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1  WSTĘP. 

Celem zmiany „Studium” jest uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju przestrzennego 

Gminy oraz wniosków mieszkańców.  

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest opracowywany, na podstawie: 

Uchwały Rady Gminy Nędza Nr VI/38/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nędza. 

Opracowywane zmiany / oznaczone niebieską obwódką oraz cyfrą „3”(…)/ położone są w sołec-

twach:  

− Nędza 

− Babice 

− Ciechowice 

− Górki Śląskie 

− Szymocice 

− Zawada Książęca 

− Łęg  

Na obszarach objętych Zmianą studium, wprowadza się zmiany dotyczące uzupełnień za-

budowy istniejącej oraz korekty granic inwestycji istniejących na terenie gminy / nie wprowadza 

się nowych uciążliwych przeznaczeń /  Dla uczytelnienia w projekcie zmiany studium zastoso-

wano następujące oznaczenia: 

1) MN,MW – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej, 

2) MN  – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) MNU – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, 

4) MN,RM – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy za-
grodowej, 

5) MN,RM,U – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagro-
dowej, oraz usług, 

6) U – tereny rozwoju zabudowy usługowej, 

7) US – tereny rozwoju usług sportu i rekreacji, 

8) US,U – tereny rozwoju usług sportu i rekreacji oraz usług, 

9) P – tereny rozwoju przemysłu, 

10) RU,RM – tereny rozwoju produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych, leśnych i rybackich (wraz z zabudową zagrodową), 

11) PG – tereny związane z eksploatacją kruszyw naturalnych (OG „ BABICE”, TG „BABI-
CE”, udokumentowane złoże), 

12) KDD – tereny ulic dojazdowych. 

W trakcie prac zebrano i przeanalizowano materiały archiwalne, dokonano wizji terenu, 
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przeanalizowano opracowania ekofizjograficzne i materiały zebrane dla potrzeb tego opracowa-

nia. Dokonano identyfikacji obszarów, których zagospodarowanie może ulec zmianie w następ-

stwie zmiany studium. Zidentyfikowano możliwe skutki wynikające ze zmiany zagospodarowa-

nia terenu, określono i oceniono wpływ zmian, przeanalizowano wpływy otoczenia w obrębie 

obszarów objętych projektem zmiany studium. 

2. PODSTAWY PRAWNE I MERYTORYCZNE PROGNOZY 
 

Bezpośrednią podstawą wykonania niniejszej prognozy jest art. 51 oraz art. 52 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-

czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227). Podczas prac nad dokumentacją oparto się o przepisy zawarte w niżej wymienio-

nych aktach prawnych: 

 
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2012, poz. 647 z późniejszymi zmianami). 
2. ustawia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczy-
pospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach tj. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o odpadach (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243). 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220). 

6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724, z 
późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94, z późn. 
zm.). 

8. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 
poz. 78, z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach tj. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o 
lasach (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435). 

10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 nr 27 poz. 96, z 
późn. zm.). 

11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 
351, z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z 
późn. zm.). 

13. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229, z późn. zm.). 
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14. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych tj. obwiesz-
czenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. 
2009 nr 152 poz. 1222) 

15. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
(Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671, z późn. zm.). 

16. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, z 
późn. zm.). 

17. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach 
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz.U. 1990 nr 34 poz. 198) 

18. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 
23 czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17) 

19. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
1996 nr 132 poz. 622) ostatnia zmiana z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1042). 

20. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 
162 poz. 1568) ostatnia zmiana z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2010 nr 75 
poz. 474). 

21. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, spo-
rządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 nr 96, poz 1110). 

22. Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. 2005 nr 169 poz. 
1419). 

23. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych tj. obwieszczenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2000 nr 23 poz. 295). 

24. Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. 
U. 2010 nr 106, poz. 675). 

 
Rozporz ądzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 

mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości (Dz.U. 2002 Nr 
122, poz. 1055). 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwa-
runkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami – ostatnia 
2007r.) 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe da-
lekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz.U. 
2005 nr 243, poz.2063) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesie-
nia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 12) 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) 
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6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2008 
nr 216, poz. 1377) 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie na-
leży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984) 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206). 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udo-
stępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2007 nr 120, poz.828) 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania do-
trzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192, poz.1883) 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674) 

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrywania ludności 
w wodę przeznaczona do spożycia. (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728) 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. Dz. U. Nr 213 poz. 1397) 

14. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U 2006 nr 80, poz.563) 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w 
sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 
1999 nr 111 poz.1311) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2002 nr 191, poz. 
1595) 

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic ob-
szarów dorzeczy i regionów wodnych. (Dz.U. 2006 nr 126, poz. 878) 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz.1439) 

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów 
(Dz. U. 1956 nr 19 poz.97) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu. (Dz. U. nr 87 poz. 798). 

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 
535) 

22. Rozporządzenie Rady ministrów z 9.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr. 213 poz. 1397) 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska jako całości (Dz.U. 2002 Nr 
122, poz. 1055). 
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24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określania rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwa-
runkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami – ostatnia 
2007r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe da-
lekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. (Dz.U. 
2005 nr 243, poz.2063) 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesie-
nia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2003 r. nr 1, poz. 12) 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r. nr 120, poz. 826) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 2008 nr 
216, poz. 1377) 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie na-
leży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984) 

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpa-
dów (Dz.U. 2001 nr 112, poz. 1206). 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udo-
stępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2007 nr 120, poz.828) 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczal-
nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzania do-
trzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192, poz.1883) 

33. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji 
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 2005 nr 201 poz. 1674) 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrywania ludności w 
wodę przeznaczona do spożycia. (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728) 

35. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U 2006 nr 80, poz.563) 

36. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w 
sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 
1999 nr 111 poz.1311) 

37. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. 2002 nr 191, poz. 
1595) 

38. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic ob-
szarów dorzeczy i regionów wodnych. (Dz.U. 2006 nr 126, poz. 878) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu 
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji 
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz.1439) 

40. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956 r. w sprawie klasyfikacji gruntów 
(Dz. U. 1956 nr 19 poz.97) 
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41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu. (Dz. U. nr 87 poz. 798). 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go 
do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. nr 58, poz. 
535). 

 

3. PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY NĘDZA DLA TERENÓW POŁO ŻONYCH:  
Nędza, Babice, Ciechowice, Górki Śląskie, Szymocice, Zawada Ksi ążęca, Łęg  

 

3.1. Cel i przedmiot zmiany studium  
 

Celem opracowania jest korekta zapisów obowiązującego Studium, mająca na celu 

uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju przestrzennego Gminy oraz wniosków mieszkańców. 

Zakres aktualizacji został uzgodniony z Zamawiającym oraz Radą Gminy na spotkaniach robo-

czych i przestawiony został na planszy nr 1 a korekta obejmuje przede wszystkim dostosowanie 

zapisów do faktycznego sposobu użytkowania gruntów, w tym na doprowadzeniu do zgodności 

z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz na wyznacze-

niu terenów dla nowych funkcji, w szczególności: 

− korekta przeznaczenia obszarów dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 

oraz zagrodowej, 

− uzupełnienie układu komunikacyjnego w niezbędnym zakresie, 

− korekta oraz wyznaczenie nowych terenów pod funkcje usług sportu i rekreacji, 

− poszerzenie terenu przemysłu wydobywczego żwirowni w Babicach, 

zmiany zostały oznaczone na rysunki niebieskimi cyframi porządkowymi jako 3(….) 

 
3.2. Powiązania z innymi dokumentami  

 

− z obowiązującą Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Nędza, Uchwała Nr XIX/133/2008 Rady Gminy Nędza z dnia 19 marca 2008 r., 

− z obowiązującymi Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza 

− z opracowaniem ekofizjograficznym na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Nędza, 2004. 

