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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gmi-

nie Popów. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównym celem niniejszego opracowania – prognozy – jest przedsta-

wienie społeczeństwu i organom opiniującym projekt miejscowego planu, zagrożeń dla środowiska przyrodni-

czego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji ustaleń planu. 

Celem prognozy jest wstępne określenie zakresu uciążliwości dla środowiska, jakie mogą wystąpić pod wpły-

wem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wskazanie metod ich zmniejszania 

lub wykluczenia. 

Niniejszą prognozę opracowano w oparciu o wymogi: 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1029), 

 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 503). 

W celu ułatwienia odniesienia do ww. przepisów w tytułach rozdziałów przywołano stosowne artykuły, ustępy, 

punkty, litery. 

1.2. Określenie zasięgu terenu objętego prognozą 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Obszar objęty prognozą o łącznej powierzchni około 1660 ha położony jest w województwie śląskim w połu-

dniowo-zachodniej części gminy Popów bezpośrednio przy granicy z gminą Miedźno, Opatów i Lipie. Obszar 

analizy obejmuje znaczną część Rębielic Królewskich bez północno-wschodniego fragmentu przy granicy 

z gminą Lipie i miejscowością Kamieńszczyzna, w skład którego wchodzi kompleks lasów państwowych i nie-

wielki teren przeznaczony pod dolesienia.  

Szczegółowe granice obszaru objętego prognozą oddziaływania na środowisko wyznaczone są na rysunku 

planu w skali 1:2000. 
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1.3. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano materiały karto-

graficzne, opracowania planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na omawianym terenie oraz 

przeprowadzono inwentaryzację stanu zagospodarowania przestrzennego. 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na porównaniu funkcjono-

wania obszaru objętego opracowaniem (w znaczeniu ekologicznym) w chwili obecnej, z funkcjonowaniem 

przewidywanym, jako skutek realizacji ustaleń projektu planu. 

1.4. Podstawy prawne i materiały wyjściowe 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Podstawy prawne: 

 zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane, inżynieria: 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 503), 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 

 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 

z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 

 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (tekst jednolity 

Dz. U. z 2014 r. poz. 81), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.), 

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

 ochrona środowiska, ochrona przyrody: 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 

zm.), 
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 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro-

ślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzy-

bów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 z późn. zm.); 

 powierzchnia ziemi, geologia: 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1064 

z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1161 z późń. zm.); 

 odpady: 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity  

Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 

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

stancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.); 

 gospodarka wodno-ściekowa: 

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjono-

wania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2505), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz spo-

sobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jako-

ści dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149), 

 rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub rozto-

powych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 

 powietrze, hałas: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112), 
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 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448), 

 rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzyma-

nia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258); 

 prawo miejscowe: 

 uchwała Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy Popów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miej-

scowości Rębielice Królewskie w gminie Popów. 

Opracowania planistyczne: 

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+ zatwierdzony uchwałą 

Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., 

 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+ (aktualizacja dokumentu pn. Strategia 

rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego 

uchwałą Nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.), Katowice, lipiec 2013 r., 

 Strategia Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030, Popów 2020 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzona 

uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r. 

Inne dokumenty: 

 podkład mapowy – mapa zasadnicza, 

 mapy topograficzne z portalu www.geoportal.gov.pl, CODGIK, 

 portal internetowy Bank Danych o Lasach www.bdl.lasy.gov.pl, 

 Raport o stanie środowiska w województwie śląskim w 2017 roku, Katowice 2018 r., 

 Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kondracki J., Warszawa 1998 r.,  

 Szata roślinna Polski, PWN, Szafer W., Zarzycki K., 1977 r., 

 Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Szponar A., Warszawa 2003 r., 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Popów, WMW projekt s.c., Łódź, 2020 r., 

 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry w latach 2016-2021, Warszawa 2016 r., 

 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania 

tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015 r., 

 dane dotyczące klimatu, jego zmian, zjawisk ekstremalnych i przeciwdziałaniu –  

http://klimada.mos.gov.pl/, 

 materiały inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie. 

1.5. Powiązania z innymi dokumentami 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Niniejsze opracowanie jest powiązany z następującymi dokumentami: 

 Planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 2020+ zatwierdzony uchwałą 

Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r., 
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 Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+ (aktualizacja dokumentu pn. Strategia roz-

woju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą 

Nr III/47/1/2010 z dnia 17 lutego 2010 r.), Katowice, lipiec 2013 r., 

 Strategią Rozwoju Gminy Popów na lata 2020-2030, Popów 2020 r., 

a zwłaszcza ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwier-

dzona uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r., w którym określono ogólne 

zasady zagospodarowania oraz generalną dyspozycję funkcjonalno-przestrzenną dla obszaru objętego opra-

cowaniem, w ramach, której ustalono zasięgi i przeznaczenie poszczególnych terenów. W obszarze objętym 

projektem planu wskazano m.in. tereny: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usług MN/U, zabudowy zagrodowej, agroturystyki i rekreacji indywidualnej RM/ML, zabudowy za-

grodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej RM/MN, eksploatacji powierzchniowej PE, farm fotowoltaicznych EF 

oraz tereny naturalne: grunty rolne, łąki i pastwiska, wody śródlądowe, lasy i dolesienia. 

Zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia za-

warte w analizowanym projekcie planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium.  

Projekt planu zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedłożony do opiniowania i uzgadniania przez 

instytucje i organy odpowiedzialne za poszczególne elementy zagospodarowania, zainwestowania tj. środo-

wisko przyrodnicze, a także elementy społeczno-kulturowe.  
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2. STAN ISTNIEJĄCY – analiza i ocena 

2.1. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i zagospodarowania 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. a, b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Zagospodarowanie terenu 

Obszar opracowania obejmuje znaczny fragment miejscowości Rębielice Królewskie o łącznej powierzchni 

około 1660 ha, w skład którego wchodzą przede wszystkim tereny zabudowy zagrodowej oraz zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowa o innych funkcjach, w tym: usługowa oraz produkcyjno-usługowa 

występuje punktowo. 

Istniejąca zabudowa położona jest zwłaszcza wzdłuż głównych dróg przebiegających przez obszar analizy, 

tj. dróg gminnych DG679002S (ul. Św. Rocha, Nadrzeczna), DG 679007S (ul. Królewska) oraz DG679001S 

(ul. Opatowska), jak również wzdłuż drogi powiatowej DP2017S relacji Rębielice Królewskie-Popów (ul. Gór-

nik, Św. Wojciecha, Głowna, Sabaty) i w niewielkim stopniu wzdłuż drogi powiatowej DP2016S relacji Danków-

Wilkowiecko. 

Przy ul. Św. Rocha zlokalizowany jest market oraz parafia rzymskokatolicka pw. Św. Rocha Wyznawcy, zaś 

przy ul. Szkolnej Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, natomiast w kierunku wschodnim punkt apteczny oraz 

wiejski ośrodek zdrowia. Przy ul. Cmentarnej zlokalizowany jest czynny cmentarz. 

Znacząca część istniejącej zabudowy koncentruje się wzdłuż dróg poprowadzonych po obu stronach rzeki 

Górnianki, która rozcina obszar analizy w kierunku równoleżnikowym. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy 

Rębielic Królewskich przepływa rzeka Dziunia, która uchodzi do Górnianki na wysokości dawnego wyrobiska 

wapieni „Kamieniołom Górnik” stanowiącym pozostałość po nieczynnym wyrobisku wapieni (na tzw. Rębiel-

skiej Górze). W północnej części obszaru znajduje się zakole rzeki Liswarty. 

Charakterystycznym elementem zagospodarowania Rębielic Królewskich, oprócz ww. kamieniołomu, jest kilka 

złóż surowców naturalnych, zwłaszcza tych obecnie eksploatowanych oraz wiatrak o wysokości 55 m zlokali-

zowany przy ul. Głównej, stanowiący lokalną atrakcję turystyczną. 

Przez obszar analizy poprowadzona została linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110kV oraz linie 

średniego napięcia 15kV, natomiast na południe od ul. Głównej zlokalizowana jest stacja energetyczna SE 

110/15 kV Rębielice, do której doprowadzone są: linia 110kV Kłobuck – Rębielice i linia 110kV Rębielice – 

Działoszyn i z której wychodzą linie 15 kV opisane, jako: linia 15 kV Walenczów, linia 15 kV Wapiennik, linia 

15 kV Albertów, linia 15 kV Rębielice, linia 15 kV Zawady. 

Geologia, geomorfologia i rzeźba terenu 

Według podziału Polski na regiony fizyczno-geograficzne (podział wg J. Kondrackiego, 1998), badany obszar 

położony jest w prowincji Wyżyny Polskie, podprowincji Wyżyny Śląsko-Krakowskie, makroregionie Wyżyna 

Woźnicko-Wieluńska, mezoregionie Wyżyna Wieluńska. 

Przeważająca część obszaru analizy zbudowana jest z plejstoceńskich piasków i żwirów wodnolodowcowych, 

natomiast cała część południowa z wyłączeniem północno-wschodniej części (plejstoceńskie piaski i żwiry 
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rzecznych tarasów nadzalewowych 10,0-13,0 m n. p. rzeki) oraz terenów położonych wzdłuż doliny rzeki Gór-

nianki (holoceńskie piaski i żwiry rzecznych tarasów zalewowych 0,5-1,0 m n. p. rzeki oraz 1,0-3,0 m n. p. 

rzeki, jak również plejstoceńskie piaski i żwiry rzecznych tarasów nadzalewowych II+III 3,0-15,0 m n. p. rzeki. 

Okolice Rębielskiej Góry zbudowane są z wapieni kredowatych, skalistych, płytowych i pylowatych jury górnej. 

Charakter topografii terenu nadają doliny rzeczne – Liswarty, która wchodzi w obszar analizy jedynie zakolem 

– wpływająca na obniżenie wysokości bezwzględnych w części północnej oraz Górnianki oraz jej dopływu 

Dziuni, które kształtują topografię w części środowej i południowo-zachodniej obszaru. 

Najniżej położone są tereny w północnej części obszaru (koryto rzeki Liswarty) – wysokości bezwzględne 

sięgają tam wartości około 206,0 m n.p.m. 

Najwyższy punkt znajduje się zaś na szczycie tzw. Rębielskiej Góry – oscyluje wokół 257,0 m n.p.m. 

Ww. wzniesienie stanowi fragment wysoczyzny, która rozpościera się od strony południowej i południowo-

zachodniej obszaru. Obszar nachyla się w kierunku północnym i północno-wschodnim. 

Gleby 

W obszarze analizy przeważają gleby słabogliniaste, zwłaszcza bielicowe i pseudobilicowe, natomiast wzdłuż 

doliny rzecznej gleby pochodzenia hydrogenicznego.  

Gleby charakteryzują się relatywnie niskimi klasami bonitacyjnymi – V i VI klasy bonitacyjnej – gleby klasy IV 

położone są jedynie wyspowo w północnej części obszaru.   

Spośród kompleksów rolniczej przydatności gleb w tym rejonie występują głównie kompleksy użytków zielo-

nych, a także: żytni dobry, zbożowo-pastewny mocny, żytni (żytnio-ziemniaczany) słaby i żytni (żytnio-ziem-

niaczany) najsłabszy. 

