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1.

ZAKRES PROGNOZY, GŁÓWNE CELE ORAZ POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

Niniejsza prognoza sporządzana jest na potrzeby projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów”, której celem jest uzupełnienie ustaleń studium
o pojedyncze obszary dla potrzeb lokalizacji terenów zabudowy wielofunkcyjnej w miejscowościach
Iwanowice Duże, Iwanowice Małe, Opatów, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Wilkowiecko,
Waleńczów i Złochowice, dla potrzeb lokalizacji terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach
w Opatowie, Zwierzyńcu Pierwszym, Wilkowiecku, dla potrzeb uregulowania istniejącej zabudowy
rozproszonej miejscowościach Iwanowice Duże, Zwierzyńcu Drugim i Wilkowiecku, dla potrzeb nowej
zabudowy turystyczno-osadniczej w miejscowości Opatów w sąsiedztwie istniejącego zajazdu, dla
potrzeb zabudowy mieszkaniowej z usługami podstawowymi (budowa domu pogrzebowego) w
miejscowości Opatów oraz dla potrzeb wyznaczenia nowych dolesień w miejscowości Złochowice. W
niniejszej zmianie studium odstąpiono od wyznaczonych terenów dla potrzeb budowy elektrowni
wiatrowych oraz z przeznaczenia terenów dla potrzeb zabudowy rozproszonej w Wilkowiecku.
Głównym celem prognozy jest wskazanie ewentualnych niekorzystnych zmian w środowisku, jakie
mogą wystąpić po wprowadzeniu w życie ustaleń studium. Powinna ona również wskazać, czy zostały
uwzględnione w zapisach studium postulaty związane z ochroną przyrody czy ochrony dóbr kultury, a
także czy zostały uwzględnione walory krajobrazowe terenów w granicach gminy.
Prognoza obejmuje opis obszaru objętego studium, opisuje najważniejsze elementy przyrodnicze i
morfologiczne. Opisuje wzajemne relacje pomiędzy możliwym sposobem zagospodarowania
przestrzeni, a środowiskiem naturalnym. Mówi o zagrożeniach jakie niesie za sobą zmiana
zagospodarowania jak również o tym jakie warunki przyrodnicze mogą niekorzystnie wpłynąć na
obiekty, które mogą powstać przypadku realizacji zapisów studium. Realizacja ta jest bardzo ważna bo
może trwać przez szereg lat i może prowadzić do bardzo niekorzystnych zmian w środowisku jak
również prowadzić do znacznych konfliktów społecznych.
Jednocześnie prognoza stanowi element ułatwiający zrozumienie pewnych procesów pojawiających się
w przestrzeni osobom, które będą zainteresowane udziałem w postępowaniu w sprawie oddziaływania
na środowisko zgodnie z rozdziałem VI ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z
2017r. poz. 519 z późn. zm.).
Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko przez organ gminy opracowujący projekt planu
jest jednym z elementów tej oceny. Do innych wymaganych procedur należy uzyskanie uzgodnienia
stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie i uzyskanie opinii do sporządzonego
dokumentu wraz z prognozą od organów ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej oraz zapewnienie
udziału społeczeństwa w postępowaniu (podanie do publicznej wiadomości o przystąpieniu do
sporządzania planu, o wyłożeniu do publicznego wglądu, o sposobie i miejscu składania uwag i
wniosków do sporządzonego projektu planu wraz z załącznikami i stanowiskami innych organów).
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego wynika z art.51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.).
Prócz głównych regulacji prawnych, o których mowa powyżej, opracowanie zostało również
sporządzone na podstawie dodatkowych aktów prawnych, które należy koniecznie uwzględniać przy
sporządzaniu niniejszego opracowania:
1) Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017r.,

poz. 1074),
2) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016r., poz. 353 z późn. zm.),
3) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz.2134 z późn. zm.),
4) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r., poz.519 z późn.

zm.),
5) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach (Dz.U. z 2016r., poz.1987),
6) Ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121),
7) Ustawą z dnia 3 lutego 1995r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1161),
8) Ustawą z dnia 28 września 1991r.o lasach (Dz.U z 2017r. poz. 788),
9) Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn.

zm.),
10) Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.

poz.1446),
11) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w/s przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71),
12) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w/s ochrony gatunkowej roślin

(Dz.U. z 2014 r. poz.1409),
13) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w/s ochrony gatunkowej

zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
14) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w/s siedlisk przyrodniczych oraz

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014 r. poz.
1713),
15) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2006r. w/s sposobu realizacji obowiązków

dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń
kanalizacyjnych (Dz.U. z 2016 poz.1757),
16) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w/s warunków, jakie należy

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800),
17) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2007r. w/s dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),
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18) Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 30 października 2003r. w/s dopuszczalnych

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz.U. Nr 192, poz.1883).
Informacje przedstawione w prognozie zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i
metod oceny oraz dostosowanie do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.
Przeprowadzone w ramach sporządzania prognozy oceny i analizy obejmowały teren sporządzenia
zmiany studium, a także tereny sąsiednie wynikające z zasięgu wzajemnych powiązań i oddziaływań
funkcjonalno-przestrzennych.
Do sporządzenia opracowania wykorzystano między innymi następujące dokumenty planistyczne i
kartograficzne z terenu gminy:
-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów

-

Mapy ewidencji gruntów miejscowości położonych w gminie Opatów

-

Strategię rozwoju gminy Opatów,

-

Program ochrony środowiska gminy Opatów.

2.

METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Dla potrzeb sporządzenia Prognozy przeprowadzono analizy dostępnych materiałów kartograficznych,
opracowań dotyczących środowiska przyrodniczego, dokumentów planistycznych obszaru objętego
opracowaniem wraz z jego otoczeniem oraz wizje w terenie. Wykorzystano również informacje zawarte
w prognozie oddziaływania na środowisko Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Śląskiego.
Zebrane informacje posłużyły do nakreślenia obrazu funkcjonowania obszaru w chwili obecnej i
porównania go z przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń planu.
W

sporządzonej

prognozie

oceniono

projekt

zmiany

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów, pod kątem zapewnienia zrównoważonego rozwoju
gminy: ochrony zasobów środowiskowych, spełnienia wymogów formalnych (prawnych), zapewnienia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych i efektywności
ekonomicznej prowadzonych inwestycji.
Prognoza jest oceną oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium oraz w przypadku
niekorzystnych zmian propozycją jego modyfikacji w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu na
środowisko. Osiągane jest to poprzez ocenę skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska,
powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu
oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, określających osiągnięcie
możliwie

korzystnego

stanu

środowiska

w

warunkach

projektowanego

zagospodarowania

przestrzennego obszaru.
Prognoza oddziaływania projektu zmiany studium na środowisko opiera się na zastosowaniu metody, iż
procesy zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować, ale możliwa jest zmiana ich
intensywności. Dlatego też, ocena oddziaływania projektu opiera się na analizie aktualnego stanu
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funkcjonowania środowiska, określeniu jego odporności na degradację i określeniu progów
krytycznych. Na tej podstawie przewiduje się zachowania i reakcje środowiska na zadany czynnik.
Czynnikami są przemiany środowiska wynikłe z realizacji projektu.

3.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ

PROJEKTOWANEGO

DOKUMENTU

ORAZ

CZĘSTOTLIWOŚCI

JEJ

PRZEPROWADZENIA.
Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o dostępie do informacji
oraz ustawy – prawo ochrony środowiska nie regulują metod zapisów studium.
Należy zauważyć, iż studium jako dokument o charakterze strategicznym nie jest podstawą do realizacji
zmiany sposobu zagospodarowania terenu. Ich realizacja może nastąpić dopiero po uchwaleniu planów
miejscowych, w których można ustalić metody analizy skutków ich realizacji.
Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring odpowiednich służb ochrony środowiska,
służb ochrony przyrody, organów administracji oraz organizacji ekologicznych - zapisany w innych
aktach prawnych. Jego zakres i częstotliwość pomiarów wynika z charakteru inwestycji dopuszczonych
w studium, a dalej w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa planowany sposób
zagospodarowania i zawiera informacje o lokalizacji obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne
funkcje, o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych, o położeniu obiektów infrastruktury
technicznej, terenów chronionych, terenów leśnych. Studium stanowi podstawę do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przewidywane metody analizy realizacji postanowień studium pod kątem wpływu na środowisko mogą
się odnosić do:
1)

oddziaływania projektowanego zagospodarowania terenu,

2)

przestrzegania

ustaleń

dotyczących

przeznaczenia

terenu,

ukształtowania

zabudowy

i

zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i
kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Ocena realizacji przyjętych ustaleń będzie następowała na podstawie oceny zbieżności zapisów
studium z wprowadzeniem ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Projekt
planu miejscowego powinien być wykonany wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
uwzględniając zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W
zakresie realizacji przestrzegania ustaleń miejscowego planu powinny być okresowe przeglądy
zainwestowania

obszaru

i

realizacji

miejscowego

planu,

wykonywane

przez

administrację

samorządową na potrzeby oceny prowadzonej polityki przestrzennej. W zakresie oddziaływania
projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko:
-

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,
obowiązywać będzie monitoring środowiska w zakresie i metodach określonych w wydanej decyzji,
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-

w odniesieniu do pozostałych terenów może to być monitoring państwowy środowiska,
prowadzony przez odpowiednie organy administracji państwowej, powołane do badania stanu
środowiska.

Za najistotniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie obejmujące:
-

kontrole stanu wód powierzchniowych ( 1 raz w roku);

-

kontrole stanu wód podziemnych (2 razy w roku);

-

pomiary poziomów hałasu w obrębie skupisk zabudowy;

-

pomiary emisji niskiej (w okresie sezonu grzewczego i najintensywniejszego użytkowania traktów
komunikacyjnych) w sąsiedztwie skupisk zabudowy mieszkaniowej j i monitoring stanu powietrza
pod kątem jego zapylenia głównie w okresie intensywnej eksploatacji terenów przemysłowych i
komunikacyjnych;

-

kontrole wywozu odpadów.

4.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM ZAMIANY STUDIUM
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

4.1. Położenie i istniejące użytkowanie terenów
Gmina Opatów znajduje się w północnej części województwa śląskiego, w powiecie kłobuckim, jego
centralnej części. W skład gminy Opatów wchodzi 9 sołectw: Opatów, Wilkowiecko, Waleńczów,
Złochowice, Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Iwanowice-Naboków, Iwanowice Małe i
Iwanowice Duże.
Od północy graniczy z gminą Lipie, Popów i Miedźno, od zachodu z gminą Krzepice, od wschodu z
miastem i gminą Kłobuck, od południa z gminą Panki i Wręczyca Wielka.
Gmina Opatów posiada charakter typowo rolniczy, dominuje rolnictwo. Uzupełnieniem jest rekreacja i
wypoczynek.
Gminę Opatów zamieszkuje 6837 osób (stan na 2015 r.), gęstość zaludnienia wynosi 93 osoby/km2 .
Sieć osadniczą stanowi 9 miejscowości (w tym 24 przysiółki, części miejscowości i wsi) skupionych w
10 sołectwach.
Dominującą funkcją w gminie jest rolnictwo, funkcją uzupełniającą rekreacja i wypoczynek oraz
mieszkalnictwo.
Na terenie gminy występuje systematyczny rozwój sieci osadniczej, skutkującej wzrostem powierzchni
zajmowanych pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo – usługową, mieszkaniowo – rekreacyjną,
rzadziej związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. W niewielkim stopniu następuje również
rozwój funkcji rekreacyjnej i rekreacji indywidualnej.
Miejscowościami o zauważalnym ruchu budowlanym są: Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko i
Złochowice.
Działalność gospodarcza rozwija się głównie w kierunku drobnej wytwórczości rzemiosła i usług.
Najczęściej rozwój terenów mieszkaniowych i usługowych oraz produkcyjno-usługowych odbywa się na
użytkach rolnych, wzdłuż dróg.
Degradację walorów krajobrazowych powodowała niekontrolowana eksploatacja wapieni na potrzeby
Strona 6 z 58

lokalne, której pozostałością jest 13 wyrobisk, w części zrekultywowane, wykorzystywane dawniej jako
„dzikie” składowiska odpadów. Rozpoznawalnym elementem krajobrazu gminy jest Góra Opatowska.
Dla terenu gminy Opatów obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty
uchwałą Nr 42/XIV/2011 Rady Gminy Opatów z dnia 22 września 2011 r. pokrywający cały obszar
gminy.
Obszary objęte zmianą studium:
1/17 - teren położony w zainwestowanej, południowej części sołectwa Iwanowice Duże w narożniku
drogi krajowej i drogi powiatowej

– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów

wielofunkcyjnych,
2/17 - teren położony w zainwestowanej, południowej części sołectwa Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
3/17 - teren położony w południowej części sołectwa Iwanowice Duże, obejmujący tereny
zainwestowane

– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy

mieszkaniowej,
4/17 - teren położony w południowej części sołectwa Iwanowice Duże, obejmujący tereny w części
zainwestowane

– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy

mieszkaniowej,
5/17 - teren położony w zainwestowanej, środkowej części miejscowości Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
6/17 - teren położony w zainwestowanej, środkowej części miejscowości Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
7/17 - teren położony w północnej części miejscowości Iwanowice Małe – zmiana przeznaczenia dla
potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
8/17 - teren położony w północnej części sołectwa Opatów, przy granicy z gminą Popów – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
9/17 - teren położony w północnej, zainwestowanej części sołectwa Opatów – zmiana przeznaczenia
dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
10/17 - teren położony w środkowej, zainwestowanej części miejscowości Opatów – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
11/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie drogi krajowej – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów aktywizacji gospodarczej,
12/17 - teren położony w południowej części miejscowości Opatów, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
13/17 - teren położony w południowo-wschodniej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie istniejącego
zajazdu – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIA – terenów turystyczno-osadniczych,
14/17 - teren położony w południowej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy –
zmiana przeznaczenia dla potrzeb poszerzenia o jedną działkę strefy IC – terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami podstawowymi,
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15/17 - teren położony w południowej części sołectwa Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie istniejącej
zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
16/17 -

teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie

istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
17/17 - teren położony w centralnej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie
istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
18/17 - teren położony w południowo-wschodniej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w
sąsiedztwie istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów
wielofunkcyjnych,
19/17 - teren zainwestowany, położony w zachodniej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w
sąsiedztwie istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów aktywizacji
gospodarczej,
20/17 - teren położony w północnej części sołectwa Zwierzyniec Drugi, obejmujący tereny
zainwestowane

– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy

mieszkaniowej,
21/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, przylegający do terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IC – terenów zabudowy mieszkaniowej z
usługami podstawowymi,
22/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
23/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
24/17 - teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko – zmiana przeznaczenia dla potrzeb
strefy IIIC – terenów dolesień,
25/17 - teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko – zmiana przeznaczenia dla potrzeb
strefy IIIC – terenów dolesień,
26/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko przylegający do terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
27/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
28/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
29/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
30/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
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31/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
32/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
33/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów aktywizacji gospodarczej,
34/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
35/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
36/17 - teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko położony w otoczeniu gruntów rolnych
i terenów przeznaczonych do dolesień – zmiana przeznaczenia z terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej na strefę IIIB – tereny rolne,
37/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
38/17 - teren położony w południowej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
39/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
40/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
41/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
42/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
43/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
44/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
45/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
46/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Waleńczów, położony w otoczeniu gruntów
rolnych i terenów przeznaczonych do dolesień – zmiana przeznaczenia z terenów rozproszonej
zabudowy mieszkaniowej na strefę IIIB – tereny rolne,
47/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, w otoczeniu terenów leśnych –
zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIIC – terenów dolesień,
48/17 - teren położony w północnej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
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49/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
50/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Złochowice, w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
51/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
52/17 - teren położony w środkowej części miejscowości Opatów, w sąsiedztwie istniejącego kościoła
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IA – terenów przekształceń zagospodarowania
przestrzennego

i

rehabilitacji

centrum

miejscowości

gminnej

(dla

potrzeb

budowy

domu

pogrzebowego).
Wyznaczone do zmiany przeznaczenia tereny, nie wykazują dużej różnorodności biologicznej. W
granicach tych terenów nie zdefiniowano obiektów zabytkowych poza pojedynczymi stanowiskami
archeologicznymi.
4.2. Uzbrojenie terenów i układ komunikacyjny
Zaopatrzenie w wodę
Wszystkie miejscowości gminy Opatów jest zwodociągowane za wyjątkiem fragmentu ul. Zakrzewskiej
w Waleńczowie (za istniejącą zabudową w kierunku gminy Kłobuck).
Podstawowymi ujęciami wody jest ujęcie wody w Opatowie z ustanowioną strefą ochrony bezpośredniej
o ustanowionych zasobach eksploatacyjnych: Q = 76m3/h. Ujęcie składa się z dwóch studni: 1 - o
głębokości 215m 2-głębokości 223m. Źródłem wody obu studni są pokłady jury środkowej – warstwy
kościeliskiej. Ujęcia te zasila wodę ponad 2/3 obszaru gminy. Za pośrednictwem dwóch przepompowni
sieciowych w Zwierzyńcu I, w Waleńczowie oraz sieci rozdzielczej woda dostarczana jest do odbiorców
we wszystkich miejscowościach gminnych, z wyjątkiem Wilkowiecka. Wilkowiecko (wraz z sołectwem
Brzezinki) zasilane jest z własnego ujęcia opartego na studni głębinowej o wydajności Q = 16 m3/h i
głębokości 38m, ujmującej wody warstwy wodonośnej jury górnej, a kilka gospodarstw - z wodociągu
gminnego z Miedźna (Mokra III). Gmina posiadała jeszcze ujęcie wody w Waleńczowie, które ze
względu za znaczne zanieczyszczenie ujmowanych wód jest nieczynne.
Gospodarka ściekowa
Na terenie gminy, w północnej części miejscowości Opatów, funkcjonuje nowoczesna mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości 250 m3 /d. W chwili obecnej miejscowościami
skanalizowanymi są: Opatów z wyjątkiem ul. Nadrzecznej, Iwanowice Małe z wyjątkiem ul. Miodowej i
Polnej. Miejscowość Złochowice przyłączona jest z odprowadzeniem ścieków do istniejącej
oczyszczalni zakładowej PSO „Maskpol” Konieczki, zlokalizowanej na gruntach wsi Złochowice. W
bieżącym roku planowana jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iwanowice Duże.
W pozostałych miejscowościach ścieki bytowe gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i w
przydomowych oczyszczalniach ścieków.
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Gospodarka odpadami
Opatów nie posiada własnego składowiska odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy wywożone są
przez specjalistyczne firmy na składowisko poza terenem gminy.
W miejscowości Opatów, przy oczyszczalni ścieków znajduje się Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Gazyfikacja
W

gminie

brak

sieci

gazowej.