− ‘’Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013” 
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3.3. Przeznaczenie terenów  
 

Określa się następujące warunki i zasady zagospodarowania terenów od 3(1) do 3(27) oraz od 
3(29) do 3(51): 

 
1) 1 MN,MW – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej - 

3(34), 

2) od 1 MN do 11 MN oraz od 14 MN do 20 MN– tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 3(1,2,3,12,18,20,25,27,29,35,36,38,39,41,42,46,49,50,51), 

3) od 1 MNU do 15 MNU – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z usługami – 3(3,7,10,11,18,30,31,32,33,36,37,39,44,47,48), 

4) od 1 MN,RM do 7 MN,RM oraz od 9 MN,RM ÷ 10 MN,RM – tereny rozwoju zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej – 3(3,5,6,8,13,15,19, 43), 

5) od 1 MN,RM,U do 3 MN,RM,U – tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy zagrodowej, oraz usług – 3(4,8,14), 

6) 1 U – tereny rozwoju zabudowy usługowej – 3(36),  

7) od 1 US do 2 US – tereny rozwoju usług sportu i rekreacji – 3(17,24) 

8) od 1 U,US do 3 U,US – tereny rozwoju usług sportu i rekreacji oraz usług – 3(23,40,45), 

9) 1 P – teren rozwoju przemysłu – 3(21), 

10) od 1 RU,RM do 2 RU,RM – tereny rozwoju produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych, leśnych i rybackich (wraz z zabudową zagrodową) – 3(9,26),  

11) 1 PG – obszar górniczy „Babice II”. Zgodnie z posiadanymi koncesjami  – 3(16),  

12)  UZK 3(16,22), obszar udokumentowanych złóż kruszywa, 

13) od 1 KDD do 8 KDD – tereny ulic dojazdowych – 3(5,8,31,34,36,38,43), 
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 Obszary zmian Studium od 3(1) do 3(27) oraz od 3(29) do 3(51) 
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3.4. Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowie ń projektowanego dokumentu oraz cz ęstotliwo ści jej przeprowadzania  
 

 
W celu analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany studium proponuje się 

prowadzenie badań metodą statystyczną polegającą na gromadzeniu danych dotyczących licz-

by, rodzaju, charakteru oraz wpływu na środowisko przyrodnicze (np. wielkości emisji zanie-

czyszczeń) inwestycji prowadzonych na terenach przewidywanych do zrealizowania w projekcie 

zmiany studium. Dla terenów usługowych i produkcyjnych proponuje się gromadzenie danych 

dotyczących ilości powstających obiektów, wielkości powierzchni użytkowej i kubatury. Dla tere-

nów mieszkaniowych wystarczające wydaje się gromadzenie danych dotyczących ilości powsta-

jących obiektów. Monitoringiem oddziaływania na środowisko powinien być objęty wpływ od-

działywania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.  

Monitoringiem i kontrolą powinno się objąć zgodność wykonywanych prac inwestycyj-

nych, zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji, z przepisami szczególnymi i normami doty-

czącymi ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko. Powyższe dane oraz raporty 

o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być gromadzone i przetwa-

rzane w Urzędzie gminy Nędza lub, w starostwie powiatowym w Raciborzu. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co najmniej 

raz w czasie 4 letniej kadencji Rady Gminy, Wójt dokonuje m.in. oceny i analizy zmian w zago-

spodarowaniu przestrzennym. W ramach w/w analizy powinna nastąpić ocena realizacji posta-

nowień i zapisów zmiany studium. Przewiduje się, że proponowane metody analizy skutków 

realizacji postanowień projektu zmiany studium na środowisko mogą być prowadzone w ramach 

w/w oceny. 

Propozycje ustaleń dotyczące ochrony przyrody dla zmiany studium są przedstawione 

Zleceniodawcy. Wprowadzone do ustaleń zmiany studium stanowią także określony stopień 

skuteczności prognozy.  

Analiza skutków realizacji postanowień prognozy będzie miała miejsce w czasie uzgod-

nień i wyłożenia do publicznego wglądu – przez opiniujących i społeczeństwo (mieszkańców 

tego rejonu). 

 
3.5. Ocena potencjalnych skutków trans granicznych  
 

Podstawowym ustaleniem zmiany studium jest obowiązek utrzymania jakiegokolwiek 

uciążliwego oddziaływania prowadzonej działalności, w granicach posiadanej działki, 

z uwzględnieniem przeznaczenia działek sąsiednich. 

Nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z 

gminy, na skutek realizacji inwestycji w obrębie zmian studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania Gminy Nędza. – w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 3 października 2008 r. „o 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy N ędza 
   
  

12

udostępnianiu i informacji o środowisku ....” rozdział VI, Art. 104-120. W obrębie gminy Nędza 

brak jest zakładów przemysłowych z wysokimi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 

które mogłyby mieć wpływ poprzez rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wysokich war-

stwach atmosfery o zasięgu ponad 50 km, czyli poza południową granicę państwa. 

 
4. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ JEGO POTENCJALNE  ZMIANY W PRZYPADKU  BRA-

KU REALIZACJI PROJEKTU ZMIANY STUDIUM  
 

Zmieniane obszary są niewielkie i rozrzucone po całej gminie dlatego do analizy przyjęto 

cały obszar gminy.  

Administracyjnie Gmina Nędza znajduje się w powiecie raciborskim w środkowo-

zachodniej części województwa śląskiego. Od północy graniczy ona z Miastem i Gminą Kuźnia Raci-

borska, od zachodu z Gminą Rudnik, od południo-zachodu z Miastem Racibórz, a od południo-

wschodu i wschodu z Gminą Lyski należącą już do powiatu rybnickiego. Składają się na nią na-

stępujące sołectwa: Nędza, Zawada Książęca, Babice, Górki Śląskie, Ciechowice, Szymocice 

oraz Łęg. 

Gmina zajmuje obszar 5 714 hektarów, co plasuje ją wśród średnich gmin wojewódz-

twa śląskiego. Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach z 2008 r. użytki rolne 

zajmują zaledwie 44,45% jej powierzchni, z czego 24,4% przypada na grunty orne, 11,8% na 

łąki i pastwiska. Lasy zajmują 47,64%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 7,91% ogólnej 

powierzchni gminy. 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (1998), obszar 

Gminy Nędza znajduje się w obrębie mezoregionu Kotlina Raciborska (318.59), będącej 

częścią makroregionu Nizina śląska (318.5) (zał. 1). 

Najniżej położony punkt znajduje się w korycie Odry przy północno-zachodniej granicy Gminy, 

w rejonie ujścia do Odry Potoku Łęgoń (ok. 175 m n.p.m.). Natomiast najwyżej położony punkt znaj-

duje się na północ od wsi Górki Śląskie (262 m n.p.m.). Maksymalna różnica wysokości w obrębie 

Gminy Nędza wynosi 87 m. 

Południowo-zachodnich obrzeży Gminy jest zbudowane z mioceńskich iłów, mułków, piasków i 

piaskowców. Utwory karbońskie budujące powszechnie podłoże podczwartorzędowe obsza-

rów, leżących na wschód od Gminy Nędza, na badanym obszarze występują dopiero pod war-

stwami osadów trzeciorzędowych. Charakterystyczną cechą czwartorzędowego podłoża Gminy 

Nędza jest występowanie trzeciorzędowych dolin kopalnych. Jest to doliny Odry, które] głębokość 

dochodzi do 60-70 m oraz doliny jej prawobrzeżnego dopływu Suminy o głębokości osiągającej 40- 

50 m. 