Surowce mineralne 

W obszarze analizy położone są następujące złoża surowców mineralnych: 

L.p. 
Nazwa 
złoża 

Nr  
MIDAS 

Powierz-
chnia złoża 

Kopalina Kopalina wg NKZ 

Zasoby  
geolo-
giczne  

bilansowe 
(tys. ton) 

Stan zagospodaro-
wania 

1 
Rębielice 

Królewskie 
KD 820 15,978 ha 

kamienie 
drogowe i 
budowlane 

złoża lekkich wa-
pieni ciosowych i 

trawertynów 
10311,00 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

2 
Rębielice 

Królewskie 
KN 5211 184,590 ha 

kruszywo  
naturalne 

złoża mieszanek 
żwirowo-piasko-
wych (pospółki) 

38422,00 
złoże rozpoznane 

szczegółowo 

3 
Rębielice 

Królewskie 
1 

KD 16457 5,740 ha 
kamienie 
drogowe 

 i budowlane 
- 4416,00 

złoże  
zagospodarowane 

4 
Rębielice 

Królewskie 
1 

KN 13910 - 
kruszywo  
naturalne 

- 207,00 
złoże eksploato-
wane okresowo 

5 
Rębielice 

Królewskie 
2 

KN 12210 5,480 ha 
kruszywo  
naturalne 

złoża piasków 
poza piaskami 

szklarskimi 
394,00 

złoże  
zagospodarowane 

6 
Rębielice 

Królewskie 
3 

KN 12208 1,990 ha 
kruszywo  
naturalne 

złoża piasków 
poza piaskami 

szklarskimi 
21,00 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

7 
Rębielice 

Królewskie 
4 

KN 18454 1,831 ha 
kruszywo  
naturalne 

- 150,00 
złoże  

zagospodarowane 

Źródło: INFOGEOSKARB, MIDAS, Bilans Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych, stan na 31.12.2020 r. 
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W obszarze analizy zostały ustanowione następujące obszary i tereny górnicze: 

„Rębielice Królewskie – wapienie” nr 138959: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 29 427 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 291 483 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowione na wydobywanie wapieni z części złoża „Rębielice Królewskie 1” 

w Rębielicach Królewskich, gmina Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, na podstawie koncesji Mar-

szałka Województwa Śląskiego, znak: OS-RG.7422.25.2019, OS-RG.KW-00368/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. 

Termin ważności koncesji upływa w dniu 31 grudnia 2035 r.; 

„Rębielice Królewskie 4” nr 137745: 

 powierzchnia obszaru górniczego: 18 800 m², 

 powierzchnia terenu górniczego: 18 800 m². 

Ww. obszar i teren górniczy ustanowiono na odkrywkowe wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Rę-

bielice Królewskie 4” w Rębielicach Królewskich, w gminie Popów, powiat kłobucki, województwo śląskie, na 

podstawie koncesji Starosty Kłobuckiego, znak: ROŚ.6522.008.2017.II z dnia 10 sierpnia 2018 r. Termin waż-

ności koncesji upływa w dniu 31 grudnia 2030 r. 

Wody powierzchniowe 

Głównym elementem układu hydrograficznego analizowanego obszaru jest rozcinająca go równoleżnikowo 

dolina rzeki Górnianki, prawobrzeżnego dopływu rzeki Liswarty i jej dopływ – rzeka Dziunia. W północnej czę-

ści obszaru znajduje się zakole rzeki Liswarty. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w zasięgu poniższych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP): 

 „Liswarta do dopł. spod Przystajni do Górnianki” – europejski kod: PLRW600019181657, kod krajowy – 

RW600019181657. status: naturalna część wód, ocena stanu: dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych: niezagrożona; 

 „Górnianka” – europejski kod: PLRW6000161816589, kod krajowy – RW6000161816589. status: natu-

ralna część wód, ocena stanu: zły, punkt pomiarowo-kontrolny Górnianka – Zawady, most ul. Polna kod: 

PL02S1301_3517, rok ostatnich badań: 2017, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: nie-

zagrożona; 

 „Liswarta od Górnianki do ujścia” – europejski kod: PLRW60001918169, kod krajowy – RW60001918169, 

status: naturalna część wód, stan/potencjał ekologiczny: umiarkowany, stan chemiczny: poniżej dobrego, 

ocena stanu: zły stan wód, punkt pomiarowo-kontrolny Liswarta – wodowskaz Kule kod: 

PL02S1301_1211, rok ostatnich badań: 2017, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: za-

grożona. 

Tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Górnianki, Dziuni oraz zakola rzeki Liswarty zostały za-

kwalifikowane do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 

równym lub wyższym od 1% i 10% oraz do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi o prawdo-

podobieństwie wystąpienia powodzi równym lub wyższym od 0,2%. Tereny doliny rzeki Górnianki i Dziuni są 

w części zmeliorowane. 

 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 11 

 

 

Wody podziemne 

Obszar opracowania znajduje się w całości w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 98, 

europejski kod: PLGW600098, krajowy kod: GW600098, ocena stanu ilościowego: dobry, ocena stanu che-

micznego: dobry, ocena ryzyka ilościowego: niezagrożona, ocena ryzyka chemicznego: niezagrożona, bez 

derogacji (odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych). Zasoby wód podziemnych dostępnych do zago-

spodarowania w obrębie JCWP nr 98 szacuje się na 200 tys. m³/d. Powierzchnia JCWPd nr 98 to 1297,4 km². 

Północno-wschodnia część obszaru położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 326 

– Zbiornik Częstochowa (E). Jest to zbiornik szczelinowo - krasowy na podłożu zbudowanym głównie z utwo-

rów czwartorzędowych. Utwory wodonośne zostały uformowane w jurze górnej. Całkowita powierzchnia zbior-

nika szacowana jest na 3172,2 km² a jego zasoby na 667 tys. m³/d. 

Flora  

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, obszar objęty opracowaniem położony jest w Krainie VI – Małopol-

ska. Flora zlokalizowana w granicach analizowanego obszaru jest w dużej mierze podporządkowana działal-

ności antropogenicznej. Bezpośrednio przy zabudowie występuje roślinność niska w postaci trawników, krze-

wów, ogrodów przydomowych oraz zieleń wysoka w postaci drzew.  

Wzdłuż dolin rzecznych występuje roślinność łąk i pastwisk (niska).  

W części południowo-zachodniej oraz północnej występują tereny leśne, zadrzewiona jest także większa 

część tzw. Rębielskiej Góry. Pozostała część obszaru użytkowana jest rolniczo (pola uprawne). Wzdłuż rzek 

rozciągają się tereny łąk i pastwisk. 

Tereny leśne pełnią istotne funkcje przyrodnicze, tworząc barierę między terenami zabudowanymi i drogami 

komunikacji kołowej a rzeką wraz z jej doliną, stanowiąc jednocześnie wartościowe siedlisko drobnych zwie-

rząt, w tym ptaków.  

Wśród gatunków chronionych na Rębielskiej Górze występują rośliny takie jak: rojnik, dziewięćsił bezłody-

gowy, podejźrzon księżycowy oraz z grzybów: purchawicę olbrzymia.  

Fauna 

Fauna obszaru gminy jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski, z pewnymi wpływami gatunków 

charakterystycznych dla wyżyny Krakowsko – Wieluńskiej. Na analizowanym terenie występują gatunki zwie-

rząt charakterystyczne terenów położonych w niewielkiej odległości od terenów czynnych przyrodniczo, otwar-

tych (lasy, tereny rolnicze) - typowe są przedstawiciele rodzin krukowatych (kruk, wrona, gawron, kawka, 

sroka) oraz ptaki drapieżne (w tym jastrząb, myszołów). W lasach można spotkać gatunki powszechne i ty-

powe dla lasów powiatu, tj. sarna, dzik, kuna, lis. Na terenach niezalesionych można spotkać także gryzonie. 

Dodatkowo wśród gatunków chronionych w rejonie Rębielskiej Góry zaobserwować można nietoperze, które 

objęte są ochroną ścisłą oraz w granicach obszaru objętego projektem planu zaobserwowano ślady bytowania 

bobra europejskiego Castor fiber, który objęty jest ochroną częściową. 

Obszary cenne przyrodniczo 

Obszar objęty miejscowym planem obejmuje fragmenty korytarzy ekologicznych, które m.in. umożliwiają swo-

bodną wymianę mas powietrza, ale też stanowią cenne siedlisko, miejsce żerowania oraz migracji zwierząt: 
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 w części północnej obszaru: międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „Liswarta” - wzdłuż 

rzeki Liswarty, 

 w części północno - zachodniej obszaru: regionalny korytarz migracji ptaków „Dolina górnej Warty” („Kory-

tarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego wo-

jewództwa”  Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A., 2015 CDPGŚ). 

Oprócz ww. korytarzy o znaczeniu ponadlokalnym dolina rzek Górnianki i Dziuni stanowią korytarz ekologiczny 

o znaczeniu lokalnym. 

Obszary przyrodnicze prawnie chronione 

Obszar objęty projektem planu nie jest chroniony żadną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Najbliżej (około 10 km od obszaru opracowania) zlokalizowanymi obowiązującymi formami ochrony przyrody 

są:  

 Działoszyński Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy w kierunku północnym od obszaru objętego projektem 

planu,  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Otulina Załęczańskiego Parku Krajobrazowego” w kierunku północno-

zachodnim od obszaru analizy, 

 rezerwat przyrody „Szachownica” w kierunku północno-zachodnim od obszaru objętego projektem planu, 

 Załęczański Park Krajobrazowy w kierunku północno-zachodnim od obszaru objętego projektem planu, 

 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Szachownica” PLH240004 w kierunku północno-zachodnim od 

obszaru opracowania, 

 Specjalny Obszar Ochrony Natura 2000 „Załęczański Łuk Warty” PLH100007 w kierunku północno-za-

chodnim od obszaru objętego analizą. 

Inne formy ochrony przyrody znajdują się w znacznych odległościach, wykluczających jakikolwiek wpływ na 

nie przez ustalenia projektu planu. 

Środowisko kulturowe 

W granicach obszaru objętego planem nie występują obiekty i obszary objęte przewidzianą w ustawie o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami formą ochrony. 

W granicach obszaru opracowania znajduje się kilkanaście stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” 

obejmujących stanowiska archeologicznej oznaczone w wojewódzkiej ewidencji zabytków archeologicznych 

(jedno w rejestrze zabytków) zgodnie z wykazem ujętym w projekcie planu, a także strefy obserwacji archeo-

logicznej „OW” obejmujące tereny domniemanej zawartości reliktów archeologicznych o wczesnej metryce 

historycznej – zgodnie z rysunkiem projektu planu.  

Warunki klimatyczne 

Klimat obszaru, w zasięgu którego znajduje się obszar opracowania, można określić jako typ przejściowy, 

kontynentalno-morski, który jest kształtowany przemiennie przez masy powietrza napływającego znad Oceanu 

Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. Dla klimatu opisywanego obszaru ważnym czynnikiem jest bliskość 

Bramy Morawskiej, ułatwiającej przenikanie ciepłych mas powietrza znad Morza Śródziemnego. 

Średnia roczna temperatura na badanym obszarze wynosi 8,0 - 8,5°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec 

ze średnią temperaturą 17,8°C, natomiast najniższe temperatury odnotowuje się w styczniu – średnio (-3,1°C). 
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Długość trwania okresu letniego (liczba dni z temperaturą powyżej 15°C) wynosi od 90 do 100 dni, natomiast 

długość okresu zimowego (liczba dni z temperaturą poniżej 0°C) – od 130 do 140 dni. 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 600-700 mm z maksymalnymi sumami miesięcznymi 

w miesiącach letnich. Opady cechuje duża rozpiętość średnich sum opadów rocznych. W latach suchych śred-

nia roczna suma opadów wynosi 400-500 mm, natomiast w latach wilgotnych dochodzi do 800-900 mm. Mak-

symalna suma miesięczna opadów przypada na lipiec i wynosi zwykle 102 mm. Letnie deszcze charakteryzuje 

gwałtowność, będąca przyczyną częstych powodzi. Minimalna ilość opadów przypada zazwyczaj na luty i wy-

nosi ok. 36 mm słupa wody. W półroczu ciepłym suma opadów wynosi ok. 400 mm, a w półroczu chłodnym 

250-300 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez około 60-80 dni, a jej grubość wynosi przeciętnie 15 cm. 

