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1. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Przedmiotem prognozy jest projekt II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Kroczyce”, w zakresie obszarów nr 4.1-4.10 w granicach określonych w uchwale 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 dzia-

łek 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.    

Opracowanie tego dokumentu jest niezbędne do realizacji swobody korzystania z własności w zakresie wynika-

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

W celu czytelnego oznaczenia obszarów objętych zmianą studium wprowadzono numerację porządkową po-

szczególnych obszarów – nr 4.1-4.10. Numeracja ta jest uwidoczniona w tekście studium, na rysunkach stu-

dium oraz w części tekstowej i graficznej prognozy. 

Zgodnie z art. 72 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1232) obszary objęte 

opracowaniem posiadają opracowanie ekofizjograficzne, w którym określono aktualny stan środowiska, cechy 

poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemne powiązania.  

Opracowanie zmiany studium jest niezbędne dla prowadzenia polityki przestrzennej gminy, dostosowanej do 

zmieniających się uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, a także uwzględniającej istniejące i postu-

lowane zagospodarowanie terenu.  

Projekt zmiany studium, będący przedmiotem niniejszej prognozy, określa zasady zagospodarowania terenów 

objętych opracowaniem polegające na zmianie funkcji terenów rolniczych obecnie nie użytkowanych i terenów 

lasów. W prognozie przeanalizowano określone w projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, w zakresie 

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

uwarunkowaniami ekofizjograficznymi.  

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony środowiska i ograniczenia lub wyeliminowania negatyw-

nych skutków realizacji ustaleń zmiany studium wprowadzono do treści studium odpowiednie zapisy. Wyniki 

przeprowadzonych analiz i ocen przedstawiono w formie opisowej i graficznej.  

Zapisy studium zapewniają wystarczającą ochronę środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi. Realizacja usta-

leń studium nie spowoduje żadnych skutków negatywnych poza obszarem opracowania oraz poza terenem 
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gminy. Wszystkie istotne propozycje zapisów chroniących środowisko zostały wprowadzone do projektu stu-

dium. Ustalenia studium nie ograniczają możliwości wykorzystania kopalin, nie wiążą się ze zniszczeniem 

obiektów cennych z punktu widzenia ochrony przyrody i wartości kulturowych, nie spowodują także zabloko-

wania istotnych korytarzy ekologicznych.    

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

Natura 2000, dotyczy to zarówno obszaru Natura 2000 Ostoja Kroczycka PLH240032, jak i całości sieci Natura 

2000. 

Zapisy projektu studium uwzględniają niezbędne powiązania z planami i programami nadrzędnymi i równo-

rzędnymi. 

2. Przedmiot prognozy. 

Przedmiotem prognozy jest określenie skutków oddziaływania na środowisko projektu II zmiany studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce, w zakresie obszarów nr 4.1-4.10.  

Projekt zmiany studium opracowano zgodnie 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 kie-

runków 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.    

II zmianą studium objętych zostało 10 obszarów (obszary nr 4.1-4.10) położonych w miejscowościach Podlesi-

ce i Kroczyce Okupne. 

Materiałem wyjściowym do sporządzenia prognozy jest projekt studium, który zawiera część tekstową i gra-

ficzną. 

Administracyjnie Gmina Kroczyce znajduje się w powiecie zawierciańskim w środkowo-wschodniej części wo-

jewództwa śląskiego. Przez Gminę Kroczyce przebiega droga krajowa: DK 78 relacji: Kielce-Szczekociny-

Zawiercie-Siewierz-Tarnowskie Góry-Rybnik-Chałupki (granica państwa) oraz dwie drogi wojewódzkie: w za-

chodniej części Gminy – nr 792 relacji Żarki-Kroczyce i we wschodniej części Gminy – nr 794 relacji Pilica-

Pradła-Koniecpol. Przez północną część gminy przebiega Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) relacji Katowi-

ce-Zawiercie-Włoszczowa-Warszawa. 
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Powierzchnia Gminy wynosi 110,15 km². Gminę Kroczyce zamieszkuje ok. 6300 mieszkańców w 20 sołec-

twach. 

2.1 Podstawa prawna opracowania. 

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

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-

ływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235). Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i 

stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu studium 

został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.411.211.2013.MG 

z dnia 12.12.2013 r. oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu nr NS/NZ/522-

20/KA/13 z dnia 11.12.2013.  

2.2 Materiały i metody wykorzystane do wykonywania opracowania. 

Opracowanie wykonano w oparciu o analizę materiałów kartograficznych w różnych skalach oraz dostępnych 

artykułów naukowych, prac monograficznych i studialnych oraz materiałów planistycznych. Przeprowadzono 

rozpoznanie terenowe całego obszaru opracowania z oceną stanu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

zachowanej flory i powierzchni terenu. Podczas badań terenowych zwrócono szczególną uwagę na zmiany 

zachodzące w środowisku pod wpływem działalności człowieka. Sprawdzono zgodność studium z nadrzędnymi 

i równoległymi planami i programami z zakresu ochrony środowiska. 

2.3 Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego terenów określone w projekcie zmiany 

studium. 

Ustalenia projektu zmiany studium zawarto w części tekstowej i na załączniku graficznym. Kierunki zmian w 

przeznaczeniu obszarów objętych opracowaniem określono następująco: 

Tereny sportu i rekreacji – US1 

Obszar obejmuje teren wskazany do lokalizacji urządzeń sportu i rekreacji, bez zabudowy.  

 Funkcja podstawowa  - teren sportu i rekreacji związany z turystyką pieszą, konną i rowerową, w tym: 

szlak turystyczny pieszy, konny i rowerowy, ścieżka dydaktyczna i edukacyjna. 

 Funkcja uzupełniająca - urządzenia obsługi ruchu turystycznego takie jak:  trasy wspinaczkowe w ob-

szarze 4.7, miejsce widokowe, kosze na śmieci,  

Kierunki zagospodarowania: 
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 zakaz lokalizacji zabudowy, 

 zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, 

 teren biologicznie czynny musi stanowić minimum 0,95 powierzchni terenu,  

 zakaz realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjąt-

kiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 

 granice obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne oznaczono na rysunku studium, 

 w ustaleniach planu miejscowego sporządzanego dla tego obszaru należy umieścić ustalenia dotyczące  

przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenu:  

o określonych w Rozporządzeniu nr 18/06 Wojewody Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2006 r. w 

sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, 

o wynikających z położenia w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja 

Kroczycka PLH240032, 

o wynikających z położenia w strefie obserwacji archeologicznej OW1, w której  dopuszcza się 

zagospodarowanie terenu zgodne z funkcją podstawową i uzupełniającą w sposób nie po-

wodujący degradacji wartości naukowej i kulturowej zabytków archeologicznych,  

 

 

Zasady obsługi  infrastrukturą techniczną: 

 dopuszcza się wyposażenie terenu w sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia w wykona-

niu ziemnym kablowym oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,  

 

Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg i ulic, znajdujących się poza obszarem US1,  

 zakaz lokalizacji parkingu w granicach obszaru. 

3. Dotychczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania 
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oraz użytkowania terenu.  

3.1  Opis dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i jego obecnego przeznaczenia. 

Aktualny stan przeznaczenia terenów objętych opracowaniem określa: 

-  dla obszarów nr 4.1-4.8 - uchwała nr 44/V/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 09 marca 2007 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Podlesice w gminie Kroczyce 

- dla obszarów nr 4.9-4.10 - uchwała nr  78/IX/2007 Rady Gminy Kroczyce z dnia 11 czerwca 2007 r. w spra-

wie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kroczyce I w gminie Kroczyce. 

 

Obszary nr 4.1-4.8 obejmują rozproszone działki położone w miejscowości Podlesice ,  w rejonie Góry Sulmów 

i Wilczy Kamień. W granicach każdego z tych obszarów znajdują się grunty rolne obecnie nieużytkowane i lasy. 

Obszary 4.5, 4.6 i 4.8 są położone w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej. Zgodnie z obowiązującym planem obsza-

ry  nr 4.1, 4.2, 4.4, 4.6 są położone są w granicach terenu leśnego, w których obowiązuje: 

-  zakaz realizacji zabudowy i ochrona elementów przyrodniczych takich jak : 

- Jaskinia Żabia, Jaskinia Zawał. W obszarze tym ustalono skrajne ograniczenie możliwości penetracji 

(szczególnie w okresie zimowania nietoperzy), zabezpieczenie namulisk przed eksploatacją i rozkopy-

waniem, 

- Skała Sulmów, Skałka Apteka, o unikalnych wartościach krajobrazowych, posiadające unikalne 

schroniska i jaskinie. W obszarze tym  ustalono zabezpieczenie przed zacienianiem, zapobieganie 

spontanicznemu zarastaniu przez drzewa lub krzewy oraz zapobieganie przed dewastowaniem w wy-

niku uprawiania sportu wspinaczkowego. 