Wychodnie podłoża podczwartorzędowego (osadów trzeciorzędowych) znajdują się na połu-

dniowych obrzeżach analizowanego obszaru (okolice Babic). Jak dotychczas nie stwierdzono 

ich w dnach dolin oraz na obszarach o znacznych miąższościach osadów plejstoceńskich. 
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Najstarszymi elementami rzeźby powierzchni Gminy Nędza, które wiekiem sięga-

ją do młodszego trzeciorzędu są wyniesienia i obniżenia o genezie tektonicznej. Jest to zrąb 

Płaskowyżu Rybnickiego (znany jako elewacja Rydułtowy-Żery), będący cokołem plejstoceń-

skiej wysoczyzny oraz obniżenia określane jako Zapadlisko Niecki Kozielskiej i rów tektoniczny 

Górnej Odry. 

Do zasobów przyrodniczych Gminy Nędza należą: 

1) czwartorzędowy Użytkowy Poziom Wód Podziemnych rejonu Górnej Odry; 

2) trzeciorzędowy Użytkowy Poziom Wód Podziemnych rejonu Kuźni Raciborskiej; 

3) powierzchnia zasilania wód powierzchniowych (Lasy Rudzkie); 

4) wody powierzchniowe: Sumina, Łęgoń z dopływami oraz stawy “Łężczok"; 

5) urodzajne powierzchnie gleb (klasy: RII, RIlla, Rilib, RIVa, RIVb); 

6) powierzchnie gleb powstałych na gruntach organicznych; 

7) udokumentowane złoża piasków i żwirów czwartorzędowych; 

8) powierzchnie zalesione i zadrzewione; 
9) pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 

Ochroną prawną objęte jest całe środowisko Gminy w oparciu o przepisy ustaw: Prawo ochro-

ny środowiska i Prawo wodne. 

W zakresie ochrony wód podziemnych nie została do tej pory przygotowana dokumentacja 

zbiorników, a zatem nie zostały także ustalone obszary ochronne tych zbiorników. Opracowane 

dotychczas materiały mają charakter studialny. 

Występujące na terenie Gminy powierzchnie gleb dobrej jakości oraz gleb wytworzonych 

z gruntów organicznych (mułowo-torfowe i torfy) podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 

1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.95.16.78 z póź. zm.). Ochrona ta polega na 

ograniczeniu przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze. Działanie takie wymaga zgody 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Podobny jest tryb postępowania w przypadku zamia-

ny terenów leśnych na cele nieleśne. W tym przypadku konieczna jest zgoda Ministra Środowi-

ska. 

Złoża kopalin są objęte ochroną na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze 

oraz ustawy prawo ochrony środowiska. 

Na obszarze Gminy występują znaczne zasoby surowców skalnych. Są to głównie piaski 

i żwiry w dolinie Odry. 

Podane jako zasoby przyrody wody powierzchniowe podlegają ochronie prawnej na podstawie 

ustawy prawo wodne i ustawy prawo ochrony środowiska na zasadach ogólnych. Skuteczność ochrony 

polega w tym przypadku na zakazie zrzucania ścieków do wód, z czym wiąże się uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej Gminy. Problem jest o tyle istotny i pilny, iż obszar Gminy jest ważnym 

rejonem alimentacyjnym dla zbiorników wód podziemnych. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy N ędza 
   
  

14

Gmina Nędza położona jest w swej centralnej i wschodniej części w obrębie Lasów Raci-

borskich, a w części zachodniej w obrębie doliny Odry. Położenie geograficzne tego obszaru 

sprzyjało wykształceniu różnorodnych, a często wyjątkowych zbiorowisk roślinnych i bardzo 

bogatej fauny. Fakt ten był jednym z powodów włączenia całego obszaru Gminy w obręb parku 

krajobrazowego CKKRW".  

W obrębie Gminy zgodnie z rejestrem form ochrony przyrody, który prowadzony jest 

przez regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, na terenie gminy Nędza 

znajdują się: 

- ostoja Natura 2000 „Stawy Ł ężczok”, PLH240010 

Ostoja siedliskowa położona w pradolinie górnej Odry, obejmująca kompleks 8 stawów 

wraz z otaczającymi je lasami o charakterze naturalnym. Największe powierzchnie zajmują lasy 

grądowe w typie grądu niskiego, które występują w zachodniej części rezerwatu Łężczok. Łęgi 

reprezentowane są przez 3 zespoły: łęg wiązowo-jesionowy, łęg olszowy oraz łęg wierzbowo-

topolowy. Te typy łęgów znajdują się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, przy czym łęg ol-

szowy i wierzbowo-topolowy wymienione są jako siedliska priorytetowe. Zespoły makrofitów, 

takie jak zespół lilli wodnych oraz kotewki orzecha wodnego, które porastają zbiorniki wodne 

reprezentują zbiorowiska nieleśne. Na terenie ostoi potwierdzono 13 zespołów szuwarowych. 

Cenne są głównie gatunki zagrożone w kraju znajdujące się w Polskiej czerwonej księdze ro-

ślin: kotewka orzech wodny, kruszczyk połabski, cibora żółta. Ostoja jest miejscem występowa-

nia 243 gatunków kręgowców, z których najliczniejszą grupę stanowią ptaki. Stwierdzono tu 

gniazdowanie 118 gatunków ptaków. Poza tym dość licznie reprezentowane są płazy, ssaki i 

ryby. Spośród kręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, na terenie 

ostoi żyją: piskorz, kumak nizinny, traszka grzebieniasta i nocek duży. Ostoja jest również miej-

scem występowania 2 gatunków bezkręgowców z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: motyla 

- modraszka telejusa oraz chrząszcza - pachnicy dębowej. 

W Łężczoku udokumentowano ponad 210 gatunków ptaków, z czego 121 lęgowych. Pod 

względem gatunków ptaków rezerwat zajmuje drugie miejsce w Polsce po Stawach Milickich. 

Stawy Łężczok stanowią ostoję ptasią o randze krajowej. Występuje tu co najmniej 24 gatunki 

ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. 

Gniazduje 118 gatunków ptaków, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone.  

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków 

ptaków: podgorzałka i hełmiatka (gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi), czernica, zausznik, mu-

chówka biało szyja. W okresie wędrówek duże koncentracje osiąga czapla biała. 

Liczne publikacje wskazują, iż w okresie lęgowym występują takie gatunki ptaków jak perkozy 

(dwuczubego i zausznika), bąki, kormorany, gęgawy i kaczki (krakwę, cyrankę, płaskonosa, 
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głowienkę, czernicę i hełmiatkę oraz podgorzałka, strumieniówka, muchołówka białoszyja, cza-

pla purpurowa i modronosą, bernikl białolicy, bernikl rdzawoszyii, szablodziób, rybitwa białową-

sa oraz kaniuk. Występuje również dzięcioł, a spośród ptaków drapieżnych: myszołów zwyczaj-

ny, jastrząb gołębiarz, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad i kania czarna. W Łęż-

czoku występuje również bielik, orlik krzykliwy, rybołów, bocian czarny, czapla siwa. 

Na terenie Łężczoka wystepuje 10 gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek Natterera, 

nocekwąsatek, nocek Brandta, karlik malutki, gacek brunatny i borowiaczek. Ostatni z nich 

znajduje się w polskiej czerwonej księdze ginących zwierząt. 

 
Typy siedlisk znajduj ące si ę na terenie obszaru NATURA 2000: 
 
• Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 
Isoeto-Nanojuncetea (kod 3130; 0,005% pokrycia), 
• Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskiem Nympheion, 
Potamion (kod 3150; 80% pokrycia), 
• Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (kod, 6410; 0,005% pokrycia), 
• Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) (kod 6430; 0,5% pokrycia), 
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) (kod 
6510; 4,0% pokrycia), 
• Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerion- 
Caricetea) (kod 7410; 0,05% pokrycia), 
• Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
(kod 9170; 0,00% pokrycia), 
• Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) (kod 91E0; 2% pokrycia), 
• Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmmetum) (kod 91E0; 0,05% 
pokrycia). 
 
GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 7 9/409/EWG i gatunki wymienione w Zał ącz-
niku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz ocena znaczen ia obszaru dla tych gatunków. 
 
PTAKI wymienione w Zał ączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
 

KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  

  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan zach. Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

A021 Botaurus stellaris(Bąk) 3m   D    

A022 Ixobrychus minutus(Bączek) 1p    D    

A027 Egretta alba (Ardea alba) (Czapla 
biała) 

  do40i D    

A029 Ardea purpurea(Czapla 
purpurowa) 

  P D    

A030 Ciconia nigra(Bocian czarny) 1p   D    

A038 Cygnus cygnus(Łabędź krzykliwy)   do13i D    

A060 Aythya nyroca(Podgorzałka) 1p   D    

A072 Pernis apivorus(Trzmielojad) 1p   D    

A073 Milvus migrans(Kania czarna) 1p   D    

A075 Haliaeetus albicilla(Bielik) 1p   D    
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A081 Circus aeruginosus(Błotniak sta-
wowy) 

do 6p   D    

A119 Porzana porzana(Kropietka) do 6p   D    

A120 Porzana parva(Kureczka zielonka) 1p   D    

A151 Philomachus pugnax(Bojownik 
batalion) 

  <55i D    

A166 Tringa glareola(Łęczak)   do100i D    

A193 Sterna hirundo(Rybitwa rzeczna) do 16-18p   D 
 

   

A229 Alcedo atthis(Zimorodek zwyczaj-
ny) 

1-2p   D    

A234 Picus canus(Dzięcioł zielonosiwy) 2-5p   D    

A236 Dryocopus martius(Dzięcioł czar-
ny) 

0-1p   D    

A238 Dendrocopos medius(Dzięcioł 
średni) 

3-6p   D    

A272 Luscinia svecica(Podróżniczek) 1p   D    

A320 Ficedula parva(Muchówka mała) 
 

0-1p   D    

A321 Ficedula albicollis(Muchówka bia-
łoszyja) 

7-28p   D    

A338 Lanius collurio(Gąsiorek) 10p   D    

 
 

Regularnie wyst ępuj ące Ptaki Migruj ące nie wymienione w Zał ączniku I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG 
 

KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  

  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

A006 Podiceps grisegena(Perkoz rdzawo-
szyi) 

1-2p   D    

A008 Podiceps nigricollis(Perkoz zausz-
nik) 

8-25p   D    

A039 Anser fabalis(Gęś zbożowa)   900-
2500i 

D    

A041 Anser albifrons(Gęś białoczelna)   180i D    

A043 Anser anser(Gęś gęgawa) 7-12p  1000i D    

A052 Anas crecca(Cyraneczka) 1-3p  520i D    

A053 Anas platyrhynchos(Kaczka krzy-
żówka) 

120p  5800i D    

A054 Anas acuta(Rożeniec)   P D    

A055 Anas querquedula(Cyranka) 1-5p   D    

A056 Anas clypeata(Płaskonos) P  P D    

A058 Netta rufina(Hełmiatka) 3-5p   D    

A059 Aythya ferina(Głowienka) 41-70p  P D    

A061 Aythya fuligula(Czernica) 57-
2000p 

  D 
 

   

A070 Mergus merganser(Tracz nurogęś)   P D 
 

   

A118 Rallus aquaticus(Wodnik zwyczajny) 6p   D    

A391 Phalacrocorax carbo 
sinensis(Kormoran czarny) 

<15p  150i D    

A459 Larus cachinnans(Mewa białogłowa) P  P D    

A994 geese(gęsi)   do3000i D    

 
SSAKI wymienione w Zał ączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  
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  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

1324 Myotis myotis(Nocek duży) P    C B C C 

 
PŁAZY i GADY wymienione w Zał ączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  

  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

1166 Triturus cristatus(Traszka 
grzebieniasta) 

P    C B C B 

1188 Bombina bombina (Kumak 
nizinny) 

P    C B C B 

 
 
 
RYBY wymienione w Zał ączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  

  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

1145 Misgurnus fossilis(Piskorz) P    C B C B 
 

BEZKRĘGOWCE wymienione w Zał ączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
KOD NAZWA  POPULACJA  OCENA ZNACZENIA O BSZARU  

  OSIADŁA MIGRUJĄCA 
 

Populacja 
 

Stan 
zach. 

Izolacja Ogólnie 

  Rozrodcza Zimująca Przelotna 
 

    

1059 Maculinea teleius  
(Modraszek telejus) 

P    C B C C 

 
Inne wa żne gatunki zwierz ąt i ro ślin 
SSAKI  
 

 Populacja Motywacja 
 

Glis glis P A 
Meles meles P C 
Mustela nivalis  P C 
Myotis brandtii P C 
Myotis daubentonii R C 
Myotis mystacinus P C 
Myotis nattereri P C 
Nyctalus leisleri C A 
Nyctalus noctula C C 
Pipistrellus nathusii  P C 
Pipistrellus pipistrellus P C 
Plecotus auritus P C 
Sorex araneus P C 
 
PŁAZY 

 Populacja Motywacja 
 

Bufo bufo P C 
Bufo viridis P C 
Hyla arborea P C 
Pelobates fuscus P C 
Rana arvalis P C 
Rana esculenta P C 
Rana lessonae P C 
Rana temporaria P C 
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Triturus vulgaris P C 
 
GADY 
 

 Populacja Motywacja 
 

Anguis fragilis R C 
Lacerta agilis  P C 
Lacerta vivipara  P C 
Natrix natrix  R C 
Vipera berus  P C 
 
BEZKRĘGOWCE 

 Populacja Motywacja 
 

Bombus humilis  R A 
Bombus ruderatum  R A 
Bombus veteranus  R A 
Osmoderma eremita    
 
 ROŚLINY 

 Populacja Motywacja 
 

Arum alpinum P D 
Callitriche stagnalis P A 
Colchicum autumnale P D 
Cyperus flavescens P A 
Dactylorhiza majalis  P D 
Daphne mezereum P D 
Dianthus deltoides P D 
Epipactis albensis V A 
Epipactis atrorubens P D 
Epipactis palustris P A 
Epipactis purpurata P A 
Frangula alnus P D 
Galanthus nivalis P C 
Galium odoratum P D 
Hedera helix P D 
Lilium martagon P D 
Listera ovata P D 
Menyanthes trifoliata P D 
Nuphar lutea P D 
Nymphaea alba P D 
Nymphaea candida P A 
Platanthera bifolia P D 
Primula elatior P D 
Rhynchospora fusca R A 
Salvinia natans P A 
Scilla bifolia P D 
Sorbus intermedia P A 
Spiranthes spiralis P A 
Staphylea pinnata V D 
Trapa natans P A 
Vinca minor P D 
Viola alba V A 
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Natura 2000 – Stawy Ł ężczok 

 
Źródło: http://www.2007.przyroda.katowice.pl/op_stawy_lezczok.html 

 

- rezerwat przyrody „Łężczak”, Jest to kompleks leśno-stawowy o powierzchni 408,21 ha 

utworzony 23 stycznia 1957r. zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (M.P. 