Cechą charakterystyczną jest brak ciągłości w występowaniu pokrywy śnieżnej. Najdłużej utrzymuje się ona 

w styczniu, średnio przez około 23 dni. Na badanym obszarze przeważają wiatry z kierunku zachodniego 

i południowo-zachodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi ok. 3-4 m/s. Średnia liczba dni pogodnych 

w roku wynosi ok. 60, natomiast pochmurnych ok. 120. Okres wegetacyjny wynosi od 200 do 210 dni. 

Zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne 

Wieloletnie obserwacje i badania potwierdzają znaczne zmiany klimatu. Zauważa się m. in. dużą zmienność 

temperatury powietrza i z roku na rok, rosnący systematycznie od połowy XIX w. trend temperatury, tendencje 

spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych, zwiększenie liczby dni upalnych, zmiany struktury opadów 

(wzrost liczby dni z opadem dobowym o dużym natężeniu), wzrost liczby dni słonecznych. Skutkiem powyż-

szego są ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. fale upałów, susze, nawalne opady (w tym gradobicia) i burze, 

wiatry huraganowe, trąby powietrzne, których przeciwdziałanie należy uwzględnić w planowaniu na poziomie 

lokalnym, w tym przy redagowaniu ustaleń projektu planu. 

Konsekwencje zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają i będą miały duży bezpośredni i pośredni wpływ na gospodarkę gminną i społeczeństwo 

poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie jak: woda, gleba, powietrze 

i różnorodność biologiczna. W sektorze rolnictwa przewidywane zmiany klimatu wpłyną na zbiory, gospodarkę 

hodowlaną i lokalizację produkcji. Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodo-

wych oraz ich dotkliwość spowoduje znaczny wzrost ryzyka nieudanych zbiorów. Zmiany klimatu wpłyną rów-

nież na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii organicznej, stanowiącej główny czynnik wpływający 

na jej żyzność. W sektorze energetycznym zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ zarówno na 

dostawy energii, jak i popyt na nią. Coraz częstsze rekordowe temperatury latem i związana z nimi potrzeba 

chłodzenia oraz ekstremalne zjawiska pogodowe będą w szczególności wywierać wpływ na dystrybucję ener-

gii elektrycznej. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać znaczny wpływ na zdrowie ludzi. Wraz ze 

wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych może nastąpić wzrost zachoro-

wań związanych z warunkami pogodowymi, np. z powodu upałów. Zmiany klimatu mogą także wpływać na 

zdrowie roślin poprzez np. stwarzanie sprzyjających warunków dla nowych lub migrujących organizmów szko-

dliwych, spowodują znaczne zmiany w zakresie jakości i dostępności zasobów wodnych. 

2.2. Charakterystyka sąsiedztw 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
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Sąsiedztwo obszaru objętego planem stanowią od strony: 

 południowej i południowo-zachodniej – tereny rolne gminy Opatów, w dalszej odległości zabudowa miej-

scowości Iwanowice Duże, 

 południowo-wschodniej – tereny rolne gminy Miedźno, w dalszej odległości zabudowa miejscowości Pierw-

sza, 

 północnej – dolina rzeki Liswarty, tereny otwarte, czynne przyrodniczo gminy Lipie, miejscowość Rębielice 

Szlacheckie, tereny leśne, 

 północno-wschodniej i wschodniej – tereny rolne i zabudowania miejscowości Kamieńszczyzna, kompleks 

leśny. 

2.3. Istniejące problemy ochrony środowiska 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Do największych problemów z zakresu ochrony środowiska w obszarze objętym analizą należą: 

 immisja zanieczyszczeń do gleb położonych przy głównych ciągach komunikacyjnych, zwłaszcza z drogi 

powiatowej relacji Rębielice Królewskie-Popów (ul. Główna, Sabaty) o największym nasileniu ruchu w całej 

miejscowości, 

 immisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego wskutek ruchu komunikacyjnego oraz używania 

nie ekologicznych źródeł ogrzewania budynków – przyczynianie do powstawanie m.in. smogu, 

 emisja hałasu komunikacyjnego, 

 stosowanie ogrodzeń, wprowadzanie nowej zabudowy, zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej, 

ograniczanie terenów bytowania zwierząt, 

 powstawanie zabudowy na terenach otwartych, zielonych, niezabudowanych,  

 realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego – prowadzi 

do zaburzenia ładu przestrzennego, a często do pogorszenia stanu środowiska przyrodniczego (wprowa-

dzanie w bliskim sąsiedztwie sprzecznych sobie funkcji), 

 wprowadzanie funkcji, które oddziałują negatywnie na najbliższe sąsiedztwo w postaci zabudowy miesz-

kaniowej. 

 zbliżanie nowej zabudowy do terenów leśnych oraz do rzeki Górnianki (zagrożenie powodziowe), 

 emisja promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez linię średniego i wysokiego napięcia 

15 kV i 110 kV i funkcjonującej stacji energetycznej SE 110/15 kV Rębielice - dla linii napowietrznych 

w pasach terenu o odpowiedniej szerokości występują ograniczone możliwości zabudowy i zagospodaro-

wania terenu – m.in. nie należy w ich obrębie lokalizować zabudowy mieszkaniowej, ani innej o charakte-

rze chronionym. Uciążliwość linii mieści się w granicach ich pasów technologicznych, 

 funkcjonowanie cmentarza – przenikanie zanieczyszczeń do przygruntowej warstwy wodonośnej, 

 eksploatacja surowców mineralnych ze złóż, na których ustanowione są tereny i obszary górnicze z wy-

danymi koncesjami – kopalnie odkrywkowe wpływające na m.in. krajobraz, stosunki wodne, warunki geo-

morfologiczne. 
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Stan istniejący środowiska przyrodniczego jest relatywnie dobry, typowy dla terenów wiejskich użytkowanych 

w przewadze rolniczo z dominującą zabudową zagrodową, wśród której zlokalizowana jest punktowo zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale też obiekty aktywności gospodarczej o nieznacznym wpływie na śro-

dowisko.   

Wśród terenów zdegradowanych można wymienić tereny obecnej i dawnej eksploatacji surowców mineralnych 

– wymagające procesu rekultywacji. 

W analizowanym obszarze oraz w jego pobliżu nie przeprowadzono żadnych badań z zakresu monitoringu 

środowiska, na podstawie których można byłoby określić faktyczne stężenie zanieczyszczeń.  

W obszarze analizy nie występują większe tereny przemysłowe mogące negatywnie wpływać na poszczególne 

komponenty środowiska, w tym na zdrowie ludzi, nie zostały zlokalizowane także przedsięwzięcia kwalifiku-

jące się do przedsięwzięć mogących zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, za wy-

jątkiem dróg publicznych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (w tym stacji energetycznej SE 

110/15 kV Rębielice) oraz terenów eksploatacji powierzchniowej, na których odbywa się wydobycie metodą 

odkrywkową. 

2.4. Tendencje do zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego mpzp 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Celem niniejszego projektu planu jest optymalizacja rozwoju funkcjonalno-przestrzennego fragmentu miejsco-

wości Rębielice Królewskie, zakończenie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i celu publicz-

nego skutkującego m.in. praktycznie nieograniczonym, często chaotycznym powstawaniem zabudowy, upo-

rządkowanie przeznaczenia poszczególnych terenów w dostosowaniu do stanu faktycznego i do występują-

cych uwarunkowań m.in. przyrodniczych oraz dostosowanie do ustaleń zawartych w obowiązującym Studium 

uikzp gminy Popów, dokumencie określającym politykę przestrzenną. Kolejnym celem uruchomienia proce-

dury sporządzania projektu miejscowego planu jest wyłączenie z eksploatacji i wskazanie do objęcia ochroną 

przyrodniczą (docelowo w formie stanowiska dokumentacyjnego) nieczynnego wyrobiska wapieni jurajskich 

„Kamieniołom Górnik” na tzw. Rębielskiej Górze – zgodnie ze złożonym wnioskiem zbiorowym do projektu 

Studium. Możliwe jest objęcie ww. terenu parkiem geologicznym. 

Ustalenia projektu planu nie zmieniają znacznie obecnego kierunku rozwoju przestrzennego analizowanego 

obszaru. Obszar analizy posiada ugruntowaną strukturę funkcjonalno-przestrzenną - jej rozwój zakłada się 

tylko w pojedynczych miejscach, bez większego wpływu na obecny rozkład przestrzenny funkcji.  

Z uwagi na dotychczasowy brak na tym obszarze miejscowego planu, możliwa jest realizacja inwestycji na 

podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyżej opisany 

proces planistyczny często prowadzi do zaburzenia ładu przestrzennego i w wyniku tego do pogorszenia wa-

runków środowiskowych badanego obszaru. Opracowanie miejscowego planu dla obszaru analizy pozwoli na 

kontrolowany rozwój miejscowości Rębielice Królewskie, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

oraz dokumentami planistycznymi (np. Studium). Wpływ na stan środowiska realizowanych inwestycji zostanie 

ograniczony do minimum. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE – analiza i ocena 

3.1. Cele ochrony środowiska 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Cele ochrony środowiska ujęte w projekcie planu wynikają m.in. z ustaleń zawartych w Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzonego uchwałą Nr 185/XXIX/2021 

Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r. – dokumencie określającym politykę przestrzenną gminy, w tym 

cele ekologiczne i prośrodowiskowe. 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla międzynarodowego 

Cele ujęte w ww. opracowaniach spełniają wymogi będące wynikiem zobowiązań międzynarodowych Polski 

w dziedzinie ochrony środowiska, wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej – w tym przede wszystkim 

trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony środowiska do polityk krajowych ujętych w opraco-

waniach ramowych, takich jak np. Agenda 21, Strategia Lizbońska czy Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

UE oraz szeregu konwencji międzynarodowych i dyrektyw Unii Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane 

do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. 

Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety polityki ekologicznej 

kraju jest Polityka Ekologiczna Państwa 2030. Jej cele to: 

 rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców, 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

 zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

 łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 

 rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa, 

 poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Ustalenia projektu planu nawiązują do powyższych celów i uwzględniają zasady zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla krajowego 

W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym jest „Koncepcja Prze-

strzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, która wśród podstawowych celów wymienia kształtowanie struk-

tur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i wa-

lorów krajobrazowych Polski. Pożądanymi cechami polskiej przestrzeni będzie: konkurencyjność i innowacyj-

ność, spójność wewnętrzna, bogactwo i różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo oraz ład przestrzenny. 

Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać zaspokojeniu:  

 bieżących potrzeb rozwojowych społeczeństwa w drodze najmniejszych konfliktów ekologicznych i spo-

łecznych,  

 możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o zachowane w dobrym stanie zasoby 

naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska,  

 racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów wodnych i ich dostępno-

ścią,  
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 bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego oraz zagrożenia 

skutkami suszy,  

 ciągłości i możliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczną ochronę złóż kopalin (w tym 

wód leczniczych, termalnych i solanek) przed nieracjonalną i nielegalną eksploatacją.  

Ustalenia projektu planu nawiązują również do powyższych celów (w tym do ograniczenia zagrożenia skutkami 

suszy czy na rzecz minimalizowania konfliktów ekologicznych). 

