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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego gminy Kroczyce jest częścią procedury mającej na celu uchwalenie doku-

mentu studium. Potrzeba opracowania prognozy wynika z art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 paź-

dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1235 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

Przedmiotem prognozy jest oddziaływanie na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, w granicach administracyjnych gminy.  

Podstawę formalną opracowania stanowi uchwała Nr 24/IV/2015  Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 

lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, obejmującej obszar w granicach administracyjnych  

gminy Kroczyce. 

Opracowanie to jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie wynikają-

cym z art. 21 i 64 Konstytucji RP i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest identyfikacja i analiza prognozowanych oddziaływań na 

środowisko ustaleń projektu studium. Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocze-

śnie z projektem studium, jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych naj-

korzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych 

wpływów na abiotyczne, biofizyczne i zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, ja-

kie może wywołać realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie studium. 

Obszar opracowania obejmuje zarówno tereny przyrodniczo cenne, jak i tereny zainwestowane, 

głównie zabudową mieszkaniową, usługową i infrastrukturą komunikacyjną. Realizacja projektu 

studium wpłynie na proces uzupełnienia i modernizacji istniejącej zabudowy i zagospodarowania, 

uwzględniający istniejące lokalne uwarunkowania kulturowe oraz środowiskowe. Projekt studium 

adaptuje i wyznacza nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej i 

komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej. Wprowadza też rozwiązania, których celem jest 

ochrona przed przekształceniem obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym i krajo-

brazowym. 
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W prognozie opisano uwarunkowania przyrodnicze obszaru objętego projektem studium, jak rów-

nież przeprowadzono analizę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego pod kątem czystości 

powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb. Prognoza oddziaływania 

na środowisko projektu studium zawiera m.in.:  

 analizę stanu i zasobów środowiska: 

o w obszarze objętym opracowaniem występują obszary objęte  ochrony przyrody 

takie jak: obszar Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat, pomniki przyrody, 

o środowisko przyrodnicze w rejonie istniejącego osadnictwa zostało przekształcone 

w sposób typowy dla terenów wiejskich, 

o rzeźba terenu w granicach badanego obszaru nie stwarza istotnych ograniczeń w 

jego zagospodarowaniu, 

o obszar gminy Kroczyce znajduje się częściowo w zasięgu obszaru szczególnego za-

grożenia powodzią rzeki Krztyni wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciw-

powodziowej – etap II dla rzeki Krztyni”. 

o na terenie gminy Kroczyce występują udokumentowane złoża kopalin, nie wystę-

pują natomiast tereny górnicze, 

o poza przekroczonym stężeniem pyłu zawieszonego dopuszczalne wartości stężeń 

podstawowych zanieczyszczeń w powietrzu nie są przekroczone. 

o na terenie gminy występują obszary narażone na przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu hałasu. 

W prognozie zawarto ocenę istniejącego stanu środowiska w obszarze objętym opracowaniem – 

środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane antropopresji o zróżnicowanym 

stopniu nasilenia. 

Kolejno przeprowadzono symulację wariantu „0”, który w tym przypadku oznacza sytuację, kiedy 

studium nie zostałoby uchwalone i proponowane w nim rozwiązania nie zostaną zrealizowane. W 

przypadku braku realizacji dokumentu obszar ten będzie użytkowany w dotychczasowy sposób, 

zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy planami miejscowymi, z czym nie będą się wiązały nie-

korzystne zmiany w środowisku.  

Następnie dokonano analizy wpływu projektowanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze oraz 
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zidentyfikowano najważniejsze zmiany, jakie wynikają z nowego dokumentu. W prognozie przeana-

lizowano określone w projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w zakresie wymaganym 

ustawą, między innymi pod kątem zachowania zasad zrównoważonego rozwoju i zgodności z uwa-

runkowaniami ekofizjograficznymi. 

W toku ww. analiz stwierdzono, że ustalenia studium w niewielkim stopniu wpłyną na zmianę wa-

runków obecnie istniejących. Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje znaczącego 

pogorszenia warunków naturalnych. Ustalenia studium nie zawierają rozwiązań, które mogą zdecy-

dowanie negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze. Stan środowiska, poprzez odpowiednio 

dobrane kierunki zagospodarowania przestrzennego nie ulegnie pogorszeniu. Projekt studium 

wprowadza szereg ustaleń ograniczających potencjalny niekorzystny wpływ projektowanych obsza-

rów na środowisko. Racjonalne zagospodarowanie i zabudowę przestrzeni obszaru realizują, okre-

ślone w studium wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaźniki intensywności i po-

wierzchni zabudowy. 

Zasadnicze rozwiązania projektu studium w aspekcie potencjalnych skutków środowiskowych doty-

czą wyznaczenia nowoprojektowanych i adaptowanych terenów zabudowy na obszarze Parku Kra-

jobrazowego Orlich Gniazd oraz zgodności ustaleń studium z ustaleniami planu ochrony Parku Kra-

jobrazowego. Wyznaczając nowe obszary zabudowy w ustaleniach studium kierowano się potrzebą 

ochrony walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Nowo projektowane obszary zabudowy stano-

wią logiczną kontynuację lub uzupełnienie istniejącej zabudowy, co w efekcie pozwoli na racjonalne 

zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni.  

Zgodnie z ustaleniami studium łączna powierzchnia wszystkich terenów zabudowy wyznaczonych na 

obszarze gminy Kroczyce wynosi 1209 ha, z czego: 

 

- 978 ha to tereny przeznaczone pod różne rodzaje zabudowy w obowiązujących planach 

miejscowych, 

- 44 ha to tereny, na których znajduje się istniejąca zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa, 

i mieszkaniowo-usługowa położona poza terenami zabudowy, nie ujęta w 

obowiązujących planach miejscowych, 

- 187 ha to tereny zabudowy projektowane w studium – poza terenami przeznaczonymi pod 

zabudowę w obowiązujących planach miejscowych i poza terenami istniejącej zabudowy nie 

ujętej w obowiązujących dokumentach planistycznych. 
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W skali gminy ustalenia studium powodują przyrost powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w stosunku do dotychczasowej powierzchni terenów zabudowy wyznaczonych w 

obowiązujących planach miejscowych o 231 ha (z czego na 44 ha znajduje się istniejąca zabudowa), 

z powierzchni 978 ha do powierzchni 1209 ha. 

W skali gminy udział terenów przeznaczonych pod zabudowę zwiększył się więc z 9% do 11%. 

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania 

negatywnych skutków realizacji określonych w studium zasad zagospodarowania wprowadzono do 

treści jego ustaleń odpowiednie zapisy. Wyniki przeprowadzonych analiz i ocen przedstawiono w 

formie opisowej i graficznej.  

Przestrzeganie wszystkich ustaleń studium zapewni ochronę tego obszaru i zabezpieczy w pełni 

walory środowiskowe, przyrodnicze i kulturowe.  

Ustalenia studium zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. 

Realizacja ustaleń studium nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obszarem gminy. 

Wszystkie istotne propozycje zapisów chroniących środowisko zostały wprowadzone do projektu 

studium. Ustalenia studium nie wiążą się ze zniszczeniem obiektów cennych z punktu widzenia 

ochrony przyrody i wartości kulturowych, a także nie spowodują zablokowania lub utrudnień w 

funkcjonowaniu istotnych korytarzy ekologicznych. Realizacja ustaleń projektu studium nie wpłynie 

negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu oraz nie będzie mieć istotnego wpływu 

na klimat i środowisko kulturowe.   

Nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-gruntowego w wyniku realizacji usta-

leń studium. Projekt studium nie wprowadza także zmian w stosunku do aktualnego przeznaczenia 

tych terenów, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na wzrost emisji hałasu, lub które mogłyby 

stanowić istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

Realizacja ustaleń studium nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 

2000.  

Ustalenia studium zapewniają ochroną środowiska m.in. poprzez:  

 - podkreślenie konieczności zabezpieczenia wód powierzchniowych i gruntowych przed zanieczysz-

czeniami,  

- określenie warunków odprowadzania ścieków do kanalizacji,  

- konieczność stosowania źródeł ciepła przyjaznych dla środowiska.  
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Zapisy projektu studium uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nadrzędnymi i 

równorzędnymi, nie mają wpływu na cele ochrony i spójność sieci obszarów Natura 2000. W pro-

gnozie wskazano ustalenia studium uwzględniające cele ochrony środowiska określone w doku-

mentach ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

Przestrzeganie ustaleń studium, rozwiązań zaproponowanych w prognozie, indywidualnych rozwią-

zań projektowych dla poszczególnych inwestycji, a przede wszystkim zasad ochrony środowiska to 

warunki konieczne, by wyeliminować lub ograniczyć lokalne ujemne zmiany w środowisku natural-

nym. Na podstawie analizy ustaleń zawartych w projekcie studium nie stwierdzono możliwości wy-

stąpienia znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, których źródło wypływałoby bezpo-

średnio z jego ustaleń. 

2. Przedmiot prognozy. 

Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, opracowanego 

zgodnie z uchwałą Nr 24/IV/2015  Rady Gminy Kroczyce z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kroczyce, obejmującej obszar w granicach administracyjnych  gminy Kroczyce. 

Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt studium, który zawiera część tek-

stową i graficzną. 

Obszar gminy Kroczyce posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne wykonane przez mPlan  

Biuro Planowania Przestrzennego Piotr Łapeta, 44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6 w styczniu 2015 

r. 

W prognozie uwzględniono oddziaływania na środowisko w granicach gminy objętej opracowa-

niem, jak również na tereny przyległe w zakresie, w jakim prognozuje się wpływ ustaleń studium 

na środowisko.  

 

2.1 Podstawa prawna opracowania. 

Opracowanie wykonano na podstawie art. 46 i art. 51  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-

stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. 

zm.).  
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Stosownie do art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach tego 

postępowania, zgodnie z art. 51 ust. 1, organ opracowujący projekt miejscowego plan zagospoda-

rowania przestrzennego jest zobowiązany do sporządzenia prognozy  oddziaływania na środowisko, 

z uwzględnieniem wytycznych zawartych w art. 51 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi prognoza od-

działywania na środowisko:  

1) zawiera:  

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 

innymi dokumentami,  

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projekto-

wanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,  

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,  

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

 

2) określa, analizuje i ocenia:  

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji pro-

jektowanego dokumentu,  

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego do-

kumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,  

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajo-

wym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne 

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,  

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozy-

tywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego ob-

szaru, a także na środowisko, a w szczególności na:  

– różnorodność biologiczną,  

– ludzi,  

– zwierzęta,  

– rośliny,  

– wodę,  

– powietrze,  
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– powierzchnię ziemi,  

– krajobraz,  

– klimat,  

– zasoby naturalne,  

– zabytki,  

– dobra materialne  

– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy; 

 

3) przedstawia:  

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatyw-

nych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,  

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 

projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

2.2 Cel i zakres prognozy. 
 

Podstawowym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza rodzaju i za-

kresu możliwych oddziaływań na środowisko zawartych w ustaleniach projektu studium, jak rów-

nież wskazanie rozwiązań planistycznych zoptymalizowanych dla stanu środowiska, poprzez:  

– identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów ustaleń studium na biofi-

zyczne i zdrowotne komponenty środowiska przedmiotowego obszaru,  

– eliminację lub optymalizację rozwiązań i ustaleń studium niewskazanych ze względu na 

ewentualne negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

– pełne poinformowanie podmiotów studium, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej lub 

organów samorządu o skutkach wpływu ustaleń studium dla środowiska przyrodniczego. 

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaga-

nych w prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr WOOŚ.411.2.2015.MG z dnia 13 stycznia 2015 r. 

oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu w piśmie nr NS/NZ-522-
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03/KA/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. 

Zakres prognozy, który został uzgodniony zawierał wszystkie elementy wymienione w art. 51 ust.2 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235  z późn. zm.) przeanalizowane i ocenione w stopniu i zakresie 

adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem oraz proponowanych rozwiązań 

planistycznych. 

W prognozie przeprowadzono również analizę wzajemnego oddziaływania planowanego zagospo-

darowania obszarów objętych opracowaniem oraz terenów sąsiednich, a także wskazano zagroże-

nia wynikające z potencjalnych skumulowanych oddziaływań planowanego i istniejącego zagospo-

darowania tych terenów. Ponadto uwzględniono ocenę wpływu realizacji ustaleń studium na warto-

ści przyrodnicze, pod kątem zachowania terenów cennych przyrodniczo. 

Należy zaznaczyć, iż studium jest wewnętrznym dokumentem gminy, który nie stanowi aktu prawa 

miejscowego. Narzędziem służącym do realnego kształtowania polityki przestrzennej gminy są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Docelowa realizacja ustaleń studium jest 

trudna do przewidzenia, ponieważ opracowanie to zawiera jedynie kierunki i wytyczne do docelo-

wego zagospodarowania terenów. Jako, że prognozowanie potencjalnych oddziaływań środowisko-

wych na terenie objętym projektem studium może okazać się nie w pełni wymierne i adekwatne do 

zachodzących zjawisk, w niniejszym opracowaniu wskazano jedynie na kierunki prognozowanych 

zmian w środowisku. 

2.3 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania. 

Prognozę oddziaływania na środowisko sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczą-

cych charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem prze-

widywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów prawnie chronionych i tendencji niektórych 

zjawisk, procesów przyrodniczych. Podczas analizy wykorzystano również metody analityczne, ba-

dania fizyczne, analizy map, zdjęć lotniczych i satelitarnych, zbiory statystyczne i meteorologiczne. 

Przeprowadzono rozpoznanie terenowe obszaru opracowania z oceną stanu środowiska. Podczas 

badań terenowych zwrócono szczególną uwagę na zmiany zachodzące w środowisku pod wpływem 

działalności człowieka. 

W pierwszej kolejności zdefiniowano zakres przestrzenny prognozy oraz stworzono ramy dla analizy 

i oceny obszaru badań, celem określenia powiązań i zależności obszaru objętego projektem stu-

dium z otoczeniem oraz oddziaływań, których przewidywany wpływ na środowisko może mieć nie-

pożądane skutki.  
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Ocenę skutków wpływu ustaleń projektu Studium na środowisko oparto na analizie uwarunkowań 

środowiska przyrodniczego i jego wrażliwości na zakłócenia związane z działalnością antropoge-

niczną w powiązaniu z analizą przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń projektu 

Studium. 

Podczas oceny oddziaływań, które będą następstwem realizacji ustaleń projektu studium wzięto 

pod uwagę:  

– charakter zmian (pozytywne i negatywne),  

– sposób oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane),  

– czas trwania oddziaływań (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, 

chwilowe). 

Wnioski do projektu studium sformułowano w oparciu o zapewnienie podstawowego funkcjonowa-

nia terenów przyrodniczych, ochrony obszarów cenniejszych położonych w granicach gminy i w jej 

sąsiedztwie oraz zgodności projektu studium ze wskazaniami do zagospodarowania wynikającymi z 

opracowania ekofizjograficznego.  

Skutki wpływu realizacji ustaleń projektu studium na obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka 

PLH240032 oraz na środowisko zostały oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych 

elementów środowiska, a także prognozowanie oddziaływań na przedmiot i integralność obszarów 

Natura 2000 i powiązania z innymi obszarami Natura 2000. Punktem odniesienia był aktualny stan 

środowiska określony w opracowaniu ekofizjograficznym.  

Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie rozwią-

zań przyjętych w projekcie studium w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz przedmiot ochrony i 

integralność obszarów Natura 2000 oraz powiązania z innymi obszarami a także sprecyzowane za-

lecenia odnośnie sposobów minimalizacji potencjalnie negatywnych skutków. 

Istotnym elementem okazało się wskazanie metod monitorowania zjawisk zachodzących w analizo-

wanych obszarach oraz skuteczności prowadzonej dla nich polityki ekologicznej. 

Na podstawie analizy uwarunkowań środowiskowych, obejmujących zwłaszcza stopień wrażliwości i 

podatności środowiska na degradację oraz ustaleń studium dotyczących projektowanych sposobów  

zagospodarowania terenów  – dokonano weryfikacji rozwiązań planistycznych.  

Ponadto w prognozie sprawdzono zgodność studium z nadrzędnymi i równoległymi planami i pro-

gramami z zakresu ochrony środowiska. 
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2.4 Powiązania z innymi dokumentami na poziomie międzynarodowym, krajowym, re-

gionalnym i lokalnym. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko tworzona jest w oparciu, m.in. o ustalenia innych doku-

mentów na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych 

istotne miejsce zajmują zagadnienia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Istotą zrów-

noważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicz-

nych w poszczególnych dziedzinach gospodarki.  

W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania prawodaw-

stwa krajowego do wymogów wspólnotowych. Wdrożenie szeregu dyrektyw związanych z szeroko 

pojętą ochroną środowiska w krótkim czasie przyczyniło się do zmian w polityce środowiskowej 

Państwa, a także wprowadzenia wielu zmian w ustawodawstwie polskim jak również zmian wyma-

gań i norm w ochronie środowiska.  

Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mają na celu zapewnienie wysokiego 

poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i 

jakości życia. Jest realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego użyt-

kowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawania odpadów i upowszechniania recyklingu, 

poprawy jakości środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony gleby, zrównoważonego 

użytkowania pestycydów oraz zachowania środowiska morskiego. 

EUROPA 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą-

czeniu społecznemu - to nowy, długookresowy program rozwoju społeczno – gospodarczego Unii 

Europejskiej na lata 2010-2020. Został zatwierdzony przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r., 

zastępując w ten sposób realizowaną w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Nowa strategia 

otworzyła dyskusję na temat przyszłości gospodarki wspólnotowej oraz kierunków rozwoju Unii Eu-

ropejskiej, bazując na doświadczeniach Strategii Lizbońskiej, której porażkę upatrywano zwłaszcza 

w zbyt obszernym programie, słabej koordynacji i sprzecznych celach oraz braku politycznej deter-

minacji ze strony Państw Członkowskich. Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuel Bar-

roso temat ww. strategii wypowiedział się następująco: „Europa 2020 to unijna strategia wzrostu 

na najbliższe dziesięciolecie. W zmieniającym się świecie UE potrzebna jest inteligentna i zrówno-

ważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu. Równoległa praca nad tymi trzema priory-

tetami powinna pomóc UE  i państwom członkowskim w uzyskaniu wzrostu zatrudnienia oraz 

zwiększeniu produktywności i spójności społecznej. Unia wyznaczyła sobie konkretny plan obejmu-

jący pięć celów – w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian 

klimatu/energii – które należy osiągnąć do 2020 r. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa 

członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. Konkretne działania na poziomie zarówno 
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unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.” 

Wśród dokumentów szczebla krajowego wyróżnić należy: 

– II Politykę Ekologiczną Państwa,  

– Krajową strategie ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej,  

– Strategię Rozwoju Kraju,  

– Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko,  

– Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030,  

– Polityka ekologiczna państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016,  

Polityka ekologiczna państwa w latach 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016, to dokument stra-

tegiczny, który poprzez określenie celów i priorytetów ekologicznych wskazuje kierunek działań ko-

niecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku naturalnemu. Wśród priorytetów polityki 

ekologicznej zawarto m.in. następujące działania: 

– wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

– przywrócenie podstawowej roli miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, 

jako podstawy lokalizacji inwestycji, 

– zwiększenie retencji wody, 

– opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

– promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

– ochrona atmosfery, 

– ochrona wód, 

– gospodarka odpadami, 

– modernizacja systemu energetycznego. 

Przyjęta Uchwałą Nr 239/2011 z dnia 13 grudnia 2011r. przez Radę Ministrów Koncepcja Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252) wyznacza nowe ramy polityk 

posiadających wpływ terytorialny i stanowi podstawę do formułowania wytycznych oraz ustaleń dla 
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wszystkich dokumentów strategicznych, mających znaczenie dla realizacji zapisanych w dokumen-

cie celów. Jest to najważniejszy dokument dotyczący ładu przestrzennego Polski.  

W ramach Koncepcji przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 obszar gminy Kroczyce został 

wskazany jako wiejski obszar funkcjonalny uczestniczący w procesach rozwojowych. Obszary wiej-

skie uczestniczące w procesach rozwojowych kraju znajdują się w procesie postępującej integracji 

funkcjonalnej z najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Charakteryzują się one:  

– położeniem w strefie silnego oddziaływania głównych ośrodków miejskich lub ośrodka w 

sąsiedztwie głównych ośrodków miejskich (poza zurbanizowaną strefą podmiejską),  

– specjalizacją wynikającą z bliskości miast lub/i miejscami pracy w innych niż rolnictwo sek-

torach gospodarki (przemysł, budownictwo, turystyka, rekreacja – drugie domy mieszkań-

ców miast, leśnictwo, uzupełniająco administracja oraz inne służby publiczne),  

– dostępem do zatrudnienia w ośrodkach miejskich (migracje wahadłowe),  

– zazwyczaj dobrym i średnim dostępem do podstawowych usług publicznych,  

– względnie dobrą dostępnością komunikacyjną do usług wyższego rzędu zlokalizowanych w 

ośrodkach miejskich,  

– stosunkowo dobrym potencjałem rolniczym wykorzystywanym rynkowo i miejscami pracy 

w obsłudze rolnictwa (zmierzającego do zwiększenia towarowości i wydajności).  

Jednym z celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju na tych obszarach jest utrzymanie 

i rozwijanie więzi społeczności lokalnych i zachowanie prawidłowych relacji między istniejącymi 

strukturami przestrzennymi, ponieważ najważniejszym zagrożeniem dla tych obszarów są dezinte-

gracja i niepełne procesy urbanizacyjne. Obszary te powinny zostać wyznaczone w ramach strategii 

rozwoju województwa i pzpw jako obszary o dobrych warunkach do rozprzestrzeniania się proce-

sów rozwojowych.  

Wśród dokumentów szczebla regionalnego wyróżnić należy: 

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęty uchwałą nr 

II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 

68 z 27 lipca 2004 r., poz. 2049) wraz ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Śląskiego przyjętą uchwałą nr III/56/1/2010 Semiku Województwa Ślą-

skiego z dnia 22.09.2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 237 z 22 września 2010 r., poz. 3534), 

– Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, przyjęta Uchwałą Sejmiku 
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Województwa Śląskiego nr IV/38/2/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku stanowiąca aktualizację 

Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, przyjętej przez Sejmik Woje-

wództwa Śląskiego 17 lutego 2010 roku, 

– Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem 

perspektywy do roku 2018, przyjęty uchwałą nr IV/6/2/201 Sejmiku Województwa Ślą-

skiego z dnia 14.03.2011r.,   

– Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjęty Uchwałą Nr 

IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego, 

W ustaleniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego zostały określone 

następujące cele i kierunki polityki przestrzennej województwa, które można odnieść do obszaru 

gminy Kroczyce: 

 Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa. 

 Wspieranie   tworzenia   warunków   przestrzennych   rozwoju   przedsiębior-

czości,   innowacji gospodarczej i transferu technologii 

 Rozwój i wspieranie restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych 

 Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa publicz-

nego 

 Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego 

 Rozwój infrastruktury technicznej i transportowej poprawiającej warunki inwe-

stowania 

 Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją 

 

 Ochrona     zasobów     środowiska,     wzmocnienie     systemu     obszarów     chronionych 

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych 

 Ochrona zasobów środowiska 

 Racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej 

atrakcyjności dla rozwoju rekreacji i turystyki 

 Przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa 

 Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów 

wiejskich 

 

 Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

 Wspieranie     rozwoju     infrastruktury     komunikacyjnej     oznaczeniu     

ponadregionalnym i regionalnym 
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 Promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego 

 Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu kombinowanego 

 Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa obszar gminy Kroczyce jest położony w centralnym 

obszarze funkcjonalnym województwa śląskiego. Sąsiaduje z lokalnym ośrodkiem rozwoju Zawier-

ciem. Gmina Kroczyce została wskazana jako: 

 obszar wiejski,  

 obszar cenny przyrodniczo, 

 obszar położony w korytarzu sieci transportowych - są to obszary zlokalizowane wzdłuż głów-

nych istniejących i planowanych szlaków komunikacyjnych, 

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego określono cele i kierunki ochrony 

środowiska do 2018 r. 

 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia ener-

gii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

 Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 

i racjonalizacja ich wykorzystania 

 Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie 

składowania pozostałych odpadów 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na róż-

nych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym 

oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska po-

przez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

Ustalenia projektu studium wpisują się w cele określone w ww. dokumentach i są komplementarne 

wobec jego zapisów. 

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
oraz użytkowania terenu.  

3.1 Ogólna charakterystyka i lokalizacja obszaru objętego opracowaniem.  

Gmina Kroczyce leży w północnej części powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim. Tery-

torium gminy położone jest na północny wschód od Zawiercia przy trasie łączącej Śląsk z Kielcami. 

Gmina Kroczyce sąsiaduje: 

 od północy – z gminą Niegowa należącą do powiatu myszkowskiego, 
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 od strony zachodniej – z gminą Włodowice, 

 od południa – z gminami Zawiercie, Ogrodzieniec, Pilica i Żarnowiec, 

 od wschodu – z gminami Irządze i Szczekociny. 

Powierzchnia gminy, w skład której wchodzi 20 sołectw, wynosi 11005 ha. Zgodnie z danymi GUS 

w 2014 r. gminę Kroczyce zamieszkiwało 6331 mieszkańców. 

3.2 Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego przezna-

czenia. 

Zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi na terenie gminy Kroczyce obszary przeznaczone 

pod zabudowę (tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji i inne) zajmują 

łączną powierzchnię 978 ha, co stanowi ok. 9% powierzchni gminy. Dominującym rodzajem prze-

znaczenia terenu są lasy (prawie 51%) i tereny rolnicze, pod które przeznaczone jest ok. 36% ob-

szaru gminy. 

Z analizy stopnia wykorzystania planu miejscowego wynika, że pod zabudowę jest obecnie wy-

korzystane ok. 630 ha, co stanowi 64,3% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę 

w obowiązujących planach miejscowych i 5,7% powierzchni całej gminy. 

Jedynym obszarem w gminie Kroczyce, który nie posiada obecnie planu miejscowego jest frag-

ment obszaru miejscowości Siedliszowice, dla którego została stwierdzona nieważność uchwały 

nr 265/XXXIV/2006 Rady Gminy Kroczyce z dnia 23 października 2006 r. (orzeczenie NSA w 

Warszawie sygn. akt  II OSK 882/13 z dnia 9.05.2014 r.). 

Z uwagi na niedawne stwierdzenie nieważności części uchwały dla miejscowości Siedliszowice 

w obszarze tym nie były jeszcze wydawane decyzje o ustaleniu warunków zabudowy. 

W strukturze użytkowania gruntów na podstawie danych GUS dominują użytki rolne, które zajmują 

ponad 57% obszaru gminy i lasy (34%). Grunty zabudowane i zurbanizowane zajmują około 5% 

powierzchni obszaru gminy. 

3.3 Zabytki i pomniki przyrody. 

Na analizowanym terenie występują 2 pomniki przyrody: 

 Lipa drobnolistna (Tilia cordata), znajdująca się w miejscowości Kroczyce  obok kościoła pa-

rafii Rz.K. Pomnik przyrody został ustanowiony Orzeczeniem nr 13 b/4/54 o uznaniu za pomnik 

przyrody PWRN w Katowicach z dn. 17.03.1954r., rozporządzeniem nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. 

Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 
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 Sosna pospolita (Pinus sylvestris) znajdująca się na terenach Nadleśnictwa Koniecpol leśnic-

two Pradła w oddziale leśnym 296f. Pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem nr 

4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewi-

dencji zabytków oraz obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabyt-

ków. 

4. Stan i zasoby środowiska. 

4.1 Rzeźba terenu. 

Zgodnie z podziałem na jednostki geomorfologiczne obszar Gminy Kroczyce położony jest w obrę-

bie makroregionu Wyżyna Krakowska należącego do podprowincji Wyżyna Śląsko-Krakowska. S. 

Gilewska (1972) zalicza cały obszar Gminy do regionu Płaskowzgórze Częstochowskie.  

Płaskowzgórze Częstochowskie ma powierzchnię wyrównaną, miejscami falistą (390-460 m 

n.p.m.). Opada stromym stokiem denudacyjnym ku wschodowi. Skłon ten rozcięły długie i głębokie 

doliny rzeczne. Na terenie Gminy należą do nich doliny Białki, Krztyni, a także tzw. "wodące" - sze-

rokie, zapiaszczone, płaskodenne doliny o odwodnieniu okresowym. Doliny te najczęściej mają za-

łożenia tektoniczne. Powodują one widoczne na mapach rozbicie obszaru Gminy na mniejsze czę-

ści.  

W dnach dolin rozwijały się podziemne zjawiska krasowe, powodując powstanie jaskiń i korytarzy 

pod dnami dolin. Proces ten jest najprawdopodobniej przyczyną powstawania części współczesnych 

zagłębień bezodpływowych i lokalnego obniżania się powierzchni stanowiąc zagrożenie dla budow-

nictwa. 

W obszarach wododzielnych Płaskowzgórza (440-460 m n.p.m.) zachowały się wyraźne spłaszcze-

nia, z których sterczą malownicze skalne ostańce zbudowane z wapieni skalistych jury górnej. Na-

leży do nich Góra Zborów. Masywne ostańce są podziurawione jaskiniami. Najwyżej wzniesione 

partie wysoczyzn znajdują się w zachodniej części Gminy, gdzie w budowie geologicznej dominują 

wapienie skaliste. W obrębie tych poziomów Płaskowzgórza Częstochowskiego występują nagroma-

dzenia zapadlisk krasowych wypełnionych utworami zwietrzelinowymi i piaskami kwarcowymi.  