Obszary 4.3, 4.5, 4.7, 4.8 są położone częściowo w granicach ww. terenu leśnego i w granicach terenów zie-

leni – polan i łąk, w których dopuszczalne jest prowadzenie gospodarki rolnej i zalesianie. W obszarze tym 

ustalono ochronę elementów przyrodniczych oznaczonych takich jak Jaskinia Sulmowa poprzez skrajne ograni-

czenie możliwości penetracji (szczególnie w okresie zimowania nietoperzy) oraz zabezpieczenie namulisk przed 

eksploatacją i rozkopywaniem. Dla  ostańców skalnych: takich jak Skałka Wilczy Kamień w zespole Sulmów o 

unikalnych wartościach krajobrazowych, posiadające unikalne schroniska i bardzo ciekawe jaskinie ustalono  - 

zabezpieczenie przed zacienianiem, zapobieganie spontanicznemu zarastaniu przez drzewa lub krzewy, zapo-

bieganie przed dewastowaniem w wyniku uprawiania sportu wspinaczkowego.  
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Obszary nr 4.9-4.10 są położone w miejscowości Kroczyce Okupne, u podnóża Góry Zborów, w sąsiedztwie 

drogi wojewódzkiej relacji Żarki-Kroczyce. W granicach tych obszarów znajdują się grunty rolne obecnie nie-

użytkowane. Zgodnie z obowiązującym planem obszary te położone są w granicach otwartych terenów zieleni, 

w których obowiązuje zachowanie terenów wolnych od zabudowy i ochrona walorów widokowych z drogi 

wojewódzkiej, w tym zapobieganie działaniom ograniczającym możliwości obserwacyjne (cięcia pielęgnacyjne 

zieleni przydrożnej).
 

3.2  Zabytki i pomniki przyrody. 

W obszarach objętych opracowaniem nie stwierdzono występowania pomników przyrody znajdujących się w 

rejestrze prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ani drzew godnych objęcia ochro-

ną prawną. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obiekty zabytkowe.  

4. Stan i zasoby środowiska. 

4.1 Rzeźba terenu - rys geomorfologiczny. 

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

gionu 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" - szerokie, zapiaszczone, płaskodenne doliny 

o odwodnieniu okresowym. Doliny te najczęściej mają założenia tektoniczne. Powodują one widoczne na ma-

pach rozbicie obszaru Gminy na mniejsze części.  

W obszarach wododzielnych Płaskowzgórza (440-460 m n.p.m.) zachowały się wyraźne spłaszczenia, z których 

sterczą malownicze skalne ostańce zbudowane z wapieni skalistych jury górnej. Należy do nich Góra Zborów. 

Masywne ostańce są podziurawione jaskiniami. Najwyżej wzniesione partie wysoczyzn znajdują się w zachod-

niej części Gminy, gdzie w budowie geologicznej dominują wapienie skaliste. W obrębie tych poziomów Pła-

skowzgórza Częstochowskiego występują nagromadzenia zapadlisk krasowych wypełnionych utworami zwie-

trzelinowymi i piaskami kwarcowymi.  

Osobliwością Płaskowzgórza Częstochowskiego są zarówno pojedyncze formy skalne, jak i całe ich zespoły, jak 

np. zespół Skał Podlesickich, w rejonie których znajdują się obszary objęte opracowaniem.  
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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 bezodpływowych, co spowodowane jest łatwym 

wchłanianiem wody przez zalegające najczęściej na powierzchni piaski luźne i następnie migracją jej w spęka-

ne podłoże. Woda migrując w dół do poziomów wodonośnych porywa za sobą luźne osady piaszczyste wypeł-

niające szczeliny i formy krasowe, powodując zapadanie powierzchni.  

4.2 Gleby. 

W strukturze gruntów gminy przeważają użytki rolne. Użytki rolne na terenie gminy stanowią prawie 60% 

ogólnej powierzchni, z czego grunty orne zajmują około 88%. Gmina Kroczyce charakteryzuje się przeciętnymi 

warunkami glebowymi w aspekcie przydatności rolniczej. Najkorzystniejsze warunki glebowe, do prowadzenia 

działalności rolniczej, występują w północnej części gminy w okolicach miejscowości Dobrogoszczyce, Dzibice, 

Browarek i Biała Błotna. Dość powszechnie występują tam gleby klas bonitacyjnych I - III. Na pozostałych 

terenach gminy jakość gleb jest niższa.  

W obszarze objętym opracowaniem występują przeważnie gleby klas V i VI.  

Na terenach zbudowanych z glin pylastych, piasków i żwirów glacjalnych na suchym podłożu wykształciły się 

gleby bielicowe i pseudobielicowe. Zwarte ich płaty występują niemal na całym obszarze gminy. Nieznaczne 

powierzchnie zajmują czarne ziemie zdegradowane. Wykształciły się one w miejscach obniżeń z płytkim po-

ziomem wód gruntowych i pod lasami, na utworach piaszczysto - gliniastych. Występują one zwartymi płatami 

pod użytkami zielonymi, w miejscach o podwyższonym zawilgoceniu oraz w obrębie wilgotnych den dolinnych. 

W dolinach rzek występują typowe dla dolin rzecznych mady. Na terenie gminy występują także gleby pocho-

dzenia organicznego: mułowo - torfowe i torfowe, które występują na płaskich powierzchniach den dolinnych, 

często w ujściowych odcinkach dolin.  

Zjawisko zanieczyszczenia gleb na terenie gminy Kroczyce może odnosić się głównie do obecności metali cięż-

kich (kadm, ołów, nikiel, miedź, cynk) i ropopochodnych. Zanieczyszczenia te występują przede wszystkim w 

sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów oraz wokół dzikich wysypisk odpadów. Na terenach rolni-

czych mogą występować zanieczyszczenia chemicznymi środkami do produkcji rolnej w wyniku ich niewłaści-

wego stosowania. 

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

ków rolnych. 
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4.3 Warunki geologiczne i geotechniczne. 

Zdarzenia istotne dla współczesnej budowy geologicznej obszaru Gminy Kroczyce mają miejsce już w czasie 

fałdowań waryscyjskich (hercyńskich). Fałdowania te spowodowały wypiętrzenie całego obszaru i poddanie go 

erozji i denudacji. Procesy te, trwające jeszcze na początku triasu dolnego, powodują całkowite usunięcie 

utworów dewonu, karbonu i permu i odsłonięcie osadów syluru. Ukształtowała się wówczas nierówna po-

wierzchnia paleozoiczna. Utwory paleozoiczne są znane na obszarze Gminy Kroczyce i w jej otoczeniu w wier-

ceniach geologicznych.  

Z końcem triasu dolnego na nierówną powierzchnię paleozoiczną wkroczyło morze. Dolomityczne osady zwią-

zane z tą transgresją odkładane były jeszcze w triasie środkowym. Do końca triasu obszar na przemian stawał 

się zbiornikiem wodnym lub poddawany był denudacji. Podobne warunki występowały jeszcze przez okres jury 

dolnej i częściowo środkowej. Pod koniec jury środkowej następuje dłuższa transgresja morska, która powodu-

je powstanie niegłębokiego (100-150 m) zbiornika morskiego. Morze to trwa na obszarze dzisiejszej Gminy 

Kroczyce do końca jury. W zbiorniku tym osadzają się miąższe serie węglanowe jury górnej. W otworach geo-

logicznych wykonanych na terenie Gminy utwory jurajskie zostały przewiercone tylko w Lgocie Murowanej 

(180 m), natomiast na pozostałym obszarze Gminy przy głębokości otworów sięgającej 180 m nie zostały one 

przewiercone. Serię tą kończy warstwa wapieni marglistych z przeławiceniami margli oksfordu dolnego i środ-

kowego.  

W jurze górnej (oksford) osadzone zostają utwory węglanowe. Serię rozpoczynają wapienie ławicowe warstw 

zawodziańskich. Kolejną serią są wapienie skaliste, które w zachodniej części obszaru budują największe 

wzniesienia, tworząc charakterystyczne pasma wzgórz skałkowych.  

Z końcem jury, w związku z trwającymi ruchami górotwórczymi, morze wycofuje się i następuje okres ponow-

nej erozji i denudacji odłożonych utworów. Dopiero pod koniec kredy dolnej (w albie) następuje ponowna 

transgresja morska trwająca do końca kredy.  