Cele ochrony środowiska ujęte w projekcie planu – poziom lokalny 

Za podstawowe cele ochrony oraz kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu na obszarze objętym 

opracowaniem można uznać: 

 wykluczenie negatywnego wpływu planowanego zagospodarowania na Główny Zbiornik Wód Podziem-

nych nr 326 – Zbiornik Częstochowa (E), 

 utrzymanie prawidłowych warunków wodno-glebowych, 

 zachowanie w jak największym stopniu różnorodności biologicznej poprzez wyznaczenie terenów zieleni, 

w tym lasów oraz ustalenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej w ramach terenów za-

budowy, 

 ochrona dolin rzecznych, stanowiących korytarze ekologiczne, przed zabudową – wyznaczenie terenów 

zagrożonych powodziami, 

 uwzględnienie postulowanej do utworzenia strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęcia wód podziem-

nych zlokalizowanego w ramach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 20R oraz jego ochrona, 

 promowanie proekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych (związanych z ogrzewaniem, kanalizacją sa-

nitarno-deszczową), 

 umożliwienie realizacji inwestycji wytwarzania zielonej energii (farmy fotowoltaiczne), 

 wyłączenie z eksploatacji i objęcie ochroną przyrodniczą nieczynnego wyrobiska wapieni „Kamieniołom 

Górnik” na tzw. Rębielskiej Górze (np. w formie stanowiska dokumentacyjnego), utworzenie parku geolo-

gicznego; 

 ochronę przed hałasem, 

 ochronę przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania niejonizującego, 

 ochronę przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych, liniowych i obszarowych, 

 ochronę walorów krajobrazowych oraz zachowanie bioróżnorodności przyrodniczej, 

 wykluczenie lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz ogranicze-

nie rodzajów możliwych do lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko określonych w przepisach odrębnych za wyjątkiem inwestycji lokalizowanych na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: P/U, PE, EF, E oraz dróg publicznych i sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii 

przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych. 
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3.2. Opis projektowanego zagospodarowania 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Uchwałą Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy Popów z dnia 30 marca 2021 r. przystąpiono do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królew-

skie w gminie Popów. 

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszaru analizy nie narusza ustaleń obowiązującego Studium uikzp 

gminy Popów, opracowania planistycznego wyznaczającego politykę przestrzenną całej gminy. Wyznaczone 

w projekcie planu tereny zabudowy w pełni odpowiadają obecnym zamierzeniom inwestycyjnym właścicieli 

(wyrażone w zgłoszonych wnioskach, w tym do Studium) oraz Gminy. Tereny budowlane zostały wyznaczone 

zwłaszcza w pasmach wzdłuż głównych dróg obszaru analizy (poza terenami farm fotowoltaicznych – efekt 

wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz terenami eksploatacji powierzchniowej). 

Projekt planu chroni zapisami tereny otwarte, czynne przyrodniczo, zwłaszcza lasy oraz doliny rzek: Dziuni, 

Górnianki oraz Liswarty (zakole w północnej części obszaru), określa również zasady zagospodarowania te-

renów rolnych. 

Celem nadrzędnym projektu planu jest również wyłączenie z eksploatacji oraz ochrona przyrodnicza nieczyn-

nego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik” na tzw. Rębielskiej Górze. Podjęcie działań formalnych w celu 

nadania mu statusu stanowiska dokumentacyjnego lub ochrony w innej formie (pomnik przyrody, użytek eko-

logiczny). Przedmiotem ochrony winny być unikatowe w skali województwa śląskiego walory przyrodnicze, 

naukowe i geologiczne tj. występujące flora (m. in. dziewięćsił bezłodygowy, podejźrzon księżycowy i purcha-

wica olbrzymia), fauna (ptaki, nietoperze), amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego). 

W projekcie planu ustalono tereny o określonym rodzaju przeznaczenia. Każdy teren został wyznaczony na 

rysunku planu za pomocą linii rozgraniczających i oznaczony symbolami, w których: poz. 1 – liczba – oznacza 

kolejny numer terenu w ramach danego przeznaczenia, poz. 2 – litery – oznaczają przeznaczenie terenu. 

Integralną częścią planu jest rysunek w skali 1:2000, na którym obowiązujące ustalenia stanowią niżej wymie-

nione oznaczenia:  

 granica obszaru objętego planem; 

 linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

 oznaczenie terenów; 

 przeznaczenie terenów; 

 nieprzekraczalne linie zabudowy; 

 wapienniki do zachowania lub relokacji 

 strefa ochrony stanowisk archeologicznych „W”; 

 strefa ochrony archeologicznej „OW”; 

 strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 50 m; 

 strefa ochrony sanitarnej od cmentarza – 150 m; 
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 obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub 

wyższym od 10%; 

 obszary szczególnego zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym lub 

wyższym od 1%; 

 obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi równym 

lub wyższym od 0,2%; 

 pasy technologiczne napowietrznych linii elektroenergetycznych; 

 strefa ochronna związana z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu od 

urządzeń wytwarzających energię z OZE o mocy powyżej 100 kW; 

 zwymiarowanie odległości mierzone w metrach. 

Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. 

W ramach obszaru objętego projektem planu wyróżniono tereny: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oznaczona symbolem MN; 

2) zabudowa zagrodowa oznaczona symbolem RM; 

3) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem zabudowy usługowej oznaczona symbolem 

MN/U; 

4) zabudowa usługowa oznaczona symbolem U; 

5) zabudowa usług kultu religijnego oznaczona symbolem UKr; 

6) zabudowa usług oświaty oznaczona symbolem UO; 

7) zabudowa produkcyjno-usługowa oznaczona symbolem P/U; 

8) eksploatacja powierzchniowa oznaczona symbolem PE; 

9) farma fotowoltaiczna oznaczona symbolem EF; 

10) urządzenia gospodarki elektroenergetycznej oznaczone symbolem E; 

11) cmentarz oznaczony symbolem ZC; 

12) lasy oznaczone symbolem ZL; 

13) dolesienia oznaczone symbolem ZLd; 

14) zieleń naturalna oznaczona symbolem ZN; 

15) łąki i pastwiska oznaczone symbolem RŁ; 

16) grunty rolne oznaczone symbolem R; 

17) wody powierzchniowe śródlądowe – rzeki oznaczone symbolem WSp; 

18) wody powierzchniowe śródlądowe – rowy melioracyjne oznaczone symbolem WSr; 

19) obsługa komunikacji samochodowej oznaczona symbolem KS; 

Dla ww. terenów w planie ustalono podstawowe zasady zagospodarowania, dla terenów budowlanych usta-

lono wskaźniki urbanistyczne. 

W zakresie układu komunikacyjnego wyróżniono: 

 drogi publiczne: 

 KD-Z – klasy zbiorczej, 

 KD-D – klasy dojazdowej, 

 publiczne ciągi pieszo-jezdne KPJ; 
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 dojazdy gospodarcze KD-Go. 

Dla poszczególnych dróg ustalono klasę oraz szerokość w liniach rozgraniczających. 

Obowiązujące ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej dotyczą: 

 zaopatrzenia w wodę, 

 odprowadzania ścieków, 

 odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 

 zaopatrzenia w energię elektryczną, 

 zaopatrzenia w gaz, 

 zaopatrzenia w energię cieplną, 

 zaopatrzenia w łącza telefoniczne i teleinformatyczne, 

 gospodarki odpadami. 

3.3. Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mpzp 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska 

Ustalenia niniejszego projektu planu respektują wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych 

z zakresu ochrony środowiska. Realizacja ustaleń zawartych w ww. projekcie obligatoryjnie powinna być 

zgodna z obowiązującymi przepisami. 

Szczegółowy wykaz aktów prawnych uwzględnionych przy tworzeniu ww. projektu zawiera rozdział 1.4 niniej-

szej prognozy. 

Ochrona różnorodności biologicznej 

Przy opracowywaniu niniejszego projektu planu kierowano się ustaleniami obowiązującego Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów, w którym określono ogólne kierunki i po-

litykę przestrzenną gminy. 

Dla zapobieżenia degradacji przyrody oraz zapewnienia harmonijnego skomponowania środowiska przyrod-

niczego z przewidywanymi inwestycjami, w projekcie planu przyjęto szereg ustaleń wyznaczających wymogi 

respektowania elementów z zakresu ochrony środowiska. Niektórymi ustaleniami są: 

 dla fragmentu obszaru objętego planem położonego w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 326 – Zbiornik Częstochowa (E), użytkowanie i zagospodarowanie nie może stanowić źródła zanie-

czyszczeń dla środowiska wodno-gruntowego, obowiązuje zastosowanie rozwiązań technicznych, tech-

nologicznych i organizacyjnych, które przeciwdziałają zagrożeniom środowiskowym z racji dopuszczonej 

funkcji, zakazuje się prowadzenia prac trwale i niekorzystnie naruszających w obszarze objętym planem 

jakość wód gruntowych i użytkowych; 

 obowiązuje zakaz: 

 lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie dopusz-

czalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii w szczególności 

dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód po-

wierzchniowych i podziemnych, a oddziaływanie na: tereny sąsiednie w obszarze objętym planem 
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oraz na sąsiednie lokale, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach użytkowych 

znajdujących się w tym samym budynku, nie może przekraczać dopuszczalnych norm określonych 

w przepisach odrębnych, 

 lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych, 

 lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych 

w przepisach odrębnych, za wyjątkiem inwestycji lokalizowanych na terenach oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: P/U, PE, EF, E oraz dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej, 

 lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej, 

o których mowa w przepisach odrębnych; 

 obowiązuje zachowanie części powierzchni działek budowlanych, jako powierzchni biologicznie czynnej 

zgodnie z przepisami szczegółowymi dla terenów; 

 w obszarze objętym planem ustala się ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajobrazu poprzez: 

 wyznaczenie terenów lasów, dolesień, łąk i pastwisk oraz gruntów rolnych współtworzących system 

ekologiczny gminy i zapewniających jego ciągłość, 

 zachowanie i ochronę fragmentu doliny rzeki Liswarty – międzynarodowego korytarza spójności ob-

szarów chronionych oraz dolin rzek Górnianki i Dziuni – korytarza ekologicznego o znaczeniu lokal-

nym, 

 wyodrębnienie terenu rzek: Liswarty, Górnianki i Dziuni zaliczonych  do publicznych śródlądowych 

wód powierzchniowych o istotnym znaczeniu dla regulacji stosunków wodnych, 

 dla terenu oznaczonego symbolem 1ZN:  

o ze względu na walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. występująca flora, fauna, amonity 

oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego) oraz krajobrazowe wskazanie do obję-

cia przyrodniczą ochroną konserwatorską np. w formie stanowiska dokumentacyjnego nieczyn-

nego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik” zlokalizowanego na dz. nr ew. 7178 na Górze Rę-

bielskiej, 

o zagospodarowania w formie parku geologicznego obejmującego nieczynne wyrobisko wapieni 

„Kamieniołom Górnik” oraz zachowanie oznaczonego na rysunku planu zespołu zwartej zieleni, 

wraz z zapewnieniem powiązań funkcjonalno-przestrzennych z terenami sąsiednimi tworzącymi 

otulinę parku geologicznego; 

 na obszarze objętym planem występują udokumentowane złoża surowców mineralnych – złoża kruszywa 

naturalnego: „Rębielice Królewskie”, „Rębielice Królewskie 1”, „Rębielice Królewskie 2”, „Rębielice Kró-

lewskie 3”, „Rębielice Królewskie 4” oraz złoża wapieni jurajskich: „Rębielice Królewskie”, „Rębielice Kró-

lewskie 1”; 

 dla udokumentowanych złóż, o których jest mowa powyżej obowiązuje ochrona przed zainwestowaniem 

(w tym m.in. ochrona przed zabudową powierzchni terenu), mogącym uniemożliwić wykorzystanie złoża 

i niezbędną do tego działalność górniczą; 

 eksploatacja kopaliny, obiektów budowlanych oraz obiektów i urządzeń technologicznych prowadzona 

w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE nie może powodować oddziaływania 
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(w zakresie emisji substancji do powietrza) wyrażającego się opadem substancji pyłowych o intensywno-

ści przekraczającej, na terenach położonych poza obszarem, wielkości określonych w przepisach odręb-

nych, jako wartości odniesienia; 

 w celu zapewnienia prawidłowego spływu wód i utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w obszarze 

objętym planem ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów melioracyjnych z możli-

wością ich przebudowy, przełożenia, rozbudowy według ustaleń planu, w sposób zapewniający ich prawi-

dłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 w obszarze objętym planem obowiązuje zakaz dotyczący odpływu wód opadowych i roztopowych ze 

szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu 

znajdującej się na gruncie wody opadowej – ze szkodą dla gruntów sąsiednich zgodnie z przepisami od-

rębnymi z zakresu prawa wodnego; 

 w zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów budowlanych chronionych akustycznie 

obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w przepisach odrębnych o ochronie śro-

dowiska. 