Z uwagi na charakter rzeźby i występujące procesy geomorfologiczne, szczególną uwagę należy 

zwrócić na obszary występowania zjawisk krasowych. Zjawiska te szczególnie intensywne są w 

dnach dolin głównych. Na powierzchni objawiają się występowaniem suchych zagłębień bezodpły-
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wowych, co spowodowane jest łatwym wchłanianiem wody przez zalegające najczęściej na po-

wierzchni piaski luźne i następnie migracją jej w spękane podłoże. Woda migrując w dół do pozio-

mów wodonośnych porywa za sobą luźne osady piaszczyste wypełniające szczeliny i formy kra-

sowe, powodując zapadanie powierzchni.  

4.2 Gleby. 

W strukturze gruntów gminy przeważają użytki rolne. Stanowią one około 57% ogólnej po-

wierzchni, z czego grunty orne zajmują około 88%. Gmina Kroczyce charakteryzuje się przecięt-

nymi warunkami glebowymi w aspekcie przydatności rolniczej. Najkorzystniejsze warunki glebowe, 

do prowadzenia działalności rolniczej, występują w północnej części gminy w okolicach miejscowo-

ści Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek i Biała Błotna. Dość powszechnie występują tam gleby klas 

bonitacyjnych  II - III. Na pozostałych terenach gminy jakość gleb jest niższa.  

Na terenach zbudowanych z glin pylastych, piasków i żwirów glacjalnych na suchym podłożu wy-

kształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe. Zwarte ich płaty występują niemal na całym obsza-

rze gminy. Nieznaczne powierzchnie zajmują czarne ziemie zdegradowane. Wykształciły się one w 

miejscach obniżeń z płytkim poziomem wód gruntowych i pod lasami, na utworach piaszczysto - 

gliniastych. Występują one zwartymi płatami pod użytkami zielonymi, w miejscach o podwyższo-

nym zawilgoceniu oraz w obrębie wilgotnych den dolinnych. W dolinach rzek występują typowe dla 

dolin rzecznych mady. Na terenie gminy występują także gleby pochodzenia organicznego: mułowo 

- torfowe i torfowe, które występują na płaskich powierzchniach den dolinnych, często w ujścio-

wych odcinkach dolin. Duże powierzchnie tych gruntów występują także w dolnym odcinku doliny 

Wodzącej (Bagienki) w Kroczycach i poniżej Kroczyc. 

Na terenie gminy nie istnieje żaden punkt krajowego monitoringu gleb oraz nie były prowadzone 

badania użytków rolnych. Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie gminy Kroczyce może odnosić 

się głównie do obecności metali ciężkich (kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk) i ropopochodnych. Za-

nieczyszczenia te mogą występować przede wszystkim w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ru-

chu pojazdów oraz wokół dzikich wysypisk odpadów. Na terenach rolniczych mogą występować za-

nieczyszczenia chemicznymi środkami do produkcji rolnej w wyniku ich niewłaściwego stosowania. 

4.3 Kopaliny. 

Na terenie gminy Kroczyce występują udokumentowane złoża kopalin: 

 Złoża piasków formierskich: „Gołuchowice”, „Kroczyce I i II”, „Siemierzyce” 

 Złoża kruszywa naturalnego „Kroczyce”. 
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Są to złoża trzeciorzędowych piasków kwarcowych wypełniające leje krasowe w obrębie wierzcho-

win. Zasoby bilansowe tych złóż wynoszą łącznie 890 tys. Mg. 

 

 

Nr złoża Nazwa złoża Kopalina Po-

wierzchnia 

[ha]  

Stan zagospoda-

rowania 

Sposób i system 

eksploatacji 

PF 1193 Gołuchowice Złoża piasków 

formierskich 

10,80  złoże rozpoznane 

wstępnie 

odkrywkowy spod 

wody 

PF 1165 Kroczyce I i II Złoża piasków 

formierskich 

5,55 złoże rozpoznane 

szczegółowo 

odkrywkowy, ścia-

nowy 

PF 1166 Siemierzyce Złoża piasków 

formierskich 

2,50 złoże rozpoznane 

szczegółowo 

odkrywkowy, ścia-

nowy 

KN 5058 Kroczyce Złoża piasków 

poza piaskami 

szklarskimi 

1,60 złoże rozpoznane 

szczegółowo 

odkrywkowy 

 

Tab.16. Udokumentowane złoża kopalin w gminie Kroczyce  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PGI. 

Na terenie gminy znajduje się również złoże piasków formierskich Kostkowice, złoże to jednak zo-

stało wykreślone z bilansu zasobów. Eksploatacja tego złoża zakończona została 1995-12-31. 

Żadne ze złóż występujących na terenie gminy nie jest obecnie eksploatowane. Złoża odgrywają 

obecnie niewielką rolę w aspekcie gospodarczym. 

4.4 Krajobraz. 

Gmina Kroczyce stanowi jeden z najatrakcyjniejszych terenów Wyżyny Krakowsko – Częstochow-

skiej. Obszar gminy charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi. Do walorów krajobra-

zowych Kroczyc należą niewątpliwie wartościowe krajobrazy wzgórz i wychodni skałek, często po-

rośnięte lasami, zbiorowiska leśne, punkty i drogi widokowe. Na zachód od miejscowości Kroczyce 

rozciąga się pasmo wzniesień, które z racji znajdujących się na nich wielu ostańców skalnych na-

zwano Skałami Kroczyckimi. Najwyższym z nich jest Góra Zborów-Berkowa o wys. 462m n.p.m. - 
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najwyższe wzniesienie w byłym województwie częstochowskim. Góra Zborów jest jednym z naj-

większych skupisk skał wapiennych na terenie Jury. Przybrały one różnorodne kształty przypomina-

jące postacie ludzkie i zwierząt, budowli. Skały Podlesickie tworzą grupy skalne usytuowane na za-

chód od wsi Podlesice. Droga Kroczyce-Żarki wyraźnie tworzy północno-wschodnią granicę Skał 

Podlesickich. Największym skupiskiem ostańców w tym rejonie jest Góra Sulmów, na szczycie któ-

rej znajduje się znana i często odwiedzana przez wspinaczy Biblioteka. Znaczną powierzchnię ob-

szaru Skał Podlesickich pokrywają lasy z wieloma wąwozami, dolinami i grupami większych i mniej-

szych skał, ukrytymi często w gęstwinach. 

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i krajobrazowym powierzchnie obszaru gminy zostały 

włączone do Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”, utworzonego Rozporządzeniem Wojewody Ślą-

skiego nr 18/06 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.  

Na walory krajobrazowe gminy wpływa też niezwykła szata roślinna. Obok gruntów typowych dla 

rejonów górskich znajdują się tu stanowiska ciepłolubnej roślinności stepowej, bagiennej i wodnej. 

Atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo są tereny związane z dolinami rzek Białki, Wodzącej (Ba-

gienki), Krztyni i ich dopływami oraz stawami hodowlanymi. Miejscami o szczególnych walorach są 

obszary źródliskowe: 

 źródła w dolinie Krztyni w rejonie miejscowości Siamoszyce oraz Huta Szklana, 

 źródła w dolinie Wodzącej (Bagienki) w rejonie przysiółków „Pyrek” i „Jeziórki” w Kroczy-

cach. 

Na terenach istniejącego osadnictwa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o niskiej intensywno-

ści zabudowy jest przemieszana z zabudową zagrodową i miejscowo z zabudową letniskową - jak 

miejscowościach Kostkowice, Piaseczno, Podlesice. Tereny zabudowane są skupione wzdłuż ulic i 

otoczone kompleksami rolnymi i lasami. W centralnej części miejscowości Kroczyce będącej sie-

dzibą Gminy znajdują się tereny usługowe.   

4.5 Istotne cechy klimatu. 

Na warunki klimatyczne duży wpływ wywiera usytuowanie obszaru po wschodniej stronie najwięk-

szych wyniesień Płaskowyżu Częstochowskiego. Sprawia ono, iż obszar Gminy znajduje się w cieniu 

opadowym tych wyniesień. Sumy opadów występujące na zachód od głównego pasma są rocznie o 

ok. 100 mm wyższe niż sumy opadów w okolicach Kroczyc i Pradeł. Również zmienione są warunki 

anemologiczne. Zmniejszony jest udział wiatrów zachodnich w ogólnej częstości wiatrów. Wysokie 

położenie Gminy nad poziom morza wpływa na wydłużenie czasu zalegania pokrywy śnieżnej. 

Warto odnotować, iż obszar Gminy znajduje się na szlaku deszczów nawalnych i katastrofalnych 

burz gradowych wywoływanych latem przez masy powietrza docierające nad obszar Polski znad 
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Morza Śródziemnego przez Bramę Morawską. Gwałtowność tych burz potęgowana jest lokalnym 

nagrzaniem skalistego podłoża i wysokością nad poziom morza. 

Analizowany obszar Gminy Kroczyce zlokalizowany jest, według regionalizacji rolniczo-klimatycznej 

Polski R. Gumińskiego (1948), w środkowej części dzielnicy XV (częstochowsko-kieleckiej). Położe-

nie Gminy w środkowym pasie południkowym Polski sprawia, że docierają tu masy powietrza wil-

gotnego znad Atlantyku i masy suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych 

mas powietrza powoduje przejściowość klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmiennością wa-

runków pogodowych. Dzielnicę XV charakteryzują następujące warunki: 

 średnia temperatura stycznia wynosi – 3,0ºC, 

 średnia temperatura lipca około 17,2 ºC, 

 średnia temperatura roczna 7,6-7,7 ºC, 

 dni z przymrozkami od 112 do 130, 

 dni mroźnych oko. 20-40, 

 ostatnie przymrozki wiosenne  występują najczęściej w końcu kwietnia lub na początku maja, 

 czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 80 dni, 

 okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 

 opady atmosferyczne zróżnicowane w zakresie 700-800 mm/rok, 

 przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. 

Warunki pogodowe na omawianym obszarze są głównie kształtowane przez powietrze polarno-

morskie, średnio przez 65% dni w roku.  

Opady atmosferyczne w porównaniu z innymi elementami pogody, cechuje duża zmienność, za-

równo w czasie jak i w przestrzeni. Obserwuje się duże różnice pomiędzy miesięcznymi i rocznymi 

sumami opadów w poszczególnych latach. Na obszarze Gminy średnia liczba dni z opadem równym 

lub większym od 0,1 mm waha się w granicach od 160 do 170 dni. Z opadem równym lub więk-

szym od 10,0 mm średnia roczna liczba dni z opadem waha się 15-16 dni. 

Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i stanu sanitarnego powie-

trza (przemieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku napływu głównych mas powie-

trza. Położona najbliżej Gminy Kroczyce stacja meteorologiczna posiadająca dane anemometryczne 

reprezentatywne dla regionu znajduje się w Częstochowie. Z danych IMiGW za lata 1961-1997 wy-

nika, iż w regionie dominują wiatry z sektora zachodniego (od SW do NW, ok. 48% przypadków), 

znacznie mniejszy (ok. 24%) jest udział wiatrów wschodnich. Około 2% przypadków stanowią ci-

sze. Zwraca uwagę bardzo mała częstość cisz. 
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Średnia roczna liczba godzin usłonecznienia na obszarze Gminy wynosi od 1350 do 1500; odpo-

wiednio w okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) w granicach od 1000 do 1100 godzin 

(Woś, 1999). 

4.6 Aktualny stan jakości powietrza. 

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku dla tych sub-

stancji, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie po-

ziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031)  wyznaczone są dopusz-

czalne poziomy stężeń w powietrzu. Na terenie gminy Kroczyce nie jest prowadzony monitoring 

stanu jakości powietrza. Według danych dotyczących 2013 roku stan jakości powietrza w strefie 

śląskiej dla powiatu zawierciańskiego, określony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowi-

ska w Katowicach przedstawiał się następująco:  

 

Nazwa substancji 

(numer CAS ) a) 

Dopusz-

czalny 

poziom 

substancji 

w powie-

trzu 

(µg/m³) 

(okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów - 

rok kalen-

darzowy) 

 

Zawiercie ul. 

Skłodowskiej 

Curie 

Tło substan-

cji (µg/m³) 

na podstawie 

modelowa-

nia* 

 

Zawiercie  

Tło substan-

cji (µg/m³) 

na podstawie 

modelowa-

nia* 

 

Irządze 

Tło sub-

stancji 

(µg/m³) 

na podsta-

wie mode-

lowania* 

 

Żarnowiec 

Tło substancji 

(µg/m³) 

na podstawie 

modelowa-

nia* 

Pył zawieszony PM10 40 c) 42 - 36,3 36,8 

Pył zawieszony PM2,5 25 c) 32,3 - 29,1 30,2 

Dwutlenek siarki SO2 

(w kryterium ochrony 

roślin) 

20 e) - 11 12 13 
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Dwutlenek azotu NO2 

(10102-44-0) 
40 c) - 22 19 21 

Ołów  Pb 

(7439-92-1) 

0,5 c) - - 0,03 0,03 

Benzen (71-43-2) 5 c) - 3 2 2 

  

Tab.4. Dopuszczalne poziomy substancji i ich tło. Średnioroczne stężenia za 2013 rok (µg/m³) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ Katowice. 

Objaśnienia: 

a) oznaczenie numeryczne substancji zgodnie z Chemical Abstracts Service Registry Number, 

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

 

* wartości uzyskane na podstawie modelowania WIOŚ w Katowicach statystyczną metodą analiz 

przestrzennych –Ważone Odwrotne Odległości (IDW) dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM 2,5, 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ołowiu oraz dla benzenu na podstawie opracowania Instytutu 

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach „Aktualizacja dla lat 2005 - 2007 oceny zanie-

czyszczenia powietrza w województwie śląskim w oparciu o modelowanie matematyczne ze szcze-

gólnym uwzględnieniem wpływu różnych źródeł emisji i zastosowanych parametrów do obliczeń dla 

dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzenu, ołowiu i tlenku węgla oraz ar-

senu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu za 2007 rok”. 

Na podstawie analizy przytoczonych danych można przypuszczać, że na terenie gminy Kroczyce do-

puszczalne wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń poza stężeniem pyłu PM2,5 nie są prze-

kroczone. Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM2,5 w okresie zimo-

wym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, a w okresie letnim bliskość drogi o inten-

sywnym ruchu pojazdów. 

Najbardziej dokuczliwa dla mieszkańców gminy jest tzw. niska emisja z pieców, która w niekorzyst-

nych warunkach pogodowych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń 

zanieczyszczeń. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność se-

zonową (związaną z okresem grzewczym). Spala się także różnego rodzaju materiały odpadowe, w 
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tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest nie-

pełny i zachodzi w niższych temperaturach. 

Na terenie gminy brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. Brak jest także infrastruk-

tury gazowej. 

Źródłem zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Kroczyce jest także emisja komunikacyjna. 

Największa emisja spalin koncentruje się wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – w tym szcze-

gólnie w rejonie drogi wojewódzkiej Kroczyce – Żarki i drogi krajowej. Uciążliwości związane z emi-

sją zanieczyszczeń z komunikacji nasilają się zwłaszcza w okresie letnim, z uwagi na obecność tury-

stów korzystających z indywidualnych środków transportu. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z me-

talami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego oraz wpływają na wzrost stężenia 

ozonu w troposferze. Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się 

opon i nawierzchni dróg. 

Na terenie gminy nie występuje zagrożenie stanu jakości powietrza ze strony przemysłu. 

4.7 Hałas. 

Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa się jako klimat 

akustyczny, rozumiany jako wynik różnych grup hałasu i wibracji: komunikacyjnych, przemysło-

wych i innych.  

Do głównych źródeł hałasu wpływających na zwiększenie uciążliwości akustycznej dla środowiska 

zewnętrznego należy ruch drogowy, kolejowy oraz działalność prowadzona na terenach niektórych 

obiektów przemysłowych, przy czym hałas generowany w zakresie przemysłu ma na terenie gminy 

Kroczyce charakter lokalny. 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oceny stanu akustycznego 

środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek tworzenia, w oparciu o mapy aku-

styczne programów ochrony środowiska przed hałasem dla aglomeracji oraz głównych dróg, linii 

kolejowych i lotnisk. Ocena stanu akustycznego środowiska obowiązkowo ma być dokonywana m. 

in. dla terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska.  

Największym źródłem hałasu w gminie jest układ komunikacyjny, głównie droga krajowa nr 78. Jej 

uciążliwość, w związku z bliskim sąsiedztwem terenów mieszkaniowych w centrum gminy jest duża. 
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Pozostałe drogi emitują znacznie mniejszą ilość hałasu. Na stopień zagrożenia hałasem poza inten-

sywnością ruchu pojazdów wpływa także stan techniczny dróg.  

Badania hałasu komunikacyjnego na terenie gminy Kroczyce były prowadzone przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w porze letniej 2011 r. Opracowanie zostało wykonano w ramach 

„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa Śląskiego na lata 2010 - 2012”, 

w celu określenia poziomu hałasu drogowego oddziałującego na zabudowę chronioną pod wzglę-

dem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranych rejonach dróg na 

terenie gminy Kroczyce, z uwzględnieniem czynników natężenia i struktury ruchu pojazdów oraz 

warunków pogodowych mających wpływ na propagację hałasu w głąb sąsiadujących terenów. Ba-

dania prowadzono w rejonie ul. Kościuszki (DK 78), od skrzyżowania z DW 792 do ul. Topolowej 

940 m, i w  rejonie ul. 22 Lipca (DW 792), od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z droga na 

Lgotkę, 1500 m. 

Wyniki badań akustycznych z okresu 7-dmiu dób pomiarowych w bezpośrednim sąsiedztwie bada-

nych odcinków dróg, przy których zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie gminy Kroczyce, 

wskazały na przekroczenia standardów akustycznych. 

W rejonie ul. Kościuszki (DK 78), od skrzyżowania z DW 792 do ul. Topolowej, 940 m natężenie ru-

chu pojazdów dla pory dnia osiągnęło wartości 531 poj/godzinę, przy 27 % udziale pojazdów cięż-

kich, a dla pory nocy osiągnęło wartość 143 poj/godz przy 33% pojazdów ciężkich. Szerokość nie-

zagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 55 dB 

dla całej doby wynosi około 118 m z każdej strony drogi. Natomiast szerokość niezagospodarowa-

nego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 50 dB dla pory nocy 

wynosi około 112 m po obu stronach badanej drogi. 

W rejonie ul. 22 Lipca (DW 792), od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z drogą na Lgotkę, 

1500 m natężenie ruchu pojazdów dla pory dnia osiągnęło wartości 152 poj/godzinę, przy 18 % 

udziale pojazdów ciężkich a dla pory nocy osiągnęło wartość 16 poj/godz przy 7% udziale pojaz-

dów ciężkich. Szerokość niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na 

poziom hałasu powyżej 55 dB dla całej doby wynosi około 66 m z każdej strony drogi. Natomiast 

szerokość niezagospodarowanego (niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu 

powyżej 50 dB dla pory nocy wynosi około 42 m po obu stronach badanej drogi. 

W gminie Kroczyce hałas komunikacyjny związany jest także z transportem kolejowym, z uwagi na 

przebieg Centralnej Magistrali Kolejowej. Na terenach wyraźnego wyeksponowania trakcji ponad 

otaczający teren, przy małym zróżnicowaniu morfologicznym i znikomym stopniu zalesienia tere-

nów okalających, hałas generowany przez ruch taboru kolejowego może stanowić uciążliwość dla 
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mieszkańców terenów sąsiadujących z linią kolejową.  

Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Katowicach w ramach „Programu Państwowego Monitoringu 

Środowiska dla województwa Śląskiego na lata 2010 - 2012” prowadził badania na terenie gminy 

Kroczyce w celu określenia poziomu hałasu kolejowego oddziaływującego na zabudowę chronioną 

pod względem akustycznym. Celem badań była ocena klimatu akustycznego w wybranym rejonie 

Centralnej Magistrali Kolejowej na terenie gminy Kroczyce – Dzibice. Badania prowadzono w porze 

wiosennej 2010 roku.  

Przedstawione wyniki badań akustycznych w bezpośrednim sąsiedztwie badanego odcinka linii ko-

lejowej CMK, przy której zlokalizowane są budynki mieszkalne na terenie gminy, wskazały na prze-

kroczenia standardów akustycznych.  

Natężenie ruchu pociągów osiągnęło liczbę 36 poc/dobę, w tym udział pociągów osobowych wyno-

sił 78 %, pociągów towarowych 19%, pociągów innych 3%. Szerokość niezagospodarowanego 

(niezabudowanego) pasa terenu narażonego na poziom hałasu powyżej 55 dB wynosi około 350 m 

po obu stronach badanej linii kolejowej.  

W obowiązującym obecnie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w spra-

wie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112) zmienione zostały do-

puszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, 

z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz 

linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowa-

nie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby. 

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują obecnie następujące poziomy do-

puszczalne hałasu: 

LAeq D = 61 dB     LAeq N = 56 dB 

LDWN =  64 dB,    LN = 59 dB. 

Z uwagi na podwyższenie dopuszczalnego poziomu hałasu szerokość strefy narażonej na ponad-

normatywny hałas w sąsiedztwie linii kolejowej będzie mniejsza niż wyliczona zgodnie z badaniami 

WIOŚ w 2010 r. Analizując wyniki badań można stwierdzić, ze w dalszym ciągu w sąsiedztwie linii 

kolejowej będą występowały przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu, zwłaszcza biorąc pod 

uwagę planowaną modernizację linii kolejowej z przystosowaniem jej do większej prędkości. Za 

najbardziej narażone na hałas generowany przez kolej miejscowości uznać należy miejscowości 

Dzibice, Browarek i Białą Błotną. 
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Zgodnie z mapami akustycznymi udostępnianymi przez GDDKiA zmniejszyła się również szerokość 

strefy narażonej na ponadnormatywny hałas w sąsiedztwie drogi krajowej. Szerokość ta wynosi ok. 

100 m od drogi, po obu jej stronach. 

4.8 Wody powierzchniowe. 

Pod względem hydrograficznym gmina Kroczyce położona jest prawie w całości w obrębie zlewni 

Pilicy, która jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły.  

Prawie cały obszar gminy odwadniany jest przez Krztynię (lewostronny dopływ Pilicy) oraz jej do-

pływy: Żebrówkę i Białkę Błotną wraz z dopływem Wodzącą (Bagienką). Natomiast niewielki obszar 

położony w północno - zachodniej części gminy odwadniany jest przez inny dopływ Pilicy tj. Białkę 

Lelowską.  

Występujące na obszarze Gminy Kroczyce zbiorniki wodne są pochodzenia antropogenicznego. Naj-

większe zbiorniki występują w dolinach rzecznych Białki i Krztyni. W Białej Błotnej są to kompleksy 

stawów rybnych okresowo suchych. Zbiorniki te powstały w wyniku obwałowania powierzchni i 

częściowego pogłębienia dna. Natomiast w Dzibicach są to 4 zalewiska wypełniające piaskownie. 

Najmłodszy i największy z nich jest zbiornikiem zaporowym na rzece Białce. Zbiorniki w Dzibicach 

to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc dla wędkarzy. Jeden zbiornik jest dostępny do kąpieli (nieza-

gospodarowany). W dolinie Krztyni zbiorniki wodne występują w wyrobiskach po eksploatacji pia-

sków i żwirów (Przyłubsko i Siamoszyce). 

Zbiorniki Przyłubsko, Dzibice i Siamoszyce pełnią funkcje rekreacyjne. 

Gmina charakteryzuje się największym udziałem powierzchniowych zbiorników wód stojących na 

terenie powiatu zawierciańskiego. 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europej-

skiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dzie-

dzinie polityki wodnej) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary 

dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469  z 

późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wyznaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, 

Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker. Dla każdego obszaru do-

rzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Plany te powinny zostać uwzględnione w do-

kumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, czy w wojewódzkich planach zagospodaro-

wania przestrzennego. 
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Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Wisły, (M.P. 2011 nr 49 

poz. 549).  Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką 

wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. 

aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia 

tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów 

dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa cele środowiskowe dla wód po-

wierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele środowiskowe dla czę-

ści wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-che-

micznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchnio-

wych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających 

warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozpo-

rządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod 

uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich 

stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicz-

nym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele 

uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami 

wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicz-

nego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicz-

nego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne 

będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Największa część obszaru gminy znajduje się w granicach JCWP PLRW200072541449 Krztynia do 

Białki.  Jest to naturalna część wód w dobrym stanie zagrożona nieosiągnięciem określonych dla 

niej celów środowiskowych.  

Wschodnia część gminy w rejonie Pradeł znajduje się w granicach JCWP PLRW200062541469, a 

północna część granicach JCWP PLRW200062541714. 

Obecnie na terenie gminy Kroczyce brak jest punktów pomiarowo - kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych.  

W 2006 r. na terenie gminy badano wody powierzchniowe Białki w punkcie o nazwie Białka  
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m. Biała Błotna 7,1 km. Badania prowadzono jedynie pod kątem zanieczyszczenia związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz oceny pod katem wymagań, jakim powinny odpowiadać wody będące śro-

dowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-

dzić, że wody Białki w 2006 roku nie należały do zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszcze-

niem związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Natomiast ocena wód Białki pod kątem bytowania ryb wykazała, że wody te nie spełniają warun-

ków rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

(Dz. U. nr 176, poz. 1455). Warunki rozporządzenie przekroczyły następujące wskaźniki: azot amo-

nowy, azotyny. 

W punkcie tym nie prowadzono monitoringu diagnostycznego oraz operacyjnego, co spowodowało 

niemożność określenia klasy jakości wody. Od roku 2007 w omawianym punkcie nie jest prowa-

dzony monitoring. 

Badania wód Białki prowadzone w 2012 r. w punkcie Białka Lelowska ujście do Pilicy w Koniecpolu 

zlokalizowanym poza granicami gminy Kroczyce wykazały dobry stan wód, a w roku 2013 zły stan. 

Wody Krztyni badane są w punkcie Krztynia ujście do Pilicy 0,5 km zlokalizowanym poza granicami 

gminy Kroczyce na terenie gminy Szczekociny. Badania prowadzone w tym punkcie w 2012 r. i w 

2013 r. wykazały zły stan wód.   

Wody zbiorników wód stojących nie są objęte monitoringiem sieci krajowej ani regionalnej. 

4.9 Wody podziemne. 

Gmina Kroczyce zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

zaproponowaną przez Kleczkowskiego (1990 r.) znajduje się w obrębie jednostki prowincji hydro-

geologicznej górsko wyżynnej Monokliny Krakowsko - Śląskiej (MK-S). Gmina w przeważającej czę-

ści leży w granicach udokumentowanego GZWP Nr 326 Częstochowa (Wschód). Jest to zbiornik ju-

rajski o powierzchni 3 257 km2. Rozciąga się od okolic Wielunia po północne obrzeża Krakowa. 

Tworzą go wapienne osady górnej jury. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 1 020 tys. m3/d. Zbiornik 

charakteryzuje się niskim stopniem naturalnej odporności na zanieczyszczenia. Jest to cecha więk-

szości szczelinowo - krasowych zbiorników Monokliny Krakowsko - Śląskiej o dużych zdolnościach 

infiltracyjnych i przeważnie słabym naturalnym zabezpieczeniu przed infiltracja z powierzchni ziemi. 

Niewielki fragment obszaru gminy położony we wschodniej części, w rejonie Lasów Pradelskich 
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znajduje się w granicach udokumentowanego krasowo-szczelinowego GZWP Nr 408 Niecka Mie-

chowska. 

W rejonie gminy występuje wydzielenie jednolitych części wód podziemnych nr GW2300119.  

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i che-

miczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.  

Ramowa Dyrektywa Wodna w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele 

środowiskowe:  

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziem-

nych,  

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeże-

niami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosną-

cego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności czło-

wieka.  

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Zgodnie z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015 poz. 469  

z późn. zm.) badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego moni-

toringu środowiska. Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do 

wykonywania badań i ocen stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilo-

ściowych.  

Badania i klasyfikację wód podziemnych w sieci krajowej w ramach monitoringu diagnostycznego 

wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie 

informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagro-

żeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych 

działań ochronnych. 

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie miej-

scowości Kroczyce nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w ramach sieci krajowej i 
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sieci regionalnej. Wody jednolitej części wód podziemnych nr GW2300119 badane w punkcie po-

miarowym sieci krajowego monitoringu diagnostycznego w 2012 r. zlokalizowanym na terenie miej-

scowości Pilica, Kotowice, Kidów oraz w jednym z punktów w miejscowości Lgota Błotna zostały 

zaliczone do III klasy jakości, przy czym w drugim punkcie w miejscowości Lgota Błotna odnoto-

wano V klasę jakości wód. 

Wody podziemne Zbiornika GZWP nr 326 badane w 2013 r. w punkcie pomiarowym sieci regional-

nego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych zlokalizowanym na terenie miejscowo-

ści Olsztyn w powiecie częstochowskim zostały zaliczone do II klasy jakości. 

Wody podziemne Zbiornika GZWP nr 408 badane w 2013 r. w punkcie pomiarowym sieci regional-

nego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych zlokalizowanym na terenie miejscowo-

ści Lelów i Kłomnice w powiecie częstochowskim zostały zaliczone do III klasy jakości. 

 

4.10 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna. 

Na terenie gminy Kroczyce występuje specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240032 Ostoja Kro-

czycka. Obszar zajmuje powierzchnię 1391.16 ha, przy czym na obszarze gminy Kroczyce znajdują 

się fragmenty tego obszaru o powierzchni łącznej ok. 695 ha.  

Cały obszar gminy za wyjątkiem miejscowości Trzciniec, fragmentu obszaru miejscowości Browarek 

i fragmentu obszaru miejscowości Biała Błotna znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego 

„Orlich Gniazd” i jego otuliny. 

