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PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO PROJEKTU PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA �L�SKIEGO 

(STRESZCZENIE) 

Zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazuj� 
sporz�dzenie wraz z projektem planu dokumentu „Prognoza oddziaływania na 
�rodowisko”, a ustawa Prawo ochrony �rodowiska okre�la bezpo�rednio cel i zakres 
merytoryczny dokumentu.  
Na zawarto�� prognozy składaj� si� zagadnienia obejmuj�ce: analiz� �rodowiska 
wraz z identyfikacj� zagro�e� oraz potencjalnych konfliktów oraz ocen� projektu              
w kontek�cie przewidywanych zagro�e� z formułowaniem ewentualnych 
alternatywnych rozwi�za�. Dokument składa si� cz��� opisowej i graficznej.  
Zgodnie z wymogami art. 41 ust. 2 ustawy Prawo ochrony �rodowiska dokumentacja 
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. 
Zakres merytoryczny został, zgodnie z wymogami ustawowymi, uzgodniony z 
Wojewod� �l�skim i Pa�stwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w 
Katowicach. 

Szczegółow� analiz� �rodowiska, w tym ocen� jego stanu wraz z identyfikacj� 
zagro�e� przeprowadzono w opracowaniach przedprojektowych (m.in. ekofizjografia, 
opracowania dotycz�ce strategii rozwoju społeczno – gospodarczego kraju i 
województwa, opracowania z zakresu ochrony �rodowiska dla obszaru �l�ska oraz 
dorzeczy Odry i Wisły) i wst�pnych projektowych (diagnoza stanu). Kierunki 
zagospodarowania i zasady realizacji planu zawarto w ustaleniach planu.  
Dost�pne opracowania posłu�yły do sprawdzenia, w jaki sposób proponowane                     
w planie rozwi�zania przestrzenne dostosowane s� do uwarunkowa� przyrodniczych 
wyst�puj�cych na obszarze województwa. 

 Opracowana prognoza ma wykaza�, czy przyj�te w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwi�zania niezb�dne dla zapobiegania 
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powstawaniu 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, lecz sprawdzenie czy w rozwi�zaniach zabezpieczony został we 
wła�ciwy sposób interes �rodowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 

1. Charakterystyka obszaru obj�tego opracowaniem - główne problemy 
rozwoju: 

1.1. Obszar województwa zajmuje szczególne miejsce w krajowej i europejskiej 
przestrzeni geograficznej. 

Pomostowe poło�enie województwa 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 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. 

1.2. Na obszarze województwa zachowało si� szereg osobliwo�ci przyrody, rzadkich 
gatunków flory, fauny i innych cennych przyrodniczo oraz obiektów 
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. 
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 3,8 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. 
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. Zasoby dziedzictwa kulturowego, 
zarówno materialne jak i niematerialne, maj� szczególne znaczenie w zachowaniu 
to�samo�ci regionu i w kształtowaniu turystycznej atrakcyjno�ci województwa.  
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1.3. 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%). 
Województwo charakteryzuje g�sta sie� osadnicza z du�� koncentracj� o�rodków 
miejskich w cz��ci centralnej - Aglomeracja 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�. 
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. 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. W znacznym nat��eniu funkcje 
gospodarcze skupione s� równie� w miastach: Bielsko - Biała, Cz�stochowa, Rybnik. 
Eksploatacja surowców mineralnych najwi�ksze konflikty powoduje na obszarach 
chronionych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz na terenach 
zurbanizowanych. 

1. 4. Wg „Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju” (2001r.), 
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. 

Zachodz�ce 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, rewitalizacji centrów miast i starych dzielnic 
oraz stworzenia warunków do wypoczynku i rekreacji. 

1.5. Powi�zania województwa z terenami s�siednimi tworz� systemy: transportowy, 
infrastruktury technicznej i struktur przyrodniczych.  