Proporcja terenów o różnych formach użytkowania 

Całkowita powierzchnia obszaru objętego projektem planu wynosi ok. 1660 ha. 

Powierzchnie wyznaczonych terenów budowlanych o różnym przeznaczeniu są następujące (wartości orien-

tacyjne): 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MN), zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem 

usług (MN/U), zabudowa zagrodowa (RM) – łączna powierzchnia ok. 87 ha; 

 działalność gospodarcza – różnorodna zabudowa usługowa i produkcyjno-usługowa (U, UKr, UO, P/U) – 

łączna powierzchnia ok. 2 ha; 

 eksploatacja powierzchniowa oznaczona symbolem PE – łączna powierzchnia ok. 28 ha; 

 farmy fotowoltaiczne oznaczone symbolem EF – łączna powierzchnia ok. 15 ha; 

 urządzenia gospodarki elektroenergetycznej oznaczone symbolem E – powierzchnia ok. 0,6 ha. 

Łączna powierzchnia terenów budowlanych w obszarze opracowania wynosi około 132,6 ha, co stanowi 

ok. 8% powierzchni obszaru objętego planem.  

Niewielka część terenów w planie została przeznaczona dla realizacji dróg i ciągów publicznych, natomiast 

pozostałe tereny wskazano jako obszary czynne przyrodniczo – w postaci terenów rolniczych, łąk i pastwisk, 

dolesień lub terenów leśnych, które stanowią ok. 90% powierzchni obszaru objętego planem. 

Powyższe może wskazywać na fakt zachowania prawidłowych proporcji na terenach typowo wiejskich, na 

których przeważać powinny tereny otwarte. Tereny budowlane zostały wyznaczone wzdłuż istniejących obec-

nie ciągów komunikacyjnych, co nie zaburza układu przestrzennego miejscowości Rębielice Królewskie.   

3.4. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w mpzp wynikających 

z potrzeb ochrony środowiska  

(art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
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Ustalenia projektu planu zawierają zapisy, które mają na celu ochronę zasobów środowiska przyrodniczego 

obszaru przed degradacją oraz ograniczenie wpływu planowanych inwestycji na zdrowie i życie obecnych,  

a także przyszłych użytkowników terenów wchodzących w skład obszaru, jak i terenów sąsiednich: 

 w zakresie warunków dla projektowanej zabudowy: 

 wyznacza się tereny zabudowy w formie ciągów przydrożnych, które w niewielkim stopniu ingerują 

w  środowisko naturalne (zgodnie z wcześniejszym opisem tereny budowlane stanowią jedynie ok. 8% 

powierzchni obszaru) i które w miarę możliwości lokalizowane są poza występującymi w obszarze 

korytarzami ekologicznymi oraz dolinami rzek mogącymi stanowić siedliska lokalnych gatunków zwie-

rząt, 

 obowiązują ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 obowiązują ustalone warunki zagospodarowania terenu, działek, m.in.: maksymalna powierzchnia za-

budowy, intensywność zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, 

 obowiązują ustalone parametry potencjalnej zabudowy: maksymalna wysokość, kolorystyka, kąty na-

chylenia połaci dachowych budynków; 

 w zakresie zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na otoczenie, m.in.: 

 utrzymuje się tereny naturalne (głównie łąk i pastwisk) wzdłuż dolin rzek Liswarty, Górnianki i Dziuni, 

co umożliwia zachowanie istniejących korytarzy ekologicznych, które są niezbędne dla prawidłowej 

migracji zwierząt, a także mogą stanowić siedliska licznych zwierząt, w tym objętych ochroną, 

 obowiązuje zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, o których 

mowa w przepisach odrębnych, zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddzia-

ływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych oraz zakaz lokalizacji przedsięwzięć mo-

gących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych, za 

wyjątkiem za wyjątkiem inwestycji lokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: P/U, PE, EF, E oraz dróg publicznych i sieci infrastruktury technicznej, 

 obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności powodującej prze-

kroczenie dopuszczalnych wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii 

w szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powie-

trza, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, a oddziaływanie na: tereny sąsiednie w obszarze 

objętym planem oraz na sąsiednie lokale, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w lo-

kalach użytkowych znajdujących się w tym samym budynku, nie może przekraczać dopuszczalnych 

norm określonych w przepisach odrębnych, 

 eksploatacja kopaliny, obiektów budowlanych oraz obiektów i urządzeń technologicznych prowadzona 

w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem PE nie może powodować oddziaływania 

(w zakresie emisji substancji do powietrza) wyrażającego się opadem substancji pyłowych o intensyw-

ności przekraczającej, na terenach położonych poza obszarem, wielkości określonych w przepisach 

odrębnych, jako wartości odniesienia; 
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 w celu zapewnienia prawidłowego spływu wód i utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w ob-

szarze objętym planem ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów melioracyj-

nych z możliwością ich przebudowy, przełożenia, rozbudowy według ustaleń planu, w sposób zapew-

niający ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 w obszarze objętym planem obowiązuje zakaz dotyczący odpływu wód opadowych i roztopowych ze 

szkodą dla gruntów sąsiednich oraz zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku od-

pływu znajdującej się na gruncie wody opadowej – ze szkodą dla gruntów sąsiednich zgodnie z prze-

pisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego; 

 w zakresie ochrony przed hałasem dla poszczególnych terenów budowlanych chronionych akustycz-

nie obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określony w przepisach odrębnych o ochro-

nie środowiska, 

 na rysunku planu określa się strefy ochrony sanitarnej od cmentarza 50 m i 150 m, dla których ustala 

się: 

 w strefie 50 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepi-

sów odrębnych w zakresie: zakazu lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej 

związanej z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności oraz ujęć wody, 

 w strefie 150 m obowiązuje nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów wymogów przepi-

sów odrębnych w zakresie: dopuszczenia lokalizacji, poza granicami strefy sanitarnej 50 m od 

cmentarza, o której mowa w lit. a tekstu projektu planu, zabudowy mieszkaniowej, niemieszkalnej 

związanej z przechowywaniem i przetwarzaniem żywności pod warunkiem podłączenia zabudowy 

do zbiorczej sieci wodociągowej oraz zakazu lokalizacji ujęć wody, 

 dla farm fotowoltaicznych obowiązuje zastosowanie paneli posiadających warstwę antyrefleksyjną po-

krywającą szklaną warstwę panelu, która będzie skutkowała brakiem efektu odbicia światła, co ogra-

niczy ewentualne oddziaływanie paneli na ptactwo, a w szczególności ptactwo wodne. 

3.5. Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze, 

zdrowie ludzi oraz elementy środowiska kulturowego 

(art. 51 ust. 2 pkt. 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Projektowane zagospodarowanie będzie się wiązało z następującymi zjawiskami: 

 wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza – rozwój terenów budowlanych przyczyni się do zwiększo-

nej emisji pyłów i gazów do atmosfery, między innymi ze względu na wzrost liczby indywidualnych źródeł 

ogrzewania oraz wzmożony ruch samochodowy, dodatkowo funkcjonowanie wydobycia surowców mine-

ralnych metodą odkrywkową i związane z nią inne prace geologiczne będą wiązać się z wprowadzaniem 

gazów lub pyłów do powietrza;  

 wytwarzaniem odpadów – na skutek realizacji ustaleń zawartych w projekcie planu może nastąpić zwięk-

szenie ilości wytwarzanych odpadów; ustalono obowiązek gromadzenia odpadów i nieczystości stałych 

w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z przepisami 
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odrębnymi; przy właściwym gospodarowaniu zgodnym z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi wytwa-

rzane odpady nie będą negatywnie wpływały na środowisko; 

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – na całym obszarze zakazuje się odprowadzania nieoczysz-

czonych ścieków wprost do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych; ustala się obowiązek odprowa-

dzania ścieków gminną istniejącą i projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej; do czasu wyposażenia ob-

szaru w sieć kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem, że po realizacji wyposażenia 

obszaru w sieć kanalizacji sanitarnej i możliwość podłączenia się do niej obowiązuje zakaz odprowadzania 

ścieków do szczelnych zbiorników; 

 wykorzystywaniem zasobów środowiska – w granicach projektu planu występują udokumentowane złoża 

surowców mineralnych oraz obszary i tereny górnicze – prace górnicze metodą odkrywkową w znacznym 

stopniu wpływają na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. W projekcie planu wyznacza 

się również tereny pod rozwój farm fotowoltaicznych (efekt wydanych decyzji o warunkach zabudowy) – 

ich uruchomienie będzie wiązało się z wykorzystaniem energii słonecznej do wytwarzania zielonej energii. 

W terenie 20R zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych, które obecnie nie jest użytkowane, jednakże 

istnieje możliwość uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla jego eksploatacji, co będzie się wiązało 

z poborem wód podziemnych; 

 zanieczyszczeniem gleby lub ziemi – realizacja ustaleń projektu planu spowoduje intensyfikację zabu-

dowy, a w konsekwencji zwiększenie ruchu komunikacyjnego – powyższe procesy będą skutkować prze-

nikaniem zanieczyszczeń do gruntu. Wody opadowe z utwardzonych powierzchni dróg, parkingów i innych 

powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych przed wprowadzeniem do odbiornika muszą być oczysz-

czone z piasku, błota i zanieczyszczeń ropopochodnych na odpowiednich urządzeniach podczyszczają-

cych separacyjnych, do ich odprowadzania do odbiorników dopuszcza się lokalne układy sieciowe; Przy 

ul. Cmentarnej zlokalizowany jest obecnie funkcjonujący cmentarz – oddziaływania związane z m.in. prze-

nikaniem zanieczyszczeń do wierzchnich warstw wodonośnych; 

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – w związku z wykopami pod fundamenty nastąpi 

naruszenie wierzchniej warstwy gleby, możliwe jest także wyrównywanie terenu – powyższe procesy mają 

charakter wyłącznie lokalny i nie wpłyną na zmianę topografii obszaru analizy w makroskali, prace geolo-

giczne związane z wydobywaniem surowców mineralnych na terenach o symbolu PE będą wiązać się 

z przekształcaniem naturalnego ukształtowania terenu; 

 emitowaniem hałasu – projektowane zagospodarowanie będzie wiązało się z emisją hałasu do środowi-

ska – tereny normowane akustycznie zostały wyróżnione w projekcie planu, natomiast na terenach nie-

normowanych akustycznie, np. produkcyjno-usługowych czy farm fotowoltaicznych – należy stosować się 

do ustaleń zawartych w projekcie planu, jak i wymogów w przepisach ochrony środowiska, w tym hałasu; 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – przez obszar objęty projektem planu przebiega napowietrzna 

linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV, zakres oddziaływania ww. linii (np. emitowanie pro-

mieniowania elektromagnetycznego) powinien zamknąć się w wyznaczonych od nich strefach ochronnych; 

w środkowej części obszaru została zlokalizowana stacja energetyczna SE 110/15 kV Rębielice, do której 
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doprowadzone są linia 110kV Rębielice-Kłobuck i linia 110kV Rębielice-Działoszyn i z której wychodzą 

linie 15 kV, która również jest emitorem promieniowania elektromagnetycznego; 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – w obszarze objętym projektem planu ustala się zakaz lokalizacji 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii, o których mowa w przepisach odrębnych, 

prawidłowa eksploatacja urządzeń oraz obiektów na terenach inwestycyjnych oraz cykliczny monitoring 

niektórych komponentów środowiska przyrodniczego gwarantuje dostateczne zachowanie wszystkich wy-

magań ochrony środowiska w czasie normalnej pracy. 