Nr 14 poz. 109 z dnia 22 lutego 1957r.) w celu ochrony zabytkowych alei, stanowiska rośliny 

kotewki orzech wodny oraz bogatej awifauny. Rezerwat ten jest jednym z największych rezer-

watów w województwie śląskim. Staw rezerwatu stanowi obszar Natura 2000. Najcenniejszą 

wartością przyrodniczą rezerwatu są stare aleje nagroblowe, które powstały ponad dwieście lat 

temu. Są one miejscem życia wyjątkowo licznych gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów. W 

alejach udokumentowano występowanie kilkuset okazów drzew o wymiarach pomnikowych. 

Szata roślinna rezerwatu jest bardzo bogata i reprezentowana przez ponad 40 zbiorowisk ro-

ślinnych: 8 leśnych i 35 nieleśnych. Zachodnią część rezerwatu porasta las o charakterze łę-

gowym, przez który przepływa potok Łęgoń. Na terenie rezerwatu występuje 5 dobrze zacho-

wanych zespołów leśnych:  

1) grąd subkontynentalny, w którym występuje większość chronionych leśnych gatunków, 

2) łęg jesionowo-wiązowy, uważany za najlepiej zachowany i najbardziej charakterystycz-

ny zespół rezerwatu i całego obszaru doliny Odry w tej części Śląska, 

3) olszowy łęg przypotokowy, występujący w kilku miejscach przy wschodniej granicy re-

zerwatu, 

4) ols porzeczkowy, zajmujący niewielkie obszary w kierunku północno-wschodnim od 

stawów Salm Mały i Salm Duży, 

5) kwaśna dąbrowa. 
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W miejscu tym udokumentowano ponad 210 gatunków ptaków, z czego 121 lęgowych. 

Pod względem gatunków ptaków rezerwat zajmuje drugie miejsce w Polsce po Stawach Milic-

kich. 

Rezerwat Ł ężczak.  

  

Źródło: http://www.nedza.pl/turystyka/przyroda.html 

 - park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Gmina Nędza w 

całości położona jest na terenie jednego z największych Parków Krajobrazowych w Polsce, 

Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozy-

cje Krajobrazowe Rud Wielkich” został utworzony 23 listopada 1993r. 1 stycznia 2000r. został 

włączony do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Zajmuje powierzchnie 

505 km2, a z otuliną 645 km2. Pod względem wielkości jest piątym parkiem w Polsce. Obejmu-

je obszar położony wzdłuż rzeki Rudy, łączący doliny Odry i Wisły. Celami ochrony są wartości 

przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Ziemi Raciborskiej i Rybnickiej. Ponad połowę obszaru 

parku zajmują lasy. Stwierdzono to ponad 40 zbiorowisk roślinnych, w tym 11 zespołów le-

śnych oraz zbiorowiska półnaturalne na przekształconych przez człowieka obszarach niele-

śnych, 49 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną gatunkową. Na obszarze Parku 

Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 236 gatunków ptaków 

oraz 55 gatunków ssaków, 154 gatunków ptaków lęgowych. Park Krajobrazowy CKKRD chroni 
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przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza ekologicznego, przebiegającego równo-

leżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry i strefy podgórskie Karpat i Sudetów. Tworzą go 

zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. Korytarz ten dopełnia system hydrograficzny 

rzek: Rudy, Pszczyńki, Korzenicy i Gostyni, umożliwiający migrację organizmów wodnych mię-

dzy zlewiskami Wisły i Odry. 

 
Obszar Parku Krajobrazowego "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" 

 
Źródło: http://www.zpk.com.pl/parki_mapy/ckkrw_d.jpg. 
 
W południowo-wschodniej części parku znajduje się Rezerwat Łężczak. Został utworzony w 
1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Zaj-
muje powierzchnię 408,21 ha i należy do największych w Polsce. 
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- użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w Nędzy Małej”, 

Na obszarze gminy Nędza znajduje się użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w Małej 
Nędzy” o powierzchni 1,2 ha. Ustanowiona na mocy rozporządzenia Wojewody Śląskiego 
Nr 44/04 z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. Urz. z 2004r. Nr 67 poz. 1997). Występują tam 
stanowiska regionalne rzadkich i ustępujących gatunków roślin. Łąki te zaliczane są do łąk 
jednokośnych o niskiej wartości paszowej. Występujące zbiorowiska tworzą ważne miejsca 
gniazdowania i żerowania ptaków (m.in. batalion, dubelt, wodniczka). 
 
Lokalizacja u żytku ekologicznego Gminy N ędza. 

 
 

 Pomniki przyrody o żywionej na terenie gminy N ędza. 

Lp.  Podstawa prawna  Poło żenie,  
bli ższa 
lokalizacja  

Nazwa Numer  
rejestrowy  

1. Decyzja Nr 347 o uznaniu 
za pomnik przyrody 
PWRN w Opolu z dnia 
14.04.1967r. 

Babice 
„Rezerwat 
Łężczak” 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus robur) 

147 

2. Orzeczenie nr 179 o 
uznaniu za pomnik przy-
rody PWRN w Opolu z 
dnia 06.07.1957r. 
Nr L-III-3/57 

Babice 
„Rezerwat 
Łężczak” 

Dąb 
szypułkowy 
(Quercus robur) 

168 

Źródło: aktualizacja PPOŚ, 2008. 
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Ostoje CORINE 

 

Program CORINE, którego realizację na terenie Unii Europejskiej rozpoczęto w 1985 ro-

ku, ma na celu stworzenie spójnego systemu informacji o środowisku przyrodniczym, opartego 

na standardach przyjętych w UE. W ramach programu CORINE gromadzona jest informacja 

przyrodnicza, konieczna do realizacji priorytetowych zadań i określenia kierunków wspólnej 

polityki, dotyczącej ochrony środowiska w państwach członkowskich UE. 

W Polsce pogram CORINE realizowany jest w trzech działach tematycznych: CORINE 

Land Cover (użytkowanie ziemi), CORINE Air Pollution (poznanie głównych źródeł zanieczysz-

czenia powietrza i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń) oraz CORINE Biotopes (identyfikacja, 

inwentaryzacja i opis miejsc, których ochrona jest szczególnie istotna dla zachowania dziedzic-

twa przyrodniczego Europy). Końcowym efektem realizacji programu CORINE Biotopes jest 

baza danych z informacjami o ostojach rzadkich i zagrożonych Lasy Rudzkie gatunków roślin, 

zwierząt oraz ich siedlisk. Zgodnie z decyzją Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz uchwałą Państwowej Rady 

Ochrony Przyrody z 18.06.1996 r., program CORINE Biotopes stanowić ma jeden z elementów 

systemu informacyjnego ochrony przyrody w Polsce. 

Ostoja CORINE jest obszarem lądowym lub wodnym, stanowiącym pewną całość 

funkcjonalną z punktu widzenia populacji zwierząt, roślin czy siedlisk, które były kryterium 

i motywacją do wyodrębnienia danej ostoi. 
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Ostoje CORINE 

 

Źródło:http://www.2007.przyroda.katowice.pl 

 

Ostoje CORINE na terenie gminy N ędza. 