Z końcem kredy morze stopniowo ustępuje w związku z nasilającymi się ruchami alpejskimi. Na wynurzonym 

lądzie rozpoczyna się okres intensywnego wietrzenia w gorącym i wilgotnym klimacie (ze znacznym udziałem 

procesów krasowych). Skrasowieniu ulega podłoże, a powstałe formy krasowe (zagłębienia i jaskinie) wypeł-

niają się piaskami, mułkami, iłami i glinami zwietrzelinowymi.  

W pliocenie, w wyniku intensywnej erozji znaczna część zwietrzelin zostaje usunięta. W wyniku tego odsłania 

się skaliste skrasowiałe podłoże, a w zagłębieniach krasowych pozostają nagromadzenia piasków formierskich.  

Intensywna działalność tektoniczna w trzeciorzędzie związana z orogenezą alpejską powoduje przebudowanie 
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dotychczasowej struktury geologicznej obszaru i ukształtowanie założeń do dalszego jego rozwoju. Zaczyna 

kształtować się monoklinalna struktura Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, na której wschodnim krańcu znajduje się 

obszar gminy. Powoduje to, iż odłożone dotychczas utwory jurajskie i kredowe pochylają się ku północo-

wschodowi i wschodowi w kierunku synklinalnego ugięcia Niecki Nidziańskiej.  

Dalszy rozwój obszaru odbywał się już w warunkach zmieniającego się klimatu w plejstocenie. W czasie zlo-

dowaceń lądolód zlodowacenia sanu wkroczył na obszar od strony wschodniej i prawdopodobnie jęzorem 

wszedł w dolinę Białki docierając aż do Kroczyc i osiągając wysokość 320 m n.p.m. Pozostały obszar był wolny 

od lodu. Wypływające z lądolodu wody spowodowały zasypanie części niezlodowaconej do znacznej wysoko-

ści. Część tych osadów została usunięta w czasie interglacjału wielkiego.  

Kolejny lądolód, zlodowacenia odry, zatrzymał się w okolicy Lelowa a na obszarze Gminy Kroczyce zachodziła 

akumulacja wietrzeniowych osadów stokowych i osadów rzecznych w dolinach.  

Dalszy rozwój budowy geologicznej i rzeźby związany jest z rzeźbotwórczą działalnością człowieka. W wyniku 

tej działalności tworzone są wyrobiska po eksploatacji surowców, nasypy i wkopy drogowe i kolejowe, po-

wierzchnie zrównań pod budownictwo kubaturowe. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują zjawiska osuwiskowe.             

4.4 Kopaliny. 

Na terenie gminy udokumentowane jest złoże piasków i żwirów w Kroczycach oraz trzy złoża piasków formier-

skich w Kroczycach, Siemięrzycach i Gołuchowicach. Są to złoża trzeciorzędowych piasków kwarcowych wy-

pełniające leje krasowe w obrębie wierzchowin. Zasoby bilansowe tych złóż wynoszą łącznie 890 tys. Mg. 

W obszarze objętym opracowaniem ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują udokumentowane złoża 

kopalin. 

4.5 Krajobraz. 

Gmina Kroczyce charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi na całym swoim obszarze, które po-

winny być zachowane. Do walorów krajobrazowych Kroczyc należą niewątpliwie wartościowe krajobrazy 

wzgórz i wychodni skałek, często porośnięte lasami, zbiorowiska leśne, punkty i drogi widokowe. Najcenniejsze 

powierzchnie zostały włączone do Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”.  

Obszary objęte opracowaniem odznaczają się wysokimi walorami krajobrazowymi. Obszary te znajdują się w 

granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 
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Krajobraz gminy został zmieniony w wyniku działań człowieka i obecnie można mówić jedynie o krajobrazach 

semi-naturalnych lub kulturowych. W krajobrazie tym do niedawna dominowały pola uprawne. Obecnie na 

znacznych powierzchniach dawnych pól występują odłogi.  

Zachowaniu walorów krajobrazowych gminy sprzyja wiejski charakter części osadnictwa. 

4.6 Istotne cechy klimatu. 

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

sień Płaskowyżu Częstochowskiego. Sprawia ono, iż obszar Gminy znajduje się w cieniu opadowym tych wy-

niesień. 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 desz-

czów nawalnych i katastrofalnych burz gradowych wywoływanych latem przez masy powietrza docierające nad 

obszar Polski znad 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). Położenie Gminy w środko-

wym pasie południkowym Polski sprawia, że docierają tu masy powietrza wilgotnego znad Atlantyku i masy 

suchego powietrza kontynentalnego ze wschodu. Ścieranie się tych mas powietrza powoduje przejściowość 

klimatu w regionie, wyrażającą się dużą zmiennością warunków 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, 
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 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, śred-

nio przez 65% dni w roku.  

Opady atmosferyczne w porównaniu z innymi elementami pogody, cechuje duża zmienność, zarówno w czasie 

jak i w przestrzeni. Obserwuje się duże różnice pomiędzy miesięcznymi i rocznymi sumami opadów w poszcze-

gólnych 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 większym od 10,0 mm średnia roczna liczba dni z opa-

dem waha się 15-16 dni. 

Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i stanu sanitarnego powietrza (prze-

mieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku napływu głównych mas powietrza. Położona najbliżej 

Gminy Kroczyce stacja meteorologiczna posiadająca dane anemometryczne reprezentatywne dla regionu znaj-

duje się w Częstochowie. Z danych IMiGW za lata 1961-1997 wynika, 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 cisze. Zwraca uwagę bardzo mała częstość cisz. 

Średnia roczna liczba godzin usłonecznienia na obszarze Gminy wynosi od 1350 do 1500; odpowiednio w okre-

sie wegetacyjnym (od kwietnia do września) w granicach od 1000 do 1100 godzin (Woś, 1999). 

4.7 Zanieczyszczenie powietrza. 

Aktualny stan jakości powietrza (tło) określany jest jako stężenie uśrednione dla roku dla tych substancji, dla 

których w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych sub-

stancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1031)  wyznaczone są dopuszczalne poziomy stężeń w powie-

trzu.   

Stan jakości powietrza strefy śląskiej dla powiatu zawierciańskiego, określony przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Katowicach w piśmie nr DCM.7016.21.57.2011 z dnia 12 października 2011 r., przed-

stawia się następująco:  

Tab. nr 1.  Dopuszczalne poziomy substancji i ich tło.  
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Średnioroczne stężenia za 2010 rok (µg/m³)  

Nazwa substancji 

(numer CAS ) a) 

Dopusz-

czalny 

poziom 

substancji 

w powie-

trzu 

(µg/m³) 

(okres 

uśrednia-

nia wyni-

ków po-

miarów - 

rok kalen-

darzowy) 

 

Zawiercie ul. 

Skłodowskiej 

Curie 

Tło substancji 

(µg/m³) 

Na podstawie 

modelowania* 

 

Zawiercie  

Tło substancji 

(µg/m³) 

Na podstawie 

modelowania* 

 

Irządze 

Tło substancji 

(µg/m³) 

Na podstawie 

modelowania* 

 

Żarnowiec 

Tło substancji 

(µg/m³) 

Na podstawie 

modelowania* 

Pył zawieszony PM10 40 c) 44 48 32 32 

Dwutlenek siarki SO2 

(w kryterium ochrony 

roślin) 

20 e) - 

 

20 

 

12 

 

11 

Dwutlenek azotu NO2 

(10102-44-0) 
40 c) - 

13 9 9 

Ołów  Pb 

(7439-92-1) 

0,5 c) - 

0,052 0,036 0,038 

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

  

Objaśnienia: 

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

c) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
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e) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

 

* wartości uzyskane na podstawie modelowania - opracowanie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 

w Katowicach „Aktualizacja dla lat 2005 - 2007 oceny zanieczyszczenia powietrza w województwie śląskim w 

oparciu o modelowanie matematyczne ze szczególnym uwzględnieniem wpływu różnych źródeł emisji 

i zastosowanych parametrów do obliczeń dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10, ben-

zenu, ołowiu i tlenku węgla oraz arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu za 2007 rok”. 

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

wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń poza stężeniem pyłu PM10 nie są przekroczone. Główną przy-

czyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków a w okresie letnim bliskość drogi o intensywnym ruchem pojazdów. 

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

runkach pogodowych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń zanieczyszczeń. 

Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okre-

sem grzewczym). Spala się także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady komunalne, które mogą 

być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. 

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

ry gazowej. 