Wpływ ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przy-

rodniczego: 

 powietrze – uruchomienie terenów budowlanych (a wskutek czego m.in. zwiększenie ruchu komunikacyj-

nego, wprowadzanie do atmosfery różnych zanieczyszczeń wskutek ogrzewania budynków) może wiązać 

się z negatywnym wpływem na stan powietrza atmosferycznego, należy zwrócić szczególną uwagę na 

stosowanie się do obowiązujących przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery; 

 powierzchni ziemi i gleby – lokalizacja nowej zabudowy będzie wiązała się z częściowym unieczynnieniem 

gleby, mogą nastąpić przekształcenia powierzchni terenu związane z wydobyciem surowców mineralnych 

w granicach terenów eksploatacji powierzchniowej o symbolu PE; 

 wody powierzchniowe – realizacja ustaleń zawartych w projekcie planu nie wpłynie znacznie na stan wód 

powierzchniowych; przy przestrzeganiu zasad odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami, za-

wartych w ustaleniach planu oraz przepisach odrębnych, nastąpi ograniczenie ewentualnego wpływu pla-

nowanej zabudowy na jakość wód powierzchniowych; zmianie może ulec wielkość i kierunek spływu po-

wierzchniowego; ustalenia projektu planu nie wpłyną na stan jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) – projekt planu wymusza stosowanie przyjaznej dla środowiska gospodarki wodno-ściekowej po-

przez m.in. obowiązek odprowadzania ścieków siecią kanalizacji sanitarnej, a w przypadku jej braku jedy-

nie czasowe (do momentu realizacji sieci i zaistnienia możliwości podłączenia się do niej) odprowadzanie 

ścieków do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe; projektowane zagospodarowanie nie sta-

nowi zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry”; 

 wody podziemne – przy przestrzeganiu zasad odprowadzania ścieków i gospodarowania odpadami za-

wartych w ustaleniach planu oraz przepisach odrębnych, nie powinno nastąpić pogorszenie jakości wód 

podziemnych; ustalenia zawarte w projekcie planu nie wpłyną na stan jednolitej części wód podziemnych 

(JCWPd) nr 98, kod: PLGW600098 – projekt planu wymusza stosowanie przyjaznej dla środowiska go-

spodarki wodno-ściekowej poprzez m.in. obowiązek odprowadzania ścieków siecią kanalizacji sanitarnej, 

a w przypadku jej braku jedynie czasowe (do momentu realizacji sieci i zaistnienia możliwości podłączenia 

się do niej) odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe; projektowane 

zagospodarowanie nie stanowi zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych określonych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”; 

Przy ul. Cmentarnej zlokalizowany jest funkcjonujący obecnie cmentarz, co wiąże się z przenikaniem za-

nieczyszczeń do wierzchniej warstwy wodonośnej; 
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Wydobywanie surowców w ramach terenów o symbolu PE będzie wiązać się/wiąże się z obniżeniem 

zwierciadła wód podziemnych, bez którego nie jest możliwe optymalne wydobycie kopaliny; 

 korytarze ekologiczne – ustalenia projektu planu w zakresie przeznaczenia terenów uwzględniają koryta-

rze ekologiczne przebiegające przez obszar objęty projektem planu wzdłuż rzek Liswarty, Górnianki 

i  Dziuni pozostawiając je praktycznie wolnymi od zabudowy.  

W zakresie utrzymania międzynarodowego korytarza spójności obszarów chronionych „Liswarta” w są-

siedztwie doliny rzeki Liswarty wyznaczono tereny naturalne: grunty rolne, lasy i dolesienia, które będą 

umożliwiały swobodną migrację zwierząt oraz ich niezakłócone bytowanie, w tym dalsze zwiększanie po-

pulacji gatunków chronionych prawnie. Wszystkie ww. funkcje charakteryzują się dużym nasyceniem zie-

leni. W odniesieniu do regionalnego korytarza migracji ptaków „Dolina górnej Warty” spośród ustalonego 

zagospodarowania jedynie niekorzystny wpływ może wywierać teren wskazany dla planowanej inwestycji 

fotowoltaicznej 1EF, którego bardziej szczegółowe oddziaływanie zostało opisane w dalszej części niniej-

szego opisu. Zgodnie z  powyższym, a także ze względu na niewielką powierzchnię wskazanego powyżej 

terenu w  skali całego obszaru i ustalonych w nim terenów otwartych, wpływ realizacji ustaleń projektu 

planu na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych określonych w opracowaniu „Korytarze ekologiczne 

w  województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa” ze 

szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego korytarza spójności obszarów chronionych Liswarta, 

oraz regionalnego korytarza migracji ptaków Dolina górnej Warty będzie niezauważalny, 

W odniesieniu do lokalnego korytarza – doliny rzek Górnianki i Dziuni w projekcie planu przyjmuje się jego 

ochronę poprzez wyznaczenie terenów naturalnych (łąk, pastwisk i gruntów rolnych) wolnych od zabu-

dowy;  

 klimat – skala oraz rodzaj inwestycji na przedmiotowym obszarze nie będą miały wpływu na zmiany klima-

tyczne w makroskali.  

 analiza odporności ustaleń projektowanego dokumentu na zmiany klimatu z uwzględnieniem klęsk ży-

wiołowych: 

W projekcie planu zawarto szereg ustaleń uwzględniających zmieniające się warunki klimatyczne, 

w tym występowanie klęsk żywiołowych. Realizacja powyższych ustaleń ma za zadanie ograniczenie 

do niezbędnego minimum skutków ww. procesów klimatycznych.  

Do powyższych zapisów należy zaliczyć m.in.: 

 w celu zapewnienia prawidłowego spływu wód i utrzymania prawidłowych stosunków wodnych w ob-

szarze objętym planem ustala się obowiązek zachowania i utrzymania drożności rowów melioracyj-

nych z możliwością ich przebudowy, przełożenia, rozbudowy według ustaleń planu, w sposób za-

pewniający ich prawidłowe funkcjonowanie zgodnie z przepisami odrębnymi – drożność rowów me-

lioracyjnych w przypadku nawalnych opadów umożliwi spływ nadmiaru wód z pól, co ochroni tereny 

rolnicze przed zniszczeniem, drożne rowy posłużą także przed zalaniem okolicznych dróg (znisz-

czenie infrastruktury drogowej); 

 wyznaczenie na rysunku planu terenów szczególnego zagrożenia powodzią – dzięki temu, w przy-

padku powodzi, chronione będzie mienie i bezpieczeństwo mieszkańców; 
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 ustalenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej dla każdego terenu budowlanego – 

zapis gwarantujący możliwość infiltrowania wód opadowych czy roztopowych w części do gruntu, 

spowolniający ewentualne procesy spływania wód, 

 w pasach technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego i wysokiego na-

pięcia 15 kV i 110 kV obowiązuje zakaz lokalizacji budynków oraz obiektów budowlanych przezna-

czonych na pobyt ludzi oraz m.in. sadzenia drzew i krzewów tych gatunków – przeciwdziałanie skut-

kom gwałtownych burz, wiatrów, mogących powodować uszkodzenia napowietrznych linii elektroe-

nergetycznych, 

 dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń kogeneracyjnych oraz obiektów ener-

getyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki słonecznej – ogniwa fotowoltaiczne (bez 

konieczności przyłączania do sieci) – zmiany klimatu wywierają bezpośredni wpływ na dostawy ener-

gii (brak dostaw, ograniczenie zużycia) i popyt na nią – umożliwienie realizacji OZE to dywersyfikacja 

źródeł pozyskiwania energii, wykorzystanie wzrostu nasłonecznienia wynikającego ze zmian klima-

tycznych (ogniwa fotowoltaiczne), 

 zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz potrzeb 

technologicznych w oparciu o indywidualne, lokalne źródła ciepła z zastosowaniem paliw ekologicz-

nych, w tym energii elektrycznej, gazu płynnego, przewodowego oraz innych nośników (w tym sta-

łych) spalanych w urządzeniach spełniających odpowiednie środowiskowe normy jakościowe emisji, 

z dopuszczeniem możliwości korzystania ze wspólnego źródła ciepła dla grupy obiektów – ograni-

czenie emisji do środowiska, przyczyniającej się do zmian klimatu i wpływającej na nasilenie gwał-

townych zjawisk pogodowych. 

Podsumowując, ustalenia projektu planu uwzględniają w wystarczający sposób zmieniające się warunki 

klimatyczne, są na nie odporne. 

 analiza oddziaływania zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na ustalenia projek-

towanego dokumentu – przy formułowaniu poszczególnych zapisów wzięto pod uwagę zmieniające się 

warunki klimatyczne oraz nieprzewidywalność szeregu zjawisk atmosferycznych. Ekstremalne zjawiska 

pogodowe i konieczność zapobiegania ich katastrofalnym skutkom przełożyły się na wprowadzenie do 

projektu planu ustaleń wpisujących się do krajowej polityki adaptacyjnej. Zapisy w projekcie planu służą 

odbudowie naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony przed podtopie-

niami oraz umożliwienie wykorzystania energetyki odnawialnej (OZE) obejmującej obiekty energetyki sło-

necznej - ogniwa fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW. 

 rośliny i zwierzęta, bioróżnorodność – przekształcenie terenów dziś otwartych, czynnych przyrodniczo na 

tereny budowlane, wpłynie na zmniejszenie bioróżnorodności (ograniczenie obszarów siedlisk roślin, grzy-

bów i zwierząt), poprzez usuwanie zieleni, zmniejszanie powierzchni biologicznie czynnej, powstawanie 

ogrodzeń. W planie wprowadzono szereg ustaleń mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu na 

środowisko przyrodnicze, w tym świat zwierząt – np. poprzez określenie minimalnego udziału powierzchni 

biologicznie czynnej, ochronę obszarów leśnych oraz ograniczenie zagospodarowania terenów czynnych 
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przyrodniczo. Pozostawienie dolin rzecznych jako tereny naturalne nie wpłynie na zmianę dotychczaso-

wych warunków dla występujących w  tym rejonie gatunków zwierząt, w tym bobra europejskiego Castor 

fiber i nie będzie stanowić zagrożeń dla jego populacji.  