Park został utworzony na mocy Uchwały nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 

czerwca 1980 r. oraz Rozp.17/95 Woj. Katowickiego z 1 lutego 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego 

Nr 3/95), Uchwała Woj. Rady Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982 r. nr XVI/70/82 oraz 

rozporządzenie nr 15/98 Woj. Częstochowskiego z 22 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Częstochow-

skiego nr 10 poz. 74 zmiana 1998 nr. 20 poz. 220). 

Na terenie miejscowości Podlesice występuje rezerwat przyrody Góra Zborów o powierzchni 45 ha 

utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 sierpnia 

1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. 1957 nr 75 poz. 461). Obejmuje on obszar, 

na którym występują liczne skały wapienne tworzące grupę ostańców. W granicach rezerwatu, o 

powierzchni 45 ha leżą dwa wzgórza: Góra Zborów i Wzgórze Kołoczek. Góra Zborów jest najwyż-

szym wzniesieniem byłego województwa częstochowskiego (462 m n.p.m.).  

Na terenie gminy Kroczyce występują 2 pomniki przyrody: 
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 Lipa drobnolistna (Tilia cordata), znajdująca się w miejscowości Kroczyce  obok kościoła pa-

rafii Rz.K. Pomnik przyrody został ustanowiony Orzeczeniem nr 13 b/4/54 o uznaniu za pomnik 

przyrody PWRN w Katowicach z dn. 17.03.1954r., rozporządzeniem nr 4/96 z dn. 06.02.1996r. 

Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5. 

 Sosna pospolita (Pinus sylvestris) znajdująca się na terenach Nadleśnictwa Koniecpol leśnic-

two Pradła w oddziale leśnym 296f. Pomnik przyrody został ustanowiony rozporządzeniem nr 

4/96 z dn. 06.02.1996r. Wojewody Częstochowskiego - Dz. U. nr 2/96, poz. 5.  

4.11 Rośliny i zwierzęta. 

W podziale geobotanicznym Polski gmina Kroczyce zlokalizowana jest w granicach prowincji Ni-

żowo-Wyżynnej, w dziale Bałtyckim, w poddziale Pas Wyżyn Środkowych, krainie Wyżyna Krakow-

sko-Częstochowska (Szafer, Zarzycki, 1977). 

Charakterystyczne dla obszaru gminy jest znaczne wylesienie. Lasy stanowią obecnie nie więcej niż 

1/3 (ok. 31%) powierzchni. Zlokalizowane są głównie w zachodniej i północnej części gminy, two-

rząc niezbyt zwarte kompleksy ubogich florystycznie borów sosnowych z orlicą pospolitą (Pteridium 

aquilinum), borówkami (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea), śmiałkiem pogiętym (Deschampsia 

flexuosa) i jeżynami (Rubus sp.). Pozostałe fragmenty roślinności leśnej mają charakter wysp le-

śnych rozproszonych w krajobrazie postrolniczym. Na niewielkich powierzchniach np. w okolicy 

Góry Zborów występują płaty ciepłolubnej buczyny storczykowej Fagus sylvatica-Cruciata glabra, w 

której można odnaleźć objęte ochroną prawną takie gatunki jak wawrzynka wilczełyko (Daphne 

mezereum),  buławnika wielkokwiatowego (Cephalantera damasonium) czy bardzo rzadki gatunek 

storczyka żłobika koralowego (Corallorhiza trifida). 

Pozostały obszar został w głównej mierze zagospodarowany rolniczo (ok. 57% powierzchni gminy) 

i zajęty pod zabudowę mieszkaniową. Zmiany ekonomiczne przełomu lat 80-90. ubiegłego wieku 

spowodowały zarzucenie prowadzenia zabiegów gospodarczych na znacznej powierzchni agrocenoz 

i użytków zielonych, a tym samym przekształcenie ich w nieużytki, co miało znaczące skutki dla 

walorów przyrodniczych tego terenu i jego bioróżnorodności. Wiele z nich ma obecnie charakter 

mocno zubożałych gatunkowo muraw z klasy Festuco-Brometea lub charakterystycznych napiasko-

wych muraw we wczesnym etapie sukcesji zaliczanych do zespołu Spergulo-Corynephoretum. Na 

wielu z nich naturalne procesy sukcesyjne prowadzą do intensywnego odnawiania się sosny zwy-

czajnej (Pinus sylvestris) i stopniowego przekształcania ich w kierunku borów sosnowych, typowych 

tutaj dla najuboższego, piaszczystego podłoża.  

Obszar gminy Kroczyce charakteryzuje duże zróżnicowanie siedliskowe, stąd odznacza się on zna-

czącym stopniem zróżnicowania biologicznego, wyrażającego się głównie w mozaice sąsiadujących 
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ze sobą siedlisk o skrajnej charakterystyce ekologicznej, np. podmokłych łąk bagiennych (Scirpe-

tum silvatici), turzycowisk ze związku Magnocaricion i muraw psammofilnych z klasy Koelerio glau-

cae-Corynephoretea canescentis, czy też ubogich borów sosnowych; wciąż stosunkowo bogatych 

florystycznie muraw kserotermicznych z klasy Festuco-Brometea obok fragmentów wilgotnych la-

sów liściastych związanych z wywierzyskami, czy korytami rzek. 

Jednak najcenniejszymi pod względem florystycznym zbiorowiskami roślinnymi tego obszaru są 

murawy naskalne, występujące na ostańcach i kompleksach skał wapiennych, przede wszystkim w 

kompleksie Góry Zborów. Są to głównie zbiorowiska muraw ze związku Asplenion septentrionalis-

Festucion pallentis oraz paproci szczelinowych z rzędu Potentilletalia caulescentis i klasy Asplenie-

tea rupestria z takimi gatunkami jak: Asplenium ruta-muraria, A. trichomanes czy Cystopteris fragi-

lis.  

Na terenie gminy mimo znacznych przekształceń i negatywnego wpływu antropopresji wciąż, choć 

na niewielkich powierzchniach, reprezentowane są siedliska wymienione w tzw. Dyrektywie Siedli-

skowej oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2013 w sprawie siedlisk przy-

rodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 

2013, poz. 1302). Należy do nich zaliczyć  

- murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Fe-

stucion pallentis) - kod: 6210. 

W ramach tej grupy zbiorowisk na terenie gminy najlepiej zachowane są murawy naskalne wystę-

pujące na Górze Zborów. Najcenniejszym elementem flory tych muraw jest goździk siny (Dianthus 

gratianopolitanus), umieszczony na „Czerwonej liście roślin naczyniowych w Polsce” (Zarzycki, Sze-

ląg 2006) z kategorią wymierający (E). Jego stanowisko na Górze Zborów jest jednym z ostatnich 

odnotowanych ostatnio w Polsce. W obrębie niewielkich płatów tych zbiorowisk na skałach Góry 

Pośredniej w paśmie Skał Kroczyckich, rosną rzadkie w skali kraju, a mające jedyne stanowiska w 

tej części Jury, gatunki górskie: skalnica gronkowa (Saxifraga paniculata) będąca reliktem glacjal-

nym oraz gatunkiem objętym ochroną częściową (Dz. U. 2014, poz. 1409), kostrzewa blada (Fe-

stuca pallens), a także kozłek trójlistkowy (Valeriana tripteris). Dużą osobliwością florystyczną tych 

muraw jest również wyspowe, położone przy południowej granicy zasięgu, na nietypowym dla sie-

bie siedlisku stanowisko mącznicy lekarskej (Arctostaphyllos uva-ursi), której liczebność zmniejsza 

się sukcesywnie od lat 60. ubiegłego wieku, kiedy to po raz pierwszy odnotowano jej obecność na 

czterech stanowiskach, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (Kurek, 2011). Ponadto w płatach 

muraw naskalnych tej grupy siedliskowej spotkać można gatunki objęte ochroną ścisłą (Dz. U. 
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2014, poz. 1409) jak: rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera) czy podejźrzon księżycowy (Botry-

chium lunaria), (Michalska-Hejduk i in. 1999) .  

- Zarośla jałowca na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych - kod: 5130 

Większe płaty tego zbiorowiska z dominującym jałowcem zachowały się w okolicach Góry Zborów. 

Są to fitocenozy reprezentujące zaawansowane stadia sukcesji prowadzącej od muraw do zbioro-

wisk leśnych. Część z nich została wycięta w ramach akcji odsłaniania ostańców skalnych. 

- Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami z rzędu Potentilletalia caulescentis - kod: 8210 

Na terenie gminy Kroczyce zbiorowiska z tej grupy siedliskowej reprezentowane są głównie przez 

jedno- i dwugatunkowe skupienia paproci skalnych. W miejscach silniej nasłonecznionych częściej 

występuje zanokcica murowa (Asplenium ruta-muraria), w zacienionych, zanokcica skalna (A. tri-

chomanes) i paprotnica krucha (Cystopteris fragilis).  

- Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) - kod: 2330 

Zbiorowiska z tej grupy występują na piaszczystych ugorach w obniżeniach terenu i u podnóża 

skał. Dość licznie reprezentowane są wokół Góry Zborów. Są to zbiorowiska stosunkowo nietrwałe i 

dość szybko ulegające sukcesji w kierunku innych muraw, a nawet borów sosnowych. Mają charak-

terystyczną trawiastą fizjonomię, dzięki kępom szczotlichy siwej (Corynephorus canescens) i łanom 

mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris) rozproszonym wśród płatów odsłoniętego piaszczystego pod-

łoża. Dość często towarzyszą im drobne terofity oraz kępy mszaków Racomitrium canescens i 

Polytrichum juniperinum, a także porostów z rodzaju Cladonia.  

- Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników - kod: 3260 

Ten typ siedliska występuje w dolinie Białki oraz w okresowym cieku dopływowym rzeczce Wodzą-

cej (Bagience), gdzie wykształciły się miejscami skupienia podwodnych form potocznika wąskolist-

nego (Berula erecta f. submersa). Jest to kontynentalna odmiana, znana głównie z odcinków źró-

dłowych cieków na obszarach krasowych. 

- Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) – kod: 9150 

Niewielkie płaty tzw. buczyny storczykowej (na tym obszarze występującej w tzw. odmianie mało-

polskiej jako zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra) można odnaleźć na południowych i połu-

dniowo-zachodnich stokach Skał Kroczyckich. Najcenniejszymi elementami runa są ściśle chronione 

gatunki storczyków takich jak wspomniane już Cephalantera damasonium, Epipactis atrorubens czy 

Coralorrhiza trifida. 
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Znaczącym elementem szaty roślinnej są również tzw. okrajki ciepłolubne z klasy Rhamno-Prune-

tea, tzw. czyżnie, występujące często jako kępy lub liniowe zadrzewienia wzdłuż agrocenoz, miedz 

lub kompleksów leśnych. Zbudowane są głównie z tarniny (Prunus spinosa), głogów (Crataegus 

sp.) i szakłaku (Rhamnus cathartica). Mają one ogromne znaczenie w prawidłowym funkcjonowa-

niu środowiska przyrodniczego, wpływając łagodząco na mikroklimat terenów otwartych, urozmai-

cenie monotonnego krajobrazu rolniczego, jak również stanowią ważne siedlisko dla miejscowej 

fauny bytującej na otwartych przestrzeniach. 

Znaczne zróżnicowanie na poziomie siedliskowym odzwierciedla się nie tylko w dużej bioróżnorod-

ności roślin, ale również zwierząt. Znaczne przekształcenia krajobrazu, głównie wylesienie obszaru 

gminy, jak również intensywny wzrost penetracji obszarów wcześniej rzadko odwiedzanych przez 

człowieka, wpłynęły znacząco na skład obecnej fauny. Nie znajdują tu obecnie warunków dogod-

nych do życia duże ssaki Polski. Spośród nich spotkać można jedynie te, które najlepiej przystoso-

wały się do fragmentacji kompleksów leśnych i bliskiej obecności człowieka. Są to: sarna (Capreo-

lus capreolus), dzik (Sus scrofa), bóbr (Castor fiber), kuna domowa (Martes foina), kuna leśna (M. 

martes), łasica (Mustela nivalis) i lis (Vulpes vulpes).  

Bogata jest natomiast drobna fauna, do której zaliczyć można: badylarkę (Micromys minutus), 

mysz leśną (Apodemus flavicollis), mysz polną (A. agrarius), mysz zaroślową (A. sylvaticus), wie-

wiórkę (Sciurus vulgaris), nornicę rudą (Clethrionomys glareolus), nornika zwyczajnego (Microtus 

arvalis), zająca szaraka (Lepus europaeus), jeża wschodniego (Erinaceus concolor), kreta (Talpa 

europaea), ryjówkę aksamitną (Sorex araneus) i ryjówkę malutką (S. minutus), ((Michalska-Hejduk 

i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001). 

Cechą charakterystyczną Jury Krakowsko-Częstochowskiej jest obecność jaskiń, co wiąże się z kolei 

z obecnością swoistej triglofauny, stanowiącej największe faunistyczne bogactwo gminy. Zaliczyć 

do niej należy przede wszystkim nietoperze, wszystkie objęte ochroną ścisłą i wymagające ochrony 

czynnej zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1348). Wymienić tu należy: borowca wielkiego (Nyctalus noctula), 

gacka brunatnego (Plecotus auritus), nocka dużego (Myotis myotis), nocka rudego (M. daubento-

nii), nocka wąsatka (M. mystacinus), nocka Brandta (M. brandti), nocka Natterera (Myotis natte-

reri), mroczka późnego (Epresicus serotinus) oraz podkowca małego (Rhinolophus hipposideros), 

(Michalska-Hejduk i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001). Bóbr, nocek duży i podkowiec mały 

wymienione są również w załączniku 2 Rozporządzenia MŚ z 6 listopada 2013 r. jako gatunki bę-

dące przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, wymagające ochrony w formie wyznaczenia ob-

szaru Natura 2000 bez znaczenia priorytetowego (Dz. U. 2013, poz. 1302), przy czym podkowiec 

mały wymieniony jest również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt z kategorią EN (zagrożony 
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wymarciem).   

Spośród gadów i płazów spotkać tu można, objęte w ostatnim Rozporządzeniu MŚ (Dz. U. 2014, 

poz. 1348) ochroną ścisłą – gnieowsza plamistego (Coronella austriaca),  rzekotkę drzewną (Hyla 

arborea), traszkę grzebieniastą (Triturus cristatus), czy ochroną częściową - jaszczurkę zwinkę (La-

certa agilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix), padalca zwyczajnego (Anguis fragilis), traszkę 

zwyczajną (Triturus vulgaris), żabę trawną (Rana temporaria), ropuchę szarą (Bufo bufo), kumaka 

nizinnego (Bombina bombina) i huczka ziemnego (Pelobates fuscus),  (Hereźniak, 1996; Michalska-

Hejduk i in. 1999). 

Bardzo bogata jest awifauna okolic Kroczyc. Z ciekawszych gatunków stwierdzono tu obecność 

m.in.: orzechówki (Nucifraga caryocatactes) (Skowron, 2005), wilgi (Orioltis oriolu), gila (Pyrrhula 

pyrrhula), skowronka borowego (Lullula arborea), pliszki siwej (Motacilla alba) i żółtej (M. flava), 

piegży (Sylvia curruca), sikory czarnogłówki (Parus atricapillus), remiza (Remiz pendulinus), 

dzierzby gąsiorek (Lanius collurio),  dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), dzięcioła dużego 

(Dendrocopos major), i małego (D. minor), płomykówki (Tyto alba), puszczyka (Sfrix aluco), sowy 

uszatej (Asio otus), pustułki (Falco tinnunculus), jastrzębia (Accipiter gentilis) i czajki (Vanellus va-

nellus), (Michalska-Hejduk i in. 1999; Czylok, Kłys, Szymczyk, 2001).  

Spośród bezkręgowców najbardziej interesujące są takie gatunki jak: strojnica baldaszkówka (Gra-

phosoma lineatum), skoczek uszaty (Ledra aurita), chronione częściowo – jelonek rogacz (Lucanus 

cervus) i trzmiel gajowy (Bombus lucorum) (Skalski,1992) oraz reliktowe gatunki ślimaków: pira-

midka naskalna (Pyramidula rupestris), poczwarówka sklepiona (Pupilla friplicata), górski ślimak 

(Chondrina clienta) i ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida) (Hereźniak, 1996). 

Stosunkowo niewielki obszar gminy charakteryzuje się niezwykłym wprost nagromadzeniem cen-

nych elementów zarówno przyrody nieożywionej, jak i ożywionej. Obecność na tym terenie, szcze-

gólnie w najbliższym otoczeniu rezerwatu „Góra Zborów”, siedlisk kwalifikujących się do ochrony w 

formie obszarów Natura 2000, chronionych, rzadkich i zagrożonych w skali kraju gatunków roślin i 

zwierząt, sprawia że teren ten można określić nie tylko jako „perłę krajobrazu”, ale również „perłę 

przyrodniczą”. Narzuca to na gospodarzy terenu odpowiedzialność, za takie gospodarowanie i udo-

stępnianie przestrzeni, które nie naruszy walorów przyrodniczych gminy, będących jej największym 

bogactwem. 

Mając na uwadze zakres zmian, jakie nowy dokument studium wprowadza w stosunku do aktual-

nego przeznaczenia terenów gminy, bardziej szczegółowej analizie poddano obszary, w rejonie któ-

rych w studium wyznaczono nowe obszary zabudowy. 
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Obszar położony w Piasecznie – na północy zachód od obszarów istniejącej zabudowy centrum 

Piaseczna. 

Obszar objęty prognozą został wcześniej wylesiony głównie na potrzeby rolnictwa. Ostatnie usu-

nięcie zieleni wysokiej miało na celu odsłonięcie ostańca skalnego. Tego typu zabiegi wchodzą w 

zakres tzw. ochrony czynnej. Z jednej strony ostańce jako charakterystyczne dla obszarów jurajskich 

twory przyrody nieożywionej decydują o walorach krajobrazowych tego jedynego w swoim rodzaju 

obszaru, z drugiej są siedliskiem cennych przyrodniczo, nie tylko w skali Polski, ale również w skali 

Europy, nawapiennych muraw naskalnych. Przeciwdziałanie naturalnym procesom zarastania za-

równo samych skał, jak i ich bezpośredniego otoczenia przez gatunki drzewiaste i krzewiaste, w celu 

zapobiegania zacienienia, a tym samym, zachowania światłolubnej roślinności murawowej jest formą 

ochrony czynnej jej fitocenoz. 

Na obszarze położonym bliżej drogi obecnie znajduje się nieużytek z zubożałą murawą z klasy 

Nardo-Callunetea. Gatunkami obecnie dominującymi są dziś jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pi-

losella) i mietlica pospolita (Agrostis capillaris). Towarzyszą im gatunki muraw nawapiennych, miejsc 

ruderalnych i łąk, takie jak: dziewięćsił pospolity (Carlina vulgaris), starzec jakubek (Senecio jaco-

bea), klinopodium pospolite (Calamintha vulgaris), poziomka (Fragaria vesca), dziewanna drobno-

kwiatowa (Verbascum thapsus), wyka drobnokwiatowa (Vicia hirsuta), dziurawiec zwyczajny (Hype-

ricum perforatum), krwawnik pospolity (Achillea millefolium) i in. W obrębie fitocenozy rozpoczął się 

już proces naturalnej sukcesji w kierunku boru sosnowego. Obecne są tu bowiem liczne siewki i 

młode osobniki sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) i jałowca (Juniperus communis).  

Bliżej ostańca skalnego runo bardziej przypomina murawę z klasy Festuco-Brometea, jednakże 

w stanie znacznej degeneracji. Zachowały się tu jednak takie gatunki jak: rozchodnik sześciorzędowy 

(Sedum sexangulare) czy rozchodnik wielki (S. maximum), oleśnik górski (Libanotis pyrenaica), by-

lica piołun (Artemisia absynthium), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias), chaber driakiewnik 

(Centaurea scabiosa), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) czy krwiściąg mniejszy (San-

guisorba minor) i in. W runie bliżej skał występują zgrupowania paproci orlicy (Pteridium aquilinum) 

i nerecznicy samczej (Dryopteris filix-mas).  

Istotna ze względu na wartość przyrodniczą fauna omawianego terenu to głównie ptaki, gatunki 

terenów otwartych takie jak: trznadel (Emberiza citrinella), mazurek (Passer montanus), wróbel (Pas-

ser domesticus), skowronek polny (Alauda arvensis), kopciuszek (Phoenicurus ochruros) i in. 

Obszar położony w Kroczycach Okupne  

Teren objęty prognozą położony jest na obszarze źródlisk rzeki Wodzącej (Bagienki). Stanowi 

dość nietypowy dla terenów jurajskich obszar z okresowo wysokim stanem wód gruntowych. W okre-
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sie przeprowadzania wizji lokalnej (wiosna) był to teren zdecydowanie podmokły. Sezonowe waha-

nia poziomu wody nie hamują rozwoju i stałej obecności roślinności o charakterze bagiennym. 

Stwierdzono tu bowiem obecność fragmentów trzcinowisk (Phragmitetum australis), turzycowisk ze 

związku Magnocaricion, fitocenozę rzęsy drobnej (Lemnetum minoris), a w obrębie koryta cieku ze-

społy hydrofitów z miętą wodną (Mentha aquatica), szczawiem wodnym (Rumex aquaticus) i potocz-

nikiem wąskolistnym (Berula erecta). Największą część obszaru zajmuje fitocenoza łąki wilgotnej z 

kniecią błotną (Caltha palustris), sitem rozpierzchłym (Juncus effusus), kozłkiem lekarskim (Vale-

riana officinalis), jaskrami rozłogowym i ostrym (Ranunculus repens i R. acris), ostrożeniem błotnym 

(Cirsium palustre), rzeżuchą łąkową (Cardamine pratensis) i wyczyńcem łąkowym (Alopecurus pra-

tensis).  

Na omawianym obszarze odnotowano ślady żerowania bobrów (Castor fiber), gatunku objętego 

ochroną częściową zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z dn. 7 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 

1348). Z uwagi na wylesienie awifauna tego terenu to głównie gatunki obszarów otwartych, w tym 

m.in.: trznadel (Emberiza citrinella), skowronek polny (Alauda arvensis), dzierzba gąsiorek (Lanius 

collurio),  muchołówka szara (Muscicapa striata), bażant (Phasianus colchicus). Otwarta, podmokła 

przestrzeń stanowi również miejsce żerowania takich gatunków jak myszołów zwyczajny (Buteo bu-

teo) czy bocian biały (Ciconia ciconia). Z uwagi na obecność okresowego cieku i zalewisk ze stagnu-

jących wód opadowych, z cenniejszych przedstawicieli fauny można tu spotkać takie gatunki płazów 

jak: żaba trawna (Rana temporaria), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) i traszka grzebieniasta (Tri-

turus cristatus).  

Obszar położony w Kroczycach Okupne i w Lgotce. 

Teren w całości porasta uboga florystycznie murawa psammofilna ze szczotlichą siwą (Coryne-

phorus canescens). Towarzyszy jej jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), kostrzewa owcza 

(Festuca ovina), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) i bylica piołun (Artemisia absyn-

thium). Miejscami murawa ulega procesom sukcesji, zarastając sosną (Pinus sylvestris) i jałowcem 

(Juniperus communis). Ciekawostką przyrodniczą jest występowanie w tym skrajnie suchym siedli-

sku gatunku związanego z wilgotnymi lasami – złoci żółtej (Gagea lutea).  

Fauna omawianego terenu obejmuje głównie niewielkich przedstawicieli fauny bytującej pod po-

wierzchnią ziemi jak: nornica ruda (Clethrionomys glareolus), nornik zwyczajny (Microtus arvalis), 

kret (Talpa europaea), ryjówka aksamitna (Sorex araneus). Z pobliskiego lasu zachodzić tu mogą 

takie gatunki jak kuna leśna (Martes martes), łasica (Mustela nivalis), lis (Vulpes vulpes), sarna (Ca-

preolus capreolus) i in. Pozostała fauna to typowe dla tego obszaru gatunki ptaków. 

Obszar położony w Kroczycach Okupne, wzdłuż Wodzącej (Bagienki) oraz w rejonie stadionu. 
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Obszar objęty prognozą położony jest na terasie zalewowej rzeki Wodzącej (Bagienki). W miej-

scach wysokiego stanu wód gruntowych wykształciła się roślinność bagienna – trzcinowisko 

(Phragmitetum australis), łąka bagienna z sitowiem leśnym (Scirpetum silvatici) lub łąka wilgotna z 

rzędu Molinietalia z udziałem takich gatunków jak: ostrożeń błotny (Cirsium palustre), knieć błotna 

(Caltha palustris), bodziszek błotny (Geranium palustre) czy jaskier rozłogowy (Ranunculus repens). 

W rowach z podsiąkającą i przepływającą wodą obecne są zbiorowiska hydrofitów z miętą wodną 

(Mentha aquatica) i potocznikiem wąskolistnym (Berula erecta). 

W miejscach nieco wyniesionych, o permanentnie niskim stanie wód gruntowych wykształciła się 

trwała, uboga gatunkowo roślinność kserotermiczna, głównie psammofilna ze szczotlichą siwą (Co-

rynephorus canescens), której towarzyszą: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), kostrzewa 

owcza (Festuca ovina), szczaw polny (Rumex acetosella), rozchodnik sześciorzędowy (Sedum 

sexangulare), macierzanka zwyczajna (Thymus pulegioides) i bylica piołun (Artemisia absynthium). 

Na obszarze Kroczyce Okupne w rejonie stadionu podłoże charakteryzuje się zmienną wilgotno-

ścią i zróżnicowaniem warunków siedliskowych, co odzwierciedla mozaikowo wykształcona szata 

roślinna, złożona z niewielkich sąsiadujących ze sobą płatów turzycowisk ze związku Magnocaricion 

oraz typowych dla obszarów jurajskich muraw psammofilnych z wilczomleczem sosnką (Euphorbia 

cyparissias), szczotlichą siwą (Corynephorus canescens), szczawiem polnym (Rumex acetosella), 

jastrzębcem kosmaczkiem (Hieracium pilosella), rozchodnikiem sześciorzędowym (Sedum sexan-

gulare) i bylicą piołunem (Artemisia absynthium). 

Blisko koryta rzeki zachowała się w szczątkowym stanie fitocenoza łęgu wierzbowego Salicetum 

albo-fragilis.  

Teren objęty analizą zlokalizowany jest w pobliżu zabudowań. Fauna bytująca na tym terenie 

ogranicza się głównie do synantropijnej awifauny typowej dla tego typu obszarów: sroka (Pica pica), 

kawka (Corvus monedula), szpak (Sturnus vulgaris), mazurek (Passer montanus), wróbel (Passer 

domesticus), sikora bogatka (Parus major) i in. Obecność cieku i podmokłych łąk sprzyja występo-

waniu takich gatunków jak: pliszka siwa (Motacilla alba), pliszka żółta (Motacilla flava), czajka (Va-

nellus vanellus). Spotkać tu także można żabę trawną (Rana temporaria), jaszczurkę zwinkę (La-

certa agilis), zaskrońca zwyczajnego (Natrix natrix) oraz padalca zwyczajnego (Anguis fragilis). 

Obszar położony w Kostkowicach. 

Teren objęty analizą porośnięty jest zubożałą murawą z klasy Nardo-Callunetea. Dominują w niej 

takie gatunki jak: jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pilosella), mietlica pospolita (Agrostis capillaris), 

wiechlina roczna (Poa annua), dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) czy trzcinnik piaskowy 

(Calamagrostis epigeios). Towarzyszy im żarnowiec miotlasty (Sarothamnus scoparius), kosmatka 

polna (Luzula campestris) oraz młode osobniki sosny (Pinus sylvestris). Skład gatunkowy świadczy 
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o silnym wyeksploatowaniu siedliska w wyniku intensywnej gospodarki rolnej lub o jego skrajnym 

ubóstwie. Aktualnie obserwować można początkowy etap sukcesji w kierunku boru sosnowego, 

zbiorowiska klimaksowego na tego rodzaju ubogich siedliskach w tym regionie. 

Bliskie sąsiedztwo zabudowań ogranicza bytowanie na tym terenie większej fauny leśnej. Do 

najcenniejszych przyrodniczo elementów tutejszej fauny zaliczyć można głównie ptaki typowe dla 

tego rejonu: sroka (Pica pica), sójka (Garrulus glandarius), kawka (Corvus monedula), szpak (Stur-

nus vulgaris), zięba (Fringilla coelebs), trznadel (Emberiza citrinella), sikora bogatka (Parus major), 

sikora modra (Parus caeruleus), sikora sosnówka (Parus ater), drozd śpiewak (Turdus philomelos), 

kos (Turdus merula), rudzik (Erithacus rubecula), kopciuszek (Phoenicurus ochruros). 

4.12  Struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna.  

Struktura przyrodnicza analizowanego obszaru jest bardzo zróżnicowana. Obszar objęty opracowa-

niem obejmuje zarówno tereny cenne pod względem przyrodniczym, jak również przekształcone 

antropogenicznie rejony istniejącego osadnictwa. W rejonach zabudowy i ich bezpośredniego są-

siedztwa występują najczęściej agrocenozy i niezbyt intensywnie użytkowane łąki.  

Obszar gminy objęty analizą charakteryzuje się nie tyle wysoką bioróżnorodnością, co obecnością 

siedlisk skrajnie zróżnicowanych, głównie muraw kserotermicznych oraz zbiorowisk związanych z 

siedliskami wilgotnymi. Szczególnie te ostatnie odznaczają się na tym konkretnym terenie niezwy-

kle wysoką wartością przyrodniczą, ze względu na charakter obszarów Jury Krakowsko-Często-

chowskiej, w większości odznaczających się ubogą hydrografią, słabym nawodnieniem, przewagą 

wód podziemnych nad naziemnymi, w tym także obecnością cieków okresowych. W tym kontekście 

każdy skrawek trwałej roślinności hydrofilnej nabiera szczególnej wartości przyrodniczej. 