Dotychczas gmina korzystała przede wszystkim z gazu

bezprzewodowego. Sieć dystrybucyjna zapewnia dostęp do gazu każdemu zainteresowanemu.
W przyszłości, jako podstawowe źródło zaopatrzenia w gaz przewiduje się projektowany gazociąg
wysokiego ciśnienia relacji Kluczbork (Bąków) - Krzepice - Opatów, ze wstępną lokalizacją stacji
redukcyjno - pomiarowej w rejonie sołectw Iwanowice Małe - Zwierzyniec.
Do tej pory brak jednak zobowiązujących umów i koncepcji przebiegu gazociągu i gazyfikacji gminy.

Energetyka
Głównym źródłem zasilania obszaru gminy w energię elektryczną jest napowietrzna linia
elektroenergetyczna 30 kV relacji Kłobuck – Waleńczów. Zaopatruje ona stację transformatoroworozdzielczą w Waleńczowie oraz istniejące stacje transformatorowe 15/0,4 kV i istniejące linie
napowietrzne dla obsługi mieszkańców.
Potrzeby grzewcze są zasadniczo pokrywane z indywidualnych źródeł ciepła w poszczególnych
obiektach.
Przez teren gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 400 kV relacji Dobrodzień
- Trębaczew oraz napowietrzne linie 110 kV relacji Trębaczew -Waleńczów i Waleńczów –Panki.
Paliwa płynne i stałe
W granicach gminy Opatów obecnie funkcjonują dwie stacje paliw płynnych w Waleńczowie i w
Opatowie oraz stacja LPG w Iwanowicach Małych niewielkich stacji benzynowych i LPG.
Dystrybucją paliw stałych (węgiel, koks, miał) zajmują się prywatne i spółdzielcze podmioty gospodarcze
zlokalizowane w poszczególnych miejscowościach gminy. Na terenie gminy funkcjonuje rozlewnia gazu
płynnego propan-butan.
Telekomunikacja
Poziom telefonizacji jest wysoki. Na terenie gminy zlokalizowane są stacje bazowe telefonii komórkowej
w miejscowościach: Opatów, Waleńczów, Wilkowiecko, oraz pozostałe maszty telekomunikacyjne w
miejscowościach Iwanowice Duże, Złochowice, Zwierzyniec.
Sieć drogowa
Podstawowe połączenia komunikacyjne o znaczeniu regionalnym zapewniają:
droga krajowa

nr 489 Częstochowa – Wieluń,

drogi powiatowe:

nr 08235 Opatów - Iwanowice Duże
nr 08236 Wilkowiecko - Popowice
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nr 08238 Opatów - Wilkowiecko
nr 08239 Brzezinki - Wilkowiecko
nr 08240 Wilkowiecko - do gr. gminy w kierunku Miedźna
nr 08241 Wilkowiecko - do gr. gminy w kierunku Kłobucka
nr 08257 Zwierzyniec I. - Zwierzyniec II. do gr. gminy
nr 08258 Zwierzyniec I. - Iwanowice Naboków
nr 08260 Złochowice - Kolonia Opatowska - Opatów
nr 08261 Kolonia Opatowska - Waleńczów
Pozostałe drogi na terenie gminy są drogami gminnymi, spełniającymi funkcje lokalne i dojazdowe.
Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja publiczna prowadzona przez PKS oraz firmy prywatne.

5.

USTALENIA

I GŁÓWNE CELE PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OPATÓW
Zgodnie z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Opatów"
przyjętym uchwałą Nr 125/XXVIII/2000 Rady Gminy Opatów z dnia 29 grudnia 2000r. zmienionym
uchwałą Nr 76/XXI/2012 Rady Gminy Opatów z dnia 22 lutego 2012 roku, poszczególne tereny objęte
projektem zmiany studium położone są w następujących strefach polityki przestrzennej:
1.

w Strefie I osadniczej,

2.

w Strefie II rolno-osadniczej,

3.

w Strefie III terenów otwartych.

W projektowanej zmianie studium planuje się następujące zmiany w ustaleniach:
1.

rozszerza się zasięg Strefy I osadniczej – obszaru I.A – terenów przekształceń zagospodarowania
przestrzennego i rehabilitacji centrum miejscowości gminnej o teren niezbędny dla potrzeb
realizacji domu pogrzebowego w miejscowości Opatów (52/17),

2.

rozszerza się, o pojedyncze tereny zasięg Strefy I osadniczej – obszaru I.C – terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami podstawowymi (14/17 i 21/17),

3.

wyznacza się tereny dla potrzeb strefy I osadniczej – obszar I.E – tereny aktywizacji gospodarczej
(11/17, 19/17 i 33/17),

4.

dodaje się, w Strefie I osadniczej – obszar I.F – tereny zabudowy wielofunkcyjnej: mieszkaniowe,
usługowe i wytwórcze (1-2/17, 5-10/17, 12/17, 15-18/17, 22-23/17, 26/17, 28/17, 31-32/17, 3435/17, 37-39/17, 48-51/17),

5.

wyznacza się teren dla potrzeb Strefy II rolno-osadniczej – obszar II.A – teren turystycznoosadniczy w sąsiedztwie istniejącego zajazdu i parkingu dla tirów w miejscowości Opatów (13/17),

6.

zmienia się zasięg strefy II rolno-osadniczej – z obszaru II.B – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej na strefę III terenów otwartych – obszary III.B tereny rolne (36/17 i 46/17),

7.

zmienia się zasięg strefy III terenów otwartych – z obszaru III.B terenów rolnych na strefę II rolnoosadniczą – obszar II.B – tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej – w większości tereny
istniejących gospodarstw rolnych (3-4/17, 20/17, 27/17, 29-30/17, 40-45/17),
Strona 12 z 58

8.

zmienia się zasięg strefy III terenów otwartych - obszaru III.B terenów rolnych na strefę III.C teren
dolesień (24-25/17, 47/17),

9.

likwiduje się, w Strefie III terenów otwartych obszary IIIC – tereny rolne z dopuszczeniem realizacji
urządzeń infrastruktury technicznej i obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych.

6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI W PROJEKCIE ZMIANY
STUDIUM
W projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Opatów, zostały uwzględnione priorytety w zakresie ochrony środowiska wynikające z dokumentów
ustanowionych na szczeblu rządowym, samorządowym, porozumień międzynarodowych oraz
dokumentów i dyrektyw Unii Europejskiej.
Podstawą formułowania ustaleń studium jest zasada zrównoważonego rozwoju, która zakłada m.innymi
ochronę

i

racjonalne

kształtowanie

cennych

zasobów

środowiska

przyrodniczego

poprzez

kształtowanie struktur przestrzennych nie naruszających jego walorów oraz umożliwiających aktywną
ochronę jego wartości prowadzących do realizacji ekorozwoju.
7. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA OBJĘTEGO PROJEKTOWANYM DOKUMENTEM
Różnorodność biologiczna, zasoby naturalne
Teren gminy Opatów charakteryzuje się niskim zróżnicowaniem siedliskowym oraz niskim wskaźnikiem
lesistości (około 6,9%).
Położenie gminy na styku dwóch krain geograficznych skutkuje urozmaiceniem krajobrazu. Granica
Wyżyny Wieluńskiej i Progu Herbskiego wyraźnie zaznacza się w morfologii terenu w postaci wzgórz z
wyraźną dominacją Góry Opatowskiej i Góry Złochowskiej. Najważniejszymi elementami przyrody
nieożywionej i ożywionej kształtującymi walory estetyczne są:
- wzgórza oraz wychodnia wapieni w postaci niewielkich skałek na Górze Opatowskiej,
- tereny leśne i zadrzewienia śródpolne.
Negatywne oddziaływanie na krajobraz jest skutkiem m.innymi rozpraszania osadnictwa i
nieprzemyślanego lokowania dużych inwestycji przemysłowych w sąsiedztwie i w obrębie cennych form
oraz swobodnego, w kontekście krajobrazu prowadzenia sieci infrastruktury. Na odbiór wizualny wpływa
forma architektoniczna obiektów, często źle korespondujących z otoczeniem, a także zjawisko
przesłaniania punktów widokowych i widoków z traktów komunikacyjnych.
Zarówno na Górze Opatowiej i Górze Złochowskiej znajdują się punkty widokowe na otaczający teren.
Na odcinku drogi z Iwanowic Dużych do miejscowości Dankowice znajduje się odcinek drogi widokowej
z otwarciem na ruiny zamku w Dankowie (na terenie gminy Krzepice). Spójność biologiczną obszaru
gminy obniżają linie elektroenergetyczne wysokich napięć oraz przebieg drogi krajowej o dużym
natężeniu ruchu. Poprzeczne przecięcie przestrzeni gminy ciągiem infrastrukturalnym doprowadziło do
przerwania ciągłości ekologicznej środowiska.
W granicach gminy Opatów ani też w jej sąsiedztwie nie występują obszary NATURA 2000, w
granicach gminy nie występują również inne obszary podlegające ochronie z mocy ustawy o ochronie
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przyrody.
Najbliżej położony obszar NATURA 2000 -„Szachownica" (cel ochrony – siedliska (jaskinie nie
udostępnione do zwiedzania oraz 4 gatunki nietoperzy)) obejmujący obszar o powierzchni 0,13km2
leży w granicach administracyjnych gminy Lipie i jest oddalony od północnych granic gminy o ok. 6km.
Od południowego-zachodu gmina Opatów graniczy z rezerwatem przyrody „Modrzewiowa Góra” o pow.
ok. 49ha, położonym w gminie Panki, którego celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego.
O powiązaniach przyrodniczych gminy z terenami otaczającymi decydują ponadto:
• regionalny korytarz ekologiczny „Dolina Górnej Warty” obejmujący swoim zasięgiem północno-

zachodnią część gminy,
• międzynarodowy korytarz ekologiczny – spójności obszarów ochrony „Liswarta” obejmujący swoim

zasięgiem południowo-zachodnią część gminy,
• krajowy korytarz ekologiczny – spójności obszarów chronionych „Modrzewiowa Góra – Dębowa

Góra” obejmujący swoim zasięgiem południową część gminy,
• regionalny korytarz ekologiczny ptaki „Dolina Warty-Lasy lublinieckie” obejmujący swoim zasięgiem

wschodnią część gminy,
• korytarze ekologiczne dla ssaków kopytnych i drapieżnych z fragmentami newralgicznymi,

obejmujące swoim zasięgiem wschodnią część gminy,
• korytarz ekologiczny rzeki ostoje „Lewobrzeżny dopływ Warty” obejmujący swoim zasięgiem cały

obszar gminy,
• położenie (środkowa i południowa część gminy) na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

GZWP-325 (Częstochowa W) w utworach jury środkowej, szczelinowo-porowego, o głębokości
występowania warstw wodonośnych: od 20 do 200m. Dla GZWP-325 (Częstochowa W) nie
ustanowiono obszarów ochronnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego. GZWP-325 posiada
opracowaną w 2008r. dokumentację hydrogeologiczną.
W Planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+, jednym z kierunków
przyjętego dla realizacji osiągnięcia celu zrównoważonego wykorzystywania zasobów środowiska
naturalnego i kulturowego jest :
Kierunek 3.1. Ochrona zasobów środowiska, zgodnie z którym, na obszarach wyznaczonych korytarzy
ekologicznych planuje się ustanowienie prawnych form ochrony przyrody dla obszarów i obiektów
cennych przyrodniczo, w tym korytarzy ekologicznych.
Na terenie gminy ochronie podlegają:
1) pomnik przyrody ożywionej – dąb szypułkowy 3 sztuki 210, 270 i 370cm

w miejscowości

Wilkowiecko na terenie cmentarza - rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 42/89 z dnia
12.12.1989 roku.
2) lasy ochronne uznane: Zarządzeniem MOŚZNiL nr 100 z dnia 23 lipca 1996 r. dla lasów będących

w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Nadleśnictwa Kłobuck,
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3) gleby chronione IIIa – IIIb klasy bonitacyjnej gruntów ornych, III-ej klasy bonitacyjnej użytków

zielonych oraz gleby organiczne, chronione na podstawie przepisów szczególnych;
Wśród innych obszarów lub obiektów cennych przyrodniczo występujących na terenie gminy Opatów
należy wymienić:
1) wartościowe drzewa, których wymiary predysponują je do objęcia ochroną:
-

dąb szypułkowy 5 szt. Qerqus roburo - o pierśnicy 300 - 350 cm, w południowej części Złochowic

-

wiąz szypułkowy -„ Ulmus Iaeyis Poll. - o pierśnicy 310 cm - w miejscowości Opatów

-

Lipa drobnolistna - Tuja cordata L. -o pierśnicy 358 cm - w miejscowości Zwierzyniec I

-

Sosna zwyczajna - Pinus Silyestris L.- o pierśnicy 224 cm w miejscowości Zwierzyniec II -

-

(ciekawy kształt)

2) rośliny chronione,
3) elementy przyrody nieożywionej:
-

wychodnia wapieni w postaci niewielkich skałek na Opatowskiej Górze

-

schronisko skalne (grota) odkryta w trakcie eksploatacji kamieniołomu na Opatowskiej Górze

-

kamieniołom na górze Złochowskiej

-

źródła na terenie Wsi Złochowice, Waleńczów, Wilkowiecko.

Zwierzęta
Brak środowiska wnętrza lasu powoduje brak stałego bytowania na terenie gminy dużych ssaków takich
jak: jeleń, łoś, dzik czy borsuk. Z większych ssaków na terenie gminy stwierdzono takie gatunki jak:
sama, zając szarak, piżmak, a z drapieżników lis, łasica, gronostaj, kuna. Nie prowadzono pełnej
inwentaryzacji przyrodniczej dlatego brak jest wiadomości o zwierzętach małych oraz prowadzących
nocny tryb życia.
Awiofauna jest stosunkowo bogata mimo braku dużych powierzchni leśnych. Z badań prowadzonych
przez członków Częstochowskiej Grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków sporządzono
listę ptaków gnieżdżących się na terenie gminy:

1. Perkozek

43. Łozówka

2. Bocian biały

44. Trzciniak

3. Kaczka krzyżówka

45. Zaganiacz

4. Błotniak stawowy

x

46. Piegża

5. Pustułka

47. Cierniówka

6. Sowa uszata

48. Pokrzewka ogrodowa

7. Kuropatwa

49. pokrzewka czarnołbista

8. Przepiórka

50. Świstunka leśna

9. Bażant

51. Pierwiosnek

10. Kokoszka wodna

52. Piecuszek

11. Łyska

53. Mysikrólik
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12. Żuraw

54. Muchołówka szara

x

13. Czajka

55. Muchołówka żałobna

14. Kszyk

56. Sikora uboga

15. Rycyk

57. Sikora czarnogłowa

x

16. Brodziec piskliwy

58. Sikora czubata

17. Gołąb grzywacz

59. Sikora sosnówka

18. Sierpówka

60. Sikora modra

19. Kukułka

61. Sikora bogatka

20. Dudek

x

62. Kowalik

21. Jerzyk

63. Remiz

22. Dzięcioł duży

64. Wilga

23. Dzięciołek

65. Gąsiorek

24. Skowronek polny

66. Srokosz

25. Jaskółka brzegówka

67. Sójka

26. Jaskółka oknówka

68. Sroka

27. Jaskółka dymówka

69. Kawka

28. Świergotek drzewny

70. Gawron

29. Świergotek łąkowy

x

x

71. Wrona siwa

30. Pliszka żółta

72. Kruk

31. Pliszka siwa

73. Szpak

32. Strzyżyk

74. Wróbel domowy

33. Płochacz pokrzywnica

75. wróbel mazurek

34 Rudzik

76. Zieba

35. Słowik rdzawy

x

77. Kulczyk

36. Kopciuszek

78. Dzwoniec

37. Pokląskwa

79. Szczygieł

38. Białożytka

80. Makolągwa

39 Kos

81. Gruboziób

40. Kwiczoł

82. Trznadel

41. Drozd śpiewak

83. Ortolan

42. Rokitniczka

x

X

84. Potrzos

x - gniazdowanie niepewne
Ptaki są bardzo dobrym wskaźnikiem stanu środowiska na danym terenie co związane jest między
innymi z łatwością ich obserwacji. Rozpatrując awiofaunę należy zwrócić uwagę na brak gatunków
charakterystycznych dla środowiska głębi lasu oraz bardzo małą ilość gatunków wodnych. Na terenie
gminy znajdują się gniazda bociana białego, co świadczy o dość dobrych warunkach bytowania tego
gatunku czyli o ekologicznej gospodarce. Ciekawostką jest występowanie żurawia - jest to jedno z
melicznych stanowisk tego płochliwego gatunku w okolicach Częstochowy.
Na terenie gminy stwierdzono występowanie następujących gatunków płazów:
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-

ropucha szara i zielona

-

żaba trawna, wodna, rzekotka drzewna, huczek ziemny

-

traszka grzebieniasta i pospolita

-

natomiast z gadów:

-

jaszczurka zwinka, padalec

-

żmija zygzakowata

-

zaskroniec.

