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W odpowiedzi na pismo nr : 

 WOOŚ.610.21.2014.MG z dnia 31 marca 2014 r., w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Katowicach odmówił uzgodnienia projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, w zakresie obszarów nr 4.1-4.10 

 WOOŚ.410.132.2014.MG z dnia 31 marca 2014 r., zawierające negatywną opinię do projektu ww. 

zmiany studium  

przedstawia się niniejszy aneks do prognozy oddziaływania na środowisko Projektu II zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, w zakresie obszarów nr 4.1-4.10 , 

zawierający niezbędne uzupełnienia i odpowiedzi na uwagi przedstawione  w ww. pismach.  

 

1. Zakres zmian wprowadzonych do studium, będący przedmiotem analiz. 

Projekt II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce”, w 

zakresie obszarów nr 4.1-4.10 został opracowany w związku z uchwałą  nr 226/XXX/2013  Rady Gminy 

Kroczyce z dnia 27 września 2013 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany fragmentów studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce, (uchwalonego  w dniu 12 

grudnia 2002 r. nr uchwały 8/II/2002 Rady Gminy Kroczyce), obejmującej teren działek nr: 11; 33; 37; 40; 

43; 63; 68; 73 w obrębie geodezyjnym miejscowości Podlesice oraz 352 i 354 Kroczyce Okupne, w granicach 

określonych na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do wyżej wymienionej uchwały. 

Działki objęte opracowaniem zmiany studium tworzą 10 rozproszonych obszarów nie stanowiących zwartego 

kompleksu. W chwili obecnej działki te są nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu ww. 

nieruchomości mogą zostać przekazane gminie Kroczyce, jeżeli w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego będą przeznaczone na cele związane z realizacją inwestycji 

infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i 

kultury fizycznej. 

Gmina Kroczyce przystąpiła do opracowania zmiany studium dla ww. obszarów w celu zmiany ich 

zagospodarowania w kierunku terenów sportu i rekreacji, aby mieć podstawę do przejęcia ww. terenów i 

uchronienia ich przed niekontrolowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu, które mogłoby spowodować 

degradację walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego obszaru. 

Zakres inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy w zakresie edukacji 

publicznej, kultury i kultury fizycznej, którego ujęcie w studium jest wymagane, aby gmina mogła starać się 

o pozyskanie ww. terenów został ujęty w projekcie zmiany studium poprzez wyznaczenie na ww. 10 

obszarach terenów sportu i rekreacji US1, którego funkcją podstawową jest turystyką piesza, konna i 

rowerowa, w tym: szlak turystyczny pieszy, konny i rowerowy, ścieżka dydaktyczna i edukacyjna. 

Uzupełniająco będzie możliwe lokalizowanie miejsc widokowych i koszy na śmieci, a w obszarze nr 4.7 trasy 

wspinaczkowej. 

W obszarach tych wprowadzono zakaz lokalizacji zabudowy, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 



inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 

Zakres inwestycji wprowadzony do ustaleń zmiany studium stanowi minimalny zakres, który uzasadnia 

przeznaczenie tego obszaru pod funkcję sportowo-rekreacyjną, a jest raczej podtrzymaniem istniejącego 

stanu zagospodarowania i użytkowania tych obszarów.  

Aby wyznaczone w studium kierunki zagospodarowania przestrzennego tych obszarów w jak najmniejszy 

możliwy sposób ingerowały w istniejący sposób użytkowania terenu do ustaleń zmiany studium 

wprowadzono także następujące korekty w stosunku do wcześniejszej wersji projektu zmiany studium 

przedstawionej do uzgodnień i zaopiniowania: 

 usunięto zapis o dopuszczeniu trzebieży i cięć pielęgnacyjnych zieleni, zapobiegających ograniczeniu 

możliwości obserwacyjnych,  

 usunięto zapis o możliwości realizacji ścian wspinaczkowych, a trasy wspinaczkowe pozostawiono 

wyłącznie w obszarze 4.7, 

 usunięto zapis o możliwości lokalizacji trwałych miejsc palenia ognisk, 

 usunięto zapis o realizacji urządzeń i obiektów zgodnych z funkcją uzupełniającą w terenie znajdującym 

się poza obszarem ostańców skalnych i jaskiń. 

  

2. Opis oddziaływań skutków planowanych zmian na różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny. 

Ustalenia zmiany studium dla obszaru objętego opracowaniem zostały sformułowane w taki sposób, aby nie 

wywierać negatywnego oddziaływania na elementy cenne przyrodniczo, zlokalizowane na obszarach 

planowanych do zmiany przeznaczenia oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie.  