4.13 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.  

Omawiany obszar w ponad 90% leży w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Część ob-

szarów objętych prognozą leży w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu geologicznego „Góra Zbo-

rów”, część zaś leży w bezpośrednim sąsiedztwie źródlisk i koryta rzeki Wodzącej (Bagienki), będą-

cej prawym dopływem Białki, z którą łączy się ona w okolicy Kostkowic. Wodząca jest na tym tere-

nie głównym korytarzem ekologicznym przechodzącym przez kompleks leśny zlokalizowany w okoli-

cach Kroczyc i łączącym go z lasami kostkowickimi.  

Zwarte kompleksy leśne występujące w zachodniej, północnej i wschodniej części gminy stanowią 

korytarz ekologiczny ssaków drapieżnych D/JURA –N i D/JURA-PILICA i ssaków kopytnych K/LS-

LO/LZ i K/JURA-PILICA. 

Na terenie gminy nie występują korytarze ekologiczne ptaków, ani korytarze spójności obszarów 
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chronionych. 

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska. 

Środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało w znacznej mierze przekształcone i nadal 

podlega silnej antropopresji. Obszary wcześniej wylesione a następnie porzucone i wyłączone z go-

spodarki rolnej, zajęte są obecnie przez roślinność o charakterze murawowym, w dużej mierze pod-

legającą procesom naturalnej sukcesji w kierunku borów sosnowych. Murawy psammofilne ze 

szczotlichą siwą i mietlicą pospolitą są siedliskiem będącym przedmiotem zainteresowania Unii Eu-

ropejskiej z kodem nr 2330 (Dz. U. 2013, poz. 1302). Ich większe kompleksy kwalifikują się do ob-

jęcia ochroną w formie Obszarów Natura 2000. Na omawianym terenie stanowią one głównie oto-

czenie rezerwatu „Góra Zborów”, chociaż z uwagi na silną antropopresję odznaczają się znacznym 

stopniem degradacji. Stanowią jednak typowy i charakterystyczny dla tego regionu Polski typ ro-

ślinności, ze wszech miar godzien ochrony. 

Cenniejsze przyrodniczo dla tego terenu struktury roślinności bagiennej i wodnej zostały ograni-

czone do niewielkich powierzchniowo enklaw o znacznym stopniu degradacji.  

6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 
realizacji dokumentu. 

Z uwagi na fakt, ze studium uwarunkowań nie stanowi aktu prawa miejscowego, jego uchwalenie 

bądź nie uchwalenie nie wpływa w sposób bezpośredni na stan środowiska. Realizacja ustaleń stu-

dium następuje poprzez uchwalenie planu miejscowego, sporządzonego w zgodności ze studium. 

W przypadku braku realizacji dokumentu studium, do którego jest sporządzana niniejsza prognoza 

obszar gminy Kroczyce będzie użytkowany w dotychczasowy sposób, zgodnie z aktualnie obowią-

zującymi planami miejscowymi, z czym nie będą związane niekorzystne zmiany w środowisku. Na-

leży jednak zwrócić uwagę na fakt, że w niniejszej edycji studium uwzględnione są postanowienia 

planu ochrony Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, które w pewnych obszarach nie są zgodne z 

obowiązującym przeznaczeniem terenów w planach miejscowych. Wprowadzenie regulacji plani-

stycznych na analizowanym obszarze jest potrzebne z uwagi na konieczność zaktualizowania uwa-

runkowań zagoapodarowania przestrzennego. Ustalenie nowych zabezpieczeń w zakresie planowa-

nia przestrzennego, pozwoli na uporządkowanie obszaru, stworzenie optymalnego układu funkcjo-

nalno – przestrzennego, jak też zminimalizowanie ewentualnych konfliktów i zagrożeń środowisko-

wych.   
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7. Dotychczasowe zmiany w środowisku. 

Środowisko przyrodnicze omawianego obszaru zostało poddane silnej antropopresji. Wylesienie, 

rozwój zabudowy oraz intensywna eksploatacja terenu na cele rolnicze spowodowały zubożenie i 

przekształcenia w obrębie roślinności potencjalnej, ale również wzrost bioróżnorodności w stosunku 

do pierwotnej, typowo leśnej szaty roślinnej, jaka zajmowała pierwotnie to miejsce. 

Obecnie oprócz zachowanych wysp roślinności leśnej, obecna tu jest roślinność o charakterze łąk 

wilgotnych i bagiennych, turzycowisk oraz muraw psammofilnych, jednak w postaci zdegradowanej 

nadmierną ekspoloatacją terenu. 

8. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe cele ochrony śro-
dowiska. 

Podstawowym celem ochrony środowiska i ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biolo-

gicznej oraz takich biocenoz, których szczególny charakter wynikający ze ściśle określonych warun-

ków siedliskowych jest terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty Euro-

pejskiej ma obowiązek objęcia ochroną siedlisk, ostoi oraz stanowisk gatunków, których szczególne 

wymagania co do jakości środowiska sprawiają, że podlegają one zagrożeniom o różnym stopniu 

nasilenia oraz ograniczeniu areałów występowania. W ciągu ostatnich dziesięcioleci utworzono kilka 

systemów służących ochronie przyrody zarówno w skali regionalnej, krajowej, jak i międzynarodo-

wej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu ochrony przyrody: system CO-

RINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej Strategii Różnorod-

ności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. W UE powstały 

dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa (siedliskowa) 

(1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest utworzenie spój-

nej, funkcjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, określanej mia-

nem europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000. 

W Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713) uaktualniono listę tzw. siedlisk priorytetowych oraz siedlisk, które 

powinny podlegać monitoringowi i ochronie z uwagi na ich szczególną wartość przyrodniczą.  

W przypadku analizowanego obszaru odnotowano obecność wydm śródlądowych z murawami 

napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis) o kodzie 2330. 
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9. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospo-
darowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodni-
czymi. 

Opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju, można stwierdzić, że obszar był dotych-

czas właściwie zagospodarowany, zgodnie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Znaczne wylesienie 

jest nieco złagodzone zachowanymi fragmentami roślinności leśnej oraz enklawami roślinności ba-

giennej, stanowiącymi ostoje umożliwiające bytowanie cennym i rzadkim gatunkom roślin i zwierząt. 

Kompensuje to straty poniesione w części obszaru objętej zabudową. 

10. Wytyczne do projektu studium związane z ochroną środo-
wiska. 

Poniżej wymieniono najistotniejsze wytyczne do projektu studium związane z ochroną środowiska, 

sformułowane w opracowaniu ekofizjograficznym: 

 należy uwzględnić zasady ochrony obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na pod-

stawie przepisów odrębnych; 

 szczególnej ochronie podlegają ciągi ekologiczne dolin cieków Krztyni, Wodzącej (Bagienki) 

i Białki. W obszarach tych należy wprowadzić ograniczenia w realizacji nowej zabudowy 

obiektami trwałymi, należy wykluczyć zmiany w ukształtowaniu terenu, które mogą dopro-

wadzić do niszczenia ich naturalnego kształtu i zapewnić ochronę zieleni stanowiącej obu-

dowę biologiczną cieków. 

 należy chronić przed rozwojem zabudowy otwarcia widokowe położone wzdłuż drogi woje-

wódzkiej Kroczyce Żarki, 

 wprowadzić ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej prowadzące do poprawy stanu 

czystości wód powierzchniowych (poprzez rozbudowę systemu kanalizacji) i uwzględniające 

konieczność ochrony zasobów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przed przenikaniem 

zanieczyszczeń; 

 wprowadzić ograniczenia w zakresie zmiany sposobu użytkowania gleb zaliczanych do I-III 

klasy bonitacyjnej  

 przy podejmowaniu decyzji w sprawie przeznaczenia terenów położonych w sąsiedztwie 

drogi krajowej i terenów kolejowych należy uwzględnić udokumentowane uciążliwości aku-

styczne powodowane zarówno ruchem kolejowym na badanym odcinku CMK, jak i ruchem 

kołowym na badanych drogach gminy Kroczyce.  
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11. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją 
studium.  

Analizując kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach projektu stu-

dium można rozważać wystąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko m.in. z tytułu: 

  wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 

  wytwarzania odpadów,  

  wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz zanieczyszczeń gleb, 

 odprowadzania wód w fazie budowy i likwidacji przedsięwzięcia, 

  wykorzystywania zasobów środowiska, 

  przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

  emitowania hałasu. 

Realizacja ustaleń projektu studium, może wpłynąć, w zróżnicowany sposób, na poszczególne kom-

ponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i pod-

ziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

11.1 Zagrożenia dla gleb i powierzchni ziemi. 

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i glebę ma charakter bezpośredni, stały i długoterminowy.  

Istotnym zagrożeniem jest przekształcenie powierzchni terenu i zmiana jego funkcji z rolniczej na 

przemysłową, mieszkaniową, usługową. Po zabudowaniu tych terenów nigdy nie zostaną one przy-

wrócone do użytkowania rolniczego.  

11.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowi-

sko o charakterze pośrednim, stałym i długoterminowym. 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest odprowadzanie do nich nie-

właściwie oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji 

niebezpiecznych do gruntu lub bezpośrednio do wód w przypadku awarii lub wypadków drogo-

wych.  

Skutkiem zanieczyszczeń wód poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie nie-

odwracalnych zmian we florze i faunie, powstanie skażeń i deficytów wodnych. 
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Powstawanie dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpadów stałych, w rejonach nowych 

obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz dla działalności gospodarczej może 

niekorzystnie wpłynąć na stan sanitarny wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku nie-

właściwie prowadzonej gospodarki ściekowej i odpadami. 

Negatywne oddziaływania tras komunikacyjnych będą również dotyczyć możliwości zanieczyszcze-

nia wód powierzchniowych i podziemnych przez ścieki spływające z pasa drogowego. Ścieki desz-

czowe z dróg i parkingów mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i podziemne głównie sub-

stancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni, co może stanowić zagrożenie dla znajdują-

cego się tu zbiornika GZWP. 

11.3 Zagrożenia dla powietrza. 

Na terenie gminy głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są : 

 niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw ta-

kich jak węgiel kamienny i koks, ze znacznym udziałem asortymentów węgla niskiej jako-

ści, m. in. mułów węglowych, dla pokrycia potrzeb grzewczych obiektów nie podłączonych 

do systemów ciepłowniczych), 

 komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obsza-

rach przylegających do dróg związany z postępującym wzrostem natężenia ruchu tranzyto-

wego i lokalnego na drogach wojewódzkich, ruchu pomiędzy dzielnicami miejskimi i sołec-

twami na drogach powiatowych, w połączeniu z niewystarczającymi parametrami i złym 

stanem technicznym dróg) 

 emisja transgraniczna (napływ zanieczyszczeń z aglomeracji śląskiej). 

W terenie objętym opracowaniem zagrożeniem dla powietrza są przede wszystkim spaliny, które 

powstają w czasie spalania paliw w pojazdach.  

W obszarach sąsiadujących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spala-

niem paliw samochodowych, w tym dwutlenku azotu, tlenku węgla, węglowodorów alifatycznych i 

aromatycznych, pyłów, dwutlenku siarki oraz związków ołowiu. Największe stężenia utrzymują się 

w pobliżu drogi. Oddziaływania te mają charakter stały.  

11.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.  

Największym zagrożeniem dla flory i fauny hydrofilnej byłaby trwała ingerencja w poziom wód 

gruntowych. Opadnięcie ich poziomu przesuszy dotychczas wilgotne podłoże, w miejscach wystę-
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powania enklaw roślinności hydrofilnej, co uniemożliwi roślinom i zwierzętom o najwęższym spek-

trum siedliskowym przetrwanie w nowych, niesprzyjających warunkach.  

Zagrożeniem dla cennych przyrodniczo, choć dość pospolitych na tym terenie muraw psammofilnych 

są naturalne procesy sukcesyjne, którym należy przeciwdziałać przez kontrolowany wypas. 

Prawidłowe funkcjonowanie systemu przyrodniczego mogłoby zakłócać powstanie barier, które 

przegradzałyby korytarze ekologiczne i wywoływałyby brak łączności przestrzennej pomiędzy ob-

szarami węzłowymi. 

Największe liniowe bariery ekologiczne przecinające korytarze i ciągi ekologiczne oraz zakłócające 

ich prawidłowe funkcjonowanie stanowią przede wszystkim drogi, linie energetyczne oraz zwarta 

zabudowa. Wszystkie drogi jezdne mają negatywny wpływ na obszar, na którym się znajdują, co 

jest związane między innymi ze spływem środków utrzymania nawierzchni drogi w okresie zimo-

wym, spalinami lub naruszeniem szlaków migracyjnych fauny. Ewentualna rozbudowa liniowej in-

frastruktury komunikacyjnej może ograniczyć możliwości migracyjne fauny, a także stanowić zagro-

żenie dla ciągłości przestrzennej systemów ekologicznych w miejscach, w których układy drogowe 

krzyżują się z elementami sieci przyrodniczej, przyczyniając się do fragmentacji siedlisk i powsta-

wania izolowanych „wysp ekologicznych”. Utrudnia to przepływ materii, energii i informacji gene-

tycznej pomiędzy węzłami, co z kolei skutkuje zakłóceniem równowagi ekologicznej i prowadzi do 

obniżenia sprawności funkcjonowania całego systemu przyrodniczego.  

Intensywną rozbudowę układu osadniczego mogą odczuć najbardziej obszary o wysokich walorach 

przyrodniczych, wrażliwe na zanieczyszczenia zbiorowiska leśne lub roślinności łąkowej, znajdujące 

się w najbliższym sąsiedztwie dróg. Ułatwiony dostęp komunikacyjny może skutkować także wzro-

stem intensywności penetracji naturalnych siedlisk. Rozwój systemów komunikacyjnych może spo-

wodować wzrost presji turystycznej na obszary najcenniejsze przyrodniczo i atrakcyjne turystycz-

nie, gdyż dotarcie do nich zostanie ułatwione. 

Zagrożenie dla zasobów przyrodniczych gminy dotyczy przede wszystkim cennych przyrodniczo ob-

szarów gminy, położonych w obszarze Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000 i rezerwa-

cie. W rejonach pozostałych obszarów gminy nie zaobserwowano szczególniejszych zagrożeń za-

równo dla flory, jak i fauny poza standardowymi zagrożeniami związanymi z użytkowaniem dróg, 

niską emisją zanieczyszczeń z gospodarstw domowych itp. 

Ubytek powierzchni terenów biologicznie czynnych jest skutkiem oddziaływań na środowisko o 

charakterze stałym i długoterminowym. 
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11.5 Zagrożenia dla krajobrazu. 

W chwili obecnej brak jest naturalnych zagrożeń dla krajobrazu. Zagrożenia pojawiają się ze strony 

człowieka na skutek nieprzemyślanej i nieracjonalnej działalności gospodarczej. Antropogeniczne 

zmiany w krajobrazie, związane przede wszystkim z przeznaczeniem terenu pod różne formy zain-

westowania mogą doprowadzić do obniżenia walorów krajobrazowych oraz naruszenia harmonii 

otoczenia.  W odniesieniu do obszaru objętego opracowaniem szczególne zagrożenie może stano-

wić lokalizacja obiektów stanowiących nowe dominanty przestrzenne i wysokościowe w miejscach 

eksponowanych widokowo, nieumiejętne kształtowanie przestrzeni i form architektonicznych połą-

czone z brakiem szacunku dla istniejącej szaty roślinnej oraz realizacja obiektów budowlanych o 

nieestetycznej formie architektonicznej. 

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja pozostałych komponen-

tów środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie szaty roślinnej. Szcze-

gólnie istotne dla zachowania i poprawy walorów krajobrazowych omawianego obszaru będzie 

kształtowanie zieleni towarzyszącej zabudowie, która powstanie w przyszłości.  

11.6 Zagrożenia dla klimatu. 

Zagrożenia dla lokalnego klimatu są związane wyłącznie z globalnymi tendencjami zmian klimatycz-

nych. Brak lokalnych czynników wpływających w sposób zdecydowanie negatywnych na klimat.   

11.7 Hałas. 

Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu dotyczy przede wszystkim rejonów wystę-

powania działalności produkcyjnej i usługowej, dróg o dużym nasileniu ruchu i terenów kolejo-

wych.  

Największym źródłem hałasu w gminie jest układ komunikacyjny, głównie droga krajowa nr 78. Jej 

uciążliwość, w związku z bliskim sąsiedztwem terenów mieszkaniowych w centrum gminy jest duża. 

Pozostałe drogi emitują znacznie mniejszą ilość hałasu. Na stopień zagrożenia hałasem poza inten-

sywnością ruchu pojazdów wpływa także stan techniczny dróg.  

Obiekty przemysłowe lub usługowe mogą stanowić źródła hałasu mogącego powodować przekro-

czenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

12. Ustalenia projektu studium. 

W ustaleniach studium podzielono obszar gminy na strefy, w których realizowane będą poszcze-

gólne kierunki polityki przestrzennej gminy: 
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Strefa A - Strefa osadnicza centralna związana z rozwojem funkcji mieszkaniowo-usługowej. 

Strefa B - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznej.  

Strefa C - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji mieszkaniowej 

Strefa D - Strefa związana z rozwojem funkcji rolniczej 

Strefa E - Strefa lasów i zalesień 

Strefa F - Strefa przyrodnicza 

 

W każdej ze stref dla poszczególnych rodzajów zabudowy (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zabudowa zagrodowa i zabudowa usługowa) ustalono parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu takie jak: maksymalna wysokość zabudowy, maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w 

Strefa A

Strefa B

Strefa C

Strefa D

Strefa F

Strefa B

Strefa B

Strefa C

Strefa C

Strefa E

Strefa E

Strefa E

Strefa E

Strefa E

Strefa B

Strefa B

Strefa C

Strefa B

OZNACZENIA 

Strefa A - Strefa osadnicza centralna związana z rozwojem funkcji 

mieszkaniowo-usługowej

Strefa B - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji 

rekreacyjno - turystycznej

Strefa C - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji 

mieszkaniowej

Strefa D - Strefa związana z rozwojem funkcji rolniczej

Strefa E - Strefa lasów i zalesień

Strefa F - Strefa przyrodnicza

TRZCINIEC

PRADŁA

KROCZYCE OKUPNE

KROCZYCE STARE

HUTA SZKLANA

KOSTKOWICE

DZIBICE

BROWAREK

BIAŁA BŁOTNA

DOBROGOSZCZYCE

PODLESICE

LGOTKA

PIASECZNO

LGOTA 

MUROWANA

GOŁUCHOWICE

SIAMOSZYCE

SIEDLISZOWICE

SIEMIĘRZYCE

SZYPOWICE

PRZYŁUBSKO



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

   mPlan  Biuro Planowania Przestrzennego   Piotr Łapeta,   44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6. 

                                                                  Str. 51 

stosunku do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział  powierzchni biologicznie czynnej w 

odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna intensywność zabudowy jako wskaźnik 

powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. 

W poszczególnych strefach wyodrębniono obszary, dla których ustala się podstawowe i uzupełnia-

jące kierunki rozwoju: 

M1 – obszary z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

M2 – obszary mieszkaniowo-usługowe 

M3 – obszary z przewagą zabudowy zagrodowej 

M4– obszary mieszkaniowo-rekreacyjne 

M5 – obszary zabudowy zagrodowej w granicach PKOG - w obszarze o wysokich walorach 

krajobrazowych 

M6 – obszary  zabudowy w granicach PKOG - w obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejo-

nie nagromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych. 

U1 – obszary usługowe 

      U2 – obszary usługowe z zakazem zabudowy w granicach PKOG - w obszarze atrakcyjnym 

turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

US1 – obszary sportowo-rekreacyjne 

US2 – obszary sportowo-rekreacyjne o niskiej intensywności zabudowy 

US3 – obszary o funkcji sportowo-rekreacyjnej z zakazem zabudowy w granicach PKOG - 

w obszarze atrakcyjnym turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych. 

P – obszary produkcyjno-usługowe 

IT – obszary infrastruktury technicznej 

TK – obszary kolejowe 

ZC – obszary cmentarzy 

R1 – obszary rolnicze 

R2 – obszary rolnicze z zabudową 

R3 – obszary zieleni w dolinach cieków 

     R4/PE – obszary rolnicze z dopuszczeniem działalności produkcyjnej związanej z produkcją 

energii elektrycznej 

WS – obszary wód powierzchniowych 
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ZL1 – obszary lasów 

ZL2 – obszary wskazane do zalesień 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami miejscowymi tereny przeznaczone pod różne 

rodzaje zabudowy zajmują obecnie 978 ha, co stanowi ok. 9% powierzchni gminy. 

Z analizy stopnia wykorzystania planu miejscowego wynika, że pod zabudowę jest obecnie 

wykorzystane ok. 630 ha, co stanowi 64,3% powierzchni terenów przeznaczonych pod zabu-

dowę w obowiązujących planach miejscowych i 5,7% powierzchni całej gminy. 

Z uwagi na istniejące duże rezerwy terenów nie wykorzystanych jeszcze pod zabudowę w 

ustaleniach studium położono nacisk na porządkowanie istniejących struktur i efektywniejsze 

zagospodarowanie przestrzeni w istniejących terenach zabudowy.   

Zgodnie z ustaleniami studium łączna powierzchnia wszystkich terenów zabudowy wyznaczonych 

na obszarze gminy Kroczyce wynosi 1209 ha, z czego: 

- 978 ha to tereny przeznaczone pod różne rodzaje zabudowy w obowiązujących 

planach miejscowych, 

- 44 ha to tereny, na których znajduje się istniejąca zabudowa zagrodowa, 

mieszkaniowa, i mieszkaniowo-usługowa położona poza terenami zabudowy, nie 

ujęta w obowiązujących planach miejscowych, 

- 187 ha to tereny zabudowy projektowane w studium – poza terenami przeznaczonymi 

pod zabudowę w obowiązujących planach miejscowych i poza terenami istniejącej 

zabudowy nie ujętej w obowiązujących dokumentach planistycznych. 

  

W skali gminy ustalenia studium powodują przyrost powierzchni terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w stosunku do dotychczasowej powierzchni terenów zabudowy wyznaczonych w 

obowiązujących planach miejscowych o 231 ha (z czego na 44 ha znajduje się istniejąca 

zabudowa), z powierzchni 978 ha do powierzchni 1209 ha. 

W skali gminy udział terenów przeznaczonych pod zabudowę zwiększył się więc z 9% do 11%. 

 

Nowa zabudowa faktycznie będzie mogła być lokalizowana na powierzchni ok.  535 ha z czego: 

- 187 ha to tereny zabudowy projektowane w studium, 

- 348 ha to rezerwy w terenach zabudowy wyznaczonych w obowiązujących planach 

miejscowych, nie wykorzystane jeszcze pod zabudowę. 
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13. Identyfikacja oddziaływań związanych z planowanymi 
funkcjami obszaru.  

 

Czynnik 

Tereny, któ-

rych dot. od-

działywanie 

Technologia, możliwość wy-

stąpienia oddziaływania 

Prognozowane oddziaływa-

nie  i jego natężenie 

Emisja zanie-

czyszczeń powie-

trza z systemów 

grzewczych 

Tereny zabu-

dowy 

 
Wystąpi w stopniu słabym. 
 
Zaopatrzenie w energię cieplną  
w oparciu o indywidualne lub 
grupowe źródła ciepła, poprzez 
indywidualne lub grupowe źródła 
ciepła z zastosowaniem: 

 systemów grzewczych opartych 
o spalanie paliw w urządzeniach 
o sprawności energetycznej po-
wyżej 80%, 

 nośników energii wykorzystują-
cych energię elektryczną,  

 urządzeń wytwarzających ener-
gię z odnawialnych źródeł energii 
za wyjątkiem turbin wiatrowych 
 

 Nie wystąpią istotne zmiany.  
W dłuższej perspektywie moż-
liwe ograniczenie niskiej emisji. 

Emisja zanie-

czyszczeń powie-

trza z pojazdów 

samochodowych 

Tereny komuni-

kacji i ich oto-

czenia 

Wystąpi głównie w otoczeniu ist-
niejącej dróg klasy KDGP, KDG, 
KDL i KDD. 

 

 
 oddziaływanie wystąpi wzdłuż 

istniejącej drogi krajowej i 
dróg wojewódzkich 

 Możliwe zwiększenie oddziały-
wania wzdłuż ulic : KDL i  KDD. 

 

Emisja hałasu 

komunikacyjnego 

Tereny komuni-

kacji 

i tereny sąsiadu-

jące 

 Wystąpi hałas komunikacyjny. 

 
 oddziaływanie wystąpi wzdłuż 

istniejącej drogi krajowej i 
dróg wojewódzkich 

 Możliwe zwiększenie oddziały-
wania wzdłuż ulic : KDL i  KDD. 
 

Hałas związany z 

lokowanymi 

funkcjami 

W szczególności 

tereny usług i 

zabudowy tech-

niczno-produk-

cyjnej 

Wystąpi  Oddziaływanie w stopniu słabym 

Przekształcenie 

krajobrazu 

Obszary zainwe-

stowania 
Wystąpi Oddziaływanie w stopniu słabym 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

   mPlan  Biuro Planowania Przestrzennego   Piotr Łapeta,   44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6. 

                                                                  Str. 54 

Przekształcenie 

walorów widoko-

wych 

Tereny zabu-

dowy 
Wystąpi. 

Oddziaływanie w stopniu słabym. 

W niewielkim zakresie ogranicze-

nie pola widoku zabudową. 

Przekształcenie 

stosunków 

wodno grunto-

wych 

Obszary zainwe-

stowania 

Wystąpi wskutek wzrostu współ-

czynnika odpływu (utwardzenie po-

wierzchni) 

Oddziaływanie umiarkowane, 

lecz ograniczone stosunkowo nie-

wielkim przyrostem terenów 

przeznaczanych pod zabudowę w 

stosunku do terenów już zainwe-

stowanych. 

Zanieczyszczenia 

wód na skutek 

zrzutu ścieków  

 Obszary zain-
westowania 

 
Nie wystąpi. 

 

 Ścieki odprowadzane do kanaliza-
cji gminnej lub tymczasowo do 
szczelnych bezodpływowych 
zbiorników z nakazem ich opróż-
niania i transportu ścieków tabo-
rem asenizacyjnym do stacji 
zlewnych lub do lokalnych oczysz-
czalni ścieków, 
 

Zależnie od sprawności kanaliza-

cji gminnej i urządzeń do oczysz-

czania ścieków  

Ograniczenie in-

filtracji wód opa-

dowych do 

gruntu 

Dachy, po-

wierzchnie 

utwardzone 

Wystąpi 

Oddziaływanie umiarkowane, 

lecz ograniczone stosunkowo nie-

wielkim przyrostem terenów 

przeznaczanych pod zabudowę w 

stosunku do terenów już zainwe-

stowanych. 

Likwidacja po-

wierzchni biolo-

giczne czynnej 

Nowe tereny in-

westycyjne  
Wystąpi  

W granicach określonych ustale-

niami studium 

Powstawanie od-

padów komunal-

nych 

Tereny zainwe-

stowane 
Wystąpi 

Zależnie od sprawności gmin-

nego systemu gospodarki odpa-

dami 

Powstawanie od-

padów niebez-

piecznych 

Obiekty usłu-

gowe i zabu-

dowa tech-

niczno-produk-

cyjna 

Nie wystąpi  

W założeniu odpady niebez-

pieczne podlegają utylizacji wg 

przepisów odrębnych. 

Studium generuje oddziaływania niemal na wszystkie komponenty środowiska. Będzie to związane 
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z rodzajem wprowadzanych nowych funkcji oraz lokalizacji tych funkcji zarówno względem terenów 

cennych przyrodniczo, jak i terenów już zainwestowanych.  

Większość oddziaływań na środowisko przyrodnicze i kulturowe (tj. powierzchnię ziemi, rośliny, 

zwierzęta, zabytki i dobra kultury) będzie miała charakter bezpośredni, ale ich natężenie będzie 

bardzo zróżnicowane. Oddziaływanie pośrednie będzie dotyczyło wód (powierzchniowych i pod-

ziemnych), lecz będzie to oddziaływanie umiarkowane. 

Słabym oddziaływaniom skumulowanym będą poddawani ludzie (w wyniku niewielkiego pogorsze-

nia klimatu akustycznego), różnorodność biologiczna i powietrze. Oddziaływanie na krajobraz i po-

wierzchnię ziemi będzie umiarkowane. 

Przewidywane oddziaływania na środowisko planowanego zagospodarowania przedstawia poniższa 

tabela: 
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ch
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obszary Natura 

2000 
   - / s   - / s - / s  

różnorodność 

biologiczna 
   - / s   - / s - / s  

ludzie     - / s - / s    - / s 

zwierzęta - / s      - / s - / s  

rośliny - / s      - / s - / s  

woda  - / u     - / u - / u  

powietrze     - / s  - / s  - / s  

powierzchnia - / u      - / u - / u  
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rodzaj oddziaływania czas trwałość 
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w
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ziemi 

krajobraz    - / u   - / u - / u  

klimat o o o o o o o o o 

zasoby naturalne 

/zasoby kopalin/ 
+ / u     + / u  + / u  

zabytki + / u     + / u  + / u  

dobra materialne + / u     + / u  + / u  

 

 

Objaśnienia: 

 

o  brak oddziaływań 
+ pozytywne oddziaływania 

–  negatywne oddziaływania: 
/s słabe 

/u umiarkowane 

/z znaczące – nie występuje 

 

14. Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać 
na terenie objętym projektem studium oraz na terenach pozo-
stających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji 
jego ustaleń. 

