 
walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz współpracy w rozstrzyganiu 
problemów transportowych i infrastrukturalnych.  

Realizacja powy�szego celu d��y do wyeliminowania problemów i konfliktów w 
zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych i w obszarach 
stykowych z innymi województwami oraz pozwoli na skorzystanie z do�wiadcze� 
innych regionów dla rozwi�zywania problemów województwa. 
 
Zadania o potencjalnie transgranicznym oddziaływaniu to: 
- realizacja powi�za� transportowych,  w tym na kierunkach: 	ylina - Bielsko Biała, 

Opava - Racibórz, aglomeracja Ostrawsko - Karwi�ska - Rybnik, 
- budowa kanału �eglugowego Odra - Dunaj, 
Przy realizacji powy�szych przedsi�wzi�� istnieje niebezpiecze�stwo wyst�pienia 
przekształce� powoduj�cych destabilizacj� zasobów przyrodniczych i powoduj�cych 
lokalne zmiany warunków hydrologicznych gdy� ich realizacja b�dzie si� odbywa�       
w rejonach stanowi�cych o ekologicznej strukturze przestrzeni przyrodniczej 
województwa i kraju (biocentra i korytarze ekologiczne o znaczeniu 
ponadregionalnym        i regionalnym).   

Przyj�ty w projekcie planu system monitorowania zmian zachodz�cych          
w przestrzeni województwa opiera si� na zapisach art. 45 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, który nakłada obowi�zek sporz�dzenia okresowej 
oceny planu poprzez dokonanie przegl�du zmian  w zagospodarowaniu 
przestrzennym. System monitoringu i oceny rozwoju regionu słu�y� b�dzie 
obserwacji cało�ci zmian zachodz�cych w sferze społeczno-gospodarczej i w sferze 
przestrzennej.  

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony �rodowiska, nale�y uzna� 
monitorowanie nast�puj�cych dziedzin i zagadnie�: 

- obserwacje zmian w strukturze u�ytkowania gruntów (m.in. poziom lesisto�ci, 
ochrona wysokiej jako�ci gruntów rolnych, wielko�� powierzchni zainwestowanych 
w miastach), 

- obserwacje procesu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych (m.in. 
zwi�kszanie powierzchni obszarów ochrony prawnej i podnoszenie stopnia ochrony, 
opracowania planów i programów dotycz�cych obszarów ochrony przyrodniczej            
i kulturowej, ochrona zasobów wodnych, tereny zielone w miastach, współpraca 
transgraniczna), 

- obserwacje sposobów zagospodarowania na obszarach o wysokich walorach 
przyrodniczych i leczniczych (m.in. zainwestowanie rekreacyjne, liczba turystów 
odwiedzaj�cych region i kuracjuszy w miejscowo�ciach o walorach leczniczych), 

- obserwacje zmian jako�ci poszczególnych komponentów �rodowiska (m.in. 
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powietrze, woda, gleby, klimat akustyczny - na obszarach zamieszkania w miastach 
i w terenach wiejskich), 

- obserwacje zmian w  gospodarce zasobami wodnymi (m.in. ochrona 
przeciwpowodziowa, w tym transgraniczna, długo�� sieci wodoci�gowej i 
kanalizacyjnej, gospodarka odpadami, szlaki wodne,). 

Zakładany w projekcie planu system monitoringu, przyj�te mierniki i propozycje 
stworzenia Systemu Informacji Przestrzennej w znacz�cej cz��ci dotycz� zjawisk 
zwi�zanych ze �rodowiskiem przyrodniczym i kulturowym. Realizacja 
zaproponowanego programu powinna gwarantowa� mo�liwo�� uzyskania 
wiarygodnych i rzetelnych informacji o zmianach w �rodowisku, w tym równie� o 
niekorzystnych tendencjach     i ewentualnych konfliktach w gospodarowaniu 
przestrzeni�. 
 
  
 
 

„Prognoza oddziaływania na �rodowisko planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego” sporz�dzana była równocze�nie z 
opracowaniem dokumentu planistycznego. Zespół autorski prognozy pozostawał w 
stałym kontakcie        z zespołem projektowym projektu planu i jego członkowie 
uczestniczyli w posiedzeniach na których konkretyzowały si� rozwi�zania projektowe. 
Zastosowanie takiej metody dla opracowania pozwoliło na przyj�cie rozwi�za� 
przestrzennych, które w du�ym stopniu pozwoliły na unikni�cie potencjalnych 
znacz�cych kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzaj�c do wyboru najbardziej 
po��danych i optymalnych kierunków działa�. W konsekwencji, mo�liwo�� 
zastosowania rozwi�za� alternatywnych została istotnie ograniczona, sprowadzaj�c 
si� w praktyce do  korekt  granic rozwoju zainwestowania. 

Prognoza jest kameralnym opracowaniem opartym głownie na bazie 
posiadanych materiałów zgromadzonych do „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego”. Przy sporz�dzaniu prognozy wykorzystano 
równie� inne dost�pne publikacje, dokumenty i raporty dotycz�ce obszaru 
województwa opracowane przez inne instytucje, a dotycz�ce �rodowiska i zmian w 
nim zachodz�cych. Dost�pne opracowania pozwoliły na sprawdzenie w jaki sposób 
proponowane w planie rozwi�zania przestrzenne dostosowane s� do uwarunkowa� 
przyrodniczych terenu. 

Prognoza sporz�dzona do wersji roboczej projektu planu, zgodnie z zapisami 
ustawowymi, poddana zostanie ł�cznie z planem procesowi uzgadniania i 
opiniowania. 

 

 

 

 
 
 
 
 