Dodatkowo – w stosunku do wersji przedstawionej do uzgodnień i opiniowania, do ustaleń zmiany studium 

wprowadzono korektę polegającą na ograniczeniu dopuszczalnych form zagospodarowania turystycznego 

oraz zrezygnowano z dopuszczenia trzebieży i cięć pielęgnacyjnych zieleni. 

Oddziaływanie zapisów zmiany studium na gatunki i siedliska objęte ochroną prawną nie będzie związane z 

bezpośrednim fizycznym zajęciem miejsc występowania i siedlisk chronionych gatunków, ponieważ szlaki 

turystyczne piesze, konne i rowerowe, które mają pełnić funkcję dydaktyczną i edukacyjną z zasady powinny 

być prowadzone w taki sposób, aby wyeksponować walory przyrodnicze obszaru, przez który prowadzą, a nie 

prowadzić do jego degradacji.   

 

3. Opis oddziaływań skutków planowanych zmian na obszary Natura 2000. 

Obszar objęty opracowaniem jest położony w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk PLH240032. 

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 nawapiennych 

murawach 

 6210  - murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallentis) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi stanowiskami 

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) 

Spośród ww. siedlisk w obszarach objętych opracowaniem występują niewielkie powierzchniowo obszary, zajęte 

przez formacje z jałowcem pospolitym oraz murawy kserotermiczne. W rejonie obszaru nr 4.7 występują 

wapienne ściany skalne, jednak w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono występowania w tym miejscu zbiorowisk 

Potentilletalia caulescentis. 

W rejonie południowej części obszaru nr 4.5 możliwe jest występowanie jaskiń nieudostępnionych do zwiedzania. 

Pomiędzy obszarami nr 4.5 i 4.6 były prowadzone działania ochronne przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w ramach programu „Owca+”. Były wykonywane czynne zabiegi mające na celu ochronę siedlisk 

będących przedmiotami ochrony Obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka – w tym w szczególności siedlisk jałowca 

pospolitego i muraw kserotermicznych.  

       Do głównych zagrożeń dla ww. siedlisk należą: 

 dla muraw kserotermicznych: 

o zaniechanie wypasu, które uruchamia naturalną sukcesję. 

o duży ruch turystyczny powodujący ich intensywne wydeptywanie, szczególnie w miejscach 

łatwo dostępnych. 

 dla zarośli jałowca: 

o zaniechanie wypasu, 

o nadmierne ocienienie prowadzi do stopniowego zamierania jałowców. 

 dla zbiorowisk muraw naskalnych: 

o wspinaczka skałkowa. 

W pkt. 2 niniejszego aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko wykazano, że ustalenia projektu 

zmiany studium nie będą źródłem ww. zagrożeń dla siedlisk objętych ochroną. 

Ustalenia zmiany studium nie przewidują możliwości lokalizacji w obszarze objętym opracowaniem zabudowy, 

dróg, parkingów oraz takiego rodzaju zagospodarowania terenu, które przyczyniłoby się do znacznego 

ubytku powierzchni biologicznie czynnych. Rodzaj zagospodarowania dopuszczony w ustaleniach zmiany 

studium nie będzie generował dużego ruchu turystycznego, w tym wspinaczki skałkowej. 

Ustalenia zmiany studium nie będą źródłem oddziaływań mogących:  

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 

wyznaczono obszar Natura 2000 lub  

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skutków ustaleń zmiany studium na cele ochrony obszarów 

Natura 2000, dotyczy to zarówno obszaru ,,Ostoja Kroczycka " jak i całości sieci Natura 2000. 



 

4. Opis oddziaływań skutków planowanych zmian na przebiegające przez te obszary korytarze 

ekologiczne. 

Zgodnie z opracowaniem pt. „Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa . Etap I” Parusel  J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 

2007 CDPGŚ Katowice w obszary nr 4.1-4.8 znajdują się:  

  w obszarze korytarza ekologicznego ssaków kopytnych K/LS-LO/LZ 

  w obszarze korytarza ekologicznego ssaków drapieżnych D/JURA-N 

  poza obszarem korytarza ekologicznego ptaków, 

  poza obszarem korytarza spójności obszarów chronionych. 

Obszary nr 4.9 i 4.10 znajdują się poza obszarem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w ww. 

opracowaniu. 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie jest związana z budową nowych dróg, parkingów czy realizacją 

zabudowy, której usytuowanie spowodowałoby utratę drożności korytarza czy wylesienie znacznego obszaru 

lasu, powodującego fragmentację siedlisk. 