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

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

rejonie drogi wojewódzki Kroczyce - Żarki. Uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń z komunikacji nasila-

ją się zwłaszcza w okresie letnim, z uwagi na obecność turystów. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i 

dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosfe-

rycznego 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. 

4.8 Hałas. 

Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu dotyczy przede wszystkim rejonów występowania 
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działalności produkcyjnej i usługowej oraz dróg o dużym nasileniu ruchu.  

Jednym ze źródeł hałasu na terenie gminy jest droga krajowa DK 78,  która zapewnia sprawną komunikację w 

gminie i jest podstawą dla ruchu tranzytowego , droga ta przebiega jednak w oddaleniu od obszarów objętych 

opracowaniem.  

Przez północną część gminy Kroczyce przebiega Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) relacji Katowice - Za-

wiercie - Włoszczowa - Warszawa. Brak zabudowy mieszkaniowej na większości terenów położonych wzdłuż 

magistrali i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, minimalizuje negatywne skutki hałasu pochodzącego z taboru 

kolejowego. Z uwagi na przebieg linii w odległości ok. 2 km od obszaru objętego opracowaniem, kolej również 

nie stanowi istotnego źródła hałasu dla przedmiotowego obszaru.  

Ze względu na niezbyt intensywny charakter gospodarki rolnej prowadzonej w rejonie obszaru objętego opra-

cowaniem maszyny rolnicze wykorzystywane do uprawy ziemi stanowią  mało znaczące źródło hałasu.   

4.9 Wody podziemne. 

Gmina Kroczyce zgodnie z regionalizacją hydrogeologiczną Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zapropo-

nowaną przez Kleczkowskiego (1990 r.) znajduje się w obrębie jednostki prowincji hydrogeologicznej górsko 

wyżynnej Monokliny Krakowsko - Śląskiej (MK-S). Gmina prawie w całości leży na GZWP Nr 326 Częstochowa 

(Wschód). Zbiornik ten nie obejmuje jedynie niedużej, wschodniej części gminy w rejonie Lasów Pradelskich. 

Jest to zbiornik jurajski o powierzchni 3 257 km2. Rozciąga się od okolic Wielunia po północne obrzeża Krako-

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

ryzuje się niskim stopniem naturalnej odporności na zanieczyszczenia. Jest to cecha większości szczelinowo - 

krasowych zbiorników Monokliny Krakowsko - Śląskiej o dużych zdolnościach infiltracyjnych i przeważnie sła-

bym naturalnym zabezpieczeniu przed infiltracja z powierzchni ziemi. 

W rejonie obszarów objętych opracowaniem 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 chemiczny 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 podziemnych,  
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- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wy-

mienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),  

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 

stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

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. 2012 poz. 145  z późn. 

zm.) badania i oceny stanu wód podziemnych dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. 

Ustawa Prawo wodne zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i ocen stanu 

wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.  

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 zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód 

podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. 

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie miejscowości 

Kroczyce nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w ramach sieci krajowej.  Woda badana w punkcie 

pomiarowym sieci krajowego monitoringu diagnostycznego stanu wód podziemnych w 2012 r. zlokalizowanym 

na terenie miejscowości Pilica, Lgota Błotna i Kotowice  została zaliczona do III klasy jakości. 

4.10 Wody powierzchniowe. 

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

jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wisły.  

Wody powierzchniowe na terenie gminy Kroczyce reprezentowane są głównie przez Krztynię, Białkę zwaną 

niekiedy Białką Błotną oraz niewielkie dopływy. Prawie cały obszar gminy odwadniany jest przez Krztynię (le-

wostronny dopływ Pilicy) oraz jej dopływy: Białkę  i Żebrówkę. Natomiast niewielki obszar położony w północ-

no - zachodniej części gminy odwadniany jest przez inny dopływ Pilicy tj. Białkę Lelowską.  

Krztynia jest lewym dopływem Pilicy o długości 24,8 km (w tym połowa tej długości przepływa przez teren 
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gminy Kroczyce) i powierzchni zlewni obejmującej 394 km2. Wypływa na wysokości 337 m n.p.m. na terenie 

gminy w okolicach Siamoszyc. Następnie rzeka ta przepływa przez Przyłubsko, Hutę Szklaną, Pradła, po czym 

płynie wzdłuż drogi krajowej nr 78 i wpływa na teren gminy Irządze. Do Pilicy wpływa na północnych obrze-

żach Szczekocin. 

Obszary objęte opracowaniem znajdują się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią. 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej (dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej) pla-

nowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Zgodnie z ustawą z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145  z późn. zm.) w chwili obecnej na obszarze Polski wy-

znaczonych jest 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej 

i Ücker. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami. Plany te powinny zostać 

uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji prze-

strzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, czy w wojewódzkich planach zagospoda-

rowania przestrzennego. 

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 gospo-

darowania wodami stanowi jednolity instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Euro-

pejskiej. 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 spra-

wozdawczy 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-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzch-

niowych 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 uwa-

gę 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-
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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 ekologiczne-

go, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 

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

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w granicach JCWP PLRW200072541449 Krztynia do Białki.  Jest to 

naturalna część wód w dobrym stanie zagrożona nieosiągnięciem określonych dla niej celów środowiskowych.  

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

niowych.  

W 2006 r. na terenie gminy badano wody powierzchniowe Białki w punkcie o nazwie Białka  

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 środowiskiem życia ryb 

w warunkach naturalnych. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wody Białki w 2006 roku 

nie należały do zanieczyszczonych lub zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

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

dzenia 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). Wa-

runki rozporządzenie przekroczyły następujące wskaźniki: azot amonowy, 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 prowadzony monitoring. 

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. wykazały zły stan wód.   

4.11 Rośliny i zwierzęta, struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna.  

Na obszarze Gminy Kroczyce dominuje gospodarczy las sosnowy, a podszyt lasu stanowią: trzmielina zwyczaj-

na Evonymus europaea, dziki bez czarny Sambucus nigra i malina właściwa Rubus idaeus. Głównym składni-

kiem runa są: bluszcz pospolity Hadera helix, przytulia leśna Galium sihaticum, narecznica samcza Dyopteris 

filix mas, kopytnik pospolity Asarum europaeum i bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea. 

Do roślin zielnych i krzewinek tworzących runo leśne obszaru badań należą także: borówka brusznica Vacci-
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nium vitis idaea, borówka czarna Vaccinium myrtillus, malina właściwa Rubus idaeus, wrzos zwyczajny Calluna 

vulgaris. 

W rejonie obszarów nr 4.1-4.8 objętych opracowaniem przeważają bory sosnowe, wśród których dominuje bór 

świeży. Na północ od obszarów nr 4.9-4.1- występuję rezerwat Góra Zborów. Jest to rezerwat przyrody nie-

ożywionej, którego powierzchnia wynosi 45 ha. Rezerwat obejmuje dwa najbardziej skaliste wzgórza. Są to 

Góra Zborów i Kołoczek, gdzie występują interesujące formy skalne: iglice, turnie oraz zwietrzenia krasowe w 

postaci grot, jaskiń i zapadlisk. Z geobotanicznego punktu widzenia występują tu dwa interesujące gatunki 

roślin o charakterze kserotermicznym. W szczytowej partii Kołoczka rośnie goździk siny (roślina alpejska), a na 

południowych stokach Góry Zborów - mącznica lekarska.  

Wapienne skały, które występują w sąsiedztwie obszarów 4.1-4.8 objętych opracowaniem, porastają rośliny, 

które podkreślają specyficzny charakter tej krainy. Z roślin takich można wymienić: rojnika pospolitego Sempe-

rvivum soboliferum, macierzankę wczesną Thymus praecox, rozchodnika ostrego Sedum acre, dziewannę 

firletkową Verbascum lychnitis czy kruszczyka rdzawoczerwonego Epipactis atropurpurea. Z roślin zarodniko-

wych zasiedlających gleby litogeniczne i rędziny inicjalne na tym terenie wymienić można: zanokcicę skalną 

Asplenium trichomanes i paprotkę zwyczajną Pylopodium vulgare.  

Zbiorowiska wielogatunkowych zarośli (Pruno-Crataegetum) - najczęstsze postacie mieszczą się w ramach 

wielogatunkowych zbiorowisk z udziałem tarniny, głogu, leszczyny, grabu oraz szeregu innych gatunków le-

śnych, zarówno drzewiastych jak i zielnych. Są one rozrzucone na terenie gminy i najczęściej zajmują połu-

dniowe zbocza i szczytowe partie terenu. Kompleksy te stanowią bardzo dobre siedlisko dla fauny. 