Szata roślinna
Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski gmina Opatów

położona jest w Dziale Wyżyn

Południowopolskich, w Krainie Wyżyn Środkowomałopolskich, w Okręgu Olesko-Częstochowskim, w
dwóch Podokręgach: Krzepickim i Kłobucko-Częstochowskim. Granica miedzy tymi krainami przebiega
przez środek gminy.
W strukturze przyrodniczej gminy lasy i zadrzewienia zajmują tylko ok. 6,9 % jej ogólnej powierzchni.
Dominują pola uprawne.
Na obszarze gminy brak jest większych kompleksów leśnych. Lasami należącymi do Skarbu Państwa
zarządza Nadleśnictwo Kłobuck. Lasy te występują w trzech kompleksach:
- południowo- wschodni skraj miejscowości Waleńczów
- południowo-zachodni skraj wsi Złochowice
- fragment większego kompleksu w Opatowie.
Jest to w większości bór mieszany świeży i wilgotny. Niewielkie fragmenty (oddz. 216) stanowi ols.
Większość lasów w gminie należy jednak do właścicieli prywatnych: Lasy te nie stanowią większych
kompleksów, są to paski lasu poprzedzielane polarni lub łąkami. Stosunek granicy polnoleśnej do
wnętrza lasu jest bardzo wysoki. Praktycznie brak jest środowiska wnętrza lasu. O takowym można
mówić jedynie w przypadku lasów w miejscowości Opatów.
Lasy prywatne powstawały w wyniku celowego nasadzania drzew lub samoistnego zarastania gleb
najsłabszych, dlatego najczęściej są to bory na terenach suchych natomiast na terenach podmokłych
są to olsy ewentualnie grądy. Jednak zarówno olsy jak i grądy są to najczęściej oderwane fragmenty
nad ciekami. Stan sanitarny wielu fragmentów lasów jest niezadowalający - brak prowadzonych prac
pielęgnacyjnych.
Największą powierzchnię w gminie Opatów zajmują pola uprawne. Podstawowymi roślinami
uprawianymi

są

zboża,

ziemniaki,

oraz

rośliny

motylkowe.

Charakterystyczną

cechą

dla

gospodarowania tymi terenami jest bardzo rozdrobniona struktura własności. Daje to efekt dużej ilości
wąskich (szerokość 10 -30 m przy długości do 2 km) pasków pól poprzedzielanych miedzami oraz
wąskimi drogami dojazdowymi. Przy takiej strukturze pól, bardzo trudno jest zintensyfikować uprawę.
Następne pod względem wielkości zajmowanej powierzchni są łąki oraz pastwiska. Użytki te zajmują
głównie powierzchnie w dolinach cieków oraz w miejscach spływu wód powierzchniowych z okolicznych
wzgórz. Są to najczęściej łąki wielokośne użytkowane racjonalnie (II - III pokosy rocznie), wapnowane.
Można je zaliczyć do zbiorowisk klasy Motinio - Arrhenatheretea, rzędu Molinietalia, związku Calthion.
W związku ze znaczną ilością terenów zmeliorowanych brak jest praktycznie obszarów podmokłych.
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Zbiorowiska te występują jedynie w obszarach źródliskowych na południu gminy. Charakteryzują się
one większym bogactwem gatunkowym i można tu spotkać rośliny chronione. Związane jest to z
mniejszą intensywnością gospodarki na tych terenach.
Dużo mniejszą powierzchnię zajmują murawy. Występujące tu murawy można podzielić na dwie grupy:
- Murawy rosnące na podłożu wapiennym znajdują się one praktycznie na dwóch wzgórzach: Górze
Opatowskiej oraz Góry Złochowskiej. Zajmują one fragmenty szczytowe wzgórz. Są to zbiorowiska o
charakterze stepowym, ciepłolubne bogate florystyczne. Jednak ze względu na niewielki rozmiar płatów
tych zbiorowisk są one tutaj zubożone o wiele gatunków roślin. Tereny te użytkowane były niegdyś jako
pastwiska obecnie wykorzystywane są rzadko w tym celu, dlatego murawy te zaczynają zarastać
krzewami (głównie tarniną /Prunus spinoza /, róża pomarszczona /Rosa rugosa/). Można je zaliczyć do
klasy Festuco-Brometea, rzędu Festucetalia yalesiacae.
- Murawy na podłożu mineralnym - są to najczęściej zbiorowiska występujące na ugorach
piaszczystych, na zarastających wyrobiskach. Są one ubogie florystycznie, tworzą je głównie
kseromorficzne trawy wąskolistne oraz kserofity. Można je zaliczyć do klasy Sedo- Scleranthetea,
związku Corynephorion canescentis.
Zbiorowiska ruderalne są one porozrzucane niewielkimi fragmentami po całej gminie. Są związane z
terenami silnie zmienionymi przez człowieka i pozostawionymi bez nadzoru np.: dzikie składowiska
odpadów, porzucone gospodarstwa. Ze zbiorowiskami tymi związane są rośliny nitrofilne np.: pokrzywa
/Urtica sp./, glistnik jaskółcze ziele /Chelidomum maius/, niecierpek drobnokwiatowy /lmpatiens
parviflora/. Podobnie porozrzucane na terenie gminy są zbiorowiska okrajkowe np.: terenów silnie
deptanych.
Poza tymi najważniejszymi zbiorowiskami można spotkać niewielkie obszarowo torfowiska czy
zbiorowiska położone na obrzeżach zbiorników wodnych.
Rośliny podlegające całkowitej ochronie występujące na terenie gminy:
-

grzybień biały - Nymphea alba L.

-

kosaciec syberyjski - Iris sibirica L.

-

storczyk szerokolistny - Orcbis latifolia L.

Rośliny podlegające częściowej ochronie występujące na terenie gminy:
-

pierwiosnka wyniosła - Primula elatrior G.

-

bobrek trójlistkowy - Menyanthes trifoliata L.

-

kalina koralowa - Viburnum opulus L.

-

konwalia majowa - Conyallaria maialis L.

-

bagno zwyczajne - Ledum palustre L.

Należy zwrócić również uwagę na występujący na górze Opatowskiej gatunek zachodnio europejski
nawrot czerwonobłękitny /Lithospennum purpureo-coeruleum L/., którego wschodni zasięg przebiega
na linii Odry.

Wody powierzchniowe
Cały teren gminy znajduje się w zlewni różnych dopływów rzeki Liswarty, która jest lewym dopływem
Warty. Największy obszar zajmuje zlewnia rzeki Opatówki (zwanej w dolnym biegu Gómiankaj.
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Wypływa ona na południe od Złochowic i płynie w kierunku północnym równolegle do zabudowy
miejscowości Złochowice, a następnie Opatów. Jest to jedyny ciek w gminie uznany jako rzeka,
pozostałe cieki są traktowane jako rowy melioracyjne.
Inne rzeki których zlewnia obejmuje fragmenty gminy Opatów to:
-

Biała Oksza - południowo wschodni fragment (część miejscowości Waleńczów)

-

Pankówka - skraj południowy gminy

-

Pisia - fragment zachodni (część miejscowości Zwierzyniec 1)

-

Liswarta - fragment gminy północno zachodni z miejscowościami Naboków i Iwanowice Duże)

Drugim co do wielkości ciekiem w gminie Opatów jest prawy dopływ Opatówki - Dziunia. Bierze ona
początek w gminie Kłobuck (wieś Mokra) płynie wzdłuż Wilkowiecka i wpada do Opatówki około 200 m
poza granicą gminy.
Jako element charakterystyczny dla gminy należy wymienić dużą ilość źródeł, a właściwie stref
źródliskowych położonych w części południowej i zachodniej. Najważniejsze z nich znajdują się na
południe od Złochowic i Waleńczowa. Z których część została ujęta w Inwentaryzacji źródeł woj.
częstochowskiego nr 97, 98, 99, 100, 108, 109 o wydajnościach od 0,5 -5 dm3/s oraz źródła w
Wilkowiecku (nie ujęte w inwentaryzacji).
Na terenie gminy brak jest większych zbiorników wodnych. Jednak w poszczególnych miejscowościach
można znaleźć niewielkie stawy hodowlane lub akweny innego pochodzenia:
Opatów - w lesie między Opatowem, a Kolonią Opatowską znajduje się niewielki kompleks stawów

-

pow. około 2 ha - z największą powierzchnią lustra wody w gminie,
-

Złochowice - 4 stawy spełniające rolę oczyszczalni dla zakładów „MASKPOL",

-

Waleńczów - staw w centrum Wsi - staw podworski, 2 stawy w części południowej w (lesie)
powstałe samoistnie po zalaniu wyrobiska po eksploatacji piasku,

-

Zwierzyniec I - kilkanaście oczek wodnych powstałych w wyrobiskach po eksploatacji glin,

-

Wilkowiecko - nieduży staw pozostały po kompleksie hodowli pstrąga,

-

Opatów -2 niewielkie stawy przy domach w dolinie Opatówki.

Cieki powierzchniowe na większości swojej długości płyną z dala od zabudowy otoczone łąkami lub
zadrzewieniami.

Wody podziemne
Budowa geologiczna gminy rzutuje na jej warunki hydrogeologiczne zatem analogicznie do budowy
geologicznej na terenie gminy wydziela się następujące użytkowe poziomy wodonośne:
środkowej jury – składający się z trzech odrębnych hydraulicznie warstw wodonośnych

-

oddzielonych od siebie utworami nieprzepuszczalnymi stanowiąc poziomy naporowe. Wody te
występują w :
•

marglach, wapieniach piaszczystych, piaskowcach wapnistych i piaskach piętra kelowej i baton.
Na terenie gminy jest to warstwa wodonośna o niewielkich zasobach nie wykorzystywana
gospodarczo;

•

osadach piaszczystych kujawu środkowego (warstwach międzyrudnych) na bazie których
założono ujęcie Zwierzyniec w gminie Panki (południowo-zachodnia część granicy gminy);
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•

zagęszczonych piaskach i słabozwięzłych piaskowcach kościeliskich ograniczonych od dołu
osadami ilasto-łupkowymi jury dolnej, a w stropie kompleksem iłów rudonośnych. Jest to poziom
o znacznej zasobności stanowiący podstawę ujęć wody pitnej dla Opatowa. Gospodarcze
wykorzystanie tych wód ogranicza znaczna głębokość ich występowania (ok. 200 m ppt) oraz
znaczna zawartość jonów żelaza i manganu;

-

jury górnej – występuje w obrębie skrasowiałych i szczelinowatych utworów węglanowych
rozciągających się na NE od linii kuesty. Jest to poziom o swobodnym charakterze zwierciadła
wody, zalegającym na rzędnej około 250 m npm w rejonie Opatowa do 230 m npm, w rejonie
Wilkowiecka. Kierunek odpływu północno-wschodni zgodnie z nachyleniem warstw. Zasilanie tego
poziomu odbywa się na wychodniach skał węglanowych. Lokalnie wody z tego poziomu połączone
są hydraulicznie z wodami czwartorzędu tworząc wspólny poziom wodonośny. Poziom ten stanowi
podstawę komunalnego ujęcia wody pitnej wsi Wilkowiecko;

-

czwartorzędowy – występuje ciągłą warstwą głównie w obrębie doliny kopalnej. Jest to poziom o
płytkim zaleganiu zwierciadła wody od 0,5 – 1,0 m ppt, zasilany opadami atmosferycznymi,
drenowany przez rzekę Opatówkę. Z wód tego poziomu korzystają niektóre indywidualne ujęcia
wód w Opatowie. Poza obrębem dolin wody podziemne tego poziomu związane są z utworami
piaszczystymi zalegającymi nad glinami i są to poziomy o zmiennej, na ogół niewielkiej miąższości
lub występują jako wody zawieszone. Poziomy wód w utworach czwartorzędowych na terenie
objętym zmianą studium posiadają czas przenikania zanieczyszczeń do 1 roku. Czas
potencjalnych zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych w utworach starszych od czwartorzędu
wynosi od 5 do 100lat.

Środkowa i południowa część gminy położona jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych
GZWP-325 (Częstochowa W) w utworach jury środkowej, szczelinowo-porowy o głębokości
występowania warstw wodonośnych: od 20 do 200m. Dla GZWP-325 (Częstochowa W) nie
ustanowiono obszarów ochronnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego. GZWP-325 posiada
opracowaną w 2008r. dokumentację hydrogeologiczną.
Zgodnie z rejestrem obszarów chronionych utworzonym w 2003 r. i uaktualnionym w roku 2007 r.
w granicach obszaru objętego planem nie występują:
-

obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia;

-

obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym;

-

obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych;

-

obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie
przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarowania wodami na terenie Gminy
Opatów są:
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Warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty:
zawarte w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia
2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz.Urz. Woj.
Śląskiego z 2014r., poz.1974).
Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód
wynikające z ustalonych celów środowiskowych, priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,
ograniczenia
w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych
części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza stanowi podstawowy dokument planistyczny
w zakresie gospodarowania wodami. Plan jest podsumowaniem każdego z 6 letnich cyklów
planistycznych wymaganych Dyrektywą 2000/60/WE tzw. Ramową Dyrektywą Wodną (2003-2009;
2009-2015; 2015-2021; 2021-2027) i stanowić powinien podstawę podejmowania wszelkich decyzji
mających wpływ na stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi w przyszłości.
Obowiązujący plan gospodarowania wodami został zatwierdzony przez Radę Ministrów i opublikowany
w dniu 6 grudnia 2016 r. w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w
sprawie Planu gospodarowani wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).
Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2020,
obszary objęte planem położone są w zlewni czterech jednolitych częściach wód powierzchniowych:

-

obszary nr 1/17 do nr 7/17:

położone są w granicach jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Dopływ z Iwanowic Małych
(PLRW6000171816554):
typ JCWP potok nizinny piaszczysty w utworach staroglacjalnych (17),
status – naturalna część wód (NAT),
ocena stanu – zły,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,
termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 rok;
wody powierzchniowe nie są przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia oraz nie są przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
zapisane działania podstawowe: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu
gospodarki ściekowej oraz kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw.
zapisane działania uzupełniające: monitoring wód.
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-

obszary nr 15/17 do nr 19/17

położone

są

w

granicach

jednolitej

Części

Wód

Powierzchniowych

–

Bieszcza

(PLRW6000171816529):
typ JCWP potok nizinny piaszczysty w utworach staroglacjalnych (17),
status – naturalna część wód (NAT),
ocena stanu – zły,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,
termin osiągnięcia dobrego stanu – 2021 rok;
wody powierzchniowe nie są przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia oraz nie są przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
zapisane działania podstawowe: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu
gospodarki ściekowej oraz kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorstw.
zapisane działania uzupełniające: brak.

-

obszary nr 38/17 do nr 47/17 oraz część obszaru 33/17:

położone

są

w

granicach

jednolitej

Części

Wód

Powierzchniowych

–

Biała

Oksza

(PLRW600016181669):
typ JCWP potok nizinny lessowy lub gliniasty (16),
status – naturalna część wód (NAT),
ocena stanu – zły (monitorowana),
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,
termin osiągnięcia dobrego stanu – 2027 rok;
wody powierzchniowe nie są przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia, są przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
zapisane działania podstawowe: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu
gospodarki ściekowej, dostęp do informacji oraz realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków.
zapisane działania uzupełniające: brak.

-

obszary nr 8/17 do nr 14/17, nr 20/17 do nr 32/17, nr 34/17 do nr 37/17, nr 48/17 do nr 52/17 oraz
część obszaru 33/17:

położone

są

w

granicach

jednolitej

Części

Wód

Powierzchniowych

–

Górnianka

(PLRW6000161816589):
typ JCWP potok nizinny lessowy lub gliniasty (16),
status – naturalna część wód (NAT),
ocena stanu – zły,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny,
termin osiągnięcia dobrego stanu – 2015 rok;
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wody powierzchniowe nie są przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia i nie są przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
zapisane działania podstawowe: działania wynikające z konieczności porządkowania systemu
gospodarki ściekowej,
zapisane działania uzupełniające: brak.
Na podstawie przeprowadzonego monitoringu jakości wód powierzchniowych w 2015 r. stan/potencjał
ekologiczny JCWP Białej Okszy określono jako umiarkowany, natomiast stan badanych jednolitych
części wód określono jako średnio niski. Brak monitoringu w granicach pozostałych jednolitych Części
Wód Powierzchniowych.
W sumie, problematyka ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem, choć nie stanowi
bariery
rozwoju gminy (w tym obszarów opracowania) wymaga jednak nadal systematycznych i wielostronnych
działań, zmierzających do zlikwidowania istniejących niedostatków infrastruktury - w części obejmującej
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Jednolite części wód podziemnych:
Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2020,
obszar Gminy Opatów (w tym obszary objęte zmianą studium) w całości położone są w granicach
jednolitych Części Wód Podziemnych o Nr JCWPd: 98
Kod – GW600098
Wody przeznaczone do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
ocena stanu ilościowego – dobry,
ocena stanu chemicznego – dobry,
ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona,
monitoring – monitorowana,
realizacja inwestycji wymagającej odstępstwa z art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne –
nie dotyczy;
zapisane działania podstawowe: administrowanie, badanie i monitorowanie środowiska wodnego,
sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód,
zapisane działania uzupełniające: brak.
występują trzy piętra wodonośne:
Piętro czwartorzędowe:
Stratygrafia: czwartorzęd (holocen, plejstocen); Litografia: piaski, żwiry, otoczaki; charakterystyka
wodonośna: porowy; o miąższości od 0,3 do 43m; głębokość występowania warstw wodonośnych: od
0, do 44m,
Piętro jurajskie:
- w poziomie jury górnej: stratygrafia: jura górna (Oksford, kimerydy); Litografia: wapienie;
charakterystyka wodonośna: szczelinowo-krasowo-porowy; o miąższości od 2 do 70m; głębokość
występowania warstw wodonośnych: od 0 do 200m,
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- w poziomie jury środkowej: stratygrafia: jura środkowa (alen-bajos); Litografia: piaskowce;
charakterystyka wodonośna: porowo-szczelinowy; o miąższości od 2 do 70m; głębokość występowania
warstw wodonośnych: od 6 do 300m,
- w poziomie jury dolnej: stratygrafia: jura dolna (het tang-synemur); Litografia: piaski, żwiry, piaskowce,
charakterystyka wodonośna: porowo-szczelinowy; o miąższości od 1 do 40m; głębokość występowania
warstw wodonośnych: od 7 do 250m,
Piętro triasowe:
stratygrafia: trias środkowy (anizyk-ladyn); Litografia: wapienie, dolomity; charakterystyka wodonośna:
szczelinowo-krasowy; o miąższości od 100 do 150m; głębokość występowania warstw wodonośnych:
od 250 do 400m.
Zagrożenie powodziowe
Gmina Opatów położona jest:
poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. a ustawy
Prawo wodne, tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i
wynosi raz na 100 lat (1%),
poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. b ustawy
Prawo wodne, tj. poza obszarem, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i
wynosi raz na 10 lat (Q 10%),
poza obszarem na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(Q 0,2%),
poza

obszarem

narażonym

na

zalanie

w

przypadku

zniszczenia

lub

uszkodzenia

wału

przeciwpowodziowego.
Ponadto, cieki przepływające przez teren gminy Opatów nie zostały zakwalifikowane we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego do opracowania map zagrożenia

i ryzyka powodziowego. Dyrektor

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nie sporządził dla tego terenu Studium ochrony
przeciwpowodziowej, wyznaczającego granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%
(raz na 100 lat).
Zgodnie z opisem celów zarządzania ryzykiem powodziowym, uwzględniającym konieczność
ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz działalności gospodarczej, priorytetowymi programami ochrony przed powodzią w
regionie wodnym Warty są:
-

Programy krajowe,

-

Plany operacyjne ochrony przed powodzią województw,

-

Oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województw,

-

Programy małej retencji dla województw,

-

Studium ochrony przeciwpowodziowej dla środkowej Warty.