Powi�zania transportowe - sie� drogowa i kolejowa biegn�ca głównie w obr�bie 
korytarzy transportowych. Województwo �l�skie le�y na skrzy�owaniu europejskich 
korytarzy transportowych: Berlin - Wrocław - Katowice - Lwów - Kijów (na kierunku 
zachód - wschód) Gda�sk - Katowice -�ylina z odgał�zieniem Cz�stochowa - 
Ostrawa (na kierunku północ - południe). 
Główne powi�zania zapewniaj�: drogi krajowe o długo�ci 1087 km ( 52% ogółu)                  
i wojewódzkie - 1412 km (5,3%) charakteryzuj�ce si� najwy�szym w kraju 
wska	nikiem ruchu pojazdów na dob� oraz sie� linii kolejowych o długo�ci 2335 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 
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Gliwicach.  

 

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, D�browie Górniczej i Radzionkowie oraz 
rafineria ropy w Czechowicach-Dziedzicach zapewniaj�ca zaopatrzenie w paliwa 
�l�sk i Małopolsk� . 

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.  
 

1.6. W wyniku przeprowadzonych analiz i studiów zidentyfikowano główne problemy 
rozwojowe województwa: 

�� 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.  

 
 

2. Zmiany stanu �rodowiska w sytuacji braku planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
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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 
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: 
o ekspansj� urbanizacji na tereny otwarte, 
o presj� inwestycyjn� na tereny obj�te ró�nymi formami ochrony, 
o nasileniem ruchu komunikacyjnego i zwi�zanym z tym wzrostem 

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

3. Analiza i ocena stanu �rodowiska na obszarach obj�tych realizacj� ustale� 
planu. 

 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. 
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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. 
 

W projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa umieszczono 
kierunki polityki przestrzennej oraz zadania i inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, o 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. 
Efektem wdra�ania działa� okre�lonych w kierunkach i zadaniach zawartych w 
zapisach planu jest wyst�pienie korzystnych (słu��cych poprawie standardów jako�ci 
�rodowiska przyrodniczego oraz warunków �ycia mieszka�ców i ich bezpiecze�stwa) 
prowadz�cych do odbudowy, wzbogacenia systemu; minimalnych (mało istotnych) 
lub negatywnych prowadz�cych do degradacji (zwi�zanych głównie z realizacj� 
ponadlokalnych systemów komunikacji i infrastruktury powoduj�cych zagro�enie dla 
ci�gło�ci przestrzennej systemów ekologicznych, dla których ci�gi infrastrukturalne 
mog� stanowi� bariery) oddziaływa� na �rodowisko. 

3.1. 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. 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 i innymi powoduj�cymi zmniejszenie 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, w tym działania zwi�zane            
z przebudow� i budow� sieci komunikacyjnych i infrastruktury technicznej przy 
wyst�puj�cych konfliktach z systemami ekologicznymi; zmniejszenie emisji 
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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. 

 
3.2. 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 obszarów, 
• przebudow� i rozbudow� obiektów sportu, kultury, wypoczynku i urz�dzanie 

zieleni. 
 

3.3. 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. Szczególnie budowa 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 
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. 
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• 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. 

 

3.4. Kumulowanie si� 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 głównych 
ogranicze� i zagro�e� w funkcjonowaniu �rodowiska. 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), 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 



 9

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) - tereny 
przemysłowe zlokalizowane s� głównie w obszarach: 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 
(Bielsko-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 �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. 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. 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, 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 - 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 
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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. 

�� 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. 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.  