Zadrzewienia śródpolne, zwane remizami, są charakterystycznym elementem tradycyjnej agrocenozy. Są to 

małe fragmenty leśne widoczne pomiędzy użytkami rolnymi, które mogą być pozostałościami po większych 

kompleksach leśnych (zwłaszcza grądach) lub mogą powstać wtórnie na drodze naturalnej sukcesji na mie-

dzach lub w miejscach, na których niegdyś istniał las grądowy. Mogą tworzyć zadrzewienia kępowe lub po-

wierzchniowe (tzw. wyspy leśne), względnie rzędowe (np. wzdłuż dróg). 

Obszary objęte opracowaniem od dłuższego czasu poddawane są silnej antropopresji, głównie przez grupy 

uprawiające wspinaczkę skałkową i turystów pieszych. Roślinność zarówno naskalna, jak i porastająca podnóża 

skały została mocno przekształcona i zdominowana przez rośliny nitrofilne i inne gatunki ruderalne. 

Obszar objęty opracowaniem stanowi przykład szaty roślinnej typowej dla obszaru występowania (Jura Kra-

kowsko-Częstochowska) jednak znacznie zdegradowanej w wyniku działania antropopresji. Naturalna roślin-

ność leśna ograniczona jest w tej chwili do niewielkich wysp leśnych porastających mniejsze wzgórza ostańco-

we, większe kompleksy zastąpiono monokulturami sosnowymi. Murawy kserotermiczne jako zbiorowiska pół-
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naturalne wymagające użytkowania w formie niezbyt intensywnego koszenia lub wypasu zarastają obecnie 

gatunkami drzewiastymi i krzewami.  

Cenniejsze przyrodniczo murawy zostały na analizowanym obszarze silnie zdegradowane poprzez mechaniczne 

niszczenie ich płatów w wyniku penetracji skały przez wspinaczy skałkowych i turystów, a ich zubożałe flory-

stycznie fitocenozy ograniczone są do miejsc najtrudniej dostępnych bądź nieatrakcyjnych widokowo. Wyżej 

wymienione aspekty obecnego stanu zachowania szaty roślinnej tego terenu negatywnie wpływają na bioróż-

norodność. Zaburzona równowaga biologiczna występujących na tym obszarze fitocenoz prowadzi zarówno do 

dominacji najlepiej przystosowanych gatunków, a tym samym zubożenia składu gatunkowego, jak również do 

pojawiania się gatunków obcych i ruderalnych, często stanowiących zagrożenie dla rodzimej flory. 

Termin obserwacji w terenie uniemożliwił pełną ocenę składu bytującej na danym terenie fauny, jednak bli-

skość pól uprawnych, użytków zielonych, kompleksu leśnego pozwala wstępnie określić, bytowania jakiej fauny 

należy spodziewać się na analizowanym terenie na podstawie danych ekofizjograficznych opracowanych dla 

całej gminy. Zatem w otoczeniu ostańca odnotować można  obecność takich gatunków ssaków jak: (Capreolus 

capreolus), dzik (Sus scrofa), kuna domowa (Martes foina), kuna leśna (Martes martes), łasica (Mustela niva-

lis), tchórz (Mustela putorius), lis (Vulpes vulpes), badylarka (Micromys minutus), mysz leśna (Apodemus flavi-

collis), mysz polna (Apodemus agrarius), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), wiewiórka (Sciurus vulgaris), 

nornica ruda (Clethrionomys glareolus), nornik zwyczajny (Microtus arvalis), zając szarak (Lepus europaeus), 

jeż wschodni (Erinaceus concolor), kret (Talpa europaea), ryjówka aksamitna (Sorex araneus) i ryjówka ma-

lutka (Sorex minutus). Do najbardziej rozpowszechnionych gadów na tego typu siedliskach zaliczyć można 

głównie jaszczurkę zwinkę (Lacerta agilis). Brak otwartych cieków i zbiorników wodnych ogranicza mocno 

występowanie reprezentantów płazów. Spośród ptaków wymienić można na pewno następujące gatunki 

ptaków: kruka (Corvus corax), gawrona (Corvus frugilegus), srokę (Pica pica), sójkę (Garrulus glandarius), 

kawkę (Corvus monedula), wilgę (Orioltis oriolu), szpaka (Sturnus vulgaris), ziębę (Fringilla coelebs), trznadla 

(Emberiza citrinella), mazurka (Passer montanus), wróbla (Passer domesticus), skowronka polnego (Alauda 

arvensis), pierwiosnka (Phyloscopus collybita), sikorę bogatkę (Parus major), sikorę modrą (Parus caeruleus), 

sikorę sosnówkę (Parus ater), kowalika (Sitta europaea), kosa (Turdus merula), rudzika (Erithacus rubecula), 

kopciuszka (Phoenicurus ochruros), kukułkę (Cuculus canorus), myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) i pu-

stułkę (Falco tinnunculus). 

Położenie obszarów nr 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 i 4.10  w pobliżu drogi wojewódzkiej mocno ogranicza skład bytującej 

tu fauny. Jednak bliskość kompleksu leśnego pozwala wnosić, że zachodzić lub zalatywać tu mogą również 

gatunki bytujące w lasach. 
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4.12 Powiązania przyrodnicze obszaru z jego szerszym otoczeniem.  

Obszary objęte opracowaniem leżą w centralnej części Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. Nie leżą na tere-

nie korytarza ekologicznego o wyższym statusie, znajdują się w rejonie występowania ciągu wysp leśnych, 

łączących się na północy gminy z doliną rzeki Białki, która wraz z doliną rzeki Krztyni stanowią główne koryta-

rze ekologiczne na terenie gminy.  

5. Diagnoza stanu i funkcjonowania środowiska. 

Obszar objęty opracowaniem jest położony w rejonie intensywnego ruchu turystycznego, którego główną 

atrakcją jest możliwość uprawiania turystyki kwalifikowanej – wspinaczkowej i jaskiniowej. Jest to jeden z 

istotniejszych obszarów intensywnie uprawianej wspinaczki skałkowej w Polsce. Nawet skałki małe i łatwo 

dostępne są zagrożone wydeptywaniem. 

Środowisko przyrodnicze w rejonie obszarów objętych opracowaniem zostało częściowo zdegradowane. Od-

powiednie zabiegi prowadzące do zahamowania bądź ograniczenia sukcesji i dalszego niszczenia najcenniej-

szych elementów szaty roślinnej mogą przyczynić się do przywrócenia stosunków fitocenotycznych zbliżonych 

do naturalnych, szczególnie w odniesieniu do roślinności muraw kserotermicznych. Wiele gatunków tworzą-

cych tzw. charakterystyczną kombinację gatunków dla poszczególnych zespołów roślinnych zachowało się 

mimo presji ze strony działalności człowieka i jako takie stanowić mogą początek procesów renaturalizacyjnych 

wspomaganych racjonalną gospodarką i użytkowaniem terenu. 

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

W przypadku braku realizacji ustaleń zmiany studium, dla którego opracowywana jest niniejsza prognoza ob-

szary objęte opracowaniem będą mogły być wykorzystywane w dotychczasowy sposób tzn. jako tereny rolni-

cze nieużytkowane i tereny leśne, z czym nie będą wiązały się niekorzystne zmiany stanu środowiska. W przy-

padku tych obszarów istnieje jednak ryzyko dewastacji terenu. Zmiana funkcji tych obszarów umożliwi pozy-

skanie terenu przez gminę, co przyczyni się do jego ochrony.  

7. Dotychczasowe zmiany w środowisku. 

Obszar objęty opracowaniem został pozbawiony naturalnej szaty leśnej. Potencjalna roślinność została zastą-

piona lasami gospodarczymi, głównie monokulturami sosnowymi. Miejsca nie zalesione zachowały się w posta-

ci półnaturalnej roślinności murawowo-zaroślowej. Szczątkowo zachowały się płaty jedynej w pełni naturalne-



II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce,  

w zakresie obszarów nr 4.1-4.10  

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

    SYNTAX  ARCHITEKCI  Małgorzata i Piotr Łapeta Sp. J.,   44-100 Gliwice, Al. Korfantego 26/1. 

                                                                  Str. 24 

 

 

go pochodzenia roślinności naskalnej, systematycznie, od wieków niszczonej wskutek penetracji człowieka. 

Na terenach otwartych i wzniesieniach dominowały naturalne i półnaturalne wapieniolubne i kserotermiczne 

murawy, tzw. „stepowe” (Festucetalia vallesiacae). Z powodu nadmiernej penetracji terenu (turystyka) więk-

szość tych siedlisk wraz z roślinnością została zmieniona lub zniszczona. Aktualnie zachowały się niewielkie ich 

fragmenty.  

8. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji. 

Wszystkie naruszone ekosystemy posiadają zdolność do regeneracji pod warunkiem zachowania podstawo-

wych cech siedliska. Znaczące zmiany warunków siedliskowych, a szczególnie pełna degradacja siedliska prak-

tycznie uniemożliwiają odtworzenie roślinności potencjalnej. W zależności od stopnia zorganizowania danej 

biocenozy czas powrotu do warunków sprzed ingerencji człowieka jest zróżnicowany. Im bardziej złożony 

układ przyrodniczy, tym dłużej trwa jego regeneracja. 

Najcenniejsze elementy szaty roślinnej na analizowanym terenie reprezentuje roślinność półnaturalna (murawy 

kserotermiczne), która łatwo ulega procesom sukcesyjnym tj. zarastaniu przez drzewa i krzewy. Najcenniejsze 

składniki muraw kserotermicznych wymagają określonych warunków termiczno-świetlnych. Znaczne ich zabu-

rzenie prowadzić będzie do dalszej degradacji składu gatunkowego zarówno roślin, jak i żerującej na nich 

entomofauny. Degradacji i degeneracji płatów sprzyja zarówno ocienienie przez rozrastającą się roślinność 

drzewiastą, jaki mechaniczne niszczenie przez człowieka. W obu przypadkach zachowane podstawowe składni-

ki budujące omawiane fitocenozy pozwalają wnosić, że przy wyraźnym ograniczeniu wpływu czynników zabu-

rzających stan roślinności ma szanse wrócić do stanu naturalnego. 

9. Międzynarodowe i krajowe cele ochrony środowiska. 

Podstawowym celem ochrony środowiska i ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz 

takich biocenoz, których szczególny charakter wynikający ze ściśle określonych warunków siedliskowych jest 

terytorialnie mocno ograniczony. Polska będąc członkiem Wspólnoty Europejskiej 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 regio-

nalnej, krajowej, jak i międzynarodowej. W latach 90. powstały w Polsce dwie duże koncepcje z zakresu 

ochrony przyrody: system CORINE biotopes oraz ECONET-PL. Przyjęcie w 1995 r. w Sofii Paneuropejskiej 

Strategii Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej stworzyło nowe możliwości działania na tym polu. W UE 
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powstały dwie ważne dyrektywy tzw. Dyrektywa Ptasia (1979) oraz Dyrektywa Habitatowa (siedliskowa) 

(1992), które zapoczątkowały realizację programu NATURA 2000. Jego celem jest utworzenie spójnej, funk-

cjonalnej sieci terenów chronionych na obszarze Wspólnoty Europejskiej, określanej mianem europejskiej sieci 

ekologicznej NATURA 2000. 

Obszar objęty opracowaniem jest położony w granicach specjalny obszar ochrony siedlisk PLH240032. 

O wartościach przyrodniczych tego obszaru decydują przede wszystkim typy siedlisk przyrodniczych takie jak:  

zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych, murawy kserotermiczne z istot-

nymi stanowiskami storczyków, wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis, jaskinie 

nieudostępnione do zwiedzania, żyzne buczyny, ciepłolubne buczyny storczykowe. 

10. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zago-
spodarowania obszaru z cechami i uwarunkowaniami przy-
rodniczymi. 

Obszary objęte opracowaniem nie są użytkowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Negatywnie 

należy ocenić zalesianie muraw kserotermicznych sosną, jak również zaniechanie zabiegów gospodarczych na 

tychże murawach. 

11. Wytyczne do projektu studium związane z ochroną śro-
dowiska. 

Poniżej wymieniono najistotniejsze wytyczne do projektu studium związane z ochroną środowiska, sformuło-

wane w opracowaniu ekofizjograficznym, wykonanym przed opracowaniem koncepcji studium. 

 zakaz lokalizacji wysypisk lub składowania odpadów, 

 należy uwzględnić uregulowania dotyczące gospodarki odpadami obowiązujące na terenie Gminy Kro-

czyce, 

 należy uwzględnić położenie w granicach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i obszaru Natura 2000 

Ostoja Kroczycka PLH240032, 

 należy objąć ww. obszary zakazem lokalizacji zabudowy kubaturowej, 

12. Potencjalne zagrożenia środowiska związane z realizacją 
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ustaleń studium.  

Analizując kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego zawarte w ustaleniach studium 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, 

 wykorzystywania zasobów środowiska, 

 przekształceń naturalnego ukształtowania terenu, 

 emitowania hałasu, 

Realizacja ustaleń projektu studium miejscowego może wpłynąć, w zróżnicowany sposób, na poszczególne 

komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 

klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

12.1 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 usługową. Po zabu-

dowaniu tych terenów nigdy nie zostaną one przywrócone do użytkowania rolniczego.  

Jednym z najistotniejszych zagrożeń dla gleb i powierzchni ziemi są procesy erozyjne na otwartych wylesio-

nych powierzchniach, w tym także erozja wietrzna. Zagrożenie erozją wietrzną gleb obniżające jakość rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej jest efektem wieloczynnikowej degradacji powierzchni ziemi: deficytu wód po-

wierzchniowych, zakwaszenia gleb spowodowanego zanieczyszczeniem powietrza, zabiegów agrotechnicznych, 

powierzchniowej eksploatacji. Do intensyfikacji procesów erozyjnych przyczynia się szczególnie rzeźba terenu, 

warunki klimatyczne a także przekształcenie powierzchni terenu.  

Zagrożeniem dla gleb i powierzchni ziemi jest nawożenie terenów upraw rolnych nawozami mineralnymi pro-

wadzące do stopniowej degradacji gleby. W wyniku ich stosowania następuje zanikanie humusu w ziemi, bez 

możliwości jego odnowienia.  
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12.2 Zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych jest następstwem oddziaływań na środowisko o cha-

rakterze pośrednim, stałym i długoterminowym. 

Głównym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych jest odprowadzanie do nich niewłaściwie 

oczyszczonych ścieków oraz ich zanieczyszczenie w wyniku przedostania się substancji niebezpiecznych do 

gruntu lub bezpośrednio do wód w wypadku awarii lub wypadków drogowych. Skutkiem zanieczyszczeń wód 

powierzchniowych i podziemnych poprzez nieuporządkowaną gospodarkę ściekową jest powstanie nieodwra-

calnych zmian we florze i faunie, powstanie skażeń i deficytów wodnych. 

Głównym zagrożeniem dla wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych na terenie gminy jest brak ka-

nalizacji sanitarnej oraz nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. Powoduje to możliwość odprowadzania nie-

oczyszczonych ścieków komunalnych bezpośrednio do środowiska.  

Źródłem zanieczyszczeń wód jest również spływ wód opadowych z terenów rolniczych (zawierających zwięk-

szone ilości związków azotu wskutek nieracjonalnego stosowania gnojowicy i nawozów azotowych) oraz dróg. 

Szczególnie narażone na zanieczyszczenia z uwagi na płytkie zaleganie i brak znaczących warstw izolacyjnych 

są wody jurajskiego GZWP Nr 326, w strefie zasilania którego położona jest prawie cała gmina.  

Poszerzenie terenów osadniczych związane z powstawaniem dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpa-

dów stałych, w rejonach nowych obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi może niekorzyst-

nie wpłynąć na stan sanitarny wód powierzchniowych i podziemnych w przypadku niewłaściwie prowadzonej 

gospodarki ściekowej i odpadami. 

12.3 Zagrożenia dla powietrza. 

Na terenie gminy głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza są : 

 niska emisja (emisja substancji toksycznych pochodzących z procesów spalania paliw takich jak węgiel 

kamienny, ze znacznym udziałem asortymentów węgla niskiej jakości, m. in. mułów węglowych), 

 komunikacyjne źródła zanieczyszczeń (lokalny wzrost poziomu zanieczyszczeń na obszarach przylegają-

cych do dróg związany z postępującym wzrostem natężenia ruchu tranzytowego i lokalnego) 

 napływ zanieczyszczeń znad przyległych terenów przemysłowych. 

W terenie objętym opracowaniem głównymi zagrożeniami dla powietrza są spaliny, które powstają w czasie 

spalania paliw w źródłach ciepła i pojazdach. Podstawowymi zanieczyszczeniami powstającymi w wyniku spa-
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lania paliw w źródłach ciepła (kotłowniach, piecach itp.) są: dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu i 

pyły. Spalanie węgla wiąże się dodatkowo z powstawaniem sadzy i benzo--pirenu. Najmniej zanieczyszczeń 

powstaje w wyniku spalania gazu ziemnego, a najwięcej przy spalaniu węgla. Najbardziej dokuczliwa dla 

mieszkańców jest tzw. niska emisja z pieców opalanych węglem, która w niekorzystnych warunkach pogodo-

wych może lokalnie powodować powstanie szkodliwych dla zdrowia stężeń zanieczyszczeń.  