Niezależnie istnieją plany robot utrzymaniowych realizowanych przez RZGW w Poznaniu oraz
pozostałych administratorów cieków.
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W granicach obszaru objętego planem nie zidentyfikowano problemów związanych z zarządzaniem
ryzykiem
powodziowym.
Ponadto, obszar objęty planem nie mieści się w działaniach technicznych uwzględnionych w wariancie
zerowym regionu wodnego Warty. Nie wskazano również inwestycji strategicznych wpływających
na ograniczenie ryzyka powodziowego w rejonie wodnym Warty, oraz inwestycji buforowych.

Tereny zmeliorowane
Na terenie gminy Opatów bardzo ważną funkcję spełnia sieć rowów melioracyjnych pokrywających w
większości jej obszar. Znajdują się tu urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych
będące w ewidencji prowadzonej przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach,
oddział w Częstochowie tj.:
-

rzeka Opatówka,

-

Cieki: Iwanówka, Dziunia, Brody Malina,

-

teren zdrenowany i rowy melioracyjne.

Stan melioracji i istniejące małe zbiorniki wodne, wpływają na właściwe stosunki wodne w gminie. Rowy
melioracji szczegółowej i istniejące zbiorniki spełniają bardzo ważną rolę zabezpieczając przed
podtopieniami w przypadkach deszczy i utrzymaniu właściwego poziomu wód gruntowych w
przypadkach braku opadów.
Najwięcej rowów znajduje się w obrębie geodezyjnym Wilkowiecko, Waleńczów, Złochowice,
Zwierzyniec Pierwszy, Zwierzyniec Drugi, Opatów, Iwanowice Małe, Iwanowice-Naboków. System
melioracji na terenie gminy wymaga poprawy, część cieków jest pozarastana, co przyczynia się do
lokalnych podtopień w okresach wiosennych.

Powietrze
Gmina Opatów położona jest w zasięgu wydzielonej strefy częstochowsko-lublinieckiej, w granicach
której stwierdzono jednie przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym.
Zagrożenia zanieczyszczenia powietrza w tej strefie związane są również z występowaniem pyłu
PM1O.
Na terenie gminy zanieczyszczenia te pochodzą głównie od tranzytu oraz zanieczyszczeń lokalnych
(palenisk w indywidualnych gospodarstwach i kotłowniach). Na teren gminy napływają również
zanieczyszczenia z terenów sąsiednich: gminy Kłobuck, miasta Częstochowy, Radomska czy
Bełchatowa oraz Cementowni „Rudniki”. Cały obszar gminy pozostaje w zasięgu „kwaśnych deszczy” z
przyległych terenów uprzemysłowionych. Zagrożenia wynikające z przekroczenia poziomu hałasu
dotyczą rejonów bezpośrednio przylegających do drogi krajowej. Lokalna działalność produkcyjna,
rzemieślnicza i handlowa takich zagrożeń nie powoduje.
Pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie województwa śląskiego prowadzone
są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Wojewódzką Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Częstochowie. WIOŚ dokonuje rocznej oceny poziomu substancji w
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powietrzu na obszarze wyodrębnionych stref:
-

3 aglomeracji (Częstochowa, Górnośląska, Rybnicko-Jastrzębska)

-

Strefy miejskiej (Bielsko-Biała)

-

17 stref pozostałych obejmujących powiaty na terenie woj. śląskiego

poprzez określenie aktualnego stanu stężeń zanieczyszczeń oraz porównanie tych stężeń z poziomami
dopuszczalnymi.
Jakość powietrza oceniono z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. W wyniku przeprowadzonej oceny rocznej wyodrębniono
strefy zaliczone do klasy od A do C oraz B/C i NC (od klasy najbardziej do najmniej korzystnej).
Z dokonanej rocznej oceny jakości powietrza ze względu na zanieczyszczenia, tj.: SO2, NO2, pył
zawieszony (PM10), Pb, CO i O3 gmina Opatów, z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zaliczona została do
klasy A, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.
Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie gminy należą:
-

niska emisja lokalna pochodząca z palenisk domowych, małych kotłowni, szklarni, mniejszych
zakładów produkcyjno-usługowych, wpływająca m.in. na wzrost zawartości w powietrzu: dwutlenku
siarki, tlenków azotu, tlenku węgla. Największe skupiska źródeł niskiej emisji stanowią wsie o
zwartej zabudowie mieszkaniowej

-

emisja komunikacyjna związana z zanieczyszczeniami gazowymi i pyłowymi pochodzącymi z
transportu samochodowego (spalanie paliw, ścieranie opon, nawierzchni drogowej itp.).

Głównymi źródłami emisji komunikacyjnej jest droga krajowa z uwagi na duże natężenie ruchu
pojazdów oraz znaczny udział ruchu tranzytowego (w większości poza obszarem objętym zmianą
studium).
Na terenie gminy brak jest źródeł emisji przemysłowych i energetycznych.
Pomimo braku przekroczeń istniejących dopuszczalnych poziomów odniesienia normowanych
substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne oraz braku konieczności objęcia gminy
programem ochrony powietrza, to jednak w gminie winny być stosowane działania zmniejszające
emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Budowa geologiczna i rzeźba terenu
Pod względem geologicznym gmina Opatów leży w północnej części Monokliny Śląsko – Krakowskiej,
zbudowanej z utworów mezozoicznych, niezgodnie zalegających na starszym, sfałdowanym podłożu
paleozoicznym.
Utwory mezozoiczne rozpoznane wierceniami reprezentowane są przez osady:
Jury środkowej
W najniższej części profilu występuje jako kompleks utworów piaszczysto- piaskowcowych piętra aalen
i bajos dolny tzw. piaskowców kościeliskich. Utwory te zalegają na rzędnej od 150,0 m npm w części
płd. zach. gminy do 0,0 m npm w części płn. wsch. gminy co stanowi odpowiednio głębokość 113,0 226,0 m ppt. Miąższość piaskowców kościeliskich wynosi od 37,0 m na płd. zach. do 49,0 m w części
płn. wsch. gminy. Wychodnie warstw kościeliskich pojawiają się w kierunku płd. zach. w odległości
około 25 km w okolicach miejscowości Panki.
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Nad serią piaskowców kościeliskich zalega kompleks skał ilastych piętra bajos górny- kujaw zwanych
iłami rudonośnymi ze względu na występowanie w ich obrębie syderytów ilastych, będących
przedmiotem eksploatacji od początku wieku do początku lat 70-tych. Iły rudonośne tego piętra tworzą
dwa poziomy (spągowy i środkowy), który rozdzielony jest warstwami międzypoziomowymi złożonymi z
piaskowców drobnoziarnistych, piasków ilastych i iłów piaszczystych. Miąższość tej serii dochodzi do
110,0 m, a warstw międzypoziomowych około 15 m.
W wyższej części profilu występują utwory piętra baton wykształcone podobnie jak osady kujawu w facji
ilastej, a ich miąższość dochodzi maksymalnie do 140 m zwiększając się w kierunku płn. wsch. W serii
tej występują pokłady syderytów ilastych i sferosyderytów tzw. poziom stropowy. Wychodnie utworów
batonu stwierdzono w płd. zach. części gminy
Profil stratygraficzny jury środkowej zamykają utwory keloweju wykształcone jako wapienie piaszczyste,
piaskowce żelaziste, dolomity lub piaskowce wapniste o niewielkiej miąższości około 6,0 m stanowiąc
fację przejściową z facji ilastej w fację węglanową jury górnej. Wychodnie utworów keloweju
koncentrują się w centralnej i północnej części gminy.
Jury górnej
Wykształcona jest w postaci kompleksu wapieni organogenicznych piętra malm i oksford, głównie
wapieni płytowych, skalistych „ marglistych i kredowatych.
Zasięg występowania tych wapieni na terenie gminy jest ograniczony i wyznaczony przez granicę progu
strukturalnego - kuestę, która w morfologii terenu zaznacza się jako szereg ostańcowych, łagodnych
wzniesień (G. Złochowska, G. Szorki) nie przekraczających 2655,0 m npm. Wzgórza te rozciągają się
generalnie w płn. wsch. części obszaru gminy w linii Iwanowice Duże - Witocin - Opatów - Waleńczów.
W okolicach Kurzelowa przebiega uskok i na wschodnim skrzydle wapienie zostały zastapione przez
osady starszych pięter jury.
Miąższość tych wapieni zawiera się w granicach od około 6,0 m w pobliżu progu
do około 27,0 m w części NE gminy (na wysokości Popowie) i znacznie rośnie w kierunku NE osiągając
maksymalną miąższość do 200 m.
Czwartorzęd
Poza wychodniami skał starszych czwartorzęd występuje na całym obszarze gminy w postaci utworów
o zmiennym wykształceniu litologicznym i zmiennej grubości od O m (na wychodniach) do maksymalnie
30 m w dolinach kopalnych rzek
Plejstocen
Utwory tego okresu powstały głównie w czasie zlodowacenia środkowopolskiego jako efekt procesów w
fazie transgresji i późniejszych procesów deglacjacji.
Osady lodowcowe to głównie utwory spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) moreny dennej
tworzące ciągły pokład za wyjątkiem wychodni skał jurajskich i obszarów dolin kopalnych.
Osady wodnolodowcowe to utwory piaszczyste o zmiennym uziarnieniu z domieszką żwirów i
otoczaków skał magmowych oraz okruchów wapieni, tworzące w morfologii równiny, powstałe wskutek
działania wód wypływających sprzed czoła lodowca.
W północnej części gminy w rejonie miejscowości Zapłocie, Sachalm i Posadówka utwory
wodnolodowcowe zdeponowane w przetainie lodowca (formy kemowe) tworzą pas kopulastych
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wzniesień
Osady kopalnych dolin rzecznych to fluwioglacjalne utwory piaszczyste, z niewielką domieszką części
organicznych w górnej części profilu zdeponowane w rynnie erozyjnej utworzonej w podłożu jurajskim.
Rynna taka o przebiegu południkowym rozciąga się od miejscowości Rębielice Królewskie, zachodnia
część Opatowa aż do Złochowic tworząc konsekwentną dolinę kopalną Kawki-Opatów. Na bazie tej
doliny została założona współczesna dolina rzeki Opatówki - Górnianki.
Holocen
To głównie osady pochodzenia organicznego (namuły, torfy, piaski próchnicze) zalegające w dolinach
współczesnych cieków.
Morfologicznie teren gminy położony jest na obszarze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Jednym
z elementów morfologii jest dolina rzeki Opatówki (Górnianki) przebiegająca południkowo od strony
zachodniej oraz wzniesienie ostańcowe zbudowane z wapieni jury górnej charakteryzujące się
łagodnymi konturami.
Surowce mineralne
W granicach gminy Opatów brak udokumentowanych surowców mineralnych.
Na terenie gminy, poza obszarami objętymi zmianą studium, występują następujące kopaliny pospolite,
które są lub były przedmiotem eksploatacji:

Wapienie
Na terenie gminy występuje 13 nieczynnych wyrobisk wapieni, w których prowadzona była eksploatacja
na potrzeby lokalne poszczególnych właścicieli. Obecnie wyrobiska te są nieczynne. Lokalizacja
wyrobisk związana jest głównie z występowaniem wychodni wapieni w okolicach Opatowa.

Surowce ilaste
Są to głównie iły jury środkowej, wykorzystywane do produkcji ceramiki budowlanej. Wyrobiska
eksploatacyjne (stwierdzono 13) znajdują się głównie w zachodniej części gminy w rejonie wsi
Zwierzyniec. W większości przypadków eksploatacja ich została zaniechana i tylko okresowo
wydobywane są one w śladowych ilościach.

Kruszywo naturalne
Występuje jako piaski drobne wykorzystywane do produkcji sylikatów i betonów komórkowych, których
występowanie stwierdzono w 24 odkrywkach z czego tylko w 13 wyrobiskach prowadzona jest
okresowa eksploatacja na niewielką skalę (potrzeby własne właścicieli) a pozostałe są nieczynne.
Wymienione odkrywki koncentrują się głównie w okolicach wsi Opałów-Złochowice, Iwanowice Duże i
Waleńczów.

Gleby
Na terenie gminy użytki rolne zajmują powierzchnię 6365 ha tj. ok. 86,5% ogólnej powierzchni w tym:
grunty orne stanowią ok. 72,5 %, użytki zielone (łąki i pastwiska) ok. 7,7 % oraz sady ok. 2,2%.
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Na terenie gminy najwięcej występuje gleb brunatnych kwaśnych i wyługowanych. Są to najczęściej
gleby wytworzone pod lasami mieszanymi gdzie skałą macierzystą są piaski lekkie lub słabogliniaste,
podścielone glinami piaszczystymi lub piaskami gliniastymi. Gleby te charakteryzują się odczynem w
granicach pH 3,5 - 5,0. Poziom próchniczny ma barwę jasnoszarą z odcieniem brunatnym i zawiera
próchnicę typu muli i moder. Gleby tego typu są dla wielu roślin za suche ze względu na małą zdolność
retencjonowania wody, wymagają również intensywnego wapnowania.
Drugą co do wielkości grupę stanowią gleby bielicowe. Do tego typu gleb zaliczone zostały również
gleby innych typów w których zaznaczył się proces bielicowienia pod borami sosnowymi nasadzanymi
w ostatnim stuleciu, szczególnie gleby brunatne kwaśne. Gleby te charakteryzują się niskim pH, niską
zasobnością w składniki mineralne, płytką warstwą próchniczą. Poziom próchniczy ulega szybkiemu
niszczeniu na skutek utleniania.
Rędziny tu występujące zaliczone zostały do rędzin właściwych oraz brunatnych. Wytworzone zostały
ze skał węglanowych - wapieni jury górnej. Poziom próchniczny w tych glebach sięga 40 cm i zawiera
znaczną ilość odłamków skalnych, które wietrzejąc dostarczają większą lub mniejszą ilość węglanu
wapnia. Zawartość próchnicy wynosi około 3 %„ głębokość ich sięga do 50cm. Najlepiej rozwinięte z
tych gleb zaliczone zostały do III klasy bonitacji. Jednak w rejonie wychodni skał wapiennych (Góra
Opatowska, Złochowska) gleby te są bardzo płytkie i można je zaliczyć do rędzin inicjalnych
praktycznie nieprzydatnych dla rolnictwa. Gleby tego typu znajdują się na szczytach wzgórz oraz na
niektórych zboczach w północnej części gminy.
Czarne ziemie i gleby gruntowo - glejowe są to gleby, które tworzą się w warunkach okresowego
silnego uwilgotnienia. Sprzyja to powstaniu w glebach okresowo warunków beztlenowych,
powodujących procesy glejowe. Procesy te sprzyjają gromadzeniu się substancji organicznej jednak nie
sprzyjają gromadzeniu się dużej ilości storfa1ej substancji organicznej. Czarne ziemie są bardziej
zasobne w związki węglanowe, a zwierciadło wody zalega niżej niż w przypadku gleb gruntowo
glejowych. Ze względu na swój charakter i wysoki poziom zwierciadła wody, co powoduje trudności z
wjechaniem sprzętem rolniczym na pola wiosną i jesienią na glebach tych znajdują się łąki. Na terenie
gminy gleby tego typu położone się głównie w dolinach cieków.
Gleby mułowe, gleby torfowe są one zaliczane do gleb typu bagiennego. Proces bagienny sprzyja
odkładaniu się w powierzchniowej warstwie utworów organicznych. Gleby te zawierają warstwę
organiczną, której miąższość jest większa niż 30 cm. Proces tworzenia się tych gleb jest podobny.
Występują one w miejscach gdzie jest bardzo wysoki poziom wody gruntowej. Przy czym gleby mułowe
pojawiają się w miejscach gdzie woda opada w okresie letnim i jest krótki czas na rozkład substancji
organicznej natomiast gleby torfowe tam gdzie poziom wód gruntowych utrzymuje się na stałym
poziomie przez cały rok. Gleby te nadają się jedynie do wykorzystania jako użytki zielone lub
pozostawione są jako nieużytki zarastające lasem. Na terenie gminy spotyka się niewielkie płaty tych
gleb w strefach źródliskowych wzdłuż potoków.
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Gleby murszowe powstały na skutek odwodnienia terenów podmokłych W glebach tych następuje
systematyczny rozkład nagromadzonej substancji organicznej. Następuje zmiana roślinności z
bagiennej na łąkową. Na glebach tych należy prowadzić umiejętną gospodarkę ze względu na szybkie
straty nagromadzonej substancji organicznej. Gleby tego typu występują na terenach zmeliorowanych.
Wykorzystywane są jako użytki zielone.
Mady rzeczne - jest ich bardzo niewiele i występują w płaskich fragmentach dolin rzecznych w
północnej części gminy. Są to mady płytkie stosunkowo ubogie w części organiczne. Ze względu na
wysoki poziom zwierciadła wody wykorzystywane są jako użytki zielone.