14.1 Zanieczyszczenie powietrza. 

Wielkość emisji niezorganizowanej ze źródeł motoryzacyjnych zależna jest w głównej mierze od na-

tężenia ruchu, jego struktury oraz czasu emisji. 
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Realizacja ustaleń studium spowoduje lokalny wzrost natężenia ruchu na ulicach stanowiących ob-

sługę komunikacyjną obszarów projektowanej zabudowy. W obszarze objętym opracowaniem będą 

mogły powstać także dodatkowe parkingi. Układ drogowy w rejonie planowanych inwestycji jest w 

stanie przenieść dodatkowy ruch.  

Zakładany w projekcie studium nieznaczny wzrost terenów zabudowy w stosunku do stanu obec-

nego użytkowania terenów spowoduje że natężenie ruchu w związku z obsługą komunikacyjną te-

renów istniejącej i nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej będzie niewielkie, a jego wpływ 

na stan sanitarny powietrza pomijalnie mały. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będą natomiast tereny zabu-

dowy usługowej, z uwagi na większą, aniżeli w przypadku zabudowy mieszkaniowej, potrzebę ob-

sługi komunikacyjnej.   

W przeważającej części obszary usługowe U1 wyznaczone w studium stanowią jednak adaptację 

istniejących już funkcji usługowych lub wykorzystanie na cele usługowe istniejącej zabudowy. No-

wym obszarem usługowym wyznaczonym w studium jest obszar położony w centrum Kroczyc, w 

sąsiedztwie głównych tras komunikacyjnych, w rejonie istniejącego ośrodka usługowego centralnej 

części gminy. Skutkiem funkcjonowania obiektów usługowych wyznaczonych w studium nie będzie 

więc raczej znaczący wzrost natężenia ruchu samochodowego w stosunku do stanu obecnego, w 

wyniku czego nie nastąpi pogorszenie stanu zanieczyszczenia powietrza. 

Najbardziej prawdopodobnym zagrożeniem dla jakości powietrza atmosferycznego na analizowa-

nym obszarze jest ruch kołowy o coraz większym natężeniu i uciążliwości wzdłuż drogi krajowej, 

pełniącej funkcję ruchu lokalnego oraz tranzytowego ze znacznym udziałem pojazdów klasy cięż-

kiej.  

Z wyniku planowanej w ustaleniach studium realizacji projektowanej obwodnicy w ciągu drogi kra-

jowej nr 78 nastąpi eliminacja ruchu tranzytowego o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym z 

centralnych obszarów miejscowości Kroczyce i Pradła. W przypadku realizacji obwodnicy na dotych-

czasowym odcinku drogi krajowej DK 78 ustalenia studium zakładają możliwość obniżenia klasy tej 

drogi do klasy G lub Z. Oczekuje się, że wprowadzenie nowych rozwiązań komunikacyjnych związa-

nych z budową obwodnicy, jak również modernizacja istniejących dróg (np. poszerzenia pasów ru-

chu, wprowadzenie nawierzchni asfaltowych, zieleni izolacyjnej, ekranów) ograniczy niekorzystny 

wpływ ruchu kołowego na środowisko.  

W celu ochrony powietrza do ustaleń studium wprowadzono ustalenie kształtowania zieleni izola-

cyjnej wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu.  
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Działalność usługowa i produkcyjna może być związana z powstawaniem różnorodnych zanieczysz-

czeń i ich emisją do powietrza atmosferycznego. W obszarach objętych opracowaniem działalność 

produkcyjna i usługowa będzie prowadzona przede wszystkim w obszarach produkcyjno-usługo-

wych P. W studium wyznaczone zostały 3 obszary produkcyjno-usługowe: 

 istniejący tartak w miejscowości Przyłubsko, 

 obszar produkcyjno-usługowy w Siedliszowicach – obszar po byłym folwarku, wyznaczony w 

poprzedniej edycji studium i w obowiązujących planach miejscowych, w przeważającej części 

zainwestowany, 

 obszary produkcyjno-usługowe w Pradłach. Obszary są podtrzymaniem dotychczasowych tere-

nów przemysłowych wyznaczonych w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących planach 

miejscowych. Granice tych obszarów zostały powiększone o przylegające nieruchomości 

gminne. Obszary te nie zostały jeszcze wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

W chwili obecnej istniejące obiekty produkcyjne nie stanowią źródła ponadnormatywnych emisji 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Studium nie wprowadza ograniczeń dla lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w obszarach produkcyjno-usługowych P oraz dla usług w obszarach usługowych U1 

i mieszkaniowo-usługowych M2.  

Ustalenia studium zawierają natomiast wiele ograniczeń w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogą-

cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko takich jak np.: 

 zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, z 

późn. zm.) w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,  zgodnie z rozporządzeniem Nr 

18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Orlich 

Gniazd” – 51/1423, 

 możliwość uzupełniającej realizacji jedynie nieuciążliwej zabudowy usługowej, produkcji i rze-

miosła w obszarach M1, M3,  

 możliwość uzupełniającej realizacji jedynie nieuciążliwej zabudowy usługowej w obszarach M4, 

 możliwość uzupełniającej realizacji jedynie nieuciążliwej produkcji i rzemiosła w obszarach M2, 

U1. 

Zgodnie z ustaleniami studium jako „nieuciążliwa” została określona: 
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 zabudowa usługowa w zakresie usług służących zaspokojeniu potrzeb ludności, która: 

-  nie stanowi przedsięwzięć określanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

-   nie powoduje uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz pogorszenia standardów 

jakości środowiska lub przekroczenia standardów emisyjnych;  

 zabudowa techniczno-produkcyjna lub zabudowa usługowa w zakresie rzemiosła, która: 

-  nie stanowi przedsięwzięć określanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

-   nie powoduje uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz pogorszenia standardów 

jakości środowiska lub przekroczenia standardów emisyjnych. 

Z uwagi na ww. ograniczenia w obszarach M1, M3, M4 powstawać będą wyłącznie drobne funkcje 

usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, a w obszarach M1, M2, M3 i U1 również nieu-

ciążliwe funkcje produkcji i rzemiosła. 

Zmiany jakie zostały wprowadzone do studium w stosunku do istniejącego stanu zagospodarowa-

nia terenów w zakresie obszarów produkcyjnych i usługowych są niewielkie, dlatego też można 

prognozować, że działalność usługowa i produkcyjna prowadzona na obszarze gminy nie przyczyni 

się do znacznego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.  

Ewentualna budowa lokalnych kotłowni wiąże się z powstawaniem zanieczyszczeń. Podstawowymi 

zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spalania paliw do celów grzewczych są: 

 dwutlenek siarki,  

 tlenek węgla,  

 dwutlenek azotu  

 pyły.  

Stężenia tych substancji w powietrzu wykazują zmienność w ciągu roku – rosną w sezonie grzew-

czym i maleją latem. Wpływ źródeł grzewczych na stan sanitarny powietrza zależny jest przede 

wszystkim od technicznych parametrów zastosowanych urządzeń grzewczych (sprawność energe-

tyczna, warunki spalania oraz warunki wprowadzania emisji zanieczyszczeń – parametry emitora) 

oraz zastosowanego rodzaju paliwa. Ustalenia studium wprowadzają regulacje mające na celu 

ochronę jakości powietrza atmosferycznego. Ustalono zaopatrzenie w ciepło w oparciu o systemy 

grzewcze oparte o spalanie paliw w urządzeniach o sprawności energetycznej powyżej 80%, no-
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śniki energii wykorzystujące energię elektryczną oraz urządzenia wytwarzające energię z odnawial-

nych źródeł energii, za wyjątkiem turbin wiatrowych. Należy przy tym wskazać również na ustale-

nia studium, które dotyczą dopuszczenia lokalizacji w obszarach R4/PE urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania sło-

necznego, w tym również o mocy przekraczającej 100 kW wraz z infrastrukturą techniczną ko-

nieczną do ich obsługi oraz przesyłu wytworzonej energii. Lokalizację pozostałych urządzeń wytwa-

rzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem 

turbin wiatrowych) dopuszcza się także w obszarach produkcyjno-usługowych P i obszarach infra-

struktury technicznej IT.  

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwoli na redukcję emisji zanieczyszczeń, które towa-

rzyszą produkcji energii przez źródła konwencjonalne.  

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie studium może wiązać się z lokalnym zanieczyszczeniem 

powietrza. Dotyczy to spalin oraz różnorodnych zanieczyszczeń, jakie mogą powstać w wyniku 

świadczenia usług. W przypadku przestrzegania przepisów odrębnych, zmiany te nie spowodują 

znaczącego wzrostu stężeń zanieczyszczeń zarówno na obszarze objętym opracowaniem, jak i 

poza nim. 

Pogorszenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod 

nową zabudowę należy określić jako nieznaczne. Nowe przepisy i standardy z zakresu ochrony śro-

dowiska, jak też obecnie stosowane rozwiązania techniczne w zakresie systemów energetycznych i 

zmniejszająca się energochłonność budynków mają wymierne skutki w zakresie sukcesywnego 

ograniczania negatywnego wpływu inwestycji na jakość powietrza atmosferycznego, wynikającego 

z niskiej emisji.  

W efekcie można się spodziewać utrzymania sumarycznego zapotrzebowania na energię i związa-

nej z tym emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w wyniku równoważenia wzrostu zapotrzebowania 

na energię w wyniku zabudowy nowych terenów inwestycyjnych, poprzez termomodernizację ist-

niejącej zabudowy i modernizację istniejących instalacji. 

14.2 Wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie 

gleby lub ziemi. 

Większa część obszaru gminy jest położona w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

„Zbiornik Częstochowa” (E) nr 326  i częściowo w granicach udokumentowanego krasowo-szczeli-

nowego GZWP Nr 408 Niecka Miechowska. Dla GZWP „Zbiornik Częstochowa” (E) nr 326 jest pro-

jektowany obszar ochronny według „Dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne dla usta-
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nowienia obszarów ochronnych Zbiornika Wód Podziemnych Częstochowa (E) GZWP-326, opraco-

wanej w 2008 r.  

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (art. 59 ust. 1) na obszarach 

ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, obowią-

zują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody, w celu 

ochrony tych zasobów przed degradacją. Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy na obszarach ochronnych 

można zabronić wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, 

które mogą spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód, a w szczególności lokalizowa-

nia inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ob-

szary ochronne ustanawia dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w drodze aktu prawa 

miejscowego, na podstawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (art. 60 ustawy).  

Obszar ochronny dla GZWP „Zbiornik Częstochowa” (E) nr 326 nie został jeszcze ustanowiony, tym 

niemniej ochrona istniejących zasobów wodnych wymaga wykluczenia lokalizacji inwestycji stano-

wiących zagrożenie dla środowiska gruntowo – wodnego oraz wprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do wód powierzchniowych lub gruntu.  

Z uwagi na położenie obszaru gminy w granicach GZWP do ustaleń studium wprowadzono zakaz 

prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i 

podziemnych. Ochronie wód powierzchniowych i podziemnych mają również inne ustalenia studium 

i zaproponowane w nim rozwiązania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej.   

Realizacja ustaleń studium wywierać będzie wpływ na środowisko wodne przede wszystkim w zakre-

sie: 

 lokalnych zmian stosunków wodnych – zmniejszenia retencji gruntowej na skutek wpro-

wadzenia zabudowy i utwardzonych nawierzchni z jednoczesnym wzrostem wód odpro-

wadzanych kanalizacją oraz obniżenia zwierciadła wód gruntowych na skutek prowadze-

nia koniecznych prac ziemnych i budowlanych, 

 możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych w wyniku wprowa-

dzonych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. 

W wyniku zabudowy części terenów oraz rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wzrasta 

poziom drenażu, jak również dochodzi do uszczelnienia powierzchni, które powoduje zmniejszenie 

infiltracji i retencji gruntowej oraz zasilania wód podziemnych w stosunku do stanu obecnego.  

Obecnie trudno jest jednak określić, jak intensywne będzie docelowe zagospodarowanie i ile po-

wierzchni zostanie uszczelnione, trudno jest więc prognozować skalę oddziaływań. Należy jednak w 
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tym miejscu wskazać na niewielki przyrost powierzchni nowych terenów zabudowy wyznaczonych 

w studium w stosunku do aktualnego przeznaczenia, zgodnego z obowiązującymi planami.  

Ponadto wprowadzone do projektu studium zapisy takie jak obowiązek zachowania określonej wiel-

kości powierzchni biologicznie czynnej, zróżnicowane w zależności od strefy i rodzaju zabudowy po-

zwolą na zachowanie lokalnej retencji oraz ciągłości korytarzy ekologicznych. 

Ustalenia projektu studium wprowadzają jednoznaczne regulacje w zakresie gospodarki ściekowej 

– sanitarnej i deszczowej.  

Wody deszczowe z połaci dachowych traktowane są jako wody czyste, niewymagające stosowania 

jakichkolwiek urządzeń podczyszczających. Natomiast charakterystycznymi wskaźnikami zanie-

czyszczenia ścieków deszczowych z terenów komunikacji jest zawiesina i substancje ropopo-

chodne; stężenie zanieczyszczeń jest w głównej mierze uzależnione od natężenia ruchu.  

Wody opadowe z terenów zabudowy mieszkaniowej z uwagi na niewielkie natężenie ruchu i jego 

strukturę (wyłącznie pojazdy klasy lekkiej) nie będą stanowić zagrożenia dla jakości środowiska 

gruntowo – wodnego. Korzystnym rozwiązaniem w aspekcie bilansu wodnego terenu oraz reżimu 

odbiorników jest stosowanie nawierzchni przepuszczalnych i odprowadzanie wód opadowych na 

tereny zielone lub ich czasowe magazynowanie, a następnie wykorzystanie dla pielęgnacji terenów 

zieleni. 

Zgodnie z ustaleniami studium odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni nie na-

rażonych na zanieczyszczenie ma następować na własny teren nieutwardzony, z dopuszczeniem 

odprowadzenia wód do urządzeń kanalizacji deszczowej. 

W przypadku terenów, na których prowadzona będzie działalność usługowa i produkcyjna, odpro-

wadzanie wód deszczowych zależne będzie od specyfiki przedsięwzięcia i natężenia koniecznej ob-

sługi komunikacyjnej. W ustaleniach studium zakłada się ujmowanie wód opadowych i roztopo-

wych z powierzchni terenu o trwałej nawierzchni dróg, parkingów, terenów zabudowy techniczno-

produkcyjnej w szczelne systemy kanalizacyjne zamknięte lub w systemy otwarte wraz z odprowa-

dzeniem do odbiornika ścieków spełniających wymagane standardy czystości.  

W projekcie studium przewiduje się docelowe objęcie terenów zabudowy zbiorczym systemem ka-

nalizacji sanitarnej odprowadzającym ścieki do istniejącej oczyszczalni ścieków w Siamoszycach i 

do projektowanej oczyszczalni ścieków w Kostkowicach w obszarze IT. Sieć kanalizacji zbiorczej 

znajduje się obecnie na terenie gminy w Przyłubsku, Siamoszycach i Szypowicach.  Projektowana 

oczyszczalnia ścieków w Kostkowicach będzie odbierać ścieki z projektowanej sieci kanalizacji sani-
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tarnej, która obejmie miejscowości Podlesice, Lgotka, Kroczyce Okupne, Kroczyce Stare i Kostko-

wice oraz docelowo Dzibice, Gołuchowice i Pradła. W projekcie studium ustalono możliwość prze-

budowy i rozbudowy sieci kanalizacji zbiorczej w celu objęcia siecią kanalizacyjną projektowanych 

terenów zabudowy. Dopuszczono też rozbudowę i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków.   

Należy dążyć do objęcia zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej tych terenów, na których jest to eko-

nomicznie uzasadnione. W terenach nie objętych zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do-

puszcza się:  

 do czasu jego realizacji tymczasowe odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływo-

wych zbiorników z nakazem ich opróżniania i transportu ścieków taborem asenizacyjnym 

do stacji zlewnych lub oczyszczalni ścieków, 

 odprowadzanie ścieków do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w tym w szczególności 

w miejscowościach takich jak Piaseczno, Lgota Murowana, Trzciniec, Dobrogoszczyce, 

Biała Błotna, Browarek, Huta Szklana, Siemięrzyce, Siedliszowice, Dzibice, Gołuchowice 

i Pradła. 

Wprowadzone do ustaleń studium wymagania względem terenów przeznaczonych do zainwestowa-

nia w zakresie wyposażenia ich w kanalizację sanitarną i deszczową, jak również ustalenia dot. mo-

dernizacji i rozbudowy istniejących systemów przyczynią się do uregulowania gospodarki wodno – 

ściekowej na analizowanym obszarze, poprzez ograniczenie zagrożenia zanieczyszczenia wód po-

wierzchniowych oraz podskórnych przez ścieki.  

Ścieki wprowadzane do wód lub ziemi muszą spełniać wymagania określone przepisami ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w 

tym rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szcze-

gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800). Obiekty budowlane oraz 

instalacje, których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód lub do ziemi mu-

szą odpowiadać wymogom, o których mowa w art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska. 

Biorąc pod uwagę niewielki przyrost powierzchni projektowanych terenów zabudowy w stosunku 

do obecnej powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę, można prognozować, ze w wy-

niku realizacji ustaleń studium nie nastąpi znaczący wzrost ilości ścieków. Skutki realizacji ustaleń 

studium dla jakości wód podskórnych i podziemnych nie będą znaczące. Istotne dla lokalnych zaso-

bów wód podziemnych mogą okazać się natomiast skutki ograniczenia infiltracji wód opadowych 
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do gruntu, wynikające z pokrycia powierzchni terenu zabudową i nawierzchniami szczelnymi. Praw-

dopodobny ubytek zasilania zasobów wód podziemnych będzie jednak mniejszy niż wynika to z 

bezwzględnego areału powierzchni uszczelnionych, dzięki dopuszczeniu w ustaleniach planu odpro-

wadzania wód deszczowych na własny teren nieutwardzony, dzięki czemu wody opadowe będą 

mogły częściowo infiltrować bezpośrednio do gruntu. 

Szczególne znaczenie dla ochrony stosunków wodnych terenu ma zapewnienie efektywnie funkcjo-

nujących terenów zieleni, regulujących obieg wody poprzez retencję gruntową i utrzymujących 

równowagę wodną w glebie oraz pełniących funkcję ochronną (filtr biologiczny) jakości wód po-

wierzchniowych i podziemnych. 

Przeznaczenie terenów pod zabudowę usługową i techniczno-produkcyjną wiąże się z powstawa-

niem odpadów, głównie komunalnych, powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodar-

czej. Nie wyklucza się również powstawania odpadów niebezpiecznych, związanych z prowadzoną 

działalnością. Firmy, które będą wytwarzać odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne w znacz-

nych ilościach, określonych w ustawie o odpadach, zobowiązane są do uzyskania stosownych po-

zwoleń właściwych organów administracji. Unieszkodliwienie odpadów poprodukcyjnych, w tym od-

padów niebezpiecznych, winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z art. 228. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z 

późn. zm.)  uchwały dotyczące przyjęcia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami 

straciły moc. 

Zgodnie z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi nastąpi wzrost ilości odpadów 

poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ogra-

niczenia zagrożeń dla środowiska.  

Zastosowanie w pierwszej kolejności systemu selektywnej zbiórki odpadów ”u źródła” oraz odzy-

sku, a następnie unieszkodliwianie odpadów, przyczyni się w znacznym stopniu do ograniczenia 

ujemnych skutków realizacji ustaleń studium na środowisko. 

W ustaleniach studium w zakresie gospodarki odpadami utrzymuje się dotychczasowy system selek-

tywnej zbiórki odpadów z dążeniem do segregacji u źródła ich powstania. Zgodnie ze studium punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być  łatwo dostępne dla wszystkich miesz-

kańców gminy, należy również dążyć do podniesienia świadomości społecznej mieszkańców w ra-

mach edukacji ekologicznej, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów oraz ich 

selektywnej zbiórki. W przypadku wykrycia „dzikich” wysypisk w studium zaleca się ich likwidację 

wraz z rekultywacją terenu. Można założyć, że przyjęty w gminie system zbierania, gromadzenia, 
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transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów spowoduje zauważalną poprawę ekologicznych wa-

runków życia jego mieszkańców i wpłynie korzystnie na stan środowiska. 

Rozwiązaniami mającymi na celu ochronę gleb i wód przed zanieczyszczeniem jest np. selektywne 

magazynowanie odpadów w sposób zabezpieczający środowisko przed zanieczyszczaniem tj. np. w 

przystosowanych do tego celu kontenerach z zamykanymi otworami wrzutowymi lub w sposób za-

bezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem lub w inny sposób zabezpieczający środowisko przed 

zanieczyszczeniem, szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych.  

Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie studium zapisy, przy zachowaniu wymagań zawar-

tych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się istotnych zagrożeń dla środowiska wodno-grunto-

wego w wyniku realizacji jego ustaleń.  

14.3 Ochrona powierzchni ziemi. 

W obszarze opracowaniem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, stąd 

warunków ochrony w tym zakresie nie wprowadzono do projektu studium.  

Zbadanie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z przepisami 

odrębnymi nastąpi na etapie sporządzania projektu budowlanego.  

Zagrożenie dla budownictwa może stanowić lokalne obniżanie się powierzchni spowodowane pod-

ziemnymi zjawiskami krasowymi. Zjawiska te szczególnie intensywne są w dnach dolin głównych. 

Na powierzchni objawiają się występowaniem suchych zagłębień bezodpływowych, co spowodo-

wane jest łatwym wchłanianiem wody przez zalegające najczęściej na powierzchni piaski luźne i 

następnie migracją jej w spękane podłoże. Woda migrując w dół do poziomów wodonośnych po-

rywa za sobą luźne osady piaszczyste wypełniające szczeliny i formy krasowe, powodując zapada-

nie powierzchni.  

Występowanie zjawisk i form krasowych stanowi niekorzystne zjawisko geologiczne dla budownic-

twa. W takich obszarach zachodzą przesłanki do określenia warunków gruntowych jako skompliko-

wanych, zgodnie z par. 4 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-

darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posada-

wiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).  

Realizacja ustaleń przedmiotowego projektu studium na powierzchnię ziemi zaznaczy się głównie w 

fazie zagospodarowywania terenów dla nowo projektowanych funkcji i wynikać będzie z koniecz-

nych prac ziemnych dla potrzeb posadowienia nowo projektowanej zabudowy, realizacji terenów 
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komunikacji oraz wyposażenia terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. Wpływ na ukształto-

wanie powierzchni będzie nieznaczny, o miejscowym zasięgu, ale nieodwracalnym charakterze – 

projektowana zabudowa w większości wymagać będzie jedynie prac mikroniwelacyjnych. 

Wpływ realizacji ustaleń studium na pokrywę glebową będzie wynikiem konieczności zdjęcia 

wierzchniej warstwy gleby w granicach projektowanych prac ziemnych i budowlanych, zniekształ-

cenia profilu oraz zmiany właściwości fizykochemicznych gruntów w otoczeniu. Możliwe jest przesu-

szenie lub zawodnienie gleb, spowodowane zakłóceniem stosunków wodnych w wyniku niewłaści-

wego prowadzenia prac ziemnych. Zasadniczym skutkiem realizacji ustaleń studium jest uszczuple-

nie terenów biologicznie czynnych. Biorąc jednak pod uwagę niewielką powierzchnię nowoprojekto-

wanych terenów zabudowy, które wraz z układem komunikacyjnym obejmują obszar o łącznej po-

wierzchni ok. 187 ha, można stwierdzić, że w skali gminy ubytek powierzchni biologicznie czynnej 

będzie niewielki.  

Należy również wskazać na fakt, że tylko część obszarów zabudowy zostanie faktycznie zabudo-

wana, z uwagi na wymóg zachowania określonych w ustaleniach studium minimalnych powierzchni 

biologicznie czynnych w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i 

zabudowy usługowej. 

14.4 Udokumentowane złoża kopalin. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują tereny i obszary górnicze. Występują natomiast 

3 udokumentowane złoża piasków formierskich: „Gołuchowice”, „Kroczyce I i II” i „Siemierzyce” i 

złoże piasków poza piaskami szklarskimi „Kroczyce”. Granice złóż zostały oznaczone na rysunku 

studium. 

Złoża te podlegają ochronie na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Poszukiwanie i roz-

poznawanie kopalin oraz ich eksploatacja na terenie gminy może się odbywać na podstawie sto-

sownych koncesji, po spełnieniu wymogów określonych przepisami odrębnymi.  Ustalenia studium 

nie wprowadzają ograniczeń w zakresie możliwości wykorzystania ww. kopalin. 

W granicach występowania złóż w studium wyznaczone zostały następujące obszary:  

 przeważająca część złoża Gołuchowice znajduje się w obszarze rolniczym R1. Na fragmencie 

przebiega istniejąca droga krajowa nr 78, a niewielki fragment złoża znajduje się w granicach 

istniejącego terenu zabudowy, 

 złoże Siemierzyce znajduje się w obszarze rolniczym R1, 

 złoże Kroczyce znajduje się w obszarze lasów ZL1 i w obszarze zieleni w dolinach cieków R3, 
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 złoże Kroczyce I i II znajduje się w przeważającej części w obszarze rolniczym R1. Na fragmen-

cie obszaru złoża biegnie istniejaca droga powiatowa i projektowana obwodnica w ciagu drogi 

krajowej nr 78. Przebieg obwodnicy został ujęty w studium zgodnie z decyzją o środowisko-

wych uwarunkowaniach nr WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 13 maja 2011 r. wydaną przez Re-

gionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Zgodnie z ustaleniami studium do czasu rozpoczęcia eksploatacji złoża tereny ich położenia będą 

pełniły funkcję przypisaną im w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie koli-

dującą z potrzebami eksploatacji. Dopuszczono też rekultywację terenów poeksploatacyjnych w 

kierunku rolnym, leśnym, wodnym lub innym, który umożliwi racjonalne korzystanie z terenu po 

zakończonej eksploatacji. 

14.5 Hałas i wibracje. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska rozróżnienie terenów o różnych dopuszczalnych po-

ziomach hałasu powinno zostać wykonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego.  

Realizacja ustaleń studium może się wiązać z powstaniem nowych źródeł emisji hałasu.  

Największym źródłem hałasu w rejonie obszaru objętego opracowaniem jest ruch samochodów na 

istniejącej drodze krajowej i drogach wojewódzkich. Droga krajowa to droga, po której odbywa się 

ruch o znacznym natężeniu oraz udziale pojazdów ciężkich, jednak ze względu na znaczenie tej 

drogi w układzie komunikacyjnym regionu, wprowadzenie ograniczeń ruchu, w tym ograniczeń dla 

ruchu pojazdów ciężkich jest obecnie niemożliwe.  

Ograniczenie emisji hałasu w istniejących układach komunikacyjnych i zabudowy jest trudne do 

osiągnięcia, gdyż lokalizacja terenów zabudowy chronionej w bezpośrednim otoczeniu tras komuni-

kacyjnych w znacznym stopniu ogranicza możliwości ich ochrony akustycznej. Uwarunkowania lo-

kalizacyjne na badanych terenach w szczególności bliskość zabudowań często utrudnia wykonanie 

ekranów akustycznych, czy też izolacyjnych pasów zieleni. Istotny wpływ na poziom hałasu komu-

nikacyjnego ma także nawierzchnia drogi. Minimalizacji emisji hałasu komunikacyjnego służyć 

może także budowa ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych, gdzie występują przekro-

czenia standardów akustycznych, obsad zielenią izolacyjną i towarzyszącą w postaci dekoracyjnych 

drzew i krzewów, odpornych na zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Z uwagi na potrzebę zapewnienia właściwych warunków akustycznych w ustaleniach studium 

wskazano na konieczność sukcesywnej realizacji zabezpieczeń przeciwhałasowych i zabezpieczeń 

przed zanieczyszczeniami powietrza emitowanymi przez ruch drogowy na drogach wojewódzkich i 
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drodze krajowej w miarę wzrostu jego natężeń (odsunięcie linii zabudowy od drogi przy wyznacza-

niu nowych terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ww. dróg, ekrany akustyczne, pasy zieleni 

izolacyjnej). Wzdłuż projektowanej obwodnicy ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 

wskazano  stosowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych środkami takimi jak: zieleń o funkcji izola-

cyjnej, odpowiednie ukształtowanie terenu, z ograniczeniem stosowania ekranów akustycznych. 

Zgodnie z mapami akustycznymi szerokość strefy narażonej na ponadnormatywny hałas w sąsiedz-

twie drogi krajowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi ok. 100 m od drogi, po 

obu jej stronach. 

Do obniżenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego w miejscowości Kroczyce i Pradła może przyczy-

nić się realizacja obwodnicy drogi krajowej. W związku z realizacją obwodnicy należy się spodzie-

wać zmniejszenia natężenia ruchu tranzytowego na tej drodze. Budowa obwodnicy może więc po-

zytywnie przyczynić się do obniżenia hałasu w terenach zabudowy centralnej części wsi, w rejonie 

istniejącego przebiegu drogi krajowej. Z pewnością do ograniczenia uciążliwości komunikacyjnej 

przyczyni się również modernizacja dróg i ulic oraz budowa nowych tras komunikacyjnych, przy 

stosowaniu nawierzchni właściwych dla rzeczywistej prędkości pojazdów. 

W ustaleniach studium wskazano również na konieczność uwzględnienia uciążliwości oddziaływania 

linii kolejowych, szczególnie w aspekcie zamierzonej modernizacji linii kolejowych i przystosowania 

ich do osiągania prędkości min. 250 km/h w ruchu pasażerskim, co wiązało się będzie ze znacznym 

zwiększeniem uciążliwego oddziaływania hałasu. Za najbardziej narażone na hałas generowany 

przez kolej uznać należy miejscowości Dzibice, Browarek i Białą Błotną.  