�� obszary negatywnego oddziaływania turystyki i wypoczynku: 
o obszar południowy o du�ym zalesieniu, (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. 
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. 

o obszar północno-wschodni, (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. Powa�nym problemem do rozwi�zania na obszarach 
jurajskich jest jawny konflikt mi�dzy wymogami ochrony przyrody, a 
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nadmiern� presj� mieszkaniow� i turystyczn�, których oddziaływanie 
pogł�biaj� nierozwi�zane problemy gospodarki wodno-�ciekowej i płyn�ce 
st�d zagro�enia dla jako�ci zbiorników wód podziemnych.  

o konflikt pomi�dzy wymogami ochrony przyrody a presj� na 
zagospodarowanie dla celów rekreacyjnych i sportowych wyst�puje równie� 
w otoczeniu zbiornika Goczałkowickiego, stanowi�cego podstawowe 	ródło 
wody dla aglomeracji Górnego �l�ska oraz ostoje przyrody o randze 
mi�dzynarodowej. 

 
 

 

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. 
Przekształcenie tych obszarów zwi�zane głównie z: 
- przeznaczeniem nowych terenów pod ci�gi infrastrukturalne, 
- przerwaniem ci�gło�ci korytarzy ekologicznych, 
- emisj� zanieczyszcze� (do atmosfery, wód i gleb), 
- deformacj� krajobrazu (w obszarach o wysokich walorach krajobrazowych), 
b�d� si� ujawnia� szybk� urbanizacj� terenów dotychczas rolniczych b�d	 
funkcjonuj�cych w strukturach przyrodniczych. 
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: 

1. rejon Aglomeracji Górno�l�skiej - rozwój w kierunku Tarnowskich Gór, Zawiercia              
i 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 
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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 stanowi�cego fragment mi�dzynarodowej drogi wodnej ł�cz�cej 
Morze Bałtyckie z Dunajem zapewniaj�cej powi�zania z systemem transportowym 
�eglugi �ródl�dowej w Niemczech i portami rzecznymi w Europie Zachodniej oraz 
realizacja zbiornika Racibórz; zadania wymagaj� 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). 

Identyfikuj�c - dla potrzeb niniejszego opracowania - powy�ej opisane rejony 
zało�ono, �e ich granice zostan� wyznaczone tylko na obszarach wskazanych jako 
przestrzenie i kierunki rozwojowe wkraczaj�ce w obszary otwarte. �wiadomie 
pomini�to zagadnienia zwi�zane z przebudow�, rekultywacj� i rewaloryzacj� 
obszarów wysoko zurbanizowanych gdy� s� to zagadnienia wymagaj�ce bardzo 
szczegółowego rozpoznania i wskazania odpowiednich, zró�nicowanych kierunków 
działa�. Problematyka ta powinna znale	� odpowiednie miejsce w opracowaniach 
regionalnych dla obszarów metropolitalnych. 

 

 

4. Ocena rozwi�za� maj�cych na celu ograniczenie negatywnych oddziaływa� 
na �rodowisko. 

Do podstawowych działa� zapisanych w przyj�tych w planie celach polityki 
przestrzennej województwa, a maj�cych na celu ograniczenie negatywnych 
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,  
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• 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. 

 

 

5. Informacja o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko 

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”. 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). 

 

6. Metody analizy realizacji planu 

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 
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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, 
�� obserwacje procesu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych, 
�� obserwacje sposobów zagospodarowania na obszarach o wysokich walorach 

przyrodniczych i leczniczych, 
�� obserwacje zmian jako�ci poszczególnych komponentów �rodowiska 
�� obserwacje zmian w gospodarce zasobami wodnymi. 
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…” jest kameralnym opracowaniem opartym głownie na bazie 
posiadanych materiałów zgromadzonych do planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa �l�skiego. Przy jej sporz�dzaniu wykorzystano równie� 
ró�ne dost�pne publikacje, dokumenty i raporty dotycz�ce obszaru województwa 
opracowane przez inne instytucje, a dotycz�ce �rodowiska i zmian w nim 
zachodz�cych. 
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.  
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� o 
znaczeniu ponadlokalnym z podziałem na zadania uj�te w dokumentach rz�dowych i 
samorz�dowych oraz inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
wynikaj�ce z programów szczególnych i ustawy bud�etowej. Bardziej szczegółowo 
ustalono te� zasady rozwoju układów transportowych. 