Krajobraz
Gmina Opatów położona jest na styku występowania utworów dwóch okresów geologicznych: jury
środkowej oraz jury górnej. Utwory tych dwóch okresów zostały w wielu miejscach przykryte osadami
młodszymi - czwartorzędowymi.
Najważniejsze elementy budowy morfologicznej występujące na omawianym terenie to:
-

wzgórza kemowe

-

równina morenowa

-

doliny rzek

-

tarasy nadzalewowe

-

wzgórza ostańcowe

Gmina Opatów charakteryzuje się krajobrazem typowo rolniczym - z dużymi obszarami pól i łąk oraz
stosunkowo niewielką ilością lasów. Zabudowa wsi jest różna od bardzo skupionej jak we wsi
Waleńczów poprzez typową zabudowę ulicową (Opatów, Zwierzyniec) do zabudowy rozproszonej
(siedliskowej) z zaznaczonym centrum miejscowości jak Wilkowiecko.

Warunki klimatyczne
Według regionalizacji R. Gumińskiego gmina Opatów leży w Dzielnicy Częstochowsko - Kieleckiej.
Charakterystycznym elementem tej dzielnicy jest skrócenie obu pośrednich pór roku tzw. szarugi
wiosennej i jesiennej do ok. 55 dni oraz wpływ klimatu kontynentalnego, co wyraża się znaczna
rozpiętością temperatur. Średnia temperatura roczna wynosi około 7,50 C. Średnia temperatura lipca
waha się od 17,5 - 18° C, stycznia od -3 do - 3,50 C.
Długość trwania okresu letniego (ilość dni z temperaturą powyżej 15° C) wynosi 90 - 100 dni, długość
zimy (ilość dni z temperaturą poniżej 0°C) 130 - 140 dni w roku. Średni okres z pokrywą śnieżną wynosi
ok. 80 dni i jest wyraźnie dłuższy niż na sąsiednich obszarach. Ciśnienie barometryczne waha się w
granicach 730 - 740 mm Hg.
Osobliwością klimatu jest zmienność pogody i duży procent opadów w formie burzowej. Średnia
wysokość opadów atmosferycznych wynosi 600 - 650 mm rocznie. Największe sumy opadów notuje się
od czerwca do sierpnia, są to jednak najczęściej krótkotrwałe deszcze ulewne. Mimo znacznej sumy
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opadów obszar ten charakteryzuje się dość niską wilgotnością powietrza. Współczynnik wilgotności
powietrza wyrażony stosunkiem opadów do parowania jest bardzo niski i wynosi 1,0 (dla przykładu
Beskidy mają od 4,0 do 5,6)
Okres wegetacyjny - o średniej dobowej temperaturze powyżej 50 C - trwa 210 do 220 dni i jest o dwa
tygodnie krótszy, w porównaniu z sąsiednimi obszarami
Przeważające wiatry mają kierunek południowo zachodni charakterystyczna jest jednak duża liczba
ciszy, co sprzyja powstawaniu inwersji termicznych predysponowanych również rzeźbą terenu (spływ
mas zimnego powietrza ze wzgórz dolinami).Dlatego w dolnej części zboczy wzgórz można spotkać
zastoiska mrozowe, które są zjawiskiem niekorzystnym dla uprawy roślin, szczególnie w okresie
wiosennym.

Klimat akustyczny
Zagrożenia wynikające z przekroczenia poziomu hałasu dotyczą rejonów bezpośrednio przylegających
do drogi krajowej Częstochowa – Wieluń. Lokalna działalność produkcyjna, rzemieślnicza i usługowa
takich zagrożeń nie powoduje. Zagrożenia te nie występują z prowadzonej działalności produkcyjnej,
rzemieślniczej i handlowej.
Źródłem hałasu mogą być również obiekty produkcyjne i usługowe w trakcie trwania w nich procesów
technologicznych. Na terenie gminy brak jest dużych emitorów o charakterze przemysłowym.
Niewielkie zakłady wytwórcze i usługowe nie stanowią istotnych źródeł uciążliwego hałasu.

Zabytki
Gmina Opatów nie posiada wielu obiektów zabytkowych, natomiast jej obszar jest bogaty w stanowiska
archeologiczne szczególnie z okresu prehistorycznego, w tym liczne stanowiska archeologiczne
wpisane do rejestru zabytków.
Na terenie gminy Opatów obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków jest kościół
miejscowości Wilkowiecko p.w. Św. Mikołaja z XVIII w. , znajdujący się poza granicami objętymi zmianą
studium.
W sąsiedztwie obszarów objętych zmianą studium występują pojedyncze stanowiska archeologiczne.
Odporność środowiska na degradację i zdolność do regeneracji
Ukształtowane w obszarze gminy Opatów środowisko jest poddawane stałej presji w wyniku
działalności antropogenicznej. Dokonane dotychczas zmiany są nieodwracalne. Zagospodarowanie
obszaru nie pozwala na pełną regenerację środowiska w sensie powrotu do stanu naturalnego.
Poprzez ustalenia studium a następnie realizację tych ustaleń w planach miejscowych, możliwe jest
jednak kształtowanie trwałych układów przyrodniczych, pozwalających na zachowanie istniejących,
zachowanych w stanie naturalnym walorów środowiska.
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA POTENCJALNYCH ZMIAN STANU ŚRODOWISKA W
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Brak realizacji ustaleń zmiany studium spowoduje utrzymanie istniejącego stanu środowiska, nie
przewiduje się jego pogorszenia. Niezależnie od przyjęcia niniejszego dokumentu będą następować
zmiany w zagospodarowaniu terenów o niewielkiej intensywności. Zmiany środowiska na tym terenie
należy rozpatrywać w powiązaniu z oddziaływaniami zewnętrznymi związanymi z funkcjonowaniem
większego obszaru, co ma niewątpliwy wpływ na jakość poszczególnych komponentów środowiska na
terenie opracowania.
Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nie stanowią
narzędzia, które w bezpośredni sposób kształtowałyby zmiany w środowisku. Jego postanowienia są
wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych i to dopiero ich przepisy wraz z przepisami odrębnymi
z zakresu ochrony środowiska mogą stanowić podstawę do działań powodujących przekształcenia w
tym zakresie.
Reasumując stwierdzić należy, że brak realizacji ustaleń projektowanego dokumentu nie wpłynie na
tendencje zmian w środowisku. Jednakże zaniechanie opracowania planów miejscowych, zgodnych z
ustaleniami studium oraz nie objęcie ochroną wskazanych w studium obszarów o wysokich walorach
przyrodniczo-krajobrazowych może mieć dla środowiska negatywnie skutki.
Ustalenia zmiany studium, skierowane głównie na możliwość lokalizacji na terenie gminy nowej strefy o
wielofunkcyjnym przeznaczeniu korzystnie wpłyną na aktywizację i rozwój gminy.
9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
Przedmiotem niniejszej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Opatów jest zmiana ustaleń studium w zakresie polityki zagospodarowania przestrzennego
(kierunków zagospodarowania przestrzennego) dla pojedynczych obszarów, polegająca na:
1)

poszerzeniu zasięgu Strefy I osadniczej – obszaru I.A – terenów przekształceń zagospodarowania
przestrzennego i rehabilitacji centrum miejscowości gminnej o teren niezbędny dla potrzeb
realizacji domu pogrzebowego w miejscowości Opatów (52/17),

2)

rozszerzeniu o pojedyncze tereny zasięgu Strefy I osadniczej – obszaru I.C – terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami podstawowymi (14/17 i 21/17),

3)

wyznaczeniu terenów dla potrzeb strefy I osadniczej – obszar I.E – tereny aktywizacji gospodarczej
(11/17, 19/17 i 33/17),

4)

dodaniu w Strefie I osadniczej – obszaru I.F – terenów zabudowy wielofunkcyjnej:
mieszkaniowych, usługowych i wytwórczych (1-2/17, 5-10/17, 12/17, 15-18/17, 22-23/17, 26/17,
28/17, 31-32/17, 34-35/17, 37-39/17, 48-51/17),

5)

wyznaczeniu terenu dla potrzeb Strefy II rolno-osadniczej – obszar II.A – terenu turystycznoosadniczego w sąsiedztwie istniejącego zajazdu i parkingu dla tirów w miejscowości Opatów
(13/17),
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6)

zmianie zasięgu strefy II rolno-osadniczej – z obszaru II.B – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej na strefę III terenów otwartych – obszary III.B tereny rolne (36/17 i 46/17),

7)

zmianie zasięgu strefy III terenów otwartych – z obszaru III.B terenów rolnych na strefę II rolnoosadniczą – obszar II.B – tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej – w większości tereny
istniejących gospodarstw rolnych (3-4/17, 20/17, 27/17, 29-30/17, 40-45/17),

8)

zmianie zasięgu strefy III terenów otwartych - obszaru III.B terenów rolnych na strefę III.C teren
dolesień (24-25/17, 47/17),

9)

likwidacji, w Strefie III terenów otwartych - obszaru IIIC terenów rolnych z dopuszczeniem realizacji
urządzeń infrastruktury technicznej i obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych.

W większości obszary objęte zmianą studium sąsiadują z terenami zainwestowanymi i planowane są
do zainwestowania dla potrzeb zabudowy wielofunkcyjnej umożliwiającej rozwój działalności
gospodarczej na terenie gminy, której profil możliwy będzie do ustalenia na etapie sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zmianą studium objęto grupę zainwestowanych terenów
rozproszonej zabudowy mieszkaniowej, z uwagi na liczne interwencje mieszkańców wynikające z
dotychczasowego przeznaczenia w studium uniemożliwiającego inwestowanie na tych terenach.
Jednocześnie odstąpiono od wyznaczonych w obowiązującym studium terenów rozproszonej
zabudowy w granicach terenów rolnych bez jakiejkolwiek zabudowy. Wszystkie tereny podlegające
zmianie ustaleń studium położone są w zasięgu sieci infrastruktury technicznej.
Pozostała treść studium dotycząca uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz kierunków
zagospodarowania przestrzennego, poza wyznaczonymi w zmianie Studium nowymi ustaleniami oraz
niezbędnymi uzupełnieniami (wynikającymi np. z obszarów objętych ochroną prawną – stanowiska
archeologiczne) nie podlegają zmianie.
Tereny wskazane w studium do rozwoju nowych funkcji:
-

stanowią grunty zabudowane albo grunty rolne nie wykorzystywane rolniczo – w większości grunty
odłogowane,

-

pozwolą na rozwój różnorodnej działalności gospodarczej, zarówno funkcji społecznej (dom
pogrzebowy w miejscowości Opatów), turystycznej (rozwój w sąsiedztwie istniejącego zajazdu w
miejscowości Opatów), czy aktywizacji gospodarczej w oparciu o już istniejące działalności,

-

są położone poza obszarami i obiektami chronionymi na podstawie przepisów odrębnych, w tym
na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Nowe funkcje terenów, nie będą powodować negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców terenów
sąsiednich. Skala zmian, rozmieszczenie terenów dopuszczonych do zainwestowania i istniejące
uwarunkowania przyrodnicze

i kulturowe nie wpłyną na zmianę wizerunku poszczególnych

miejscowości oraz pośrednio całej gminy Opatów. Przyjęte w studium rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne nie ingerują niekorzystnie w istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego i
kulturowego. Należy tu zauważyć, że nowy teren przeznaczony dla aktywizacji gospodarczej w
miejscowości Opatów, wyznaczony został w oddaleniu zabudowy mieszkaniowej.
Nowe funkcje terenów będą realizowane na podstawie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. Poszczególne inwestycje, w zależności od planowanego przeznaczenia w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, mogą zostać poddane postępowaniu w sprawie uzyskania
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decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 3 października o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko. Ewentualne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko wymagają sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z klasyfikacją
zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Zmiana

tekstu

Studium

polegająca

na

wprowadzeniu

nowej

strefy

o

wielofunkcyjnym

zagospodarowaniu oraz na uzupełnieniu istniejącego dokumentu o dodatkowe zapisy dotyczące
rozwoju i zdefiniowania kierunków jego zagospodarowania, utrzymuje dotychczasowe zapisy
odnoszące się do problematyki ochrony środowiska. Jako podstawę planowania przyjęto zasadę, że w
rozwoju zagospodarowania gminy preferowane powinny być kierunki w maksymalnym stopniu
wykorzystujące i podkreślające walory środowiska przyrodniczego, z zachowaniem dużej dbałości o
jego stan.
Z punktu widzenia uwarunkowań ekofizjograficznych nie ma większych przeszkód dla wprowadzania
wybranego zagospodarowania na przedmiotowym terenie. Morfologia oraz podłoże geologiczne
zasadniczo nie tworzą przeszkód dla utworzenia terenów wielofunkcyjnych, aktywizacji gospodarczej
oraz terenów dla rozwoju pozostałych funkcji w sąsiedztwie już wyznaczonych terenów dla tych potrzeb
w aktualnym studium. Środowisko cechuje się poprawnym stanem, jest odporne na degradację i
zachowuje zdolność do regeneracji. Nie znajdują się tu elementy środowiska przyrodniczego godne
objęcia ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Niekorzystne z punktu widzenia
zachowania zasobów przyrodniczych jest natomiast zniszczenie części pokrywy glebowej. Ostateczny
wygląd terenów będzie zależał od ustaleń przyjętych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Oddziaływanie planowanych inwestycji na środowisko uzależnione będzie od stopnia
realizacji postanowień tych planów oraz charakteru wybranych faktycznie działalności. Ocenia się, że
zmiana zgodna jest z podstawowymi założeniami polityki przestrzennej gminy.
10. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W TYM
OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
W granicach obszaru objętego zmianą studium nie występują obiekty I obszary objęte ochroną prawną
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Obszary objęte zmianą studium, obejmują swoim zasięgiem zarówno zainwestowane jaki i
niezainwestowane tereny w różnych częściach gminy. Większość gruntów niezabudowanych
przeznaczonych jest pod uprawę zbóż, podrzędnie rzepaku, ziemniaków i innych często uprawianych w
Polsce Środkowej roślin. Użytki zielone znajdują się głównie w dolinach rzecznych oraz w
bezpośrednim sąsiedztwie zagród wiejskich.
Do obszarów cennych przyrodniczo, wymagających ochrony i wprowadzenia odpowiednich zapisów w
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planach miejscowych (jednak położonych poza obszarami objętymi zmiana studium) należy zaliczyć:
1.

istniejące pomniki przyrody,

2.

istniejące zadrzewienia śródpolne i przydrożne,

3.

położenie gminy w obszarze zasilania głównych zbiorników wód podziemnych,

4.

gleby III klasy bonitacyjnej pochodzenia mineralnego oraz gleby pochodzenia organicznego
chronione na podstawie Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Analizowane obszary (objęte zmianą studium):
-

nie znajdują się w obrębie i nie sąsiadują bezpośrednio z obszarami objętym ochroną prawną ani
proponowanym do ochrony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, tworzonej w
oparciu o zapisy Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) oraz Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich gatunków ptaków).