Zagrożenie hałasem wynikającym z transportu kolejowego ogranicza w pewnym stopniu odpowied-

nie zagospodarowanie terenu wzdłuż magistrali głównie w formie nasypów ziemnych i zalesień. 

Ważną rolę odgrywa też zróżnicowane ukształtowanie terenu będące naturalną barierą dla fal aku-

stycznych, czego przykładem może być pas wzgórz (Skały Kroczyckie) izolujących miejscowość 

Kostkowice.  

Udokumentowane uciążliwości akustyczne powodowane zarówno ruchem kolejowym na badanym 

odcinku CMK, jak i ruchem kołowym na badanych drogach gminy Kroczyce stanowią podstawę do 

programowania zadań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, prowadzenia planowych i 

doraźnych działań organizacyjnych i technicznych oraz prawidłowego podejmowania decyzji i w 

sprawie wykorzystania terenów na cele inwestycyjne (procedury lokalizacyjne). 

W strukturze obszarów zabudowy wyznaczonych w studium obszarze planu dominują tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i komunikacji. Adaptowane i nowo projektowane tereny zabu-

dowy mieszkaniowej nie wpłyną na znaczącą zmianę warunków akustycznych. Skutki płynące z 
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podwyższenia skali emisji akustycznej będą odwracalne, miejscowe oraz krótkotrwałe (lokalny ruch 

pojazdów). Tereny zabudowy mieszkaniowej stanowią jednocześnie źródła hałasu i obiekty chro-

nione przed hałasem. Funkcjonowanie terenów mieszkaniowych powoduje emisję hałasu o niewiel-

kim poziomie, związanym z bytowaniem ludzi.  

Dopuszczona w ustaleniach studium na większości obszarów zabudowy mieszkaniowej uzupełnia-

jąca funkcja usługowa została ograniczona wyłącznie do usług służących zaspokojeniu potrzeb lud-

ności, które nie stanowią przedsięwzięć określanych jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko i nie powodują uciążliwości dla użytkowników sąsiednich działek oraz pogorszenia 

standardów jakości środowiska lub przekroczenia standardów emisyjnych. 

Z uwagi na ww. ograniczenia w obszarach M1, M3, M4 powstawać będą wyłącznie drobne funkcje 

usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, które nie będą stanowić uciążliwości akustycz-

nej dla sąsiednich terenów zabudowy mieszkaniowej chronionych akustycznie. 

Potencjalnym źródłem hałasu będą natomiast obszary usługowe U1, z uwagi na większą, aniżeli w 

przypadku zabudowy mieszkaniowej, potrzebę obsługi komunikacyjnej.  Realizacja działalności 

usługowej w tych obszarach w większości stanowi adaptację istniejącego zagospodarowania, co nie 

wpłynie zasadniczo na warunki akustyczne – sama działalność przeważnie nie wiąże się z emisją 

hałasu, nie wymaga również intensywnej obsługi komunikacyjnej, która mogłaby podwyższyć po-

ziom hałasu w środowisku. Biorąc pod uwagę powyższe  można prognozować, ze w wyniku realiza-

cji ustaleń studium w zakresie funkcji usługowych nie nastąpi wzrost emisji hałasu. 

Źródłem ponadnormatywnego hałasu może być również działalność produkcyjna. W studium wy-

znaczone zostały 3 obszary produkcyjno-usługowe, które obejmują już istniejące tereny przemy-

słowe (tartak w miejscowości Przyłubsko, obszar produkcyjno-usługowy w Siedliszowicach) i te-

reny, które są podtrzymaniem dotychczasowych terenów przemysłowych wyznaczonych w po-

przedniej edycji studium i w obowiązujących planach miejscowych (obszary produkcyjno-usługowe 

P w Pradłach, niewykorzystane jeszcze pod zabudowę).  

Ewentualna uciążliwość związana z emisją hałasu przez zakłady przemysłowe może być ograni-

czona lub wyeliminowana przez: 

 realizację nasadzeń zielenią izolacyjną, 

 kontynuację stosowania w procesach produkcyjnych i eksploatacyjnych urządzeń o niskim po-

ziomie emisji hałasu, 
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 odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie w możliwie jak największej odle-

głości od terenów podlegających ochronie akustycznej. 

Dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich stosunkowo niewielkie wymiary, istnieje wiele 

prostych możliwości ograniczenia emisji do środowiska przez zastosowanie skutecznych rozwiązań 

technicznych takich jak: tłumiki, obudowy dźwiękochłonne, zwiększenie izolacyjności akustycznej 

ścian czy stolarki okiennej pomieszczeń, w których pracują hałasujące maszyny. 

W studium zawarto następujące ustalenia, których celem jest ochrona przed hałasem: 

 zapewnienie odpowiedniego standardu technicznego drodze krajowej i drogom woje-

wódzkim, w celu ograniczenia ich uciążliwości, 

 lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi wzdłuż drogi krajo-

wej, od dróg wojewódzkich i terenów kolei, wymaga zachowania odległości zapewnia-

jącej ochronę przed hałasem w zależności od rodzaju tej zabudowy, 

 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny narażone na ponad-

normatywne emisje hałasu należy przeznaczać na takie użytkowania, które nie są ob-

jęte ochroną przed hałasem (np. tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, zabudowy 

usługowej itp.) lub na których dopuszczalne poziomy hałasu mogą być podwyższone 

(np. tereny mieszkaniowo – usługowe), 

 stosowanie pasów zieleni izolacyjnej, przegród akustycznych wzdłuż istniejących oraz 

planowanych dróg o wysokim natężeniu ruchu i wzdłuż terenu kolei, sąsiadujących z 

terenami zabudowy mieszkaniowej, 

 w przypadku lokalizacji nowych uciążliwych funkcji produkcyjnych lub usługowych sto-

sowanie zieleni izolacyjnej, lub lokalizację tych obiektów w oddaleniu od terenów chro-

nionych przed hałasem, 

 stosowanie rozwiązań technicznych minimalizujących zanieczyszczenie hałasem. 

Przy zastosowaniu ww. sposobów ograniczenia lub eliminacji uciążliwości hałasu związanego z 

działalnością usługową i produkcyjną, mając przy tym na uwadze prognozowane nieznaczne pogor-

szenie się standardów powietrza atmosferycznego w wyniku przeznaczenia terenów pod nową za-

budowę można prognozować, że w wyniku realizacji ustaleń studium nie pojawi się możliwość wy-

stąpienia oddziaływań skumulowanych w zakresie hałasu i zanieczyszczeń.  

14.6 Emitowanie pól elektromagnetycznych. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego mogą być naturalne lub antropoge-

niczne. Naturalne środowisko elektromagnetyczne jest skutkiem procesów zachodzących na Ziemi 
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(wyładowania elektromagnetyczne w atmosferze ziemskiej) lub na Słońcu (promieniowanie elektro-

magnetyczne Słońca), a także w kosmosie (promieniowanie kosmiczne). Sztuczne środowisko elek-

tromagnetyczne składa się z pól wytwarzanych celowo lub jako produkt uboczny wynikający ze sto-

sowania niektórych urządzeń. Sztuczne źródła promieniowania wysokiej częstotliwości stosowane 

są m.in. w telekomunikacji, radiolokacji, lecznictwie, diagnostyce i wytwarzają źródła lokalne o 

wartościach znacznie przewyższających tło naturalne. Najpowszechniej występującymi instalacjami 

będącymi źródłami pól elektromagnetycznych, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko są 

instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje radiowe i 

telewizyjne.  

Realizacja ustaleń studium może być źródłem promieniowania elektromagnetycznego, uwarunko-

wanego  dalszym rozwojem infrastruktury technicznej w zakresie napowietrznych linii i urządzeń 

elektroenergetycznych oraz dopuszczalną lokalizacją urządzeń radiokomunikacyjnych, w tym stacji 

bazowych telefonii komórkowej.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne, dotyczące ochrony śro-

dowiska przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 tej ustawy ochrona przed polami 

elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co naj-

mniej na tych poziomach; 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do wartości dopuszczalnych, 

gdy nie są one dotrzymane. 

Projektant i użytkownik urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne ma obowiązek stoso-

wania technicznych i organizacyjnych środków eliminujących zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych po-

ziomów (Dz. U. z 2003r., Nr 192, poz. 1883), określa dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycz-

nych w środowisku, zróżnicowane dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz 

miejsc dostępnych dla ludzi. Są one zależne od częstotliwości i rodzaju pracy źródeł. Przez tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową rozumie się tereny, dla których taką funkcję przewi-

dziano w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

Zgodnie z ustaleniami studium w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego mogą 

być wyznaczane tereny zabudowy mieszkaniowej w ramach następujących wyznaczonych w stu-

dium obszarów M1, M2, M3, M4, M5, M6. Mogą być też wyznaczone uzupełniająco na fragmentach 
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obszarów U1, oraz w granicach pozostałych obszarów, gdzie każdorazowo dopuszcza się zachowa-

nie, rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącej zabudowy. 

Na terenach, które zostaną przeznaczone w planie na cele zabudowy jednorodzinnej będzie mogła 

powstawać infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, w rozumieniu art. 2 

ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 880 z późn. zm.). Infrastruktura ta obejmuje kanalizację ka-

blową, linię kablową podziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z konstrukcją wsporczą do 

wysokości 5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne urządzenia i obiekty, a także 

związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są zaliczone do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na obszary Natura 2000. 

W obszarze objętym opracowaniem wyznaczone zostały obszary IT, w których są już zlokalizowane 

stacje bazowe telefonii komórkowej. Część gminy znajduje się także w zasięgu obsługi stacji bazo-

wej położonej na terenie gminy Włodowice, w miejscowości Hucisko i na terenie gminy Niegowa. 

Stacje te zapewniają obecnie obsługę całej gminy. 

Na pozostałych terenach będą mogły powstawać instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i 

radiolokacyjne. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia określonego rozporządzeniem z dnia 9 li-

stopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) na etapie lokalizacji oraz budowy tego ro-

dzaju obiektów inwestor jest lub może być zobowiązany przez odpowiedni organ ochrony środowi-

ska do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Oddanie do użytkowania stacji bazowej wymaga uzyskania pozwolenia na emitowanie pól elektro-

magnetycznych do środowiska, na podstawie przeprowadzonych wstępnych pomiarów wielkości 

emisji z instalacji. Poziom pól elektromagnetycznych nie może przekraczać wartości dopuszczalnych 

określonych w obowiązujących przepisach szczególnych, przy czym inne poziomy pól elektroagne-

tycznych obowiązują dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a inne dla pozo-

stałych terenów - jak dla miejsc dostępnych dla ludzi.  

W obszarze objętym opracowaniem będą mogły powstawać urządzenia wytwarzające energię z od-

nawialnych źródeł energii, w tym także o mocy przekraczającej 100 kW. 

Instalacja fotowoltaiczna również wytwarza stałe pole magnetyczne, ponieważ w wyniku przepływu 

prądu w przewodniku, tworzy się wokół niego pole magnetyczne. Wartość natężenia pola magne-
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tycznego w powietrzu dla instalacji modułów fotowoltaicznych, to zgodnie z dostępnymi opracowa-

niami zaledwie ułamek naturalnego promieniowania magnetycznego ziemi oraz jeszcze mniejszy 

ułamek dopuszczalnego poziomu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska. Pole modułów fotowol-

taicznych nie ma najmniejszego wpływu elektromagnetycznego na otaczające środowisko oraz lu-

dzi. 

W obszarze objętym opracowaniem występują napowietrzne linie wysokiego i średniego napięcia. 

W celu ochrony przed promieniowaniem niejonizującym do studium wprowadzono ustalenie elimi-

nowania i ograniczania zabudowy w polach elektromagnetycznych linii wysokiego napięcia i stacji 

elektromagnetycznych. W ustaleniach studium wskazano też na dążenie do przebudowy istnieją-

cych sieci i realizacji nowych sieci energetycznych w wykonaniu ziemnym kablowym. 

Zgodnie z ustaleniami studium ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu 

jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycz-

nych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Mając na względzie istniejące regulacje prawne, wymagające zachowania odpowiednich stref bez-

pieczeństwa, w których przekroczone są natężenia pola elektromagnetycznego bezpieczne dla sta-

łego pobytu ludzi, można przewidywać, że promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące od 

sieci i urządzeń dopuszczonych planem nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko na-

turalne oraz zdrowie ludzi.   

14.7 Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje pojęcie poważnej awarii – rozumie się przez to zdarze-

nie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, ma-

gazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub zagrożenia śro-

dowiska albo prowadzące do powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Kryteria charakteryzujące poważne awarie precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 

grudnia 2002 roku (Dz. U. z 2003r., Nr 5 poz. 58) w sprawie poważnych awarii objętych obowiąz-

kiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, i tak o poważnej awarii mówimy o 

ile spełnia jedno z następujących kryteriów: 

 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu przemysłowego co naj-

mniej 5% ilości jednej z substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do za-

kładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii; 
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 były następstwem pożaru, eksplozji lub uwolnienia w trakcie procesu magazynowania lub 

transportu dowolnej ilości co najmniej jednej z substancji niebezpiecznych wymienionych w 

rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku, jeżeli powodują między innymi 

co najmniej jeden z następujących rodzajów skutków w środowisku: 

o trwałe uszkodzenie lub zniszczenie środowiska, o powierzchni co najmniej 1 ha, z 

zastrzeżeniem poniższych punktów, 

o trwałe uszkodzenie lub zniszczenie obiektu poddanego pod ochronę, na podstawie 

przepisów o ochronie przyrody, w drodze uznania za pomnik przyrody lub stanowi-

sko dokumentacyjne, 

o trwałe uszkodzenie lub zniszczenie jednego lub kilku elementów przyrodniczych 

środowiska, bez względu na wielkość uszkodzonej lub zniszczonej powierzchni, na 

obszarze poddanym pod ochronę na podstawie przepisów o ochronie przyrody, 

stanowiącym park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar chro-

nionego krajobrazu, użytek ekologiczny lub zespół przyrodniczo – krajobrazowy, 

o zanieczyszczenie cieku naturalnego lub kanału, na długości co najmniej 5 km, 

o zanieczyszczenie poziomów wodonośnych wód podziemnych na obszarze ich zale-

gania, o powierzchni co najmniej 1 ha. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 30 poz. 208 z 

późn. zm.) określa rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpie-

nia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie gminy Kroczyce, ani w jej sąsiedztwie nie występują 

takie obiekty.  

Studium nie wprowadza ograniczeń dla lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w obszarach produkcyjno-usługowych P oraz dla usług w obszarach usługowych U1 

i mieszkaniowo-usługowych M2. W studium wyznaczone zostały 3 obszary produkcyjno-usługowe, 

które obejmują już istniejące tereny przemysłowe (tartak w miejscowości Przyłubsko, obszar pro-

dukcyjno-usługowy w Siedliszowicach) i tereny, które są podtrzymaniem dotychczasowych terenów 

przemysłowych wyznaczonych w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących planach miejsco-

wych (obszary produkcyjno-usługowe P w Pradłach, niewykorzystane jeszcze pod zabudowę).  

Ustalenia studium zawierają natomiast wiele ograniczeń w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogą-
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cych zawsze znacząco oddziaływać na środowisko takich jak np. zakaz realizacji przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd,  czy 

ograniczenia dla realizacji usług lub produkcji stanowiącej przedsięwzięcia określane jako mogące 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w obszarach M1, M3, M4 i takie same ograniczenia 

dla produkcji w obszarach M2 i U1. 

Ww. ustalenia studium można traktować jednocześnie jako ograniczenia dla lokalizacji zakładów 

które mogłyby być  zakwalifikowane jako zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii (ZZR) i zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR). 

W obszarze objętym opracowaniem ewentualnym zagrożeniem dla środowiska mogą być również 

wypadki komunikacyjne i awarie pojazdów przewożących tranzytem materiały niebezpieczne.  

W związku z dużym obciążeniem komunikacyjnym drogi krajowej DK 78, nie można również wyklu-

czyć awarii związanej z wypadkami komunikacyjnymi pojazdów ciężarowych, transportujących ma-

teriały niebezpieczne. Zarządcy drogi są zobowiązani do stałego monitorowania i kontroli tras prze-

jazdu samochodów przewożących substancje niebezpieczne, tak by nie przebiegały one przez te-

reny zwartej zabudowy mieszkaniowej i obszary cenne przyrodniczo.  

W wyniku różnych czynników występuje także możliwość uszkodzenia instalacji energetycznych, 

ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych. Awarie tych urządzeń mogą utrudnić 

funkcjonowanie gospodarstw domowych i zakładów pracy, mogą sparaliżować komunikację, czy 

też prowadzenie działań ratowniczych. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występuje obecnie sieć gazowa. W przypadku realizacji tej 

sieci wymagania dotyczące odległości projektowanych obiektów budowlanych od gazociągów, a 

także warunki realizacji infrastruktury technicznej oraz nasadzeń roślinności określają przepisy od-

rębne. 

14.8 Klimat. 

Realizacja ustaleń studium wydaje się mieć niewielki wpływ na klimat obszaru opracowania, 

jak również na lokalne warunki klimatyczne. Z uwagi na istniejące zainwestowanie terenu, nie-

znaczny wpływ  o miejscowym zasięgu wystąpi w nowych obszarach wskazanych pod zainwesto-

wanie, a zwłaszcza pod tereny nowej zabudowy i komunikacji. W najbliższym sąsiedztwie zabu-

dowy i dużych powierzchni o utwardzonej nawierzchni (drogi, parkingi) należy oczekiwać wzrostu 

średnich temperatur i spadku wilgotności powietrza. 
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Kształtowaniu właściwych warunków przewietrzania terenu, szczególnie w związku z wprowadze-

niem źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych służyć będą tereny zieleni towarzy-

szącej zabudowie, poprzez dynamizowanie ruchów pionowych powietrza. Efektywnie funkcjonujące 

tereny zieleni pozwolą również na regenerację powietrza, pełniąc funkcję biologicznego filtru. Pod-

sumowując, nie należy oczekiwać niekorzystnych zmian mikro- i mezo klimatu analizowanego ob-

szaru. 

14.9 Przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie, prze-

kształcenia środowiska kulturowego. 

Zgodnie z ustaleniami projektu studium w obszarze gminy zostały zaprojektowane nowe obszary 

zabudowy, wyznaczone na zasadzie uzupełnienia istniejącego układu osadniczego. Większość wy-

znaczonych w studium obszarów zabudowy sąsiaduje z terenami zabudowy wyznaczonymi w obo-

wiązujących planach miejscowych. Wyjątek stanowią ujęte w studium obszary zabudowy istnieją-

cej, które nie były ujęte w poprzednich opracowaniach planistycznych.    

W ustaleniach studium dla obszaru objętego opracowaniem wprowadzono szczegółowe wytyczne w 

odniesieniu do parametrów i wskaźników kształtowania poszczególnych rodzajów zabudowy oraz 

zagospodarowania terenu, aby zapewnić właściwe „wkomponowanie” nowych inwestycji w prze-

strzeń wsi.  

Parametry te zostały określone dla poszczególnych rodzajów zabudowy: zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej. Dla zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej ustalono przyjęcie odpowiednich wskaźników w planie miejscowym jak dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, nie dopuszczając przy tym do powstania zabudowy o więcej niż 4 

mieszkaniach w budynku, a dla zabudowy rekreacji indywidualnej -  jak dla zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej. Dla pozostałych typów zabudowy, w tym dla zabudowy  techniczno-produkcyj-

nej i terenów sportu i rekreacji w ustaleniach studium nie ustalono wskaźników dotyczących zago-

spodarowania oraz użytkowania terenów, wskazując na ustalenie tych wskaźników na etapie opra-

cowania planu miejscowego z uwzględnieniem wymagań zachowania ładu przestrzennego.  

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały określone dla 

ww. typów zabudowy w zróżnicowaniu dla poszczególnych stref, na które podzielono obszar 

gminy: 

 Strefa A - Strefa osadnicza centralna związana z rozwojem funkcji mieszkaniowo-usługowej. 

Strefa ta obejmuje intensywnie zabudowane tereny gminy Kroczyce położone w paśmie prze-

biegu drogi krajowej. Strefa A obejmuje tereny położone w otulinie PKOG. W strefie tej wystę-

puje największa koncentracja obiektów usługowych gminy.  
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 Strefa B - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji rekreacyjno- turystycznej. Strefa ta 

obejmuje obszary położone w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów o najwyższych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych. Cały obszar strefy jest położony w granicach PKOG.  

 Strefa C - Strefa osadnicza związana z rozwojem funkcji mieszkaniowej. Strefa obejmuje tereny 

o niskiej intensywności zabudowy i zróżnicowanym charakterze. Strefa obejmuje obszary poło-

żone w większości w otulinie PKOG, za wyjątkiem miejscowości Trzciniec położonej poza otu-

liną.  

 Strefa D - Strefa związana z rozwojem funkcji rolniczej. Strefa ta obejmuje północne obszary 

gminy, w tym miejscowości Browarek, Biała Błotna, Dzibice, Dobrogoszczyce, w których wystę-

pują kompleksy glebowe wysokich klas bonitacyjnych i najlepsze warunki do utrzymywania i 

rozwoju funkcji rolniczej gminy. Strefa obejmuje obszary położone w otulinie PKOG oraz poza 

otuliną.   

 Strefa E - Strefa lasów i zalesień. Strefa obejmuje zwarte kompleksy leśne występujące na te-

renie gminy i tereny do nich przyległe położone w większości w otulinie PKOG. Jedynie frag-

menty strefy położone w Dobrogoszczycach i w Siamoszycach znajdują się w granicach PKOG. 

Lasy objęte tą strefą pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.  

 Strefa F – Strefa przyrodnicza. Strefa ta obejmuje obszary położone w całości w granicach 

PKOG, w tym rejon Skał Kroczyckich i Podlesickich. Strefa ta stanowi najcenniejszy pod wzglę-

dem przyrodniczym i krajobrazowym obszar gminy. 

Ww. strefy już w stanie istniejącym różnią się charakterem, intensywnością zabudowy, jej wysoko-

ścią i  gabarytami. Ustalone w studium zróżnicowanie parametrów i wskaźników kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu dla poszczególnych rodzajów zabudowy w strefach A, B, C, D, 

E i F należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia potrzeb kształtowania ładu przestrzennego oraz 

ochrony walorów krajobrazowych. 

W ustaleniach studium wskazano na konieczność zachowania unikalnych walorów krajobrazowych 

terenu, przeciwdziałania rozpraszaniu się zabudowy w celu ochrony kompleksów rolnych i leśnych 

oraz planowania terenów zabudowy w kompleksach uporządkowanych przestrzennie.  

Wyznaczając nowe obszary zabudowy w ustaleniach studium kierowano się potrzebą ochrony walo-

rów krajobrazowych, w tym np. pozostawiono wolne od zabudowy obszary położone wzdłuż drogi 

wojewódzkiej Kroczyce Żarki utrzymując otwarcia widokowe na Górę Zborów.  

Nowo projektowane obszary zabudowy stanowią logiczną kontynuację lub uzupełnienie istniejącej 
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zabudowy, co w efekcie pozwoli na racjonalne zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni. W 

celu ochrony walorów krajobrazowych obszaru należy dbać o przestrzeganie zasad ładu przestrzen-

nego w zakresie rozplanowania układu komunikacyjnego, linii zabudowy, kompozycji zieleni, a 

także dostosowania skali i formy nowo projektowanej i modernizowanej zabudowy do już istnieją-

cej, w zakresie rozplanowania, skali i bryły i użytych materiałów. Obiekty usługowe i produkcyjne, 

adaptowane i noworealizowane dla zminimalizowania negatywnych skutków, winny się charaktery-

zować dbałością o estetykę zagospodarowania terenu (rozwiązania w zakresie brył obiektów i de-

talu architektonicznego, materiały wykończeniowe, kolorystyka, zagospodarowanie otoczenia). 

Zgodnie z ustaleniami studium ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej będzie realizowana poprzez: 

 zachowanie i ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 

 ochronę obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz ochronę stanowisk archeologicz-

nych zgodnie z ewidencją Archeologicznego Zdjęcia Polski poprzez ustalenia ochrony w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w ustaleniach studium określono szczegó-

łowe zasady ochrony do ustalenia w planach miejscowych.  

W studium nie określono obiektów lub obszarów wskazanych do ochrony jako dobra kultury współ-

czesnej. Wskazano natomiast do objęcia ochroną w planie miejscowym następujące obiekty i ob-

szary o wartościach kulturowych:  

 strefę historycznych układów przestrzennych – strefa obejmuje historyczne siedliska wsi Dobro-

goszczyce, Dzibice, Podlesice, Pradła, Przyłubsko, Siedliszowice – Górna Wieś, Szypowice, z za-

chowanymi typowymi dla tych miejscowości układami zabudowy. W ustaleniach studium dla tej 

strefy wskazano na konieczność zachowania typowych dla tych miejscowości układów zabu-

dowy, których charakterystyczną cechą jest lokalizowanie w pierwszej linii zabudowy budynków 

mieszkalnych, a budynków gospodarczych w drugiej linii. W ustaleniach studium wskazano na 

konieczność wyznaczenia w planie miejscowym obowiązującej linii zabudowy dla budynków 

mieszkalnych. W wykończeniach elewacji budynku należy stosować tradycyjne materiały bu-

dowlane (drewno, kamień, cegła) lub materiały zbliżone wyglądem do tradycyjnych. 

 Strefę „OW” obserwacji archeologicznej, obejmującej obszar prawdopodobnego występowania 

reliktów archeologicznych - schronisk, jaskiń w paśmie Skał Kroczyckich. Zgodnie z ustaleniami 

studium celem ochrony w tej strefie jest zachowanie, ochrona oraz zabezpieczenie jaskiń przed 

niszczeniem, 
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 strefę "PK" obejmującą obszar skałek Kroczyckich w rejonie miejscowości Kostkowice o 

szczególnych walorach przyrodniczo-kulturowych wskazany do utworzenia parku kulturo-

wego. 

W obszarze tym celowe jest zaniechanie wszelkich prac naruszających strukturę gruntu za wyjąt-

kiem prac polowych oraz prac badawczych, ograniczenie możliwości penetracji jaskiń oraz ich za-

bezpieczenie przed niszczeniem. W zagospodarowaniu terenu tej strefy należy uwzględnić wprowa-

dzenie zakazu prowadzenia robót budowlanych oraz działalności przemysłowej, rolniczej, hodowla-

nej, handlowej lub usługowej.  

Ww. ustalenia studium zapewniają właściwą ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków znajdują-

cych się na terenie gminy.  

W ustaleniach studium wykluczono możliwość lokalizacji wszelkich turbin wiatrowych. Ustalenia 

studium dopuszczają natomiast lokalizację w obszarach R4/PE urządzeń wytwarzających energię z 

odnawialnych źródeł energii wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego, w 

tym również o mocy przekraczającej 100 kW wraz z infrastrukturą techniczną konieczną do ich ob-

sługi oraz przesyłu wytworzonej energii. Lokalizację pozostałych urządzeń wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (z wyłączeniem turbin wiatrowych) 

dopuszcza się także w obszarach produkcyjno-usługowych P i obszarach infrastruktury technicznej 

IT.  

Zgodnie z ww. ustaleniami w obszarach R4/PE będą mogły powstawać wyłącznie instalacje foto-

woltaiczne. 

Ewentualna lokalizacja systemów fotowoltaicznych nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska 

naturalnego. Systemy te nie stanowią źródła hałasu i zanieczyszczeń emitowanych do środowiska.  

Działanie systemów fotowoltaicznych nie powoduje emisji gazów, produkcji odpadów i nie powo-

duje bezpośredniego zagrożenia zdrowia ludzi. Przedsięwzięcia tego rodzaju nie będą stanowiły 

uciążliwości zarówno w fazie realizacji, jak też w fazie eksploatacji. Bezpośrednie oddziaływania 

będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane. 

Inwestycja w zakresie lokalizacji instalacji fotowoltaicznej nie będzie wymagała prac gruntowych 

odbiegających od standardowych prac wykonywanych dotychczas w ramach prac rolnych. Nie 

przewiduje się też budowy dróg dojazdowych i placów, niwelacji terenu oraz przemieszczania mas 

ziemnych. Instalacje fotowoltaiczne nie będą stanowić dominanty wysokościowej ani krajobrazo-

wej. Wysokość instalacji fotowoltaicznej przeważnie nie przekracza wysokości budynków mieszkal-

nych jednorodzinnych.   

Analizując wpływ planowanych inwestycji na walory krajobrazowe należy zwrócić uwagę na fakt, że 
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zabudowa systemami fotowoltaicznymi może stanowić ingerencję w krajobraz na określony okres 

czasu np. na około 25 lat. Po demontażu urządzeń i rekultywacji terenu krajobraz powróciłby do 

stanu pierwotnego i byłby w takim samym stanie dostępny dla kolejnych pokoleń. 

Biorąc pod uwagę zapisy studium oraz po przeanalizowaniu istotnych cech krajobrazu na analizo-

wanym terenie można wnioskować o braku negatywnego oddziaływania na ten element środowi-

ska przyrodniczego.  

Z uwagi na położenie części obszaru gminy w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 

szczegółową analizę wpływu ustaleń projektu studium na tą formę ochrony przyrody w kontekście 

zgodności z ustaleniami planu ochrony zawarto w rozdziale 15 niniejszej prognozy. 

14.10 Ocena wpływu ustaleń studium na świat roślin i zwierząt oraz na funkcjonowanie 

korytarzy ekologicznych. 