Lp Nazwa ostoi Krajowy 
numer 
ostoi 

Powierzchnia 
[ha] 

Motywy 

ochrony 
Status ochrony 

1. Lasy między 
Kędzierzynem 

Koźlem a 
Rybnikiem 

543 30 000 fauna część obszaru w 
granicach parku 
krajobrazowego 

2. Stawy Łężczok 556 697 siedliska, flora, 
ptaki 

rezerwat przyrody 
Natura 2000 

Źródło:http://www.2007.przyroda.katowice.pl 
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Przez teren gminy przebiegają korytarze ekologiczne dla migracji zwierząt: międzynarodowy 

Olza-Odra oraz dla migracji teriofauny: „Lasy Rudzkie” i ornitofauny: „ Dolina Górnej Odry”. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowego położenia gminy Nędza na tle 

trzech istniejących i dwóch postulowanych korytarzy ekologicznych. Poprzez obszar gminy Nę-

dza, a dokładniej przez jej część usytuowaną na krawędzi zachodniej Płaskowyżu Rybnickiego i 

w Dolinie Górnej Odry, przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Tam 

bowiem przebiega główna trasa wiosennych i jesiennych ciągów ptaków oraz prowadziła nie-

gdyś i prowadzi do dziś ważna droga przenikania ciepłolubnych elementów fauny i flory, z ich 

nie zniszczonych przez zlodowacenia południowych ostoi, w kierunku północnym. Lasy północ-

nej i wschodniej części gminy należą do makroostoi Lasów Rudzkich, stanowiącej (obok Lasów 

Kobiórsko Pszczyńskich) kluczowy element korytarza łączącego doliny Wisły i Odry. Trzeci 

funkcjonujący korytarz ekologiczny rozpoczyna się w rezerwacie Łężczok i stanowi najkrótsze 

połączenie rezerwatu z kompleksami Lasów Rudzkich i Lasów Pszczyńskich poprzez dolinę 

Potoku Kłokocińskiego. 

Z kolei postulowane korytarze ekologiczne miałyby przebiegać od rezerwatu Łężczak na 

południe i łączyć go z doliną Olzy – pierwszy poprzez dolinę Lesznicy, drugi poprzez dolinę 

Szotkówki. 

 
Korytarze ekologiczne w Gminie N ędza. 
 

  
 
Źródło: http://www.nedza.pl/gmina/ekologia.html 

 Zgodnie z Mapą Geośrodowiskową Polski (2003) oraz Zmianą studium uwarunkowań  

I kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, w obrębie analizowanych Zmian 

studium nie występują znane stanowiska archeologiczne. 
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5. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJ ĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM  

 

Zakłada się – również w ustaleniach zmiany „Studium...”, że w gminie powstać mogą 

obiekty tylko takie, których oddziaływanie na środowisko zamknie się w granicach posiadanej 

działki. Przy realizacji inwestycji – zgodnie z zapisami zmiany „Studium ...” – przewiduje się 

znaczące oddziaływanie na środowisko w przypadku powiększenia terenów wydobywczych  w 

Babicach. 

    Odrębnym zagadnieniem jest działalność istniejących farm trzody. Farmy mogą w przy-

szłości działać na podstawie wydanych decyzji środowiskowych, z uwzględnieniem raportów dla 

inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko. Ich działalność jest monitorowana. 

 
6. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZA-

CJI PROEKTOWANEJ ZMIANY  

Środowisko Gminy Nędza jest środowiskiem antropogenicznym z wyraźnym ukierunkowa-

niem na osadnictwo i rolnictwo. Wszystkie jednostki osadnicze zaczęły rozwijać się jako osady 

śródleśne, które z czasem zaczęły łączyć się wzdłuż doliny Odry i Suminy. Osadnictwu 

temu zaczęło towarzyszyć rolnictwo. Wprowadzona gospodarka rolna na obszarze 

ukształtowana zosta ła w wyniku osuszenia i przekształcenia w obszar rolniczy rozle-

głych den dolinnych i przylegających do nich powierzchni leśnych. W wyniku prowadzonej go-

spodarki rolniczej ukształtowany został ekosystem intensywnych upraw polowych i łąkowych. 

Jakość środowiska na analizowanym obszarze, mimo dotychczasowych jego 

zmian, należy ocenić jako względnie dobrą. Występujące zagrożenia można usunąć przy 

zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w oparciu o istniejące 

przepisy. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę stanu wód powierzchniowych oraz 

ograniczenie emisji niskiej z palenisk domowych. 

Ważnym faktem jest istnienie wokół osad dużego kompleksu leśnego. Stwarza to 

pewne ograniczenia dla analizowanego obszaru zmierzające do ochrony tego komplek-

su. Wskazane jest przy tym stworzenie strefy ochronnej od ściany lasu. 

 
7. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MI ĘDZY-NARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE DLA REALZICAJI PROJ EKTOWANEJ ZMIANY  
 

Wszystkie działania w sferze ochrony środowiska winny być spójne i wynikać z doku-

mentów wyższego szczebla tj. krajowego, wojewódzkiego oraz powiatowego. Ponadto, działa-

nia te muszą być zgodne z dokumentami poziomu lokalnego takimi jak „Strategia rozwoju gminy 
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Nędza na lata 2004 – 2015”, w której określono misję gminy jako „Zapewnienie rozwoju gospo-

darczego z uwzględnieniem różnorodności zasobów środowiska, zabezpieczenie mieszkańcom 

dobrych warunków życia a przyjezdnym dobrych warunków pobytu”. 

W zaktualizowanej Polityce Ekologicznej Państwa, jako jej najważniejsze zadania okre-

ślono: poprawę jakości środowiska, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, zatrzyma-

nie niekorzystnych zmian klimatu oraz ochronę zasobów naturalnych. W dokumencie tym 

szczególną uwagę poświęcono zadaniom związanym z kontynuowaniem zalesień i zadrzewia-

niu korytarzy ekologicznych. Ponadto, zwrócono uwagę na duże znaczenie procesów edukacji 

ekologicznej poprzez zwiększenie działań zmierzających do podnoszeni.  

 

Nie ma możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko pochodzącego z tery-

torium Rzeczpospolitej Polskiej, na skutek realizacji inwestycji w obrębie zmian studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nędza. – w rozumieniu przepisu ustawy z dnia 

3 października 2008 r. „o udostępnianiu i informacji o środowisku ....” rozdział VI, Art. 104-120. 

W obrębie gminy Nędza brak jest zakładów przemysłowych z wysokimi źródłami emisji zanie-

czyszczeń do atmosfery, które mogłyby mieć wpływ poprzez rozprzestrzenianie się zanieczysz-

czeń w wysokich warstwach atmosfery o zasięgu ponad 50 km, czyli poza południową granicę 

państwa. 
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8. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W ASPEKCIE PROJEK-
TOWANEJ ZMIANY STUDIUM  

 
Poniżej wymienione zostały ustalenia zmiany „Studium...” dotyczące realizacji jego pro-

gramu, zmian oraz potencjalnych oddziaływań (ewentualnych zagrożeń) dla środowiska wg 

poszczególnych elementów środowiska: 
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1 MN,MW - 3(34), 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

od 1 MN do 20 MN - 

3(1,2,3,12,18,20,25,27,38
,39,42,43,45,46,47,50,51) 

0/- + 0/+ 0/- 0 0 0/- 0 0 0 0 + 

od 1 MNU do 16 MNU  
3(3,7,10,11,18,30,31,32, 

33,36,37,39,40,48,49), 
0 0 0 0/- 0 0 0/- 0 0 0 + + 

od 1 MN,RM do 7 i od 8 
do 11 MN,RM – 
3(3,8,5,6,13,15,19, 
,36,44), 

0/- 0 0 0/- 0 0 0/- 0 0 0 0 + 

od 1 MN,RM do 11 
MN,RM – 
3(3,8,5,6,13,15,19,22,36,
44), 

0 0/- 0 0/- 0 0 0/- 0 0 0 0 + 

od 1 MN,RM,U do 3 
MN,RM,U – 3(4,8,14), 

+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

1 U – 3(17),  0 + 0/- 0 0 0 - 0 0 0 0 0 

od 1 US do 2 US –
3(17,24) 

0 + 0 0/- 0 0 - 0 0 0 0 0 

od 1 U,US do 2 U,US – 
3(23,41), 

0/- + 0/- 0/- 0 0/- - 0/- 0/- 0 0 + 

1 P – 3(21), 0/- 0 0/- - 0 0 0 0/- 0 0 0 + 

od 1 RU,RM do 2 RU,RM 
– 3(9,26),  

+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 + 

1 PG – obszar górniczy 
„Babice II”. Zgodnie z 
posiadanymi koncesjami 
– 3(17), 

- - - 0/- - 0/- - - 0/- 0/- 0 + 

od 1 KDD do 8 KDD – 
3(5,8,31,34,38,40,43,44) 