Najbliżej położony obszar NATURA 2000 „Szachownica" - oddalony jest od granic obszarów objętych
zmianą studium o ok. 6km,
Najbliżej położony rezerwat przyrody „Modrzewiowa Góra” o pow. ok. 49ha, położony jest w gminie
Panki,
Oba wymienione tereny nie są w żaden sposób powiązane z obszarami objętymi zmiana studium.
Prócz w/w obiektów na analizowanym obszarze nie występują żadne elementy przyrodniczo-cenne, z
którymi mogłyby kolidować wprowadzane w projekcie planu rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne. Na
terenie objętym analizą nie znajdują się również ustanowione strefy ochrony ujęć wód wgłębnych w tym
ochrony pośredniej i bezpośredniej.
Powyżej wymienione obiekty i obszary mogą być narażone na różnego rodzaju zanieczyszczenia lub
niekorzystne przekształcenia; w obecnym stanie prawnym brak jest odpowiedniej ochrony tych terenów
wprowadzonych przez odpowiedzialne jednostki na podstawie przepisów odrębnych lub ich ochrona na
podstawie przepisów odrębnych może być niewystarczająca, dotyczy to w szczególności braku
odpowiedniej ochrony prawnej terenów stanowiących ciągi ekologiczne i zasobów wód podziemnych.
Do podstawowych istniejących problemów ochrony środowiska, wymagających uwzględnienia w
ustaleniach
Studium, a następnie w ustaleniach planów miejscowych należy:
1) zły stan większości wód powierzchniowych oraz możliwość pogorszenia stanu wód

(powierzchniowych i podziemnych) m.in. wskutek braku skanalizowania terenów zabudowanych,
2) możliwość występowanie terenów o obniżonej jakości powietrza, z występującą tzw. niską emisją

oraz terenów położonych wzdłuż dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu; dotyczy to
również możliwości powstawania odorów,
3) możliwość

występowania

terenów

o

podwyższonym

hałasie,

szczególnie

wzdłuż

dróg

prowadzących ruch tranzytowy.
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Zastosowane w projekcie zmiany studium zapisy dotyczące ochrony powyższych obiektów i obszarów
cennych przyrodniczo są zbieżne z warunkami stawianymi w tym zakresie przez odpowiednie przepisy
w odniesieniu do ochrony poszczególnych elementów środowiska.
11. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM

I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z

PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBÓW, W JAKICH TE CELE I
INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA
DOKUMENTU
Przyjęte w projekcie zmiany studium rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i ustalenia uwzględniają
cele ochrony środowiska ustanowione na krajowym szczeblu, dotyczące utrzymania norm odnośnie
jakości

wód

powierzchniowych

i

podziemnych,

jakości

powietrza

atmosferycznego

oraz

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Ustalenia zawarte w projekcie zmiany studium są
również zgodne z koncepcją ustaloną w Strategii rozwoju województwa śląskiego oraz z Planem
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
Reasumując, ustalenia zawarte w projektowanym dokumencie są w pełni zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i żadne z przyjętych czy ustanowionych na forum
międzynarodowym lub krajowym postanowień dotyczących ochrony środowiska nie zostanie naruszone
w wyniku realizacji projektowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie zostanie także
naruszona zasada zrównoważonego rozwoju (tzw. ekorozwoju).
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowane są
w Polsce poprzez odpowiednie akty prawne w tym ustawy i rozporządzenia. Należy zauważyć, że
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie
której sporządzona została niniejsza prognoza jest aktem prawnym dostosowującym ustawodawstwo
naszego kraju do wymogów unijnych w zakresie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro w dniu 05 czerwca 1992 roku
wprowadza procedury wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko projektów, które
mogą mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej.
Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym zostały ujęte w Polityce Ekologicznej Państwa, w której
zwrócono szczególną uwagę na aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym. Kierunki
przekształceń struktury przestrzennej ustalone w studium powinny spełniać wymogi zawarte w tym
dokumencie tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną gospodarkę. O zasadzie
zrównoważonego rozwoju mówi Konstytucja RP w art. 5 – „Rzeczpospolita Polska (...) zapewnia
ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Kryteria zrównoważonego rozwoju
zostały uwzględnione w analizowanym projekcie studium przy wyznaczaniu kierunków i zasad
zagospodarowania przestrzennego poprzez tworzenie struktur oddziałujących hamująco na dewastację
środowiska

przyrodniczego

i

jego

aktywną

ochronę,

racjonalne

wykorzystywanie

zasobów

przyrodniczych, eksponowanie wartości krajobrazowych, utrzymywanie równowagi ekologicznej.
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Innym dokumentem mającym na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia jest Decyzja
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiająca Szósty Program Działań
Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska. Program ten ma na celu stabilizację stężenia w powietrzu
gazów przyczyniających się do efektu cieplarnianego na poziomie, który nie będzie powodował
nienaturalnych zmian klimatycznych na ziemi. Porusza również kwestię substancji zanieczyszczających
produkowanych przez człowieka, które powodują negatywny wpływ, lub stanowią poważne ryzyko dla
zdrowia ludzkiego.
Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw członkowskich Unii
Europejskiej są Dyrektywy. Wśród nich należy wymienić Dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania
stosowania energii ze źródeł odnawialnych będąca częścią unijnego pakietu klimatycznoenergetycznego, który zakłada przede wszystkim redukcję emisji CO2 o 20 %. do 2020 roku, zgodnie z
Dyrektywą ponad 1/3 energii elektrycznej wytwarzanej w UE musi pochodzić do tego czasu ze źródeł
odnawialnych (w Polsce 15 %) a energia wiatrowa będzie stanowiła największą część tego udziału.
Obecnie zakończyły się prace nad wdrożeniem przepisów ww. Dyrektywy poprzez nową ustawę o
odnawialnych źródłach energii.
Reasumując, ustalenia zawarte w projektowanym dokumencie są w pełni zgodne z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i żadne z przyjętych czy ustanowionych na forum
międzynarodowym lub krajowym postanowień dotyczących ochrony środowiska nie zostanie naruszone
w

wyniku

realizacji

projektowanego

dokumentu.

Nie

zostanie

także

naruszona

zasada

zrównoważonego rozwoju (tzw. ekorozwoju).
12. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
ŚRODOWISKO A TAKŻE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
Planowane zmiany zagospodarowania terenu wywołane opracowywanym dokumentem powodować
będą ingerencję i skutki dla środowiska przyrodniczego, powodując szereg czynników, w różnym
stopniu oddziałujących na środowisko.
Ocenę potencjalnych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego powstałych w wyniku realizacji
planowanego dokumentu, należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszy, to negatywne skutki
oddziaływania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym na środowisko, drugi natomiast, to
właściwości środowiska i ich potencjalnie negatywny wpływ na przyjęte w studium rozwiązania w
zagospodarowaniu przestrzennym obszaru.
Największy wpływ na zmiany zachodzące w środowisku będą miały inwestycje związane z realizacją
zabudowy mieszkaniowej i produkcyjnej, z rozbudową infrastruktury technicznej.
Nie przewiduje się znacznego wzrostu zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi spowodowanego
zmianą zagospodarowania terenu; zmiany związane są głównie z przekształceniem niewielkiej części
użytkowanych dotychczas rolniczo terenów na tereny zabudowy wielofunkcyjnej, turystycznej,
aktywizacji gospodarczej, terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
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usługowej. Należy nadmienić, iż grunty rolne do tej pory nie zabudowane, a wskazane do
zainwestowania są obecnie w większości odłogowane.
Jednakże pewne zagrożenie dla środowiska może być związane z projektowaną działalnością
wytwórczą i produkcyjną, przy czym na obecnym etapie nie można jeszcze określić stopnia
niekorzystnego oddziaływania na środowisko tych przedsięwzięć z uwagi na to, iż nie wiadomo jakiego
rodzaju działalności zostaną na analizowanym terenie uruchomione.
W celu ochrony zdrowia ludzi dla terenów związanych z funkcjonowaniem zabudowy wytwórczej i
usługowej ustalono wymóg utworzenia od strony budynków mieszkalnych pasów buforowych zieleni
izolacyjnej, co powinno stanowić dostateczne zabezpieczenie terenów zabudowy mieszkaniowej przed
oddziaływaniem prowadzonej w przyszłości działalności.

Prognozowanie oddziaływanie i natężenie zagrożeń środowiska
Czynnik

Możliwość wystąpienia

Prognozowane oddziaływanie i
jego natężenie

przekształcenie powierzchni

wystąpi

oddziaływanie znaczące

emisji pyłów i gazów do

wystąpi przed budową

z uwagi na zapisy zakładające

powietrza atmosferycznego z

systemu gazyfikacyjnego oraz

zastosowanie do celów

układów grzewczych

powszechnym stosowaniem

grzewczych ekologicznych

paliw bezpiecznych ekologicznie

nośników energii przewiduje się

terenu i zmiana powierzchni
biologicznie czynnej

oddziaływanie w stopniu mało
znaczącym
emisja zanieczyszczeń

wystąpi – skala i rodzaj

z uwagi na zakres zmiany

powietrza

emitowanych zanieczyszczeń

przeznaczenia terenu

z pojazdów silnikowych

uzależniona od natężenia ruchu

oddziaływanie może być

komunikacyjnego, stanu

nieznaczne i nie przekroczy

technicznego dróg, rodzaju

wielkości dopuszczalnych

zieleni usytuowanej wzdłuż dróg

przepisami odrębnymi

wystąpi

oddziaływanie znaczące

wystąpi - skala i rodzaj emisji

z uwagi na zakres

uzależniona od sposobu

wprowadzanych zmian

prowadzonej działalności i

oddziaływanie może być

natężenia ruchu

znaczne

wzrost zużycia wody i energii
elektrycznej
emisja hałasu

komunikacyjnego
wytwarzanie odpadów
komunalnych

wystąpi

skala oddziaływania uzależniona
od sprawności gminnego
systemu
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zbierania, gromadzenia i
utylizacji odpadów
powstanie odpadów

może wystąpić

w założeniu nieznaczące
(podlega utylizacji według

niebezpiecznych

przepisów odrębnych)
powstanie ścieków

wystąpi - do czasu

skala oddziaływania uzależniona

komunalnych

zrealizowania

od sposobu gromadzenia,

planu rozbudowy systemu

odprowadzania i oczyszczalnia

kanalizacji sanitarnej

ścieków,
oddziaływanie znaczące – do
czasu
zrealizowania planu rozbudowy
systemu kanalizacji sanitarnej
(docelowo mało znaczące)

powstanie ścieków związanych

wystąpi

biorąc pod uwagę zakres
studium oraz fakt, że

z ruchem komunikacyjnym

rozwiązania komunikacyjne
oparte są głównie o istniejący
układ dróg, małoznaczące
ryzyko podtopienia terenów

może wystąpić

uzależnione od sprawności
odprowadzania wód opadowych

degradacja wartości zbiorowisk

może wystąpić

roślinnych

w zależności od stosowanych
metod ochrony powierzchni
biologicznie czynnej

zagrożenie dla świata

może wystąpić

zwierzęcego

w zależności od stosowanych
metod ochrony powierzchni
biologicznie czynnej

Zapisy ustaleń zmiany studium i ich realizacja (faktyczna realizacja po sporządzeniu planu
miejscowego) prowadzą do wniosku, iż przyjęte rozwiązania wywołają następujące oddziaływania na
środowisko i będą miały charakter:
bezpośredni

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
- mechaniczne przekształcenia pokrywy glebowo-roślinnej w wyniku technicznej

zabudowy powierzchni ziemi (pod budynkami, terenami komunikacyjnymi),
- zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych,
- emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza;
- zanieczyszczenie powietrza spalinami,
- wzrost poziomu hałasu zwianego z pracami budowlanymi (zabudowa
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kubaturowa, drogi, infrastruktura techniczna, itp.),
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów,
- wzrost ilości wytwarzanych ścieków,
- wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych ze szczelnych powierzchni,
- rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu,
- wycinka zadrzewień śródpolnych kolidujących z nowym zainwestowaniem,
- wzrost zagrożenia dla świata zwierzęcego ze strony infrastruktury komunikacyjnej

i technicznej,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (promowanie

ekologicznych nośników energii),
- poprawa stanu obiektów objętych ochroną konserwatorską.

pośredni:

- wzrost szczelnych powierzchni,
- wzrost źródeł zanieczyszczeń środowiska,
- generowanie ruchu pojazdów na terenach nowo zainwestowanych,
- poprawienie jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb w wyniku

dalszego sukcesywnego rozwoju kanalizacji sanitarnej,
- poprawa stanu zdrowia ludności wskutek poprawy warunków sanitarnych i

higienicznych zamieszkiwania,
- poprawa estetyki zabudowy i stanu krajobrazu kulturowego.

wtórny:

- zwiększenie spływu powierzchniowego wód opadowych w obrębie

uszczelnionych powierzchni,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (promowanie

ekologicznych nośników energii),
skumulowany:

- na terenie zainwestowanym na skutek lokalizacji obiektów o różnych funkcjach

będą kumulowały się różnego rodzaju zanieczyszczenia – ścieki, odpady, emisje i
hałas
krótkoterminowy:

- hałas budowlany,
- zanieczyszczenie powietrza w fazie budowy,
- odpady budowlane,
- fragmentaryczne zakłócenie funkcjonowania środowiska przyrodniczego w

trakcie prowadzenia robót budowlanych.
długoterminowy:

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
- zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych,
- wzrost szczelnych powierzchni,
- wzrost źródeł zanieczyszczeń środowiska,
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów ,
- wzrost ilości wytwarzanych ścieków,
- wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych ze szczelnych powierzchni,
- lokalne zmiany jakości krajobrazu,
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- rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu,
- zmiany fizykochemiczne gleb w obszarze inwestycji infrastrukturalnych i

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej i wytwórczej
- poprawa jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb w wyniku

sukcesywnego rozwoju kanalizacji sanitarnej.
stały:

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
- zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych,
- zmiany ukształtowania terenu,
- zmiana krajobrazu,
- wzrost źródeł zanieczyszczeń środowiska,
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów ,
- wzrost ilości wytwarzanych ścieków,
- wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych ze szczelnych powierzchni,
- wzrost szczelnych powierzchni,
- rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu,
- wzrost zagrożenia dla świata zwierzęcego ze strony infrastruktury komunikacyjnej

i technicznej,
- wycinka zadrzewień śródpolnych kolidujących z nowym zainwestowaniem,
- poprawienie jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb w wyniku

dalszego sukcesywnego rozwoju kanalizacji sanitarnej,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (promowanie

ekologicznych nośników energii),
- poprawa stanu technicznego obiektów objętych ochroną konserwatorską,
- poprawa estetyki zabudowy i stanu krajobrazu

chwilowy:

- powstawanie odpadów „budowlanych”,
- hałas i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe powietrza powodowane pracą sprzętu

budowlanego występujące w fazie realizacji obiektów.
pozytywny:

- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (promowanie

ekologicznych nośników energii),
- poprawienie jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleb w wyniku

sukcesywnego rozwoju kanalizacji sanitarnej,
- poprawa stanu zdrowia ludzi wskutek poprawy warunków sanitarnych i

higienicznych zamieszkiwania,
- poprawa estetyki zabudowy i stanu krajobrazu kulturowego,

negatywny:

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,
- zmniejszenie powierzchni obszarów rolniczych,
- zwiększenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza,
- wzrost poziomu hałasu zwianego z pracami budowlanymi,
- wzrost ilości wytwarzanych odpadów i wzrost ilości wytwarzanych ścieków,
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- wzrost szczelnych powierzchni,
- wzrost źródeł zanieczyszczeń środowiska,
- wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych ze szczelnych powierzchni,
- rozszerzenie strefy oddziaływania hałasu,
- wycinka zadrzewień śródpolnych kolidujących z nowym zainwestowaniem,
- wzrost zagrożenia dla świata zwierzęcego ze strony infrastruktury