Drogi o dużym natężeniu ruchu mogą stanowić lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza. W obszarach sąsiadu-

jących z drogami wzrastają stężenia zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw samochodowych, w tym 

tlenków 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.  

12.4 Zagrożenia dla roślin i zwierząt.  

Do głównych zagrożeń obszaru należą: 

 dla muraw kserotermicznych: 

o zaniechanie wypasu, które uruchamia naturalną sukcesję. 

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

two dostępnych. 

 dla zarośli jałowca: 

o zaniechanie wypasu, 

o nadmierne ocienienie prowadzi do stopniowego zamierania jałowców. 

 dla zbiorowisk muraw naskalnych oraz zbiorowisk paproci szczelinowych: 

o wspinaczka skałkowa. 

 dla zachowania siedliska ciepłolubnej buczyny storczykowej: 

o niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna (zbyt silne zwarcie drzewostanu eliminujące rośli-

ny typowe dla ciepłolubnej buczyny, jak i jego zbytnie rozrzedzenie sprzyjające wnikaniu 

obcych gatunków, rębnia wielkopowierzchniowa, protegowanie sosny na siedlisku buczyny. 
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12.5 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.  

Do obniżenia walorów krajobrazowych przyczynia się również degradacja poszczególnych komponentów śro-

dowiska, zwłaszcza zanieczyszczenie wód i powietrza oraz zubożenie naturalnej szaty roślinnej. 

Antropogeniczne zmiany w krajobrazie mogą doprowadzić do jego zeszpecenia, jednak umiejętne kształtowa-

nie przestrzeni i form architektonicznych połączone z szacunkiem dla istniejącej szaty roślinnej może mieć 

skutek pozytywny. W obszarze objętym opracowaniem szczególnie istotne dla zachowania i poprawy walorów 

krajobrazowych będzie chronienie przed zabudową. 

W obszarach objętych opracowaniem nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru lub ewidencji zabyt-

ków, nie występują także obiekty zasługujące na objęcie ochroną konserwatorską. 

12.6 Zagrożenia dla klimatu. 

Zagrożenia dla lokalnego klimatu są związane wyłącznie z globalnymi tendencjami zmian klimatycznych. Brak 

lokalnych czynników wpływających w sposób negatywnych na klimat.   

12.7 Hałas. 

Wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu, który jest oddziaływaniem bezpośrednim dotyczy 

przede wszystkim rejonów występowania działalności produkcyjnej i usługowej, gdzie mogą powstać hałaśliwe 

obiekty oraz dróg o dużym nasileniu ruchu. 

13. Ocena zagrożeń dla środowiska, które mogą powstawać 
na terenie objętym opracowaniem oraz na terenach pozosta-
jących w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji 
ustaleń studium. 

Projekt zmiany studium ustala kierunek zagospodarowania obszarów objętych opracowaniem pod funkcje 

sportowo-rekreacyjne związane z turystyką pieszą, konną i rowerową. W ramach funkcji podstawowej tego 

obszaru możliwa jest lokalizacja szlaku turystycznego pieszego, konnego i rowerowego, ścieżki dydaktycznej i 

edukacyjnej 

Uzupełniająco możliwa jest lokalizacja urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak trasy wspinaczkowe w 

obszarze 4.7, miejsce widokowe, kosze na śmieci. 
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W ustaleniach projektu zmiany studium wprowadzono szereg ograniczeń mających na celu wyeliminowanie 

ewentualnych zagrożeń dla środowiska.  

W granicach obszaru nie będzie możliwa lokalizacja budynków oraz tymczasowych obiektów usługowo-

handlowych, a także realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, 

za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. W obszarze tym nie przewiduje się 

też lokalizacji dróg i parkingów.  

13.1 Zanieczyszczenie powietrza. 

Problematyka zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy obszaru objętego opracowaniem. W granicach obszaru 

objętego opracowaniem nie będzie mogła powstać zabudowa. Nie przewiduje się też lokalizacji parkingu czy 

dróg jezdnych. W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium stan zanieczyszczenia powietrza nie ulegnie pogor-

szeniu.      

13.2 Wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, wytwarzanie odpadów, zanieczyszczenie gleby lub 

ziemi. 

W projekcie zmiany studium nie przewiduje się lokalizacji obiektów, które byłyby źródłem zanieczyszczeń wód i 

ziemi.  

W zakresie gospodarki odpadami wprowadzono następujące ustalenie : „gospodarkę odpadami, w tym odbiór, 

segregację i zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów należy prowadzić zgodnie z uregulowa-

niami dotyczącymi gospodarki odpadami obowiązującymi na terenie Gminy Kroczyce”. 

13.3 Ochrona powierzchni ziemi. 

W obszarze objętym opracowaniem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, stąd wa-

runków ochrony w tym zakresie nie wprowadzono do ustaleń studium. 

13.4 Hałas i wibracje. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska rozróżnienie terenów o różnych dopuszczalnych poziomach 

hałasu powinno zostać wykonane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Biorąc pod uwagę ustalenia projektu zmiany studium nie przewiduje się znaczącego oddziaływania drgań aku-

stycznych pochodzących od obiektów na rozpatrywanym obszarze. Projekt zmiany studium nie wprowadza 

zmian, które w sposób znaczący wpłynęłyby na emisję hałasu. 



II zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce,  

w zakresie obszarów nr 4.1-4.10  

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 

    SYNTAX  ARCHITEKCI  Małgorzata i Piotr Łapeta Sp. J.,   44-100 Gliwice, Al. Korfantego 26/1. 

                                                                  Str. 31 

 

 

13.5 Emitowanie pól elektromagnetycznych. 

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.  

W obszarze objętym opracowaniem będą mogły powstawać stacje bazowe telefonii komórkowych.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera podstawowe regulacje prawne, dotyczące ochrony środowiska 

przed polami elektromagnetycznymi. Zgodnie z art. 121 tej ustawy ochrona przed polami elektromagnetycz-

nymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska przez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej wartości dopuszczalnych lub co najmniej 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 stosowania tech-

nicznych i organizacyjnych środków eliminujących zagrożenia środowiska i zdrowia ludzi. Rozporządzenie Mini-

stra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, określa dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku.  

W rejonie obszaru objętego opracowaniem nie występują napowietrzne linie wysokiego napięcia.  

Na obszarze objętym opracowaniem nie przewiduje się lokalizacji obiektów elektroenergetycznych stanowią-

cych istotne źródło promieniowania zagrażającego zdrowiu ludzi. 

13.6 Przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, zmiany w krajobrazie, przekształcenia 

środowiska kulturowego i klimatu. 

W związku z realizacją ustaleń zmiany studium nie przewiduje się żadnych zmian w ukształtowaniu terenu.   

Realizacja ustaleń zmiany studium nie wpłynie negatywnie na wartość krajobrazową omawianego terenu oraz 

nie będzie mieć istotnego wpływu na klimat i środowisko kulturowe, w tym zabytki.   

Do projektu zmiany studium wprowadzono ustalenia związane z występowaniem strefy obserwacji archeolo-

gicznej. 
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13.7 Ocena potencjalnych skutków transgranicznych. 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie jest związana ze znaczącymi skutkami transgranicznymi. Nie przewiduje 

się powstania w tym obszarze źródeł zanieczyszczeń, mogących powodować negatywne oddziaływanie na 

środowisko poza granicami kraju. 

14. Ocena skutków realizacji ustaleń studium dla istniejących 
form ochrony przyrody oraz innych obszarów chronionych. 

Obszar ochrony jakim jest park krajobrazowy dopuszcza przeprowadzanie różnych inwestycji pod warunkiem 

wprowadzania ich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz obowiązującym prawem.  

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 miejsco-

wych 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, 
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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 prze-

strzennego 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 przy-

rodniczych. 

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

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

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

śmieci. 

Zgodnie z projektem planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd  obszary nr 4.9-4.10 są położone 

w granicach podstrefy IIB  - obszarów o pośrednich wartościach przyrodniczo-krajobrazowych, rejon poszuki-

wania rozwiązań w zakresie harmonizowania rozwoju obszaru. 