Wprowadzone poprzez realizację założeń analizowanego studium zmiany dotyczące fauny i flory 

analizowanego terenu będą się wiązały z wprowadzeniem kompleksów urządzonej zieleni w formie 

jednolitych przestrzeni trawiastych, zespołów bylin, kompleksów drzew i zakrzewień. Oddziaływa-

nie jakie przyniosą planowane inwestycje będzie się wiązało z wprowadzeniem obiektów budowla-

nych na tereny wolne od zabudowy, bądź zabudowane w minimalnym stopniu. Część analizowa-

nych obszarów zawiera się w granicach kompleksów przyrodniczych o wysokim potencjale środo-

wiskowym. Spośród wszystkich obszarów objętych opracowaniem najmniej przekształconymi antro-

pogenicznie obszarami, a jednocześnie stanowiącymi największą wartość pod względem przyrodni-

czym i krajobrazowym są obszary objęte istniejącymi formami ochrony przyrody, takimi jak: rezer-

wat przyrody Góra Zborów, obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032 i Park Krajobrazowy 

„Orlich Gniazd”. Szczegółową analizę wpływu ustaleń projektu studium na ww. istniejące formy 

ochrony przyrody zawarto w rozdziale 15 niniejszej prognozy. 

Poza ww. obszarami, których ochrona została prawnie ustanowiona, w projekcie studium wskazano 

obszary, które powinny zostać objęte ochroną w formie pomników przyrody: 

 źródła w dolinie Krztyni w rejonie miejscowości Siamoszyce oraz Huta Szklana, 

 źródła w dolinie Wodzącej (Bagienki) w rejonie przysiółków „Pyrek” i „Jeziórki” w Kroczy-

cach. 

Dla ww. obszarów ustalono zachowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu źródeł w naturalnym 

stanie i obecnym użytkowaniu, a także wprowadzono zakaz prowadzenie działalności powodującej 

zmianę stosunków wodnych oraz zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru. Ww. 

ustalenia zapewnią ochronę przed przekształceniem obszarów cennych pod względem przyrodni-

czym i krajobrazowym.  
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Pozostałe obszary gminy położone poza istniejącymi i projektowanymi formami ochrony przyrody, 

w rejonach przeznaczonych pod nowe zainwestowanie charakteryzują się większym stopniem 

przekształcenia antropogenicznego. Wynika to z faktu, że nowe obszary zabudowy zostały wyzna-

czone w sąsiedztwie istniejących terenów zabudowy, najczęściej jako ich poszerzenia, albo nowe 

tereny zabudowy usytuowane wzdłuż istniejących dróg. Obszary te najczęściej nie zawierają ele-

mentów o wysokich walorach przyrodniczych, stanowią je bowiem w dużej mierze fitocenozy po-

chodzenia antropogenicznego, to jest agrocenozy i użytki zielone. W przypadku kompleksów znaj-

dujących się w granicach terenów zainwestowanych proces dalszego ich zabudowywania nie wpły-

nie negatywnie na stan różnorodności biologicznej. 

Projekt studium zakłada nieznaczny wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod zainwesto-

wanie. Projektowane w studium nowe obszary zabudowy zajmują łącznie powierzchnię 187 ha, 

stąd też można stwierdzić, że ustalony w studium wzrost powierzchni terenów zabudowy nie bę-

dzie znacząco oddziaływał na świat roślin i zwierząt.  

W pkt. 4.11 niniejszej prognozy szerszej analizie przyrodniczej zostały poddane niektóre obszary 

gminy np. obszar położony w Piasecznie – na północy zachód od obszarów istniejącej zabudowy 

centrum Piaseczna, obszar położony w Kroczycach Okupne, wzdłuż Wodzącej (Bagienki) i w rejonie 

stadionu, w Lgotce oraz w Kostkowicach. W obszarach tych na etapie wstępnych prac nad studium 

projektowane było utworzenie większych zespołów nowej zabudowy. W związku z uwagami zwią-

zanymi ze wskazaniem obszarów o wyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które 

przekazywano na etapie wstępnych prac nad prognozą w końcowej wersji projektu studium wiel-

kość tych obszarów została ograniczona. Z uwagi na ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazo-

wych żaden z nowych obszarów zabudowy projektowany w studium nie został wyznaczony w są-

siedztwie ostańców skalnych. Wyjątek stanowią zinwentaryzowane obiekty istniejącej zabudowy.   

W projekcie Studium dla wzmocnienia ochrony środowiska przyrodniczego gminy uwzględniono 

funkcjonowanie w jej obrębie korytarzy ekologicznych. Główną funkcją korytarzy ekologicznych jest 

funkcja przyrodnicza. Stąd ochrona tych struktur wymaga zapewnienia i utrzymania warunków sie-

dliskowych w ich obrębie oraz drożności na ich przebiegu. Zwarte kompleksy leśne występujące w 

zachodniej, północnej i wschodniej części gminy stanowią korytarz ekologiczny ssaków drapieżnych 

D/JURA –N i D/JURA-PILICA i ssaków kopytnych K/LS-LO/LZ i K/JURA-PILICA. Obszary korytarzy 

dla ssaków kopytnych i drapieżnych prawie się pokrywają. Jedynie w miejscowościach Lgotka, 

Lgota Murowana i Siamoszyce obszar korytarza dla ssaków drapieżnych jest nieco większy. 

Analizując położenie obszarów zabudowy projektowanych w studium na tle korytarzy ekologicznych 

można stwierdzić, że zabudowa, której możliwość lokalizacji ustalono w projekcie studium nie jest 
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na tyle intensywna, aby spowodować powstanie barier ekologicznych i ograniczyć możliwości mi-

gracyjne zwierząt. Wyznaczone w studium obszary nowej zabudowy w miejscowościach Biała 

Błotna, Browarek, Dzibice Kostkowice, Kroczyce Okupne i Siamoszyce znajdują się na obrzeżach 

ww. korytarzy. Enklawy zainwestowania na obszarze korytarza nie stanowią istotnych barier, z 

uwagi na ekstensywność zabudowy głównie zagrodowej, mieszkaniowej i letniskowej. Lokalizacja 

zabudowy w tych obszarach nie spowoduje przerwania ciągłości korytarza lub jego zablokowania. 

Projektowane tereny zabudowy zlokalizowane są przede wszystkim wzdłuż istniejących ciągów ko-

munikacyjnych. Za wyjątkiem obowodnicy, której lokalizacja została wprowadzona do projektu stu-

dium zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach nr WOOŚ.4200.11.2011.JB z dnia 13 

maja 2011 r. wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, na obsza-

rze gminy nie projektuje się nowych dróg. W obszarach objętych opracowaniem na etapie opraco-

wania planu miejscowego będą mogły powstawać nowe drogi lokalne, dojazdowe i wewnętrzne, 

które będą obsługiwały tereny przeznaczone pod zainwestowanie. Z uwagi na niską intensywność  

sieci osadniczej drogi te nie powinny stanowić bariery dla przyrody ożywionej. Zachowane w usta-

leniach studium obszary otwarte okalające tereny zabudowy będą dalej pełniły funkcję korytarzy 

ekologicznych.  

Doliny rzeczne cieków Krztyni, Wodzącej (Bagienki) i Białki wraz z przylegającymi kompleksami łąk 

i lasów pełnią funkcję lokalnych ciągów ekologicznych, których osią są cieki. Zabezpieczają one 

trasy migracji roślin i zwierząt, a same cieki migracje ryb i organizmów wodnych. Rzeki posiadają 

ogromną wartość przyrodniczą z uwagi na zachowane w ich dolinach cennych typów siedlisk. 

Każda rzeka tworzy swój własny specyficzny ekosystem, podzielony na odcinki różniące się pod 

względem charakteru podłoża, szybkości przepływu, krętości, sposobu wykształcenia brzegów – a 

co za tym idzie i właściwości chemicznej samej wody. Dlatego rzekę zamieszkują określone grupy 

organizmów wodnych zmieniające się stopniowo wraz z oddalaniem się od jej źródeł. Rzeki są 

także jedynymi już, w zdominowanym przez człowieka krajobrazie, liniowymi strukturami pocho-

dzenia naturalnego, a jako takie są bezcennymi łącznikami pomiędzy różnymi, izolowanymi frag-

mentami siedlisk przyrodniczych. Za ich pośrednictwem dokonuje się migracja różnych gatunków 

roślin i zwierząt. W krajobrazie istnienie „korytarzy ekologicznych” umożliwia przemieszczanie się 

gatunków pomiędzy poszczególnymi biocentrami w poszukiwaniu nowych siedlisk. Dzięki funkcjo-

nowaniu korytarzy ekologicznych stan różnorodności biologicznej nie ulega pogorszeniu. 

Dla ochrony tej formy, w ustaleniach studium uwzględnia się całkowite wyłączenie pasa terenów 

nadbrzeżnych z roślinnością naturalną jako pasa ochronnego. Wyznaczone w studium obszary zie-

leni w dolinach cieków R3 obejmują tereny zieleni stanowiącej obudowę biologiczną tworzoną 

przez zieleń łęgową, zarośla, trwałe użytki zielone z zadrzewieniami i zakrzewieniami, lasy położone 
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w terenach dolin cieków oraz tereny wód. 

W obszarach tych nie wyznaczano nowych terenów zabudowy, pozostawiając jedynie istniejącą za-

budowę, zarówno w celu zapewnienia dostępu do cieku, jak i ochrony funkcjonowania ciągu ekolo-

gicznego.  

W ustaleniach studium na całym obszarze gminy dopuszczono: 

 zachowanie i przebudowę istniejącej zabudowy, 

 lokalizację nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, dróg, zbiorników małej retencji, urzadzeń wodnych,  

 lokalizację nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących ścieżek rowe-

rowych, szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tras turystyki pieszej, konnej, ro-

werowej i narciarstwa biegowego,   

 lokalizację nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń tury-

stycznych bez budynków typu: ławki, wiaty, pola biwakowe, miejsca widokowe, pomosty, 

kładki, parkingi terenowe, itp. 

Lokalizacja ww. obiektów jest jednak dopuszczona wyłącznie w sposób niekolidujący z występowa-

niem cennych siedlisk przyrodniczych oraz pozwalający na zachowanie drożności korytarzy ekolo-

gicznych. 

Uwzględnienie sieci korytarzy ekologicznych z określeniem działań ochronnych pozwoli zachować 

najcenniejsze struktury przyrodnicze w obszarze gminy.  

Do studium wprowadzono również inne ustalenia istotne z punktu widzenia potrzeb ochrony przy-

rody: 

 zachowanie systemu naturalnych powiązań przyrodniczych, niezbędnych dla utrzymania ciągło-

ści przestrzennej obszarów biologicznie czynnych, 

 zachowanie naturalnego zróżnicowania występujących ekosystemów: łąkowych, przywodnych, 

wodnych i leśnych, 

 zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, utrzymanie funkcji korytarza ekologicznego, a 

także utrzymanie i kształtowanie walorów krajobrazowych terenów stanowiących korytarze 

ekologiczne (doliny cieków i lasy), 

 zachowanie i uzupełnienie obudowy biologicznej tworzonej przez zespoły leśne, zieleń łęgową, 

zarośla oraz trwałe użytki zielone z zadrzewieniami i zakrzewieniami położonymi w terenach do-
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lin cieków Białki, Wodzącej (Bagienki), Krztyni wraz z ich dopływami oraz stawami hodowla-

nymi, 

 zachowanie istniejących oraz możliwość uzupełnień enklaw zadrzewień i zakrzewień śródpo-

lnych jako łączników ekologicznych systemu przyrodniczego gminy, 

 zachowanie w naturalnym stanie (bez zadrzewiania) torfowisk, mokradeł i oczek wodnych. 

Przestrzeganie ww. ustaleń studium zapobiegnie wystąpieniu ewentualnych negatywnych oddziały-

wań na florę i faunę terenu.  

14.11 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych. 

Realizacja ustaleń studium nie jest związana ze znaczącymi skutkami transgranicznymi. Nie przewi-

duje się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne od-

działywanie na środowisko poza granicami kraju. 

14.12 Wpływ na zdrowie ludzi. 

Oddziaływanie na zdrowie ludzi związane jest głównie z narażeniem na: 

 promieniowanie elektromagnetyczne sieci energetycznych i instalacji, 

 hałas,  

 emisję pyłów i gazów do powietrza,  

 zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. 

W obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji sieci i obiektów elektroenergetycz-

nych stanowiących istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

Narażenie na uciążliwości związane z hałasem zostały opisane w rozdziale 12.5, natomiast kwestie 

związane z emisją gazów i pyłów do powietrza przedstawiono w rozdziale 12.1 powyżej.  

Nie przewiduje się, aby sposób zagospodarowania wynikający z ustaleń studium mógłby powodo-

wać zanieczyszczenie wód powierzchniowych lub podziemnych. Więcej informacji opisano w roz-

dziale 12.2. 

Obszar gminy Kroczyce znajduje się częściowo w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powo-

dzią rzeki Krztyni wg „Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej – etap II dla rzeki 

Krztyni”.  Studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
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Sporządzone mapy zagrożenia powodziowego nie objęły terenu gminy Kroczyce. Obszar ten stano-

wią w głównej mierze tereny rolnicze, zalesione i nieużytki. W obszarze tym występują także poje-

dyncze zabudowania, głównie stare młyny obecnie przekształcone na cele mieszkalne. Ewentualne 

wystąpienie rzeki z koryta nie spowoduje istotnego zagrożenia dla mienia mieszkańców (w kontek-

ście zalania terenów zabudowanych) 

Na analizowanym terenie nie ma stref zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Nie przewiduje 

się więc negatywnego oddziaływania na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi pod tym względem.  

Ocenia się, że zmiany proponowane w nowym dokumencie studium nie będą miały negatywnego 

wpływu na zdrowie ludzi.  

15. Ocena skutków realizacji ustaleń studium dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych, w 
tym oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Na-
tura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Projekt studium zawiera wskazanie w odniesieniu do istniejących form ochrony przyrody, o obowią-

zywaniu dla tych obszarów ustaleń zawartych w odrębnych aktach prawnych, które są dokumen-

tami nadrzędnymi w stosunku do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w tych dokumentach powinny 

być uwzględniane w aktach prawa miejscowego. 

Projekt studium nie wprowadza żadnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rezerwatu Góry Zbo-

rów. 

Na terenie gminy Kroczyce występuje specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240032 Ostoja Kro-

czycka. Obszar zajmuje powierzchnię 1391.16 ha, przy czym na obszarze gminy Kroczyce znajdują 

się fragmenty tego obszaru o powierzchni łącznej ok. 695 ha.  Jest to obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2015/69 z dnia 3 grudnia 2014 r. w spra-

wie przyjęcia ósmego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty skła-

dających się na kontynentalny region biogeograficzny.  

O wartościach przyrodniczych tego obszaru decydują przede wszystkim typy siedlisk przyrodniczych 

ważnych dla Europy (z Zał. I Dyr. Siedliskowej): 

 5130 – formacje z jałowcem pospolitym Juniperus communis na wrzosowiskach lub na-

wapiennych murawach 
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 6210  - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowi-

skami storczyków, 

 8210 – wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

 8310 – jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 

 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae – Fagenion , Galio odorati-Fagenion) 

 9150 – Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion) 

Do głównych zagrożeń obszaru należą: 

dla muraw kserotermicznych: 

 zaniechanie wypasu, które uruchamia naturalną sukcesję. 

 duży ruch turystyczny powodujący ich intensywne wydeptywanie, szczególnie w miej-

scach łatwo dostępnych. 

dla zarośli jałowca: 

 zaniechanie wypasu, 

 nadmierne ocienienie prowadzi do stopniowego zamierania jałowców. 

dla zbiorowisk muraw naskalnych oraz zbiorowisk paproci szczelinowych: 

 wspinaczka skałkowa. 

dla zachowania siedliska ciepłolubnej buczyny storczykowe: 

 niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna (zbyt silne zwarcie drzewostanu eliminujące 

rośliny typowe dla ciepłolubnej buczyny, jak i jego zbytnie rozrzedzenie sprzyjające wni-

kaniu obcych gatunków, rębnia wielkopowierzchniowa, protegowanie sosny na siedlisku 

buczyny. 

Projektowane zagospodarowanie obszarów gminy Kroczyce określone w studium nie będą źródłem 

ww. zagrożeń dla ostoi. W granicach obszaru Natura 2000 nie wyznaczono żadnego nowego ob-

szaru zabudowy. Wyznaczone 2 niewielkie obszary M6 w miejscowości Kroczyce Okupne są obsza-

rami zabudowy istniejącej.  W obu tych obszarach występuje istniejąca zabudowa, nie ujęta w po-

przednich opracowaniach planistycznych. Zgodnie ze studium obszary M6 są obszarami istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej położone w grani-

cach PKOG. Zgodnie z planem ochrony PKOG obszary te znajdują się w Podstrefie IB - obszarze 

atrakcyjnym turystycznie w rejonie nagromadzenia walorów przyrodniczych i krajobrazowych cha-

rakterystycznych dla obszaru Parku. W obszarach tych nie dopuszcza się lokalizacji nowej zabu-

dowy oraz rozbudowy i nadbudowy zabudowy istniejącej. W obszarach tych możliwa jest uzupeł-

niająca lokalizacja terenów sportu i rekreacji bez zabudowy. Podobne ustalenia dotyczą obszaru 
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zabudowy usługowej U2, w którym dopuszcza się wyłącznie utrzymanie, przebudowę i odbudowę 

istniejącej zabudowy. 

Z uwagi na fakt, że obszar Natura 2000 Ostoja Kroczycka to również obszar atrakcyjny turystycznie 

do studium wprowadzono ustalenia mające na celu ochronę tych terenów przed niezorganizowaną 

działalnością turystyczną poprzez: 

 budowę ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych, tras tury-

styki pieszej, konnej, rowerowej i narciarstwa biegowego, 

 lokalizację nowych oraz utrzymanie, przebudowę i rozbudowę istniejących urządzeń tury-

stycznych bez budynków typu: ławki, wiaty, pola biwakowe, miejsca widokowe, pomosty, 

kładki, parkingi terenowe, itp.,  

wyłącznie w sposób niekolidujący z występowaniem cennych siedlisk przyrodniczych oraz pozwala-

jący na zachowanie drożności korytarzy ekologicznych. 

Cały obszar gminy za wyjątkiem fragmentów obszarów miejscowości Browarek, Biała Błotna i Trzci-

niec znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” i jego otuliny. 

Park został utworzony na mocy Uchwały nr III/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z 20 

czerwca 1980 r. oraz Rozp.17/95 Woj. Katowickiego z 1 lutego 1995 r. (Dz. Urz. Woj. Katowickiego 

Nr 3/95), Uchwała Woj. Rady Narodowej w Częstochowie z 17 czerwca 1982 r. nr XVI/70/82 oraz 

rozporządzenie nr 15/98 Woj. Częstochowskiego z 22 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Częstochow-

skiego nr 10 poz. 74 zmiana 1998 nr. 20 poz. 220). 

Aktualnym aktem prawnym określającym m.in. zasady gospodarowania na terenie parku jest Roz-

porządzenie Nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazo-

wego „Orlich Gniazd” – 51/1423. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem na obszarze Parku obowiązują zakazy: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 

51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627, 

z późn. zm.);  

 umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 

ryb, oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybac-

kiej i łowieckiej;  

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego, wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania remontów lub naprawy urzą-

dzeń wodnych;  

 pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym ko-

palnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, przeciwosuwiskowym, lub budową, 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody, 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

 budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wod-

nej, gospodarce wodnej lub rybackiej;  

 likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-

rów wodnobłotnych;  

 wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

 prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,  

 utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

 organizowania rajdów motorowych i samochodowych;  

 używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach wod-

nych. 

Dla Parku został także ustanowiony plan ochrony, przyjęty Uchwałą nr IV/48/2/2014 Sejmiku Wo-

jewództwa Śląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajo-

brazowego „Orlich Gniazd” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763). 

W ustaleniach planu ochrony Parku na obszarze gminy Kroczyce obszarem działań ochronnych nr 1 

– objęto teren rezerwatu Góra Zborów. Obszar ten określono jako obszar krajobrazu podlegający 

niewielkiej antropopresji – stanowią go tereny o dużej naturalności procesów przyrodniczych oraz 

licznym występowaniu gatunków objętych ochroną prawną w formie rezerwatów – obszar ochrony 

ścisłej. 

W poniższej tabeli zestawiono ustalenia studium dotyczące wyznaczonych obszarów zabudowy z 

ustaleniami planu ochrony dla poszczególnych podstref. 

Nazwa podstrefy Ustalenia planu ochrony Ustalenia studium 

Podstrefa IA - obszary o 
wysokich walorach przyrod-
niczych  

Stanowią go tereny o częściowej naturalności 
procesów przyrodniczych oraz występowania ga-
tunków objętych ochroną prawną. 

wyznaczono proponowaną formę 
ochrony przyrody - nie wyznaczono 
żadnych terenów zabudowy.  
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W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IA w 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i pla-
nie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa:  

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycz-
nych przewidujących:  

a) zachowawczą ochronę walorów przyrodni-
czych, krajobrazowych i kulturowych, 

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabu-
dowy,  

c) utrzymanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrze-
wień śródpolnych,  

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycz-
nych:  

a) dopuszczających budowę i rozbudowę obiek-
tów kubaturowych,  

b) dopuszczających realizowanie zabudowy za-
grodowej poza działkami siedliskowymi wyzna-
czonymi w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego obowiązujących w momencie 
wejścia w życie Planu,  

c) dopuszczających prowadzenie linii napowietrz-
nych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 
tereny leśne i zespoły skałkowe,  

d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg pu-
blicznych (z zastrzeżeniem pkt. i, j),  

e) związanych z lokalizowaniem obiektów obsługi 
ruchu turystycznego,  

f) związanych z lokalizowaniem obiektów sporto-
wych i rekreacyjnych (związanych z aktywnym 
wypoczynkiem),  

g) związanych z lokalizowaniem parkingów,  

h) związanych z lokalizowaniem obiektów stano-
wiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują-
cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycz-
nych dla zabudowy miejscowej,  

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wy- 
łączeniem inwestycji liniowych, których z przyczyn 
technicznych nie można realizować poza pod-
strefą, 

j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich ele-
mentów, dla których istnieją możliwości lokaliza-
cyjne poza Podstrefą,  

Ustalenia studium są zgodne z pla-
nem ochrony 
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k) dopuszczających zalesianie łąk, pól i nieużyt-
ków poza granicą rolno – leśną,  

l) dopuszczających wydobywanie kopalin,  

ł) dopuszczających organizowanie imprez maso-
wych,  

m) związanych z lokalizowaniem miejsc składo-
wania i unieszkodliwiania odpadów,  

n) dopuszczających zagospodarowanie rekrea-
cyjno-turystyczne zagrażające właściwemu sta-
nowi gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań 
planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szcze-
gólności przewidujących:  

a) lokalizację liniowych inwestycji infrastruktural-
nych o znaczeniu lokalnym lub ich elementy, dla 
których nie istnieją możliwości lokalizacji poza 
Podstrefą,  

b) lokalizację liniowych inwestycji infrastruktural-
nych o znaczeniu ponadlokalnym, których z przy-
czyn technicznych nie można realizować poza 
Podstrefą,  

c) lokalizację ekstensywnego zagospodarowania 
rekreacyjno - turystycznego niezagrażające wła-
ściwemu stanowi gatunków i siedlisk przyrodni-
czych, takiego jak: ścieżki spacerowe, rowerowe, 
hippiczne, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, 
punkty widokowe, postojowe itp.  

d) realizację zabudowy zagrodowej na działkach 
siedliskowych wyznaczonych w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego obowią-
zujących w momencie wejścia w życie Planu. 

 

Podstrefa IB - obszary 
atrakcyjne turystycznie - re-
jony nagromadzenia walo-
rów przyrodniczych i krajo-
brazowych charakterystycz-
nych dla obszaru Parku 

stanowią go tereny o częściowej naturalności pro-
cesów przyrodniczych oraz występowania gatun-
ków objętych ochroną prawną. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IB w 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i pla-
nie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa:  

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycz-
nych przewidujących:  

a) ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazo-
wych i kulturowych,  

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabu-
dowy,  

W ustaleniach studium wyznaczono: 

- 4 obszary M6 w Kostkowicach  

- 4 obszary M6 w Kroczycach Okupnych  

- 6 obszarów M6 w Piasecznie 

- 1 obszar M6 w Podlesicach 

- obszar US3 – na terenie Kroczyc 
Okupnych i Podlesic 

- obszar US3 – w rejonie istniejącego 
wyciągu narciarskiego w Lgotce i Podle-
sicach 

- obszar U2 - istniejący teren parkingu 
wraz z zabudową usługową przy drodze 
wojewódzkiej Żarki Kroczyce w sąsiedz-
twie rezerwatu Góra Zborów. 
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c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrze-
wień śródpolnych,  

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycz-
nych:  

a) dopuszczających budowę obiektów kubaturo-
wych, w tym także zabudowy zagrodowej,  

b) dopuszczających rozbudowę istniejących 
obiektów kubaturowych, a także zmiany sposobu 
użytkowania tych obiektów i ich otoczenia w spo-
sób odbiegający od zasad ochrony przyjętych dla 
tej Podstrefy,  

c) dopuszczających prowadzenie linii napowietrz-
nych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 
tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skał-
kowe,  

d) związanych z lokalizowaniem nowych dróg pu-
blicznych (z zastrzeżeniem pkt. j),  

e) związanych z lokalizowaniem parkingów, z wy-
łączeniem wskazanych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego obrzeży Pod-
strefy i bezpośredniego sąsiedztwa istniejących 
dróg publicznych,  

f) związanych z lokalizowaniem kubaturowych 
obiektów obsługi ruchu turystycznego,  

g) związanych z lokalizowaniem obiektów sporto-
wych,  

h) związanych z lokalizowaniem obiektów stano-
wiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują-
cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycz-
nych dla zabudowy miejscowej,  

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym,  

j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich ele-
mentów, dla których istnieją możliwości lokaliza-
cyjne poza Podstrefą,  

k) dopuszczających wydobywanie kopalin, 

 l) dopuszczających organizowanie imprez maso-
wych  

m) związanych z lokalizowaniem miejsc składo-
wania i unieszkodliwiania odpadów,  

n) dopuszczających zagospodarowanie rekrea-
cyjno-turystyczne zagrażające właściwemu sta-
nowi gatunków i siedlisk przyrodniczych.  

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań plani-
stycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczegól-
ności przewidujących lokalizację urządzeń obsługi 
ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki tury-
styki pieszej i rowerowej, ścieżki dydaktyczne i 

Obszary M6 wyznaczone w studium to 
obszary istniejącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, zagrodowej i re-
kreacji indywidualnej położone w grani-
cach PKOG. W obszarach tych nie do-
puszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
oraz rozbudowy i nadbudowy zabu-
dowy istniejącej. W obszarze tym do-
puszcza się zachowanie, przebudowę i 
odbudowę istniejącej zabudowy. W ob-
szarach tych możliwa jest uzupełniająca 
lokalizacja terenów sportu i rekreacji 
bez zabudowy. 

Obszar US3 wyznaczony w studium to    
obszar o funkcji sportowo-rekreacyjnej 
z zakazem zabudowy w granicach 
PKOG. Obszary obejmują tereny sportu 
i rekreacji, bez możliwości lokalizacji 
nowej zabudowy. Obszarami tymi ob-
jęte są tereny atrakcyjne krajobrazowo. 
W obszarach tych nie dopuszcza się lo-
kalizacji nowej zabudowy oraz rozbu-
dowy i nadbudowy zabudowy istnieją-
cej. W obszarze tym dopuszcza się za-
chowanie, przebudowę i odbudowę ist-
niejącej zabudowy. W obszarze tym do-
puszcza się uzupełniająco pozostawie-
nie terenów rolniczych i leśnych w ak-
tualnym użytkowaniu. 

Obszar U2 wyznaczony w studium to 
obszar o funkcji usługowej z zakazem 
zabudowy w granicach PKOG. Obszary 
obejmują istniejącą zabudowę usłu-
gową, bez możliwości lokalizacji nowej 
zabudowy. W obszarach tych nie do-
puszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
oraz rozbudowy i nadbudowy zabu-
dowy istniejącej. W obszarze tym do-
puszcza się zachowanie, przebudowę i 
odbudowę istniejącej zabudowy.  

Ustalenia studium są zgodne z pla-
nem ochrony . 
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edukacyjne, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspi-
naczkowe oraz ściany wspinaczkowe, punkty wi-
dokowe, postojowe, kosze na śmieci itp., 

 

Podstrefa IIA - obszary o 
wysokich walorach krajo-
brazowych 

stanowią go tereny w przeszłości kształtowane 
przez człowieka, o harmonijnej kompozycji agro-
cenoz, obszarów leśnych, zadrzewionych oraz za-
budowań gospodarczych i mieszkalnych, w któ-
rych obecnie, w wyniku zaniechania działalności 
rolniczej, zachodzą wzmożone procesy sukcesji 
wtórnej. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IIA w 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i pla-
nie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa:  

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycz-
nych przewidujących:  

a) ochronę walorów krajobrazowych i kulturo-
wych,  

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabu-
dowy,  

c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrze-
wień śródpolnych,  

d) realizację nowego budownictwa zagrodowego 
na nowych działkach siedliskowych w sposób na-
wiązujący do tradycji lokalnej - zapewniając za-
chowanie jego charakterystycznych cech związa-
nych z:  

- dachami dwuspadowymi symetrycznymi i wielo-
spadowymi z kalenicą, z ewentualnymi naczół-
kami i przyczółkami, minimalnym wysięgu okapu i 
wiatrownic poza ścianę szczytową, nie mniejszym 
niż 60 cm, jednorodnymi formami dachu w całym 
budynku (nad gankami i przybudówkami), pokry-
ciem - dachówką lub materiałami dachówkopo-
dobnymi. Lukarnami o jednakowym kącie nachy-
lenia, takim samym jak głównych połaci, dachami 
lukarn występującymi na jednej połaci dachowej 
niełączącymi się.  