Natomiast wskazanie ze względu na walory przyrodnicze (występująca flora, fauna), naukowe i geolo-

giczne nieczynnego wyrobiska wapieni „Kamieniołom Górnik” zlokalizowanego na tzw. Górze Rębielskiej 

do objęcia przyrodniczą ochroną konserwatorską i zagospodarowanie w formie parku geologicznego wraz 

z zachowaniem w jego sąsiedztwie zieleni naturalnej, w tym zespołu zwartej zieleni, ma na celu ochronę 

i  ograniczenie oddziaływania wydobycia z pobliskich udokumentowanych złóż na występujące tam unika-

towe gatunki roślin oraz zwierzęta (np. nietoperze); 

 ekosystemy i krajobraz – potencjalna realizacja nowej zabudowy może wpłynąć na istniejące na danym 

obszarze ekosystemy i otaczający krajobraz. Niemniej, plan przestrzega zasad estetyki i spójności z ota-

czającym krajobrazem podczas realizowania wszelkich obiektów architektoniczno-budowlanych, co wy-

raża się m.in. w przyjętych w projekcie ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej 

zabudowy;  

 formy ochrony przyrody – w obszarze analizy nie występują obszary i obiekty prawnie chronione, w tym 

obszary Natura 2000. Najbliższe formy ochrony położone są w znacznej odległości (około 10 km) od ob-

szaru analizy – projekt planu zakłada ochronę dawnego wyrobiska wapieni na tzw. „Rębielskiej Górze”, 

w ramach których może zostać utworzone docelowo stanowisko dokumentacyjne poprzez utworzenie 

parku geologicznego; 

 surowce mineralne – w obszarze analizy są zlokalizowane udokumentowane złoża surowców mineralnych 

– prowadzenie na nich eksploatacji powoduje stopniowe wyczerpywanie ilości surowców; 

 zabytki i dobra materialne: plan w pełni respektuje ochronę zabytków archeologicznych zlokalizowanych 

w granicach opracowania, w planie zastosowano również ustalenia mające charakter ochronny względem 

dóbr materialnych; 

 zdrowie ludzi – w projekcie planu ujęto szereg zapisów ograniczających oddziaływanie na środowisko, 

w tym ludzi, a także ograniczających rodzaj planowanych przedsięwzięć (np. zakaz lokalizowania zakła-

dów o zwiększonym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach 

odrębnych). W projekcie planu wyróżniono tereny normowane akustycznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami – nakłada to obowiązek na użytkowników terenów inwestycyjnych respektowania norm hała-

sowych ustalonych w przepisach odrębnych; ochrona wymienionych powyżej terenów przed hałasem po-

lega na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz na 

zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany; w celu ograni-

czenia wpływu szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, w projekcie planu ustalono strefę 

ochronną od istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV. 

 

Tabela 1 

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów obszaru objętego opracowaniem wyznaczonych  
w mpzp podlegających ochronie akustycznej na podstawie obowiązujących przepisów 
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Symbol 
terenu 

w planie 

Przeznaczenie te-
renu w planie 

Dopuszczalne w środowisku poziomy hałasu powodowanego przez poszczególne 
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroe-
nergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych - wyrażone 

równoważnym poziomem dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źró-

deł hałasu 

pora dnia - prze-
dział czasu od-
niesienia równy 

16 godzinom 

pora nocy - przedział 
czasu odniesienia 
równy 8 godzinom 

pora dnia – prze-
dział czasu odnie-
sienia równy 8 naj-
mniej korzystnym 
godzinom dnia ko-
lejno po sobie na-

stępującym 

pora nocy – przedział 
czasu odniesienia 

równy 1 najmniej ko-
rzystnej godzinie nocy 

MN 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej jedno-
rodzinnej 

61 56 50 40 

MN/U 

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopusz-

czeniem usług 

65 56 55 45 

RM 
Tereny zabudowy  

zagrodowej 
65 56 55 45 

UO 
 

Tereny usług oświaty 
 

61 56 50 40 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym hałasu. 

 

W projekcie planu wyznaczono tereny farm fotowoltaicznych. Potencjalna realizacja ww. inwestycji może wią-

zać się z następującym oddziaływaniem na środowisko: 

 flora i fauna – panele fotowoltaiczne będą zamontowane na stalowym rusztowaniu, zatem powierzchnia 

terenu pozostanie aktywnym biologicznie terenem pokrytym roślinnością - ze względu na zacienienie, roz-

wój roślin bezpośrednio pod panelami będzie ograniczony. Po wybudowaniu farm powierzchnia biologicz-

nie czynna pod panelami, a także spontaniczna sukcesja roślinności pomiędzy panelami np. ziół i  chwa-

stów może stworzyć warunki dla żerowania zwierząt owadożernych; ogrodzenie terenów farm fotowolta-

icznych wpłynie na kierunki migracji zwierząt, które będą zmuszone omijać te tereny, 

 klimat – wpływ pozytywny – produkcja energii zielonej bez konieczności spalania paliw kopalnych, zmniej-

szenie produkcji dwutlenku węgla; 

 krajobraz, w tym kulturowy – zmiana walorów wizualnych w mikroskali – na terenach obecnie użytkowa-

nych rolniczo powstaną panele fotowoltaiczne – jednak nie będą one stanowić dominanty wysokościowej; 

 obszary chronione, korytarze ekologiczne – inwestycje położone są poza obszarami prawnie chronionymi, 

natomiast północno - zachodnia część obszaru (w tym teren oznaczony symbolem 1EF) znajduje się w  za-

sięgu regionalnego korytarza migracji ptaków „Dolina górnej Warty” oraz w bliskim sąsiedztwie międzyna-

rodowego korytarza spójności obszarów chronionych „Liswarta”. Ryzyko w zakresie realizacji ww. farmy 

wiąże się z kolizjami ptactwa wodnego z panelami. Jednak zgodnie z przeprowadzanymi badaniami przy-

czyną odnotowanych w przeszłości zderzeń były nie same panele, lecz heliostaty – lustra stosowane do 

koncentracji energii słonecznej. Obecnie rozwijane technologie nie wykorzystują już tego typu niebezpiecz-

nych, a także energetycznie mało wydajnych rozwiązań. Ponadto w tekście planu wskazuje się działanie 

ochronne tzn. w § 31 pkt 4 lit. c: „dla ogniw fotowoltaicznych obowiązuje zastosowanie paneli posiadają-

cych warstwę antyrefleksyjną pokrywającą szklaną warstwę panelu”. 
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 gleba, ziemia – prace przygotowawcze, zajęcie terenu pod panele i ich realizacja – ingerencja w strukturę 

gruntu w mikroskali (niewielkie wykopy), na etapie likwidacji kluczowy jest rodzaj rekultywacji; 

 powietrze – przy realizacji i likwidacji paneli wzroście ruch samochodowy (zanieczyszczenia pyłowe, spa-

liny), na etapie eksploatacji – brak oddziaływania negatywnego, oddziaływanie pozytywne związane z re-

dukcją wytwarzania dwutlenku węgla (makroskala); 

 akustyka – etap realizacji i likwidacji wpłynie na lokalne pogorszenie klimatu akustycznego (ruch samo-

chodowy, lokalne drgania) 

 promieniowanie elektromagnetyczne – poziom promieniowania elektromagnetycznego będzie niewielki 

(źródło: falowniki, transformatory, linia napięcia) i powinien zamknąć się w granicach inwestycji. 

Oddziaływanie tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy większej niż 

100 kW. 

W odniesieniu do lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy większej 

niż 100 kW i ich oddziaływania na środowisko należy wyjaśnić, że farmy fotowoltaiczne EF – zostały wyzna-

czone w  obowiązującej zmianie Studium uikzp gminy. Tereny EF, które zostały wyznaczone mają stosunkowo 

niewielkie powierzchnie, ich lokalizacje nie są bardzo eksponowane (położone na relatywnie płaskim terenie), 

część z nich położona jest w bliskim sąsiedztwie terenów zurbanizowanych - stanowią kontynuację zabudowy 

– w związku z czym ich wpływ na krajobraz będzie ograniczony i potencjalnie nieznaczny (ich wyznaczenie w 

projekcie Studium również nie oznacza, że ww. tereny zostaną w praktyce uruchomione), warto także zazna-

czyć, że większość tych terenów położona jest na terenach użytkowanych obecnie rolniczo, na których docho-

dzi do ingerencji w stan środowiska (m.in. ograniczenie fauny do wybranych gatunków, nawożenie wpływające 

na stan wód powierzchniowych i podziemnych, prace polowe zmieniające powierzchnię wierzchnią gruntów). 

Potencjalne uruchomienie urządzeń fotowoltaicznych na ww. terenach nie wpłynie znacznie na stan środowi-

ska, jednakże może wpłynąć na faunę poprzez tworzenie barier w środowisku naturalnym, które uniemożli-

wiają swobodne poruszanie się zwierząt lądowych oraz w związku z występowaniem regionalnego korytarza 

migracji ptaków mogą, w ograniczonym ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię zakresie, stanowić 

zagrożenie dla migrującego ptactwa.  

Należy również podkreślić, że potencjalne oddziaływanie na środowisko inwestycji związanych z wytwarza-

niem odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie ma się zamykać w granicach terenów wyznaczonych w pro-

jekcie planu. Dodatkowo, produkcja energii z odnawialnych źródeł wpisuje się w politykę proekologiczną 

gminy, województwa łódzkiego oraz państwa. 

3.6. Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji ustaleń projektu planu na 

środowisko przyrodnicze w podziale na oddziaływania: 

 bezpośrednie – zmiany morfologii terenu (niwelacje, wykopy, nasypy, itp.), zniszczenie pokrywy glebowo-

roślinnej w wyniku technicznej zabudowy powierzchni ziemi – pod obiektami budowlanymi oraz nawierzch-

niami utwardzonymi – w trakcie budowy; 
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 pośrednie – poprzez zajęcie pod zabudowę terenów dotychczas niezabudowanych może dojść do obni-

żenia różnorodności biologicznej obszaru; 

 wtórne – ogrzewanie budynków, spalanie surowców energetycznych oraz eksploatacja pojazdów samo-

chodowych są źródłem emisji gazów obniżających odczyn opadów atmosferycznych (kwaśne deszcze), 

na których oddziaływanie narażone są gleby oraz roślinność; 

 skumulowane – brak; 

 krótkoterminowe, chwilowe – hałas i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe powietrza powodowane pracą 

sprzętu budowlanego, występujące w fazie realizacji obiektów; 

 średnioterminowe – unieczynnienie powierzchni ziemi w fazie realizacji inwestycji; 

 długoterminowe, stałe – po potencjalnym zrealizowaniu docelowego zagospodarowania przekształceniu 

ulegną walory krajobrazowe obszaru, emitowane będą standardowe zanieczyszczenia związane z funk-

cjonowaniem terenów zabudowanych np.: produkcja zanieczyszczeń stałych (np. odpady komunalne), ha-

łas związany z obsługą komunikacyjną projektowanych obszarów budowlanych; 

Oprócz ww. negatywnych skutków realizacji inwestycji można wymienić również pozytywne, jak utrwalenie 

i zorganizowanie istniejących terenów zielonych (zwłaszcza lasów oraz dolin rzecznych), optymalizacja stanu 

ładu przestrzennego z zachowaniem lub/i wyeksponowaniem elementów wartościowych przyrodniczo, jak 

również wspieranie rozwoju tzw. zielonej energii poprzez utworzenie terenów farm fotowoltaicznych przetwa-

rzających energię słoneczną na energię elektryczną. W projekcie planu wyznaczono również tereny dolesień, 

jak również wprowadzono stosowne zapisy dotyczące nieczynnego wyrobiska wapieni jurajskich „Kamienio-

łom Górnik” na tzw. Rębielskiej Górze. Teren dawnego wyrobiska został sklasyfikowany, jako zieleń naturalna 

do zagospodarowania w formie ogólnodostępnego parku geologicznego. Przedmiotem ochrony winny być 

unikatowe w skali województwa śląskiego walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. występujące flora 

(m. in. dziewięćsił bezłodygowy, podejźrzon księżycowy i purchawica olbrzymia), fauna (ptaki, nietoperze), 

amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad krasu kopalnego). 