0 0/+ 0 0 0 0 0/- 0 0/- 0 0 0 
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Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

1) Różnorodno ść biologiczna  

Żadna ze zmian studium nie zagraża w całości któremuś z gatunków fauny czy flory natomiast 

może dochodzić do konfliktów na terenie nr 3(11)– 3MNU– rezerwatu przyrody „Łężczak” -  na-

leży kontrolować poczynania przyszłych inwestorów na etapie wydawanych pozwoleń. Na tere-

nie zmiany 3(11) znajduje się obiekt cenny historycznie - zmiana wpłynie pozytywnie  na za-

chowanie wartość zabytkowej obiektu, należy w przyszłości zachować lokalne warunki wynika-

jące z istniejącego zagospodarowania oraz ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych, w 

szczególności uwarunkowania związane z ochroną zabytków, ochroną przyrody oraz środowi-

ska. 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: + 

2) Ludzi  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska człowieka w przyszłości na terenie gminy może być 

teren górniczy – możliwość obniżenia oraz zanieczyszczenia wód gruntowych, tereny wyrobiska 

proponowanego 1 UKZ znajdują się w obrębie strefy ochrony ujęć wody. Prowadzenie wydoby-

cia kruszywa winno odbywać się zgodnie z otrzymaną koncesją i określonymi zabezpieczeniami 

dla środowiska.  

Wszystkie pozostałe zmiany polepszają egzystencję mieszkańców. 

 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

3) Zwierz ęta 

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska zwierząt  jest ekspansja nowych terenów budowla-

nych jak i wydobywczych. W pobliżu terenu 3 MNU wykonano inwentaryzację chiropterolo-

giczną oraz wydano wstępną opinię dotyczącą remontu i zagospodarowania dworku na terenie 

rezerwatu Łężczok i wpływu inwestycji na ptaki. Raport z inwentaryzacji podaje: 

„ Na podstawie uzyskanych wyników można uznać, że inwestycja nie będzie miała 
znaczącego, negatywnego oddziaływania na środowisko życia nietoperzy i jest możliwa 
do akceptacji. Po uwzględnieniu zaleceń dla Inwestora dworek myśliwski można uczy-
nić atrakcyjnym miejscem dla nietoperzy, co przyczyni się do zwiększenia ilości kryjó-
wek dla nietoperzy żyjących w rezerwacie Łężczok jak i przylatujących na żerowiska, 
jakim są sąsiadujące z dworkiem stawy i starodrzewia.”  
- Autor opracowania dr Katarzyna Janik Łódzka Grupa Chiropterologiczna, Uniwersytet 
Łódzki Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody TBOP  
 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

4) Rośliny  

Żadna ze zmian studium nie zagraża w całości któremuś z gatunków flory natomiast może do-

chodzić do konfliktów. Tereny 3(24) – 2 US – teren otwartej siłowni na wolnym powietrzu - wy-

maga wniosku leśnego, tereny 3(34) – 1MN,MW, 3(35) – 16MN, 3(36) – 1U, 9MNU,17MN, 
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3(40) - 2U,US są terenami w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów występowania siedliska ssa-

ków. Na terenie 3 MNU według wykonanej na zamówienie inwestora ekspertyzy prof. Andrzeja 

Czyloka znajduje się jedyne w Polsce stanowisko Fiołka Białego /Viola Alba/. Prace związane z 

remontem obiektu przewidują zabezpieczenie lub przeniesienie stanowiska. 

 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

5) Krajobraz naturalny  

Przeobrażony w związku z osadnictwem tego rejonu o charakterze rolno – leśnym, z zabudową 

skupioną w sołectwach.  

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

6) Klimat i hałas  

Ustalenia dotyczące zasad ogrzewania mieszkań i obiektów usługowych, organizacji komunika-

cji wewnętrznej gminy (parametry ulic, dobre nawierzchnie) oraz działania wspomagające 

zmniejszające hałas od dróg tranzytowych poprzez budowę ekranów i nasadzeń zielenią izola-

cyjną nie powinny pogarszać warunków gminy w tym zakresie. 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O 

7) Czysto ść powietrza  

Ustalenia dotyczące zalecania stosowania ogrzewania mieszkań przez kotły o sprawności przy-

najmniej 80%, określenia powierzchni terenu biologicznie czynnego dla terenów mieszkanio-

wych (nie mniej niż 30%), dla usług (od 20% do 50%), wskazanie ciągów zieleni izolacyjnej, 

organizacji sprawnej komunikacji wewnętrznej gminy – powinny doprowadzić do polepszenia 

jakości topoklimatu i czystości powietrza w gminie – szczególnie w obrębie sołectw w „porze 

grzewczej”. 

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O/- 

8) Promieniowanie elektromagnetyczne  

Ustalenia zmiany „Studium...” dopuszczają realizację stacji bazowych telefonii komórkowej 

z obowiązkiem wykonania raportu oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem jego ochro-

ny, w szczególności zdrowia ludzi.  

Prognozowane oddziaływani na środowisko: O 

9) Zasoby wodne, powierzchnia ziemi, gleby  

Zagrożenie zanieczyszczenia wód, powierzchni ziemi i gleb – może być większe w wyniku: 

- wprowadzenia ścieków komunalnych i z działalnością usługowo – produkcyjną bezpośred-

nio do wód i ziemi, 

- wytwarzania odpadów, 

- pośrednio z zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

- wypłukiwania wodami powierzchniowymi nawożonych gruntów rolnych, 
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- wskutek awarii np. transportu materiałów niebezpiecznych - łatwopalnych, żrących, trują-

cych.  

- Prognozowane oddziaływani na środowisko: -/- 

10) Zasoby naturalne  

W obrębie zmian 3(16), 3(22) obszary występowania kruszyw.  

Zagrożenie zanieczyszczenia wód, powierzchni ziemi i gleb – może być większe w wyniku: 

- pośrednio z zanieczyszczeniem powietrza pyłami, 

- wskutek awarii np. transportu materiałów łatwopalnych, żrących, trujących.  

Inwestycja wymaga raportu oddziaływania na środowisko. 

-   W studium teren częściowo został przeznaczony pod rekultywację po starym wyrobisku żwi-

rowym. 

- Prognozowane oddziaływani na zbytki: + 

11) Zabytki  

Obecna zmiana Studium kontynuuje ochronę istniejących obiektów zabytkowych.  

Dopuszczając zmianę przeznaczenia z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

 

- Prognozowane oddziaływani na dobra materialne: + 

12) Dobra materialne  

Zmiany w studium zostały rozpatrzone po uwzględnieniu wniosków złożonych w ramach proce- 

dury. Obecne studium umożliwia rozwój terenów mieszkaniowych w sołectwach - kontynuacja,  

usługowych nowe tereny znajdujące się przy linii kolejowej, oraz dopuszczenie w większości  

terenów mieszkaniowych  usług nieuciążliwych - spowoduje potencjalną możliwość szybszego  

rozwoju gminy. 

 

Objaśnienie: 

- utrzymują istniejące środowisko    0 

- pogarszają istniejące środowisko  – 

- poprawiają istniejące środowisko + 

 
8.a. Oddziaływanie bezpo średnie, po średnie, wtórne, kumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 ora z integralno ść tego obszaru, a 

także na środowisko. 