Zagospodarowania terenu  w obszarach objętych zmianą studium nie będzie się wiązało z koniecznością 

grodzenia terenu. Nie powstaną więc żadne bariery ekologiczne utrudniające lub uniemożliwiające 

przemieszczenie się gatunków w rejonie objętym opracowaniem.   

Zakres zmian w zagospodarowaniu terenu zawarty w ustaleniach zmiany studium nie będzie źródłem 

negatywnych oddziaływań na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych ssaków kopytnych i drapieżnych. 

 

5. Opis oddziaływań skutków planowanych zmian na elementy przyrodnicze objęte ochroną w 

ramach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany studium nie są sprzeczne z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego nr 

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

Ustalenia projektu zmiany studium są zgodne z projektem Planu Ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich 

Gniazd.  

Zgodnie z projektem planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd obszary nr 4.1-4.8 są położone 

w granicach podstrefy IB  obszarów atrakcyjnych turystycznie – rejony nagromadzenia walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla obszaru Parku. Zgodnie z zapisami projektu planu 

ochrony PKOG w podstrefie IB  w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 

 

1) Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 

a) ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych, 

b) określenie terenów rolnych z zakazem zabudowy, 

c) utrzymanie i odtworzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 

a) dopuszczających budowę obiektów kubaturowych, w tym także zabudowy zagrodowej, 

b) dopuszczających rozbudowę istniejących obiektów kubaturowych, a także zmiany sposobu użytkowania tych 

obiektów i ich otoczenia w sposób odbiegający od zasad ochrony przyjętych dla tej Podstrefy, 



c) dopuszczających prowadzenie linii napowietrznych energetycznych i telekomunikacyjnych przez tereny rezerwatów, 

tereny leśne i zespoły skałkowe, 

d)związanych z lokalizowaniem nowych dróg publicznych (z zastrzeżeniem pkt. j), 

e)związanych z lokalizowaniem parkingów, z wyłączeniem wskazanych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego obrzeży Podstrefy i bezpośredniego sąsiedztwa istniejących dróg publicznych, 

f) związanych z lokalizowaniem kubaturowych obiektów obsługi ruchu turystycznego, 

g)związanych z lokalizowaniem obiektów sportowych, 

h)związanych z lokalizowaniem obiektów stanowiących dominantę oraz obiektów nie nawiązujących do tradycji 

lokalnych i cech charakterystycznych dla zabudowy miejscowej,  

i) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym, 

j) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu lokalnym lub ich elementów, dla których 

istnieją możliwości lokalizacyjne poza Podstrefą, 

k)dopuszczających wydobywanie kopalin, 

l) dopuszczających organizowanie imprez masowych 

m) związanych z lokalizowaniem miejsc składowania i unieszkodliwiania odpadów, 

n) dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne zagrażające właściwemu stanowi gatunków i siedlisk 

przyrodniczych. 

3) Dopuszcza stosowanie innych rozwiązań planistycznych, niż określone w pkt 1 i 2, w szczególności przewidujących 

lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowerowej, ścieżki dydaktyczne i 

edukacyjne, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinaczkowe, punkty widokowe, postojowe, kosze 

na śmieci. 

 

Wszystkie wymienione wyżej zapisy projektu planu ochrony w żaden sposób nie kolidują z ustaleniami 

projektu zmiany studium.  

Ustalenia projektu zmiany studium nie są sprzeczne z zawartym w projekcie planu ochrony zakazem 

stosowania rozwiązań planistycznych dopuszczających zagospodarowanie rekreacyjno-turystyczne 

zagrażające właściwemu stanowi gatunków i siedlisk przyrodniczych, co wykazano w pkt. 2 niniejszego 

aneksu do prognozy oddziaływania na środowisko. 

  

Ustalenia projektu zmiany studium dopuszczają bardziej ograniczony zakres zagospodarowania turystycznego 

niż zawarty w ustaleniach projektu planu ochrony. Ustalenia zmiany studium  m.in. nie dopuszczają 

możliwości lokalizacji ścian wspinaczkowych, stałych miejsc ogniskowych, punktów postojowych, a trasy 

wspinaczkowe zostały dopuszczone jedynie w obszarze 4.7. 

 

W prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano kierunki rozwoju zagospodarowania 

przestrzennego zawarte w ustaleniach zmiany studium pod kątem możliwości wystąpienia 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, 

 wykorzystywania zasobów środowiska, 



 przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

 emitowania hałasu, 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, ze realizacja ustaleń projektu studium 

miejscowego nie wpłynie negatywnie na poszczególne komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię 

ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny), na ich wzajemne 

powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

Planowane zmiany w studium nie będą powodowały zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących na przedmiotowym obszarze oraz w potencjalnym 

obszarze oddziaływania. 

 

 

 

 

 