3.7. Możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko 

przyrodnicze 

(art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Ograniczenie negatywnych ustaleń projektu planu powinno polegać na pełnym przestrzeganiu jego ustaleń. 

Ustalenia w projekcie planu nakładają na potencjalnych inwestorów obowiązek sytuowania inwestycji w wy-

znaczonych liniach zabudowy oraz dają wytyczne dla kształtowania architektury budynków. Wprowadzono 

wskaźniki zabudowy: maksymalną powierzchnię zabudowy, intensywność zabudowy, minimalną powierzchnię 

biologicznie czynną pozwalającą na utrzymanie zasilania wód gruntowych przez deszcze oraz ułatwiające 

migrację wielu gatunkom organizmów żywych. 

3.8. Rozwiązania alternatywne do projektu planu 

(art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 
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Zagospodarowanie ustalone w projekcie planu jest zgodne z polityką przestrzenną gminy i jest wynikiem kie-

runków ustalonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Popów. Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, sposobu 

ich zagospodarowania, warunków podziału na działki, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad ob-

sługi technicznej i komunikacyjnej gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru. 

Alternatywnym rozwiązaniem dla omawianego obszaru byłoby pozostawienie go w dotychczasowym użytko-

waniu, bez uchwalania niniejszego projektu. Skutkowałoby to dalszym rozwojem zabudowy na podstawie de-

cyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Realizacja inwestycji na 

podstawie tych dokumentów skutkowałaby ograniczonym stopniem nawiązywania do otoczenia. Mogłaby pro-

wadzić również do zabudowywania i przekształcania terenów wartościowych pod względem przyrodniczo-

krajobrazowym oraz historycznym (dawny kamieniołom wapieni). Możliwa byłaby również realizacja inwestycji 

niezgodnych z obowiązującym studium – dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy.  

Innym rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być umożliwienie realizacji poszczególnych zamierzeń inwesty-

cyjnych, lecz przy zachowaniu mniejszej intensywności zagospodarowania, np. poprzez podniesienie mini-

malnego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzenie większych ograniczeń w zakresie in-

tensywności zabudowy. Ww. rozwiązania byłyby korzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, lecz 

w znaczącym stopniu ograniczyłyby zamierzenia inwestycyjne. 

Reasumując, ustalenia zawarte w projekcie planu stanowią naturalne uzupełnienie i rozwój już istniejącego 

zagospodarowania. Postępowanie zgodnie z tymi zasadami pozwoli uzyskać zagospodarowanie najbardziej 

optymalne w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Również ustalona w projekcie miejscowego planu lokaliza-

cja terenów budowlanych oraz zapisane warunki ich zagospodarowania zostały wprowadzone w sposób naj-

bardziej korzystny dla inwestycji z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i przyrody oraz bez konfliktu z terenami 

sąsiednimi. 

3.9. Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego dokumentu 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Metoda analizy realizacji projektowanego dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego, polega na ocenie projektowanego oddziaływania oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach 

planu działań zapobiegających, ograniczających, kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze i w razie potrzeby zaproponowanie dodatkowych uzupełnień. 

Propozycje monitoringu realizacji projektu planu na etapie inwestycyjnym: 

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy kontroli powinny podlegać: 

 wpływ prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne (ewentualne naruszenie poziomów wodonośnych), 

 zasięg przestrzenny „placów budowy", 

 skuteczność ochrony zadrzewień i zakrzewień, 

 sprzątnięcie i rekultywacja zniszczonego w procesie budowlanym terenu. 

Poza wymienionymi powyżej, należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych, 
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 tam, gdzie to możliwe zamiast nawierzchni utwardzonych stosować nawierzchnię umożliwiającą swo-

bodną infiltrację wody (powierzchnie ażurowe). 

Propozycje monitoringu realizacji projektu planu na etapie funkcjonowania: 

Po zrealizowaniu planowanej inwestycji, poza stałą kontrolą stanu technicznego planowanych obiektów, wska-

zany jest monitoring: 

 systemów unieszkodliwiania ścieków oraz zanieczyszczonych wód opadowych – rozwiązanie tymcza-

sowe, wymaga zapewnienia odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi (przez koncesjonowanych przewoź-

ników) i ewidencjonowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

 skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami stałymi, 

 obecności i postępowania z ewentualnymi substancjami niebezpiecznymi (w rozumieniu Ustawy „Prawo 

ochrony środowiska"), 

 wielkości zanieczyszczeń powietrza, poziomu dźwięku i promieniowania elektromagnetycznego na gra-

nicy własności poszczególnych terenów objętych inwestycjami, 

 skuteczności zastosowanych środków technicznych zabezpieczających ewentualną zabudowę mieszka-

niową (towarzyszącą) przed szkodliwym oddziaływaniem wynikającym z prowadzonej działalności gospo-

darczej. 

3.10. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Realizacja ustaleń planu nie będzie skutkowała transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

3.11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

(art. 51 ust. 2 pkt. 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst jednolity  

Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie 

Popów. 

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzonym w ramach strategicznej oceny od-

działywania na środowisko, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 

na środowisko – tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 1029 oraz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. - tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 503. 

Sporządzony dokument analizuje określone w projekcie planu zagospodarowanie poszczególnych terenów 

składających się na obszar objęty opracowaniem pod kątem jego potencjalnego wpływu na poszczególne 

komponenty środowiska. 

Niniejszy dokument jest sporządzany obligatoryjnie zgodnie z obowiązującą ustawą o udostępnianiu informacji 

o środowisku. 

Prognoza jest podzielona na trzy zasadnicze rozdziały, które dotyczą: 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 35 

 informacji ogólnych na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw prawnych, przedmiotu i celu opra-

cowania oraz materiałów wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy, 

 analizy i oceny stanu istniejącego środowiska,  

 projektowanego zagospodarowania i jego potencjalnych skutków dla środowiska przyrodniczego – 

zmiany, jakie wprowadza plan w stosunku do stanu istniejącego polegają przede wszystkim na umożliwie-

niu realizacji inwestycji budowlanych – w tym realizacji farm fotowoltaicznych, pasów zabudowy mieszka-

niowo-usługowej oraz zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Kierunki funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru analizy zostały wyznaczone w obowiązują-

cym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów zatwierdzone 

Uchwałą Nr 185/XXIX/2021 Rady Gminy Popów z dnia 13 stycznia 2021 r., który jest opracowaniem określa-

jącym politykę przestrzenną całej gminy. Niniejszy plan nie narusza ustaleń ww. Studium, co jest zgodne z ob-

owiązującymi przepisami prawa. 

Podstawę prawną sporządzenia przedmiotowego planu, którego ustalenia są analizowane w niniejszego 

prognozie, stanowi Uchwała Nr 196/XXXI/2021 Rady Gminy Popów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru 

w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów. 

Obszar analizy położony jest w województwie śląskim w południowo-zachodniej części gminy Popów bezpo-

średnio przy granicy z gminą Miedźno, Opatów i Lipie. Obszar analizy obejmuje znaczną część Rębielic Kró-

lewskich bez ich północno-wschodniego fragmentu przy granicy z gminą Lipie i miejscowością Kamieńszczy-

zna, w skład którego wchodzi kompleks lasów państwowych i niewielki teren przeznaczony pod dolesienia.  

Celem przedmiotowego miejscowego planu jest optymalizacja rozwoju funkcjonalno-przestrzennego tej części 

miejscowości Kamieńszczyzna, zakończenie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji 

inwestycji celu publicznego skutkującego m.in. praktycznie nieograniczonym, często chaotycznym powstawa-

niem zabudowy, uporządkowanie przeznaczenia poszczególnych terenów w dostosowaniu do stanu faktycz-

nego i do występujących uwarunkowań m.in. przyrodniczych, a także dostosowanie do ustaleń zawartych 

w obowiązującym Studium uikzp gminy Popów, w którym powiększono zasięg terenów budowlanych kosztem 

terenów otwartych (zwłaszcza tych użytkowanych rolniczo, łąk i pastwisk). Celem nadrzędnym przystąpienia 

do sporządzenia projektu planu było wyłączenie z eksploatacji, objęcie ochroną przyrodniczo-kulturową nie-

czynnego wyrobiska wapieni jurajskich „Kamieniołom Górnik” na tzw. Rębielskiej Górze, a także podjęcie dzia-

łań formalnych w celu nadania mu statusu stanowiska dokumentacyjnego lub ochrony w innej formie (pomnik 

przyrody, użytek ekologiczny). Przedmiotem ochrony winny być unikatowe w skali województwa śląskiego 

walory przyrodnicze, naukowe i geologiczne tj. występujące flora (m. in. dziewięćsił bezłodygowy, podejźrzon 

księżycowy i purchawica olbrzymia), fauna (ptaki, nietoperze), amonity oraz stanowisko paleontologiczne (ślad 

krasu kopalnego). 

Teren wyrobiska został zakwalifikowany w niniejszym projekcie planu, jako teren zieleni naturalnej do zago-

spodarowania w formie parku geologicznego. 

W niniejszym opracowaniu dostosowano zasięgi terenów budowlanych do zasięgów ujętych w ww. opracowa-

niu planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy – umożliwiono rozwój zabudowy (zwłaszcza za-
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grodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, ale też związanej z prowadzeniem dzia-

łalności produkcyjno-usługowej) głównie wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych mając na celu zakoń-

czenie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Poza pa-

smami zabudowy wyznaczono również tereny farm fotowoltaicznych (efekty wydanych decyzji o warunkach 

zabudowy) oraz tereny eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych. Powyższe rozwiązania ujęte 

w projekcie planu są zgodne z oczekiwaniami właścicieli gruntów oraz władz gminy. Usankcjonowano również 

funkcjonowanie cmentarza przy ul. Cmentarnej. 

W wyniku przeprowadzonej w prognozie wieloaspektowej analizy stwierdzono, że wpływ ustaleń projektu 

planu na stan środowiska przyrodniczego będzie relatywnie niewielki, może objawić się m.in. poprzez unie-

czynnienie części gruntów pod zabudową, emisję hałasu z nowych źródłem (w większości związanych z byt-

nością ludzi) oraz ewentualne inne rodzaje zanieczyszczeń środowiska szczegółowo scharakteryzowane w ni-

niejszej prognozie - może wystąpić przekształcenie części krajobrazu otwartego na zabudowany, przekształ-

cenie w obrębie istniejących ekosystemów, bytności zwierząt oraz rodzajów występującej na danym obszarze 

flory. W projekcie planu zawarto ustalenia uwzględniające zmieniające się warunki klimatyczne, w tym wystę-

powanie klęsk żywiołowych. W ramach analizy rozpatrzono również inne warianty zagospodarowania terenów, 

uznano jednak, że obecne ustalenia w optymalny sposób uzupełniają i kierują rozwojem istniejącego zago-

spodarowania. 

Zespół autorski miejscowego planu wprowadził do tekstu planu ustalenia ochronne mające na celu zminima-

lizowanie potencjalnego negatywnego oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko przyrodnicze. 