komunikacyjnej.
Przewidywany zakres oddziaływania projektowanych ustaleń projektowanego dokumentu na
poszczególne komponenty środowiska:
W zakresie oddziaływań na różnorodność biologiczną:
Na obszarze objętym fragmentami zmiany studium nie występują obszary, które mają szczególne
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczego Polski i Europy,
tworzące krajową sieć ekologiczną obszarów chronionych Natura 2000. Na terenie tym nie występują
również ostoje Corine a także innych terenów o wysokiej przydatności dla świata przyrody, np.
zadrzewień, lasów.
Planowane zmiany użytkowania terenów polegać będą na zarówno na przekształceniu części
przestrzeni rolniczej w zurbanizowaną, jak również odstąpieniu od wyznaczonych w obowiązującym
studium terenów rozproszonej zabudowy czy terenów dla potrzeb lokalizacji elektrowni wiatrowych W
większości, nowe tereny wskazywane do zainwestowania sąsiadują bezpośrednio z obszarami
przeznaczonymi do zainwestowania w aktualnym studium uwarunkowań. Również wyznaczone tereny
dla potrzeb aktywizacji gospodarczej i dla potrzeb wielofunkcyjnego użytkowania, nie powinny
negatywnie wpływać świat zwierzęcy. Niekorzystny wpływ może się wiązać jedynie z przekształceniem
nowych terenów pod zabudowę, co stanowić będzie barierę dla migracji zwierząt.
Zmiany w lokalnych uwarunkowaniach, które będą miały znaczenie dla funkcjonowania ekosystemów,
głównie rolnych będzie związane z przeznaczeniem tych terenów pod nowe zainwestowanie. Będzie to
związane z zubożeniem występującej tam szaty roślinnej i zmianą warunków bytowania zwierząt. Z
uwagi na niezbyt dużą powierzchnię takich obszarów, zmiany te nie powinny mieć wpływu na ogólny
stan zasobów przyrody i warunki ich egzystencji.
Prawidłowe funkcjonowanie tych obszarów wymaga ze strony gminy oraz innych odpowiedzialnych
organów egzekwowanie wymagań, które są narzucone przez prawo dotyczące ochrony oraz
eliminowanie działań mogących pogorszyć ich walory.
W projekcie zmiany studium wskazano obszary mające pełnić funkcję przyrodnicze. Prócz obszarów
przeznaczonych do zabudowy, wyznaczono obszary chronione przed zainwestowaniem, obejmujące
tereny o walorach środowiska przyrodniczego i krajobrazu takie jak: tereny dolesień, tereny rolnicze. W
ich obrębie obowiązuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej (jedynie adaptacja i uporządkowanie
istniejącego zagospodarowania oraz zabudowa związana z produkcją rolniczą na terenach rolnych).
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na różnorodność biologiczną nie wystąpią
oddziaływania znaczące.
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W zakresie oddziaływań na ludzi:
Dopuszczone kategorie przeznaczenia i funkcji terenów wykluczają możliwość realizacji inwestycji i
obiektów mogących w sposób negatywny wpłynąć na środowisko życia i zdrowie mieszkańców
miejscowości, w których projektuje się uzupełnienie zabudowy oraz wyznacza się nowe tereny dla
potrzeb zabudowy wielofunkcyjnej. Jakość środowiska i warunki zamieszkiwania na terenie tych
obszarów nie powinny ulec niekorzystnym przekształceniom o charakterze znaczącym. Okresowe
pogorszenie warunków zamieszkiwania będzie miało miejsce w okresie realizacji poszczególnych
inwestycji (emisja hałasu, pyłów).
Faktyczne oddziaływanie związane z nowymi terenami będzie uzależnione od ostatecznego
zagospodarowania terenu, które będzie skonkretyzowane na etapie sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W analizowanym terenie nastąpi wzrost emitowanego hałasu związanego z lokalnym ruchem pojazdów
samochodowych. Ponadto projektowana działalność wytwórcza i produkcyjno-usługowa planowana na
obszarach przeznaczonych pod taką działalność może stanowić potencjalne źródło hałasu, którego
poziom zależny będzie od rodzaju prowadzonej działalności. Poziom ten nie będzie mógł przekraczać
poziomu dopuszczalnego, a emitowany hałas nie będzie mógł oddziaływać na tereny sąsiednie,
zwłaszcza ze stałym pobytem ludzi (mieszkaniowe) zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku. Ponadto, w celu ochrony zdrowia ludzi wprowadzono nakaz ograniczenia
uciążliwości (w tym także hałasu) przy realizacji usług i produkcji do granic działki, do której inwestor
posiada tytuł prawny. Dodatkowo dla terenów związanych z funkcjonowaniem zabudowy usługowej i
wytwórczej ustalono wymóg utworzenia od strony budynków mieszkalnych pasów buforowych zieleni
izolacyjnej, co powinno stanowić dostateczne zabezpieczenie terenów zabudowy mieszkaniowej przed
oddziaływaniem prowadzonej w przyszłości działalności.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na ludzi nie wystąpią oddziaływania
znaczące.
W zakresie oddziaływań na zwierzęta i rośliny:
Projekt studium utrzymuje istniejące warunki bytowania zwierząt z wyjątkiem obszarów, które wskazano
pod nowe zainwestowanie. W tych terenach wraz ze zmianą przeznaczenia terenów obecnie rolnych,
odłogowanych lub nieużytków na tereny pod zainwestowanie, warunki bytowania zwierząt ulegną
zmianie. Należy spodziewać się przenoszenia i zanikania gatunków źle znoszących sąsiedztwa
człowieka, ale też pojawienia się gatunków nowych.
Ustalenia studium ograniczają możliwość inwestowania na ternach rolnych. Narzucono również
odpowiedni procent zieleni biologicznie czynnej oraz wskaźnik intensywności zabudowy w granicach
nowych terenów przewidzianych pod zabudowę.
W przypadku lokalizacji nowej zabudowy na obszarze występowania stanowisk roślin chronionych i
roślinności wysokiej może nastąpić negatywne oddziaływanie w wyniku niszczenia stanowisk roślin,
ograniczenia czasu ich nasłonecznienia, czy konieczności usunięcia roślin wysokich z obszaru zajętego
przez przedsięwzięcie. Podobnie w przypadku siedlisk przyrodniczych – realizacja zainwestowania w
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miejscu ich występowania spowoduje ich zniszczenie lub istotne osłabienie. Należy jednak zauważyć,
ze na terenach dopuszczających możliwość zabudowy aktywizacji gospodarczej i wielofunkcyjnej nie
występują chronione gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze.
W obrębie nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę nie występują obiekty przyrodnicze
prawnie chronione. Ustalenia planu nie naruszają istniejących siedlisk, nie pogarszają w stosunku do
stanu istniejącego możliwości migracji zwierząt.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zwierzęta i rośliny nie wystąpią
oddziaływania znaczące.
W zakresie oddziaływań na wodę:
Projekt zmiany studium ustala racjonalne i oszczędne gospodarowanie zasobami wód oraz tworzenie
warunków pełnej dostępności do dobrej jakości wody wszystkim mieszkańcom gminy.
Dla ochrony wód podziemnych i powierzchniowych w ustaleniach projektu studium wprowadzono
zasadę docelowego uzbrojenia wszystkich terenów w obrębie analizowanego obszaru w gminny
system kanalizacji sanitarnej. Jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej, dopuszczono gromadzenie ścieków komunalnych w bezodpływowych zbiornikach do
okresowego gromadzenie nieczystości ciekłych. Ograniczeniu zanieczyszczeń służą także odpowiednie
zapisy w projekcie planu dotyczące zasad gospodarki odpadami oraz odprowadzania ścieków.
Analizowany obszar znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-325
(Częstochowa W) w utworach jury środkowej, szczelinowo-porowego, o głębokości występowania
warstw wodonośnych: od 20 do 200m. Dla GZWP-325 (Częstochowa W) nie ustanowiono obszarów
ochronnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego. GZWP-325 posiada opracowaną w 2008r.
dokumentację hydrogeologiczną.
Obszary objęte zmianą studium położone są w granicach:
jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Dopływ z Iwanowic Małych (PLRW6000171816554):
obszary nr 1/17 do nr 7/17,
jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Bieszcza (PLRW6000171816529): obszary nr 15/17 do nr
19/17
jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Biała Oksza (PLRW600016181669): obszary nr 38/17 do nr
47/17 oraz część obszaru 33/17,
jednolitej Części Wód Powierzchniowych – Górnianka (PLRW6000161816589): obszary nr 8/17 do nr
14/17, nr 20/17 do nr 32/17, nr 34/17 do nr 37/17, nr 48/17 do nr 52/17 oraz część obszaru 33/17
oraz w granicach:
jednolitych Części Wód Podziemnych o Nr JCWPd: 98.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na wodę nie wystąpią oddziaływania
znaczące.

Strona 44 z 58

W zakresie oddziaływań na powietrze
Nie przewiduje się znaczącego wzrostu zanieczyszczeń gazowo-pyłowych spowodowanego zmianą
przeznaczenia terenu. Wzrost zanieczyszczeń związany będzie głównie z potrzebą ogrzewania
budynków. Projektowane dogęszczenie zabudowy spowoduje wzrost ilości źródeł emisji niskiej.
Źródłami tej emisji będą budynki nie podłączone do centralnego systemu ciepłowniczego. W
ustaleniach projektu studium wprowadzono zalecenie stosowania systemów grzewczych nieuciążliwych
dla środowiska (niskoemisyjnych), zgodnych z wymogami ochrony środowiska. Należy przyjąć, iż w
przypadku realizacji nowej zabudowy instalowane będą nowoczesne, a tym samym niskoemisyjne
systemy grzewcze, spełniające określone w przepisach odrębnych normy. Natomiast w przypadku już
istniejącej zabudowy konieczne jest tworzenie specjalnych programów korzystających m.in. ze środków
zewnętrznych i zmierzających do modernizacji istniejących, nieefektywnych systemów grzewczych.
Wzrost zanieczyszczeń może się pojawić w związku z projektowaną działalnością wytwórczą i
produkcyjno-usługową. Na obecnym etapie nie można jeszcze określić stopnia tych zanieczyszczeń z
uwagi na to, iż nie wiadomo jakiego rodzaju przedsięwzięcia mogą zostać uruchomione w obrębie
nowych obszarów przeznaczonych pod taką działalność. Ewentualna działalność wytwórcza i
produkcyjno-usługowa podlegać będzie stosownym przepisom prawnym z zakresu oddziaływań na
środowisko.
Ponadto w związku z nasilonym ruchem pojazdów w obrębie nowej zabudowy notowane będą wyższe
wartości zanieczyszczeń.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na powietrze nie wystąpią oddziaływania
znaczące.
W zakresie oddziaływań na powierzchnię ziemi:
W związku z realizacją planowanych inwestycji, nastąpi wyłączenie części terenów z produkcji rolnej,
prowadzącej do zmniejszenia produkcji biologicznie czynnej.
Na ograniczenie negatywnego wpływu w tym zakresie będzie miała ochrona warstwy próchniczej.
Szczególnie istotne będzie przestrzeganie zachowania narzuconych w studium powierzchni
biologicznie czynnych, dla poszczególnych terenów.
Zagrożeniem dla powierzchni ziemi będą zagrożenia substancjami ropopochodnymi. Decydujące
będzie tu jednak przestrzeganie ograniczeń wynikających z obowiązujących ustaw na etapie realizacji i
eksploatacji inwestycji oraz właściwy stan techniczny pojazdów i urządzeń.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na powierzchnię ziemi nie wystąpią
oddziaływania znaczące.
W zakresie oddziaływań na krajobraz:
Ustalenia zmiany studium w minimalnym stopniu ingerują w przekształcenia krajobrazów naturalnych.
Nie przewiduje w granicach opracowania zmiany przeznaczenia większych, dziewiczych kompleksów
gruntów rolnych na cele nierolne. Presja na zmianę przeznaczenia terenów położonych w wielu
atrakcyjnych wnętrzach krajobrazowych powoduje naruszenie fragmentów krajobrazu półnaturalnego
albo jest powodem zagrożenia degradacją z powodu sytuowania zabudowy w bezpośrednim
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sąsiedztwie.
W celu zachowania naturalnego charakteru najcenniejszych elementów środowiska przyrodniczego
oraz w celu ochrony poszczególnych terenów przed nadmiernym rozwojem zabudowy i jej
„rozlewaniem się” wprowadza zasadę intensyfikacji (uzupełniania) urbanizacji dotychczasowych
terenów zurbanizowanych. Zapisy te wpłyną na poprawę krajobrazu i jego zharmonizowanie.
Projekt zmiany studium generalnie nie przewiduje wielkogabarytowych inwestycji (w tym o wysokości
równej lub wyższej niż 50m) mogących mieć wpływ na krajobraz gminy. Większość przyjętych w
studium funkcji ma już obecnie swoje odzwierciedlenie w jej zagospodarowaniu. Część nowych funkcji
jest naturalnym i nieuciążliwym dla środowiska wykorzystaniem predyspozycji środowiska.
Najbardziej ekspansywny przestrzennie jest krajobraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wytwórczej. W tym przypadku jednak nowa zabudowa projektowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie
zabudowy już istniejącej, a nowa zabudowa aktywizacji gospodarczej w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej, w sposób umożliwiający jej wyizolowanie. Projektowane nowe elementy układu
komunikacyjnego nie spowodują poważniejszego przekształcenia krajobrazu.
Realizacja nowej zabudowy produkcyjno-usługowej, z uwagi na jej powierzchnię może powodować
odbiór negatywny. Niemniej jednak postrzeganie takich elementów w przestrzeni jest sprawą
indywidualną i subiektywną. Najbardziej ekspansywny przestrzennie jest krajobraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. O wiele mniej "ekspansywnym" typem krajobrazu jest krajobraz terenów
zabudowy zagrodowej.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na krajobraz nie wystąpią oddziaływania
znaczące.
W zakresie oddziaływań na zasoby naturalne:
W granicach obszaru objętego projektem zmiany studium

nie występują

udokumentowane złoża

surowców mineralnych, które należy chronić przed zainwestowaniem do czasu podjęcia eksploatacji.
Do zasobów środowiska na terenie objętym zmianami studium zaliczyć należy:
-

zasoby głównych zbiorników wód podziemnych: GZWP-325 (Częstochowa W) w utworach jury
środkowej, szczelinowo-porowy, o głębokości występowania warstw wodonośnych: od 20 do
200m,

-

jednolite Części Wód Powierzchniowych: Dopływ z Iwanowic Małych, Bieszcza, Biała Oksza i
Górnianka,

-

jednolite Części Wód Podziemnych o Nr JCWPd: 98,

-

wynikające z bonitacji przyrodniczej obiekty i powierzchnie przyrodniczo cenne.

Rozwój budownictwa w analizowanym rejonie spowodował i spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania
na wodę, które pokrywane będzie z lokalnych sieci wodociągowych (zasobów lokalnych). Docelowo
ścieki sanitarne odprowadzane będą systemem projektowanej kanalizacji do oczyszczalni ścieków, co
pozwoli w przyszłości wykluczyć zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych z tego źródła.
W celu ochrony zasobów wód podziemnych istniejących ujęć wód podziemnych, należy dążyć do
wyznaczenia stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć,
Istniejące zasoby wód podziemnych związanie GZWP-325 (Częstochowa W), podlegają ochronie na
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podstawie przepisów odrębnych (zgodnie z Prawem wodnym).
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zasoby naturalne nie wystąpią
oddziaływania znaczące.
W zakresie oddziaływań na zabytki:
W granicach obszaru objętego zmianą studium występują wyłącznie pojedyncze stanowiska
archeologiczne. Występujące na omawianym terenie zabytki archeologiczne objęte są ochroną
stosownymi zapisami w studium.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na zabytki nie wystąpią oddziaływania
znaczące.
W zakresie oddziaływań na dobra materialne:
Realizacja ustaleń projektu zmiany studium bez wątpienia wpłynie pozytywnie na zagadnienie wartości
i jakości dóbr materialnych poprzez: poprawę jakości i wartości przestrzeni publicznych (estetyzacja,
modernizacja, realizacja nowych elementów małej architektury, realizacja nowych lub poprawa stanu
istniejących terenów zieleni), tworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych inwestycji na
terenie gminy, wzrost wartości nieruchomości gruntowych wskutek zmiany ich przeznaczenia na tereny
budowlane, wzrost wartości terenów o funkcjach gospodarczych, wskutek poprawy ich dostępności.
Reasumując, należy stwierdzić, iż w zakresie oddziaływań na dobra materialne nie wystąpią
oddziaływania znaczące.
13. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB

KOMPENSACJĘPRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W TYM NA
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO
OBSZARU
Obszary NATURA 2000 położone są w znacznej odległości od obszarów objętych niniejszą zmianą
studium.
Najbliżej położony obszar NATURA 2000 „Szachownica" - oddalony jest od granic obszarów objętych
zmianą studium o ok. 6km i nie występują żadne powiązania funkcjonalne lub przyrodnicze pomiędzy
tymi obszarami. Zakres ustaleń wprowadzonych w zmianie studium nie dają żadnych podstaw do
obaw, aby znaczące oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku jego realizacji mogło mieć
jakikolwiek wpływ na cele i przedmiot ochrony wyznaczonego obszaru NATURA 2000, a także na jego
integralność.
Z oceny stanu środowiska oraz jego zagrożeń wynikają kierunki koniecznych działań pozwalające na
minimalizację ujemnego wpływu na środowisko:
-

ograniczenie zagrożeń jakości powietrza atmosferycznego poprzez stosowanie proekologicznych
wysokosprawnych źródeł energii cieplnej oraz technologii produkcyjnych,
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-

ograniczenie zagrożeń jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz gruntu poprzez
odprowadzanie ścieków i wód opadowych wraz z roztopowymi do odpowiednich instalacji w zakresie
infrastruktury wodno-ściekowej,

-

ochrona przed promieniowaniem niejonizującym poprzez lokalizacje zainwestowania przy
napowietrznych sieciach elektroenergetycznych, w odległościach pozwalających na zachowanie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych,

-

ochrona przed hałasem terenów mieszkaniowych i mieszkaniowo – usługowych,

-

ograniczenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez zakaz lokowania zakładów o
zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

Nowe zainwestowanie czy zagospodarowanie terenu zawsze powoduje zmiany w środowisku
przyrodniczym. Najczęściej jest to wpływ niekorzystny, którego całkowite wyeliminowanie jest
niemożliwe. Określono jednak zasady, które umożliwiają ograniczenie tego niekorzystnego wpływu do
minimum.

Dla

przeciwdziałania

negatywnym

skutkom

potencjalnych

oddziaływań

zmiany

zagospodarowania przestrzennego na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego w
ustaleniach studium przewidziano:

W zakresie ochrony klimatu akustycznego
Ze względu na kontekst przestrzenny zagospodarowania terenu (lokalizacja uzupełnienia zabudowy w
sąsiedztwie dróg krajowej i powiatowych, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów zabudowanych)
niezbędne jest podjęcie działań mających na celu, w pierwszym rzędzie zapewnienie właściwego
klimatu akustycznego na terenach zabudowy mieszkaniowej – chronionej przed hałasem oraz
podporządkowanie skali i intensywności zabudowy potrzebom ochrony krajobrazu.
W celu minimalizacji niekorzystnych skutków ustaleń projektu dokumentu na środowisko proponuje się
przyjąć następujące regulacje i rozwiązania przestrzenne:
Z uwagi na niekorzystny klimat akustyczny, należy rozważyć, w części terenu położonego najbliżej
jezdni, rezygnację z wprowadzania funkcji mieszkaniowej. W przypadku jej dopuszczenia, należy
podjąć działania mające na celu doprowadzenie poziomu hałasu poniżej wartości dopuszczalnych
określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zaleca się stosowanie zasady strefowania,
polegającej na: wprowadzaniu ekranów akustycznych w pasach drogowych, oddalaniu zabudowy
wymagającej ochrony akustycznej od źródeł hałasu oraz zmienność parametrów tej zabudowy
(intensywności, wysokości itp.), ekranowanie źródeł hałasu zabudową nie wymagającą ochrony
akustycznej. Dodatkowo działaniem minimalizującym jest wyznaczenie terenów dla potrzeb zabudowy
produkcyjno-usługowej w oddaleniu od terenów przeznaczonych dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej.
Dla terenów związanych z funkcjonowaniem zabudowy wytwórczej i usługowej, ustalono wymóg
utworzenia od strony budynków mieszkalnych pasów buforowych zieleni izolacyjnej, co powinno
stanowić dostateczne zabezpieczenie terenów zabudowy mieszkaniowej.
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W zakresie ochrony powietrza i klimatu
Planowana w zmianie studium lokalizacja nowej zabudowy będzie się wiązać ze wzrostem poziomu
hałasu -

wprowadzenie planowanej zabudowy będzie się wiązać z koniecznością zachowania

dopuszczalnych poziomów w środowisku wynikających z przepisów z zakresu ochrony środowiska.
W zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ustaleniach studium przewiduje się
wymóg utworzenia od strony budynków mieszkalnych pasów buforowych zieleni izolacyjnej, co
powinno

stanowić

dostateczne

zabezpieczenie

terenów

zabudowy

mieszkaniowej

przed

oddziaływaniem prowadzonej w przyszłości działalności usługowej, wytwórczej i produkcyjnej.
Poważnym mankamentem utrudniającym wdrażanie proekologicznych systemów grzewczych w
przypadku już istniejącej zabudowy jest obecnie brak jednoznacznych programów w tym zakresie ze
strony Państwa oraz niestabilność cen podstawowych nośników energii. W dalszym ciągu najtańszym
sposobem ogrzewania są systemy oparte na spalaniu węgla kamiennego, które są najmniej efektywne i
najbardziej uciążliwe dla środowiska. Trzeba jednak zaznaczyć, iż realizowane są na szczeblu
samorządowym specjalne programy zmierzające do ograniczania niskiej emisji związanej ze
ogrzewaniem budynków mieszkalnych poprzez modernizację istniejących, nieefektywnych systemów
grzewczych.