- preferowanym wydłużonym, prostokątnym rzu-
tem poziomym budynku, z ewentualnymi gan-
kami i podcieniami,  

- wyraźnie zaakcentowanymi poziomami okapu i 
cokołu (np.: poprzez zróżnicowanie kolorystyki i 
faktur) a także odcięciem dachu na linii okapu od 
ściany szczytowej.  

- kolorystyką obiektów kubaturowych zachowu-
jącą ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, sza-
rość, czarny), elewacjami zharmonizowanymi z 
dachem i z zastosowaniem naturalnych faktur 

W ustaleniach studium wyznaczono: 

- obszar U2 istniejącej zabudowy usłu-
gowej w Kroczycach Okupne 

- obszar M5 istniejącej i projektowanej 
zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Kroczyce Żarki w miejscowości Kro-
czyce do skrzyżowania z drogą na 
Lgotkę 

- obszar M5 istniejącego zespołu zabyt-
kowego Kajetanówki w Kroczycach 
Okupne 

- obszar M5 w Podlesicach istniejącej 
zabudowy przy drodze na Lgotkę 

- 2 obszary M5 istniejącej i projektowa-
nej zabudowy w Lgotce 

- obszar M5 w Piasecznie  projektowa-
nej zabudowy po obu stronach drogi 
powiatowej 

- obszar M5 w Piasecznie na granicy 
miejscowości Piaseczno 

Obszary M5 wyznaczone w studium to 
obszary zagrodowe w granicach PKOG - 
w obszarze o wysokich walorach krajo-
brazowych. W obszarach tych podsta-
wowym kierunkiem rozwoju jest zabu-
dowa zagrodowa  i zabudowa agrotury-
styczna. Możliwa jest też uzupełniająca 
lokalizacja terenów sportu i rekreacji 
bez zabudowy. 

Obszar U2 wyznaczony w studium to 
obszar o funkcji usługowej z zakazem 
zabudowy w granicach PKOG. Obszary 
obejmują istniejącą zabudowę usłu-
gową, bez możliwości lokalizacji nowej 
zabudowy. W obszarach tych nie do-
puszcza się lokalizacji nowej zabudowy 
oraz rozbudowy i nadbudowy zabu-
dowy istniejącej. W obszarze tym do-
puszcza się zachowanie, przebudowę i 
odbudowę istniejącej zabudowy.  

Ustalenia studium są zgodne z pla-
nem ochrony 
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(zwłaszcza drewnianych, kamiennych, murowa-
nych), kolorystyką kominów i innych elementów 
na dachu stonowaną z kolorystyką dachu.  

e) realizację nowego budownictwa mieszkalnego 
w obrębie istniejącej działki siedliskowej w spo-
sób nawiązujący do tradycji lokalnej - zapewnia-
jąc zachowanie wymienionych w pkt. d) charakte-
rystycznych cech oraz niżej wymienionych trady-
cyjnych rozwiązań polegających na zastosowaniu: 
- dachów dwuspadowych symetrycznych i wielo-
spadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 
30-45 stopni,  

- maksymalną wysokość budynku: do 12 m, licząc 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego części, znajdującym się 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 
do kalenicy dachu,  

- horyzontalnego kształtu bryły budynku – szero-
kość traktu określającego maksymalną dopusz-
czalną rozpiętość dachu mierzoną po zewnętrz-
nych krawędziach ścian max. 9,5 m,  

- powierzchni biologicznie czynnej: dla działki o 
powierzchni do 1000 m2 - min 45 % powierzchni 
całkowitej; dla działki o powierzchni powyżej 
1000 m2 - min. 60 % powierzchni całkowitej,  

f) dla istniejących w obrębie działki siedliskowej 
obiektów kubaturowych mieszkalnych przezna-
czonych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnie-
nie zachowania tradycji lokalnej i cech charakte-
rystycznych wymienionych w pkt. e) oraz:  

- dachów dwuspadowych symetrycznych i wielo-
spadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 
30-45 stopni,  

- maksymalną wysokość budynku: do 12 m, licząc 
od poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ściu do budynku lub jego części, znajdującym się 
na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, 
do kalenicy dachu,  

- horyzontalnego kształtu bryły budynku,  

g) w nowym budownictwie gospodarczym i go-
spodarczo - garażowym – zapewnienie zachowa-
nia tradycji lokalnej i cech charakterystycznych 
takich jak: 

- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, 
min. wysięg okapu i wiatrownic poza ścianę 
szczytową nie mniejszym niż 60 cm, pokryciu da-
chu - dachówką lub materiałami dachówkopodob-
nymi, - wysokość budynku - równa jednej kondy-
gnacji,  

- kształt bryły - preferowany horyzontalny,  

- rzut poziomy - preferowany prostokątny,  

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

   

     

   mPlan  Biuro Planowania Przestrzennego   Piotr Łapeta,   44-100 Gliwice, ul. Raciborska 1a/6. 

                                                                  Str. 94 

(brąz, czerwień, szarość - czarne), elewacje zhar-
monizowane z dachem i z zastosowaniem natu-
ralnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamien-
nych, murowanych), kolorystyka kominów i in-
nych elementów na dachu stonowana z kolory-
styką dachu.  

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycz-
nych:  

a) dopuszczających budowę i rozbudowę kubatu-
rowych obiektów budowlanych (z zastrzeżeniem 
pkt. c),  

b) dopuszczających prowadzenie linii napowietrz-
nych energetycznych i telekomunikacyjnych przez 
tereny rezerwatów, tereny leśne i zespoły skał-
kowe,  

c) dopuszczających realizowanie zabudowy zagro-
dowej poza działkami siedliskowymi wyznaczo-
nymi w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego,  

d) związanych z lokalizowaniem obiektów stano-
wiących dominantę oraz obiektów nie nawiązują- 
cych do tradycji lokalnych i cech charakterystycz-
nych dla zabudowy miejscowej,  

e) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, z wy-
jątkiem liniowych inwestycji infrastrukturalnych, 
których z przyczyn technicznych nie można reali-
zować poza podstrefą,  

f) dopuszczających wydobywanie kopalin,  

g) związanych z lokalizowaniem miejsc składowa-
nia i unieszkodliwiania odpadów,  

h) dopuszczających zagospodarowanie rekrea-
cyjno-turystyczne zagrażające właściwemu sta-
nowi gatunków i siedlisk przyrodniczych (z za-
strzeżeniem pkt 3. lit. i)  

3) Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań 
planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szcze-
gólności przewidujących:  

a) lokalizację liniowych inwestycji infrastruktural-
nych o znaczeniu lokalnym lub ich elementów, dla 
których nie istnieją możliwości lokalizacji poza 
Podstrefą,  

b) lokalizację liniowych inwestycji infrastruktural-
nych o znaczeniu ponadlokalnym, których z przy-
czyn technicznych nie można realizować poza 
Podstrefą,  

c) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycz-
nego, takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i ro-
werowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca 
ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspi-
naczkowe, kosze na śmieci itp.,  
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d) lokalizację inwestycji infrastrukturalnych o zna-
czeniu lokalnym,  

e) organizowanie imprez masowych,  

f) zakładanie stawów i hodowlę ryb,  

g) realizację zabudowy zagrodowej na działkach 
siedliskowych wyznaczonych w miejscowych pla-
nach zagospodarowania przestrzennego,  

h) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne 
niezagrażające właściwemu stanowi gatunków i 
siedlisk przyrodniczych.  

i) zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne za-
grażające właściwemu stanowi gatunków i sie-
dlisk przyrodniczych, jeśli nie ma możliwości ich 
zlokalizowania poza Podstrefą, a interes spo-
łeczny przemawia za ich realizacją, jednocześnie 
w rozwiązaniach planistycznych przewidziano 
działania kompensacyjne. 

 

Podstrefa IIB - obszary o 
pośrednich wartościach 
przyrodniczych i krajobrazo-
wych, rejon poszukiwania 
rozwiązań w zakresie har-
monizowania rozwoju ob-
szaru 

 

stanowią go tereny przekształcone w wyniku dzia-
łalności człowieka, o chaotycznym występowaniu 
agrocenoz, obszarów leśnych, zadrzewionych, o 
rozproszonej zabudowie mieszkaniowej i gospo-
darczej. 

W celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń ze-
wnętrznych i wewnętrznych w Podstrefie IIB w 
studiach uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gmin oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego i pla-
nie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa:  

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycz-
nych przewidujących:  

a) realizację nowego budownictwa mieszkalnego, 
zagrodowego, letniskowego oraz rekreacyjnego w 
sposób nawiązujący do tradycji lokalnej: zapew-
niając zachowanie jego charakterystycznych cech 
określonych odpowiednio w ust. 5 pkt. 1 lit. d i e,  

b) dla istniejących obiektów kubaturowych miesz-
kalnych, rekreacyjnych i letniskowych przeznaczo-
nych do rozbudowy i nadbudowy – zapewnienie 
zachowania tradycji lokalnej i cech charaktery-
stycznych określonych w podpunkcie a),  

c) w nowym budownictwie użyteczności publicz-
nej (np. kościoły, szkoły, sklepy, hotele itp.) – za-
pewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech 
charakterystycznych wymienionych w podpunkcie 
a) oraz:  

- dachów dwuspadowych, symetrycznych i wielo-
spadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 
10-45 stopni,  

W ustaleniach studium wyznaczono: 

- obszary M3 istniejącej i projektowanej 
zabudowy w Dobrogoszczycach  

- obszar M4 istniejącej i projektowanej 
zabudowy w Kostkowicach  

 - obszary M4, U1 i US2 istniejącej i 
projektowanej zabudowy w Podlesicach  

- obszar M1 istniejącej i projektowanej 
zabudowy w Lgotce 

- obszar M1, M4 i M5  istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy w Piasecznie 

Obszary M1 wyznaczone w studium to 
obszary z przewagą zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.  Obszary te 
obejmują tereny istniejącej i projekto-
wanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, tworzące największą obsza-
rowo grupę terenów zabudowy w gmi-
nie. Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna jest podstawowym kierunkiem 
rozwoju tych obszarów. Uzupełniająco 
w obszarach tych może być lokalizo-
wana nieuciążliwa zabudowa usługowa, 
nieuciążliwa produkcja i rzemiosło, za-
budowa zagrodowa, agroturystyczna, 
rekreacji indywidualnej oraz tereny i 
obiekty sportu i rekreacji.   

Obszary M3 wyznaczone w studium to 
obszary z przewagą zabudowy zagrodo-
wej. Obszary obejmują zabudowę zwią-
zaną z funkcją rolniczą, w tym zabu-
dowę zagrodową, agroturystyczną oraz 
związaną z obsługą produkcji rolniczej. 
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- wysokości budynku harmonijnie wkomponowa-
nej w teren,  

- horyzontalnego kształtu bryły  

d) w nowym budownictwie gospodarczym i go-
spodarczo - garażowym zapewnienie zachowania 
tradycji lokalnej i cech charakterystycznych takich 
jak:  

- dachy o kącie nachylenia połaci 30-45 stopni, 
minimalny wysięg okapu i wiatrownic poza ścianę 
szczytową nie może być mniejszy niż 60 cm, po-
krycie dachu: dachówką lub materiałami dachów-
kopodobnymi.  

- wysokość budynku – równej jednej kondygnacji,  

- horyzontalny kształt bryły, - prostokątny rzut 
poziomy,  

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu 
(brąz, czerwień, szarość, czarny), elewacje zhar-
monizowane z dachem i z zastosowaniem natu-
ralnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamien-
nych, murowanych), kolorystyka kominów i in-
nych elementów na dachu stonowana z kolory-
styką dachu.  

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycz-
nych:  

a) dopuszczających realizowanie zabudowy 
mieszkaniowej w sposób rozproszony,  

b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infra-
strukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wy- 
łączeniem inwestycji liniowych, których z przy-
czyn technicznych nie można realizować poza 
podstrefą,  

c) dopuszczających wydobycie kopalin na po-
wierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczają-
cej 20.000 m3 /rok.  

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań plani-
stycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczegól-
ności przewidujących:  

a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycz-
nego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i ro-
werowej, motorowej, hippicznej, stałe miejsca 
ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspi-
naczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, 
punkty widokowe i postojowe itp.,  

b) lokalizację parkingów,  

c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycz-
nego (kubaturowych) i obiektów sportowych,  

d) inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokal-
nym,  

e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znacze-

W obszarach tych możliwa jest realiza-
cja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, nieuciążliwej usługowej, nieu-
ciążliwej produkcji i rzemiosła oraz te-
renów i obiektów sportu i rekreacji jako 
funkcji uzupełniającej. W obszarach 
tych zachowuje się z możliwością prze-
kształceń istniejącą zabudowę rekreacji 
indywidualnej. 

Obszary M4 wyznaczone w studium to 
obszary mieszkaniowo – rekreacyjne. 
Obszary te obejmują zespoły  zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy rekreacji indywidualnej. W 
obszarach tych możliwa jest uzupełnia-
jąca lokalizacja zabudowy usługowej 
nieuciążliwej oraz terenów i obiektów 
sportu i rekreacji. Zachowuje się w 
możliwością przekształceń i stniejacą 
zabudowę zagrodową. 

Obszary U1 wyznaczone w studium to 
obszary usługowe.  Obszary te obej-
mują tereny istniejącej i projektowanej 
zabudowy usługowej. Tereny te obej-
mują przede wszystkim budynki uży-
teczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego. W obszarach tych uzupeł-
niająco może być lokalizowana zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
wielorodzinna, nieuciążliwa produkcja i 
rzemiosło oraz tereny sportu i rekreacji. 

Obszar US2 wyznaczony w studium to 
obszar sportowo-rekreacyjny o niskiej 
intensywności zabudowy.  Obszary te 
obejmują istniejące i projektowane te-
reny i obiekty sportu i rekreacji, w tym 
pola biwakowe, trasy narciarskie, par-
kingi obsługujące ruch turystyczny, te-
reny wypoczynku nadwodnego. W ob-
szarach tych zabudowa usługowa może 
być realizowana uzupełniająco, dopusz-
cza się też zachowanie istniejącej zabu-
dowy z możliwością przekształceń. 

Ustalenia studium są zgodne z pla-
nem ochrony 
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niu ponadlokalnym, których z przyczyn technicz-
nych nie można realizować poza Podstrefą,  

f) realizację inwestycji związanych z rolnictwem: 
gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo, pro-
dukcja na rzecz rolnictwa itp.,  

g) realizację budownictwa mieszkaniowego,  

h) realizację zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, 

i) wydobycie kopalin na powierzchni do 2 ha i w 
ilości nie przekraczającej 20.000 m3 /rok,  

j) organizowanie imprez masowych 

 

 

Na podstawie powyższego zestawienia można prognozować, ze realizacja ustaleń studium w obsza-

rach objętych opracowaniem nie będzie stanowiła przeszkody dla realizacji działań ochronnych w 

poszczególnych podstrefach Parku wyznaczonych w planie ochrony. 

Realizacja ustaleń studium nie będzie też związana z: 

- umyślnym zabijaniem dziko występujących zwierząt, niszczeniem ich nor, legowisk, innych schro-

nień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,  

- likwidowaniem i niszczeniem zadrzewień śródpolnych,  

- pozyskiwaniem dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów, 

- wykonywaniem prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

- dokonywaniem zmian stosunków wodnych,  

-  likwidowaniem, zasypywaniem i przekształcaniem zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obsza-

rów wodnobłotnych;  

- wylewaniem gnojowicy, prowadzeniem chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową,  

- utrzymywaniem otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych. 

Ww. ograniczenia obowiązują na terenie parku krajobrazowego, zgodnie z Rozporządzeniem Nr 

18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Orlich 

Gniazd” – 51/1423. Zmiany, które zostały wprowadzone do studium w stosunku do obecnego spo-

sobu użytkowania terenu nie będą miały wpływu na zachowanie ww. ograniczeń, obowiązujących 
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w granicach Parku Krajobrazowego.  

Ustalenia projektu studium dla obszaru objętego opracowaniem nie będą miały wpływu na zacho-

wanie ograniczeń, które zgodnie z przepisami odrębnymi obowiązują w granicach Parku Krajobra-

zowego Orlich Gniazd. 

Projekt studium nie wprowadza żadnych zmian, które mogłyby oddziaływać w sposób niekorzystny 

na przyrodę obszarów chronionych, w tym zarówno na Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, jak rów-

nież na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.  

Biorąc pod uwagę wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne 

oddziaływania na środowisko, które zostały przedstawione w rozdziale 14 i omówione w poszcze-

gólnych podrozdziałach niniejszej prognozy można stwierdzić, ze realizacja ustaleń studium nie 

spowoduje znaczącego oddziaływania na istniejące formy ochrony przyrody, w tym na obszary Na-

tura 2000, rezerwat Góra Zborów oraz na Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, w związku z czym nie 

ma potrzeby podejmowania działań kompensujących. 

Obszary objęte opracowaniem nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obsza-

rów Natura 2000, w tym w szczególności nie będą: 

 pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,  

 wpływać negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,  

 pogarszać integralności obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 

16. Ocena określonych w projekcie studium warunków zago-
spodarowania terenów, wynikających z potrzeb ochrony śro-
dowiska. 

Projekt studium w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochrony 

środowiska. Ustalenia projektu studium uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, zgodnie 

z zasadą zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, nie 

ograniczając możliwości rozwojowych gminy.  
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17. Ocena kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzen-
nego i innych ustaleń zawartych w projekcie studium. 

17.1 Zgodność projektowanego użytkowania i zagospodarowania terenów  z uwarun-

kowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. 

Projekt studium był sporządzany jednocześnie z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Ob-

szar objęty opracowaniem posiada aktualne opracowanie ekofizjograficzne, w którym rozpoznano i 

scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie zbadano uwarunkowania, 

które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz określenie 

ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska i wskazanie obszarów, na 

których ograniczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu jest 

zgodne pod tym względem z opracowaniem ekofizjograficznym.   

17.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania. 

Funkcje, które zostały przypisane w studium poszczególnym obszarom stanowią kontynuację do-

tychczasowej tendencji zagospodarowania terenów gminy. Biorąc pod uwagę niespełna 2% - towy 

w skali gminy wzrost powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę, można stwierdzić, że w 

wyniku realizacji ustaleń studium nie nastąpi zachwianie właściwych proporcji pomiędzy ilością te-

renów zabudowy do terenów otwartych, pełniących funkcje przyrodnicze. 

18. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów po-
wiązanych z projektem studium. 

 

Najważniejszymi dokumentami powiązanymi z projektem studium mają dokumenty o zasięgu re-

gionalnym i lokalnym, w tym: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęty uchwałą nr 

II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.06.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 68 z 

27 lipca 2004 r., poz. 2049) wraz ze Zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woje-

wództwa Śląskiego przyjętą uchwałą nr III/56/1/2010 Semiku Województwa Śląskiego z dnia 

22.09.2010 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 237 z 22 września 2010 r., poz. 3534), 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem per-

spektywy do roku 2018, przyjęty uchwałą nr IV/6/2/201 Sejmiku Województwa Śląskiego z 

dnia 14.03.2011r.,   

 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, przyjęty Uchwałą Nr IV/25/1/2012 
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z dnia 24 sierpnia 2012 roku Sejmiku Województwa Śląskiego, 

 Strategia rozwoju Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020, 

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015”. 

Najważniejszymi dokumentami z uwagi na ich koncentrację wyłącznie na tematyce oddziaływania 

na środowisko, zawierają programy związane bezpośrednio z jego ochroną. Wśród opracowań 

szczebla regionalnego i lokalnego są: 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem per-

spektywy do roku 2018, przyjęty uchwałą nr IV/6/2/201 Sejmiku Województwa Śląskiego z 

dnia 14.03.2011r.,   

 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015”. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego określono cele i kierunki ochrony 

środowiska do 2018 r. 

 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i 

wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 

 Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych i 

racjonalizacja ich wykorzystania 

 Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie skła-

dowania pozostałych odpadów 

 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej na różnych 

poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz 

ponadgatunkowym (ekosystemowym) oraz georóżnorodności 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego i środowiska poprzez 

obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

W „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2012-2015” został okre-

ślony nadrzędny cel polityki ekologicznej powiatu zawierciańskiego:  „Rozwój gospodarczy Powiatu 

przy zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego”. Określone zostały też cele długookre-

sowe do 2019 r.: 

 Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i 

wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł 
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 Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 

 Racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi Powiatu oraz zapobieganie skutkom wez-

brań powodziowych 

 Zachowanie różnorodności biologicznej oraz georóżnorodności  

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

 Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

 Racjonalne wykorzystywanie zasobów glebowych 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego i środowiska po-

przez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

 Ochrona mieszkańców Powiatu Zawierciańskiego przed nadmiernym promieniowaniem elektro-

magnetycznym  

 Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie skła-

dowania pozostałych odpadów. 

Zapisy projektu studium uwzględniają cele ochrony środowiska określone w dokumentach ustano-

wionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, a także regionalnym w tym w 

szczególności cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły.  

W projekcie studium realizowana jest zasada zrównoważonego rozwoju. Projektowane kierunki za-

gospodarowania terenów gminy zapewniają m.in. racjonalne korzystanie z zasobów środowiska 

przyrodniczego z uwzględnieniem zasad jego ochrony. 

19. Przewidywane metody analizy realizacji ustaleń studium. 

W celu kontroli skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym terenu niezbędne jest prowa-

dzenie systemu monitoringu studium i obowiązujących planów miejscowych, zgodnych ze studium.  

Monitoring ten powinien dotyczyć zarówno zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami zawartymi 

w planach miejscowych zgodnych ze studium, jak również potencjalnego wpływu przedsięwzięcia 

na środowisko. Realizacja postanowień dokumentów jakimi są studium i miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego, następuje na skutek wykonania projektu budowlanego, stanowiącego 

podstawę wydania pozwolenia na budowę. Metody i częstotliwości przeprowadzenia analizy reali-

zacji postanowień dokumentu mogą odbywać się wyłącznie w powiązaniu z realizacją zamierzenia 
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inwestycyjnego (w całości lub etapami). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zgodny 

ze studium jest aktem prawa miejscowego, na podstawie którego następuje realizacja zabudowy i 

zagospodarowania terenów. 

Metoda analizy skutków realizacji postanowień projektowanego studium i planów miejscowych spo-

rządzonych zgodnie ze znowelizowanym studium powinna polegać na ocenie przestrzegania  usta-

leń  dotyczących  przeznaczenia  terenu, ładu przestrzennego, warunków kształtowania  zabudowy  

i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz ochrony 

i kształtowania środowiska.  

W zakresie oceny oddziaływań i skuteczności proponowanych rozwiązań planistycznych wskazane 

jest prowadzenie monitoringu stanu środowiska, w tym m.in.: parametrów jakości powietrza, gleb, 

wód podziemnych i zagrożeń akustycznych.  

Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. oraz w celu uniknię-

cia powielania monitorowania w myśl zasady Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu nie-

których planów i programów na środowisko, wpływ ustaleń studium i planów na środowisko przy-

rodnicze w zakresie: jakości poszczególnych elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standar-

dów jakości środowiska, obszarach występowania przekroczeń, występujących zmianach jakości 

elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian kontrolowany będzie w ramach systemu Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane będą corocz-

nie w Raportach o stanie środowiska, wydawanych w formie ogólnodostępnej publikacji, ale źró-

dłami danych w tym zakresie mogą też być: Wojewódzka Baza Danych (prowadzona przez Mar-

szałka Województwa), źródła administracyjne wynikające z obowiązków sprawozdawczych lub za-

pisów ustawowych (decyzje, zezwolenia, pozwolenia) czy badania statystyczne Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Monitoring w zakresie przestrzegania ustaleń  dotyczących  przeznaczenia terenu, ładu przestrzen-

nego, warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania  terenu, zasad obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej oraz ochrony i kształtowania środowiska powinien zawierać kontrolę ta-

kich elementów jak m.in.: 

- stan wyposażenia obszaru w kluczowe dla jakości środowiska elementy infrastruktury – 

sieć wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wielkość rezerw na podstawo-

wych urządzeniach i obiektach inżynierii, 

- monitoring udziału powierzchni biologicznie czynnej - zachowanie odpowiedniego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej w granicach danego terenu i działki – na podstawie doku-

mentacji technicznej, 
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- liczby wydawanych pozwoleń na budowę z funkcjonalnym rozróżnieniem przeznaczenia 

obiektów. 

Okresowe przeglądy zainwestowania  terenów  i  realizacji ustaleń studium powinny być przepro-

wadzane przez organy administracji samorządowej.  

Monitoring skutków realizacji ustaleń studium winien być dokonywany zgodnie z art. 32 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach oceny zmian 

zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dokonywania oceny aktualności studium.  

Oceny te winny być dokonywane przez Wójta Gminy Kroczyce, co najmniej raz w czasie kadencji 

Rady Gminy (nie rzadziej niż raz na 4 lata). Wyniki tych ocen winny być przedstawione Radzie 

Gminy. Określona ustawowo procedura pozwoli przeanalizować i ocenić środowiskowe skutki reali-

zacji studium.   

20. Propozycje działań minimalizujących i zapobiegających w 
odniesieniu do przedstawionych w prognozie potencjalnych 
zagrożeń środowiska związanych z realizacją studium. 
Prace nad prognozą oddziaływania na środowisko były prowadzone równolegle z pracami nad pro-

jektem studium. Wstępna identyfikacja walorów środowiskowych, rozpoznanie potencjalnych pro-

blemów środowiskowych w konfrontacji z założeniami koncepcyjnymi projektu studium pozwoliły 

na określenie ogólnych zaleceń mających na celu zapobieganie i ograniczenie potencjalnych, nega-

tywnych oddziaływań na środowisko. Zalecenia te zostały uwzględnione już w trakcie prac nad pro-

jektem studium.  

W projekcie studium, który jest przedmiotem niniejszej prognozy uwzględniono większość zgłoszo-

nych na wcześniejszym etapie postulatów. Wdrożenie tych postulatów nastąpiło w formie bezpo-

średniej zmiany funkcji poszczególnych terenów lub poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów 

w tekście projektu studium, takich jak np. ograniczenie powierzchni projektowanych terenów zabu-

dowy w rejonach w których wskazano na występowanie cennych siedlisk przyrodniczych lub walory 

krajobrazowe. 

W prognozie oddziaływania na środowisko nie wskazano więc rozwiązań minimalizujących lub eli-

minujących zagrożenia środowiska, które mogą wynikać z realizacji ustaleń studium, gdyż zastoso-

wane rozwiązania były na bieżąco konsultowane. 

Wszystkie rozwiązania zapobiegające lub ograniczające potencjalne negatywne oddziaływania na 

środowisko zostały przedstawione w rozdziale 14 i omówione w poszczególnych podrozdziałach, 

które odnoszą się do ocen w ramach poszczególnych kryteriów.  
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Biorąc pod uwagę zaproponowane w projekcie studium zapisy, przy zachowaniu wymagań zawar-

tych w przepisach odrębnych, nie przewiduje się możliwości wystąpienia istotnych zagrożeń dla 

środowiska w wyniku realizacji jego ustaleń. 

21. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań za-
wartych w projekcie studium. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem określa-

jącym planowane działania zmierzające do uporządkowania zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kroczyce. Studium nie stanowi aktu prawa miejscowego, nie wykazuje zadań inwestycyj-

nych, dla których byłyby możliwe jednoznaczne określenie skutków na środowisko, dlatego też 

trudno jest wyznaczać rozwiązania kompensujące straty środowiskowe. Konkretyzacja ustaleń stu-

dium nastąpi na etapie sporządzania planu miejscowego. Oceniając wpływ realizacji ustaleń stu-

dium na różne elementy środowiska należy zauważyć, że zmiany pozytywne będą istotne i zauwa-

żalne, podczas gdy 

prognozowane zmiany negatywne będą raczej miały niewielką skalę oddziaływania. Dlatego też, 

w tym kontekście, trudno wskazywać rozwiązania alternatywne. 

Studium zawiera spójną koncepcję zagospodarowania przestrzennego całości gminy pozwalającą 

osiągnąć efekt synergii. Wprowadzenie rozwiązań alternatywnych kwestionowałoby całość wizji 

rozwoju obszaru gminy. 

Na etapie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do za-

wartych w projekcie studium, w tym np.: 

- dla obszarów, dla których w ustaleniach projektu studium przyjęto przeznaczenie pod za-

budowę rozwiązaniem alternatywnym może być pozostawienie tych obszarów w dotychcza-

sowym rolniczym użytkowaniu.  

- wariantowaniu podlegały parametry i wskaźniki zagospodarowania poszczególnych stref i 

typów zabudowy takie jak wielkość udziału powierzchni biologicznie czynnych, wysokość i 

intensywność zabudowy. Przyjęte wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu są wynikiem analiz mających na celu wkomponowanie nowej zabudowy w otoczenie 

i krajobraz. 

- rozważano nie dopuszczenie możliwości lokalizacji systemów fotowoltaicznych. Wariant ten 

oznaczałby również rezygnację z korzystnych ekonomicznie dostaw energii odnawialnej. 

Obecne i wzrastające potrzeby energetyczne wymagają zwiększonej produkcji i dostaw 
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energii elektrycznej, w tym głownie „czystej”. W przypadku jej braku trzeba będzie ją uzu-

pełnić konwencjonalną energią, wyprodukowaną poprzez spalanie paliw kopalnych w in-

nych elektrowniach cieplnych, co będzie związane z większym obciążeniem środowiska. 

Przeznaczenie poszczególnych terenów i zasady ich zagospodarowania określone w ustaleniach 

projektu studium są optymalne z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz funkcjo-

nalno-przestrzennych.  
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