Zgodnie z zapisami projektu planu ochrony PKOG w podstrefie IIB  w studiach uwarunkowań i kierunków za-

gospodarowania przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego: 
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1. Nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących: 

a) realizację nowego budownictwa mieszkalnego, zagrodowego, letniskowego oraz rekreacyjnego w sposób nawiązujący do 

tradycji lokalnej: zapewniając zachowanie jego charakterystycznych cech określonych odpowiednio w ust. 4 pkt. 1 lit. d i e, 

b) dla istniejących obiektów kubaturowych mieszkalnych, rekreacyjnych i letniskowych przeznaczonych do rozbudowy i 

nadbudowy – zapewnienie zachowania tradycji  lokalnej i cech charakterystycznych określonych w podpunkcie a),  

c) w nowym budownictwie użyteczności publicznej (np. kościoły, szkoły, sklepy, hotele itp.) – zapewnienie zachowania 

tradycji lokalnej i cech charakterystycznych wymienionych w podpunkcie a) oraz: 

- dachów dwuspadowych, symetrycznych i wielospadowych z kalenicą, o kącie nachylenia połaci 10-45 stopni, 

- wysokości budynku harmonijnie wkomponowanej w teren, 

- horyzontalnego kształtu bryły  

d)w nowym budownictwie gospodarczym i gospodarczo - garażowym zapewnienie zachowania tradycji lokalnej i cech cha-

rakterystycznych 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, pokrycie dachu: dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi. 

- wysokość budynku – równej jednej kondygnacji, 

- horyzontalny kształt bryły,  

- prostokątny rzut poziomy,  

- kolorystyka - zapewniająca ciemne barwy dachu (brąz, czerwień, szarość, czarny), elewacje zharmonizowane z dachem i z 

zastosowaniem naturalnych faktur (zwłaszcza drewnianych, kamiennych, murowanych), kolorystyka kominów i innych 

elementów na dachu stonowana z kolorystyką dachu. 

2) Zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych: 

a) dopuszczających realizowanie zabudowy mieszkaniowej w sposób rozproszony, 

b) związanych z lokalizowaniem inwestycji infrastrukturalnych o znaczeniu ponadlokalnym z wyłączeniem inwestycji linio-

wych, których z przyczyn technicznych nie można realizować poza podstrefą, 
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c) dopuszczających wydobycie kopalin na powierzchni powyżej 2 ha lub w ilości przekraczającej 20.000 m3/rok. 

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

a) lokalizację urządzeń obsługi ruchu turystycznego takich jak np.: szlaki turystyki pieszej i rowerowej, motorowej, hippicz-

nej, stałe miejsca ogniskowe, trasy wspinaczkowe oraz ściany wspinaczkowe, ścieżki dydaktyczne i edukacyjne, punkty 

widokowe i postojowe itp., 

b) lokalizację parkingów, 

c) lokalizację obiektów obsługi ruchu turystycznego (kubaturowych) i obiektów sportowych, 

d)inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu lokalnym, 

e) liniowe inwestycje infrastrukturalne o znaczeniu ponadlokalnym, których z przyczyn technicznych nie można realizować 

poza Podstrefą, 

f)realizację inwestycji związanych z rolnictwem: gospodarstwa rolne, usługi, przetwórstwo, produkcja 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. 

Ustalenia projektu planu ochrony dla obszaru  podstrefy IIB, w której położone są obszary 4.9-4.10 dopuszcza-

ją możliwość lokalizacji zabudowy. W projekcie zmiany studium nie dopuszczono takiej możliwości, biorąc pod 

uwagę potrzebę ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych obszarów.  

15. Przewidywane oddziaływania na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Biorąc pod uwagę funkcje jakie zostały ustalone w projekcie zmiany studium dla obszarów objętych opraco-

waniem nie przewiduje się znaczącego oddziaływania skutków ustaleń zmiany studium na cele ochrony obsza-

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

Objęcie ww. obszarów zakazem lokalizacji zabudowy, dróg, parkingów zapewni właściwą ochronę walorów 
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krajobrazowych i przyrodniczych tych obszarów. 

16. Ocena ustaleń określonych w projekcie studium, wynika-
jących z potrzeb ochrony środowiska. 

Projekt zmiany studium w wystarczający sposób uwzględnia wymagania, wynikające z potrzeb ochrony środo-

wiska. Ustalenia projektu zmiany studium uwzględniają potrzeby środowiska przyrodniczego, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i zapewniają właściwą ochronę środowiska i zdrowia ludzi, nie ograniczając możli-

wości rozwojowych gminy. 

17. Ocena kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzen-
nego i innych ustaleń zawartych w projekcie studium. 

17.1 Zgodność ustaleń projektu studium z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofi-

zjograficznym. 

Projekt zmiany studium był sporządzany jednocześnie z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Przed 

przystąpieniem do wykonywania projektu zmiany studium zostało wykonane opracowanie ekofizjograficzne, w 

którym rozpoznano i scharakteryzowano stan i funkcjonowanie środowiska. Na tej podstawie określono uwa-

runkowania, które objęły określenie przydatności terenów dla rozwoju poszczególnych funkcji oraz określenie 

ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska i wskazanie obszarów, na których ogra-

niczenia te występują. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest zgodne pod tym względem 

z opracowaniem ekofizjograficznym.   

17.2 Proporcje pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania a pozostałymi terenami. 

Ze względu na fakt, ze projekt zmiany studium został opracowany dla niewielkich obszarów ocenę proporcji 

pomiędzy terenami o różnych formach użytkowania należy więc przeprowadzić w odniesieniu do całego obsza-

ru gminy.  

Funkcja, która została przypisana obszarom objętym opracowaniem stanowi kontynuację planowanej tendencji 

zagospodarowania obszarów gminy.  

Biorąc pod uwagę niewielką powierzchnię obszarów objętych opracowaniem, ich rozproszenie oraz funkcję, 

która została im przypisana w ustaleniach zmiany studium, nie związaną z realizacją zabudowy, można stwier-

dzić, że w wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nie nastąpi zachwianie właściwych proporcji pomiędzy 

ilością terenów zabudowy a ilością  terenów otwartych, pełniących funkcje przyrodnicze.  
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18. Uwzględnienie wniosków wynikających z dokumentów 
powiązanych z projektem studium. 

Projekt zmiany studium uwzględnia ustalenia zawarte w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-

twa Śląskiego, w zakresie wyznaczonych celów i kierunków polityki przestrzennej województwa takich jak: 

1. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa, w tym m.in.  

 wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego, 

 rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją, 

2. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój tere-

nów otwartych, w tym m.in.: 

 ochrona zasobów środowiska, 

 racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyjności dla rozwoju re-

kreacji i turystyki,  

 przekształcenia terenów intensywnego rolnictwa, 

 wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiejskich. 

Projekt zmiany studium jest spójny z ustaleniami planów miejscowych obowiązujących dla sąsiednich obszarów 

i programem ochrony środowiska.  

19. Przewidywane metody analizy skutków realizacji ustaleń 
studium. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nad aktu-

alnością studium sprawuje kontrolę Wójt Gminy Kroczyce. Zobowiązany jest on do przeprowadzenia analizy 

aktualności planów miejscowych i studium co najmniej raz na każdą kadencję Rady. 

Większość ustaleń projektu zmiany studium podlega standardowej kontroli stanu środowiska realizowanej 

przez WIOŚ. Na obszarze gminy Kroczyce szczególnie istotne są ciągła kontrola systemu gospodarki odpadami.  

Ponadto należy  w sposób ciągły diagnozować zmiany w zakresie zagospodarowania przestrzeni na podstawie 

systematycznych inwentaryzacji (zadanie samorządu gminnego). 
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20. Propozycje innych niż w projekcie studium ustaleń sprzy-
jających ochronie środowiska. 

W trakcie opracowywania niniejszego dokumentu rozważane były rozwiązania alternatywne do rozwiązań 

zawartych w projekcie zmiany studium.  

Dla przedmiotowego obszaru rozważano alternatywne rozwiązania, minimalizujące zagrożenia środowiska, 

które mogą wynikać z realizacji ustaleń przedmiotowego opracowania. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań 

było jednak utrudnione z uwagi na cel, dla którego zmiana studium jest opracowywana – pozostawienie terenu 

w rolniczym użytkowaniu nie jest możliwe w związku z planem pozyskania terenu przez Gminę, a lokalizacja 

zabudowy nie jest możliwa z uwagi na konieczność ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych tego 

obszaru. 

Przyjęty w ustaleniach projektu zmiany studium kierunek rozwoju zagospodarowania przestrzennego tych 

obszarów jest optymalny z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych oraz funkcjonalno-

przestrzennych, biorąc pod uwagę zwłaszcza ich położenie i aktualny sposób użytkowania. 