W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb
W celu zminimalizowania skutków przekształceń w ustaleniach projektu zmiany studium zawarto zapisy
nakazujące pozostawienie określonych części powierzchni działek jako powierzchni biologicznie
czynnych; zakazuje się tym samym całkowitego zabudowywania powierzchni. Przeciwdziałać to będzie
nadmiernemu zagęszczaniu zabudowy.
Zmiana przeznaczenia spowoduje konieczność przeprowadzenia prac niwelacyjnych, w trakcie których
dojdzie do naruszenia wykształconych struktur glebowych i uszczelnienia tej powierzchni w przypadku
jej utwardzania. Do niwelacji terenu nie należy używać odpadów niebezpiecznych.
W zakresie ochrony złóż kopalin
W granicach zmiany studium nie występują złoża kopalin oraz ustanowione tereny i obszary górnicze.
W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych:
Dla ochrony wód w ustaleniach zmiany studium zakłada się, że ścieki docelowo kierowane będą
systemem

kanalizacji

analizowanego

do

obszaru i

oczyszczalni
skierowanie

komunalnej.
ścieków do

Projektowane
oczyszczalni

skanalizowanie

zapobiegać

ma

całego

zrzucaniu

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.
Jako wytyczne do planu wskazane jest wprowadzenie nakazu uszczelnienia powierzchni, które
zagrożone są zanieczyszczeniem o wielkościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń, wedle przepisów odrębnych.
Wszystkie ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych muszą spełniać warunki określone przez
właściwe normy i dysponentów sieci kanalizacyjnych i sieci wód powierzchniowych.
Analizowany obszar znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP-325
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(Częstochowa W) w utworach jury środkowej, szczelinowo-porowego, o głębokości występowania
warstw wodonośnych: od 20 do 200m. Dla GZWP-325 (Częstochowa W) nie ustanowiono obszarów
ochronnych zgodnie z przepisami Prawa wodnego. GZWP-325 posiada opracowaną w 2008r.
dokumentację hydrogeologiczną.
Przy korzystaniu z wód, stosuje się odpowiednio do zakresu planowanej inwestycji ustalenia określone
w:
-

Rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 kwietnia
2014r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z
2014r. poz. 1974),

-

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

W aspekcie zagrożenia powodziowego
Gmina Opatów położona jest poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarem
narażonym na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego.
Ponadto, cieki przepływające przez teren gminy Opatów nie zostały zakwalifikowane we wstępnej
ocenie ryzyka powodziowego do opracowania map zagrożenia

i ryzyka powodziowego. Dyrektor

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nie sporządził dla tego terenu Studium ochrony
przeciwpowodziowej, wyznaczającego granice zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%
(raz na 100 lat).
W aspekcie ochrony świata zwierzęcego i roślinnego
Większość zmian objętych projektem zmiany studium nastąpi na terenach położonych w sąsiedztwie
obszarów przekształconych antropogenicznie.
W obrębie obszarów przeznaczonych pod zabudowę nie występują obiekty i obszary prawnie
chronione na mocy ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym także obszary objęte
ochroną w formie Natura 2000.
W aspekcie ochrony ekosystemów i krajobrazu
Istotne ekosystemy w obrębie analizowanego obszaru stanowią istniejące powierzchnie odłogowanych
gruntów rolnych, które w większości pozostaną w dotychczasowym użytkowaniu.
Na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko podstawowe znaczenie będzie miało
rygorystyczne przestrzeganie przez organy wydające pozwolenia na budowę i inwestorów ograniczeń
zawartych w planie oraz przestrzeganie innych przepisów z zakresu ochrony środowiska. Dotyczyć to
będzie m.in.:
-

jak najszybszego zrealizowania kanalizacji sanitarnej (w ramach prowadzonych na obszarze gminy
kompleksowych rozwiązań w zakresu gospodarki ściekowej); do tego czasu: przestrzeganie
szczelności

oddawanych do użytku zbiorników bezodpływowych do okresowego gromadzenia

nieczystości ciekłych, bieżąca kontrola wywozu ścieków sanitarnych do oczyszczalni,
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-

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza przez urządzenia grzewcze i związane z
prowadzoną działalnością usługową i wytwórczą,

-

prowadzenie zbiórki odpadów zaliczanych do grupy niebezpiecznych.

Ze względu na skalę wprowadzonych zmian w strukturze przestrzennej jak i wprowadzone w studium
zapisy mające na celu maksymalne ograniczenie wpływu na środowisko realizacji ustaleń zmiany
studium,

nie

wymagane

jest

wprowadzenie

odrębnych

zapisów

dotyczących

kompensacji

przyrodniczej.
Podstawowym działaniem kompensacyjnym mającym na celu wyrównanie szkód wynikających z
zajęcia gruntów pod inwestycje (w skali całej gminy), będzie prowadzenie równolegle obok realizacji
inwestycji na terenach dopuszczonych do zabudowy, zalesienia terenów nieprzydatnych do
prowadzenia produkcji rolniczej (nieużytków, gleb najsłabszych klas, terenów o niekorzystnym
położeniu).
Reasumując należy zauważyć, ze na obszarze objętym projektem zmiany studium – w miejscach
uzupełnienia zabudowy:
-

nie występują obszary cenne przyrodniczo w tym ustanowione: obszary NATURA 2000, rezerwaty
przyrody,

parki

narodowe

lub

krajobrazowe,

obszary

chronionego

krajobrazu,

zespoły

przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, pomniki przyrody, a
także rośliny i zwierzęta chronione,
-

nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków lub uznane za pomnik historii,

-

nie występują udokumentowane złoża kopalin oraz ustanowione obszary lub tereny górnicze,

-

nie stwierdzono występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych.

14. PRZEDSTAWIENIE - Z UWZGLĘDNIENIEM CELÓW I GEOGRAFICZNEGO ZASIĘGU
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CELÓW I PRZEDMIOTU OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚCI TEGO OBSZARU - WYJAŚNIENIA BRAKU
ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
Najbliższe Obszary NATURA 2000 są położone poza obszarem objętego niniejszym opracowaniem i
nie występują też żadne powiązania funkcjonalne lub przyrodnicze pomiędzy tymi obszarami. Zakres
ustaleń wprowadzonych w niniejszej zmianie studium nie daje żadnych podstaw do obaw, aby
znaczące oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku ich realizacji mogło mieć jakikolwiek
wpływ na cele i przedmiot ochrony wyznaczonych obszarów NATURA 2000, a także na ich
integralność.
Analizowany obszar znajduje się w odległości ok. 130km od granicy Państwa, stąd nie ma możliwości
bezpośredniego oddziaływania transgranicznego na środowisko.
W

niniejszym

dokumencie

nie

przewidziano

dodatkowej

analizy

alternatywnych

rozwiązań

minimalizujących lub eliminujących zagrożenia środowiska przyrodniczego przewidzianych w zmianie
studium, gdyż zastosowane rozwiązania były na bieżąco konsultowane w trakcie jej sporządzania.
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Nowe kierunki i przeznaczenie terenów wyznaczono zgodnie z uwarunkowaniami wynikającymi z
opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla obszaru gminy, a tereny wskazane pod
uzupełnienie zabudowy wyznaczono w przeważającej części w oparciu o szczegółowe analizy,
wskazując jako korzystne obszary położone w odległości zapewniającej brak uciążliwości dla zabudowy
związanej z pobytem ludzi oraz dla terenów lasów oraz zadrzewień, a w skali gminy położone poza
głównymi obszarami chronionymi i wskazanymi do ochrony.
Rozpatrywanie ewentualnych rozwiązań alternatywnych będzie mieć miejsce na etapie sporządzania
planów miejscowych i dotyczyć m.in. ilości obiektów, ich rozmieszczenia, oraz parametrów
technicznych.
15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów.
Prognoza ma na celu określenie prawdopodobnych skutków realizacji ustaleń studium na
poszczególne elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności na ekosystemy,
krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne i dobra kultury. Została ona opracowana zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Ważne jest, że studium jest dokumentem o charakterze strategicznym, w związku z powyższym nie
stanowi podstawy do planowanych zmian zagospodarowania terenu. Ich realizacja może nastąpić
dopiero po uchwaleniu planów miejscowych, w których można ustalić metody analizy skutków ich
realizacji.
Obszary wskazane w zmianie studium do zainwestowania, w tym do lokalizacji zabudowy aktywizacji
gospodarczej oraz dla potrzeb zabudowy wielofunkcyjnej, nie posiadają wysokich walorów pod
względem przyrodniczym i krajobrazowym. Są to w większości tereny upraw rolnych oraz w części
tereny zainwestowane. O wartości przyrodniczej tego obszaru decyduje występowanie dobrych
gleb oraz zadowalający stan warunków aerosanitarnych i gruntowo - wodnych. Warunki gruntowe
oraz topoklimatyczne decydują, że jest to obszar o korzystnych warunkach do rozwoju zabudowy.
Ustalenia studium wprowadzają możliwość potencjalnej lokalizacji zabudowy usługowej, wytwórczej,
mieszkaniowej i działalności aktywizacji gospodarczej na poszczególnych terenach. Najbardziej
ekspansywny przestrzennie jest krajobraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wytwórczej i
usługowej. W tym przypadku jednak nowa zabudowa projektowana jest w bezpośrednim
sąsiedztwie zabudowy już istniejącej, a zabudowa produkcyjno-usługowa w oddaleniu od
zabudowy mieszkaniowej.
Realizacja zabudowy spowoduje zmiany w krajobrazie. Z uwagi na niewielką powierzchnię
poszczególnych terenów zajętą dla potrzeb zabudowy, oraz ich położenie w większości w zasięgu
terenów już zainwestowanych, zmiana w krajobrazie nie powinna powodować odbioru
negatywnego, również z uwagi na to, że ustalone gabaryty pozwolą lepiej wpisać planowaną
zabudowę w teren. Niemniej jednak postrzeganie takich elementów w przestrzeni jest sprawą
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indywidualną i subiektywną. Świadomość funkcjonowania w sąsiedztwie zabudowy generującej
nowe miejsca pracy, z uwagi na czynnik społeczny, może być odbierane zarówno negatywnie jak i
pozytywnie.
Ustalenia studium ograniczają uciążliwości planowanego zagospodarowania. Nie eliminują wszystkich
uciążliwości związanych ze wzrostem zainwestowania.
Zasadniczo wprowadzone funkcje nie powinny wpływać negatywnie na walory środowiska
przyrodniczego. Lokalizacja zabudowy aktywizacji gospodarczej i wyznaczenie nowej strefy
zabudowy wielofunkcyjnej jest właściwa z punktu widzenia interesów gminy. Nie bez znaczenia jest
tu odstąpienie od realizacji urządzeń infrastruktury technicznej i obszarów lokalizacji siłowni
wiatrowych oraz od przeznaczenia zabudowy rozproszonej w granicach terenów rolnych.
Ustalenia studium dotyczące infrastruktury technicznej i ochrony środowiska gwarantują ograniczenie
uciążliwości terenów inwestycyjnych dla środowiska przyrodniczego, szczególnie dla atmosfery,
środowiska gruntowo – wodnego i klimatu akustycznego.
Przy sporządzonych prawidłowo zapisach planu i przy założeniu, że będą one przestrzegane w trakcie
jego realizacji, wystąpienie znaczącego oddziaływania na środowisko nie powinno wystąpić, a w
przypadku wystąpienia oddziaływania, jego zakres winien być nieznaczny, mieścić się w granicach
dopuszczonych przepisami odrębnymi wielkościach.

Zakres wprowadzonych zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego poszczególnych obszarów obejmuje:
1/17 - teren położony w zainwestowanej, południowej części sołectwa Iwanowice Duże w narożniku
drogi krajowej i drogi powiatowej

– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów

wielofunkcyjnych,
2/17 - teren położony w zainwestowanej, południowej części sołectwa Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
3/17 -

teren położony w południowej części sołectwa Iwanowice Duże, obejmujący tereny

zainwestowane – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
4/17 - teren położony w południowej części sołectwa Iwanowice Duże, obejmujący tereny w części
zainwestowane – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
5/17 - teren położony w zainwestowanej, środkowej części miejscowości Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
6/17 - teren położony w zainwestowanej, środkowej części miejscowości Iwanowice Duże – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
7/17 - teren położony w północnej części miejscowości Iwanowice Małe – zmiana przeznaczenia dla
potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
8/17 - teren położony w północnej części sołectwa Opatów, przy granicy z gminą Popów – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
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9/17 - teren położony w północnej, zainwestowanej części sołectwa Opatów – zmiana przeznaczenia
dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
10/17 -

teren położony w środkowej, zainwestowanej części miejscowości Opatów – zmiana

przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
11/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie drogi krajowej – zmiana
przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów aktywizacji gospodarczej,
12/17 - teren położony w południowej części miejscowości Opatów, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
13/17 - teren położony w południowo-wschodniej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie istniejącego
zajazdu – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIA – terenów turystyczno-osadniczych,
14/17 - teren położony w południowej części sołectwa Opatów, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy –
zmiana przeznaczenia dla potrzeb poszerzenia o jedną działkę strefy IC – terenów zabudowy
mieszkaniowej z usługami podstawowymi,
15/17 - teren położony w południowej części sołectwa Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie istniejącej
zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
16/17 -

teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie

istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
17/17 - teren położony w centralnej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w sąsiedztwie
istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
18/17 - teren położony w południowo-wschodniej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w
sąsiedztwie istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów
wielofunkcyjnych,
19/17 - teren zainwestowany, położony w zachodniej części miejscowości Zwierzyniec Pierwszy, w
sąsiedztwie istniejącej zabudowy – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów
aktywizacji gospodarczej,
20/17 - teren położony w północnej części sołectwa Zwierzyniec Drugi, obejmujący tereny
zainwestowane – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
21/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, przylegający do terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IC – terenów zabudowy mieszkaniowej
z usługami podstawowymi,
22/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
23/17 - teren położony w południowej części miejscowości Zwierzyniec Drugi, położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
24/17 - teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko – zmiana przeznaczenia dla potrzeb
strefy IIIC – terenów dolesień,
25/17 - teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko – zmiana przeznaczenia dla potrzeb
strefy IIIC – terenów dolesień,
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26/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko przylegający do terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
27/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
28/17 - teren położony w zachodniej części sołectwa Wilkowiecko położony wśród terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
29/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
30/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
31/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
32/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
33/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IE – terenów aktywizacji gospodarczej,
34/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
35/17 - teren położony w południowej części sołectwa Wilkowiecko położony w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
36/17 -

teren położony w północnej części sołectwa Wilkowiecko położony w otoczeniu gruntów

rolnych i terenów przeznaczonych do dolesień – zmiana przeznaczenia z terenów rozproszonej
zabudowy mieszkaniowej na strefę IIIB – tereny rolne,
37/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
38/17 - teren położony w południowej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
39/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
40/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy
mieszkaniowej,
41/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
42/17 - teren położony we wschodniej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
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43/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
44/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
45/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, obejmujący tereny zainwestowane
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIB – terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej,
46/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Waleńczów, położony w otoczeniu gruntów
rolnych i terenów przeznaczonych do dolesień – zmiana przeznaczenia z terenów rozproszonej
zabudowy mieszkaniowej na strefę IIIB – tereny rolne,
47/17 - teren położony w południowej części sołectwa Waleńczów, w otoczeniu terenów leśnych –
zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IIIC – terenów dolesień,
48/17 - teren położony w północnej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
49/17 - teren położony we wschodniej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
50/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Złochowice, w sąsiedztwie terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
51/17 - teren położony w zachodniej części miejscowości Złochowice, w otoczeniu terenów
zabudowanych – zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IF – terenów wielofunkcyjnych,
52/17 - teren położony w środkowej części miejscowości Opatów, w sąsiedztwie istniejącego kościoła
– zmiana przeznaczenia dla potrzeb strefy IA – terenów przekształceń zagospodarowania
przestrzennego i rehabilitacji centrum miejscowości gminnej (dla potrzeb budowy domu
pogrzebowego).
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16. MATERIAŁY ARCHIWALNE WYKORZYSTANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
W opracowaniu wykorzystano następujące materiały archiwalne:
-

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów,

-

Informacje zawarte w odpowiedziach na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzania zmiany
studium.

-

Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Opatów.

-

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opatów.

-

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Opatów.

-

Strategia rozwoju gminy Opatów.

-

Gminny program gospodarki odpadami

-

Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, 1:50 000.

-

Mapa hydrograficzna 1 : 50 000.

-

Mapa sozologiczna 1 : 50 000.

-

Centralna Baza Danych Geologicznych – wersja internetowa (www.baza.pgi.waw.pl).

-

Gumiński R., 1948: Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce.

-

Kondracki J., 1978: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

-

Kondracki J., 1994: Regiony fizycznogeograficzne Polski. PWN, Warszawa.

Całość została uzupełniona informacjami i wywiadami uzyskanymi w czasie obserwacji terenowych
przeprowadzonych dla potrzeb
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OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam uprawnienia do sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko (ponad
5- letnie doświadczenie w sporządzaniu prognoz), zgodnie z wymogami art. 74a ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

mgr inż. arch. Jadwiga Świerczyńska
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