 

Poniżej przedstawiono oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-

terminowe i długoterminowe stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne w okresie realizacji i eksploata-

cji inwestycji: 
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oddziaływanie pozytywne oddziaływanie negatywne oddziaływanie obojętne 

Wprowadzona zmiana 

Potencjalne oddziaływanie ustale ń zmiany studium na obszary Natura 2000  
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Wyznaczenie nowych 
terenów pod rozwój 
zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej 

Na terenie 3(11) Dworek 
myśliwski. 

Brak 
oddziaływ

ania. 

Wpływ 
siedlisk 
ludzkich 

na 
siedliska 

przyrodnic
ze. 

Wycofy-
wanie się 
zwierzyny 
z otocze-
nia no-
wych 

siedlisk 
ludzkich. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Tymcza-
sowy zanik 

po-
wierzchni 
czynnych 
biologicz-

nie. 

Wzrost 
zanie-

czyszczeń 
produko-
wanych 
przez 

siedliska 
ludzkie. 

Wzrost 
walorów 

architekto-
niczno 

krajobra-
zowych 

Hałas 
budowla-
ny i inne 
zanie-
czysz-
czenia 
środowi-
ska na 
etapie 

realizacji  
inwesty-

cji. 

Poszerzenie granic terenu 
górniczego. 
Zaktualizowanie granice 
terenów i obszarów 
górniczych, wprowadzenie 
granic udokumentowanych 
złóż kopalin.  

Brak oddziaływania. obszary położone poza Naturą 2000. 

Zaktualizowanie listy 
obiektów zabytkowych, i 
granic stref ochrony 
konserwatorskiej. 

Brak oddziaływania na obszary Natura 2000. 

Wprowadzenie granic 
terenów osuwiskowych i 
zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych, zgodnie z 
SOPO. Brak 

oddziały-
wania. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Zabloko-
wanie 

realizacji 
potencjal-

nych 
inwestycji 
na tere-

nach 
rolniczych 

położo-
nych na 
osuwi-
skach. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Brak 
oddziały-
wania. 

Wprowadzenie obszarów, 
dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego. 

Brak oddziaływania na obszary Natura 2000. 

Zaktualizowanie granic i 
ustaleń dla poszczególnych 
terenów. 

Brak oddziaływania na obszary Natura 2000. 

 

Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko. Przestawione w tabeli in-

westycje i działania związane z realizacja ustaleń zmiany studium powinny oddziaływać na śro-

dowisko tylko w obrębie granic lokalizacji i najbliższym otoczeniu. 

 
 
9. MOŻLIWOŚCI ROZWIĄZAŃ ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJ ĄCYCH SZKODLIWE                

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO SKUTKOW REALIZACJI ZMIANY STUDIUM  
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9.a.   Rozwiązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensac ję przyrod-
nicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko – mog ących by ć rezultatem  reali-
zacji projektowanego dokumentu w szczególno ści na cele i przedmiot ochrony ob-
szaru. 

 
W zmianie studium nie wprowadza się dodatkowych ustaleń ograniczających negatywne 

oddziaływanie na środowisko terenów przeznaczonych pod zainwestowanie. Dotychczasowe 

ustalenia studium będą chronić przed takim oddziaływaniem także nowe tereny do zainwesto-

wania, wyznaczone w zmianie. Pojedyncze zmiany mają charakter ustaleń doprecyzowujących 

dotychczasowe ustalenia studium, lub są związane z nowymi elementami kierunków zagospo-

darowania przestrzennego. 

Na etapie oceny projektu zmian studium trudne jest oszacowanie prac kompensacyjnych, 

które powinny być wykonane. Dokładne ustalenia mogą być wykonane na etapie sporządzania 

raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku. 

 Studium zabezpiecza w wyznaczonych terenach teren biologicznie czynny oraz intensyw-

ność zabudowy. Oraz określa wytyczne dla planów miejscowych.  

 

9.b.  Cele i geograficzny zasi ęg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru N A-
TURA 2000 oraz integracji tego obszaru – rozwi ązania alternatywne do rozwi ązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadn ieniem ich wyboru 
oraz opis metod dokonywania oceny prowadz ącej do tego wyboru albo wyja śnienie 
braku  rozwi ązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno ści wynika-
jących z niedostatków techniki lub luk we współczesne j wiedzy. 

 

Celem niniejszej prognozy jest określenie wpływu na środowisko realizacji ustaleń zapi-

sanych w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Nędza. Zasięg niniejszej prognozy dotyczy terenów położonych w granicach Gminy 

Nędza, których lokalizacja nie wpływa negatywnie bezpośrednio na obszary Natura 2000.  

Możliwe rozwiązania alternatywne w stosunku do przyjętych w dokumencie wraz z obja-

śnieniem braku takich rozwiązań przedstawiono w poniższej tabeli. Wzięto pod uwagę grupy 

zagadnień występujących w zmianie studium, a nie pojedyncze, szczegółowe ustalenia związa-

ne z konkretna lokalizacją. 

Wprowadzona zmiana Rozwi ązanie alternatywne 
Uzasadnienie wyboru rozwi ązania lub braku alte r-

natywy 

Wyznaczenie nowych 

terenów pod rozwój 

zabudowy mieszkaniowo 

– usługowej. 

Brak alternatywy. 

Wyznaczone tereny przyjęto wg rozpatrzenia wnio-

sków składanych do zmiany Studium. W zmianie stu-

dium gmina nie wyznacza „z urzędu” nowych terenów 

rozwojowych.  

Poszerzenie granic tere- Brak alternatywy. Granice złóż, obszarów i terenów górniczych wynikają 
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nu górniczego. Zaktuali-

zowanie granice terenów 

i obszarów górniczych, 

wprowadzenie granic 

udokumentowanych złóż 

kopalin.  

z odrębnych opracowań i przepisów. Poszerzenie 

terenu górniczego wyznaczono w obszarze udokumen-

towanego złoża, w granicach wnioskowanych na ten 

cel działek. 

Zaktualizowanie listy 

obiektów zabytkowych, i 

granic stref ochrony 

konserwatorskiej. 

Brak alternatywy. 

Obiekty wyznaczone do ochrony w planie miejscowym 

wyznaczono na podstawie obowiązującej gminnej 

ewidencji zabytków. 

Wprowadzenie granic 

terenów osuwiskowych i 

zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych, 

zgodnie z SOPO. 

Możliwe jest utrzymanie osuwisk 

wyznaczonych w dotychczas 

obowiązującym studium, lub 

wprowadzenie osuwisk wyzna-

czonych w opracowaniu ekofi-

zjograficznym. 

Osuwiska wyznaczone przez państwowy Instytut geo-

logiczny w ramach budowy Systemu Osłony Przeciw 

osuwiskowej, są obecnie najlepiej rozpoznanymi i 

udokumentowanymi obszarami naturalnych zagrożeń 

geologicznych. W poprzednim studium wyznaczono 

obszary osuwiskowe, jednakże nie wyjaśniono na 

podstawie jakiego opracowania zostały one wprowa-

dzone w przyjętych granicach. Osuwiska wyznaczone 

w ekofizjografii pochodzą z opracowania z lat ’70-tych i 

uległy dewaluacji. 

Wprowadzono granice 

rozmieszczenia inwesty-

cji celu publicznego o 

znaczeniu lokalnym. 

Brak alternatywy. 

Granice wyznaczono wtórnie, w konsekwencji prze-

znaczenia terenów na różne funkcje, w dostosowaniu 

do stanu istniejącego i zamierzeń inwestycyjnych gmi-

ny. 

Zaktualizowanie granic i 

ustaleń dla poszczegól-

nych terenów. 

Brak alternatywy. 

Granice jednostek dostosowano do ewidencji gruntów, 

zmiany ustaleń mają charakter korekcyjny i nie wyma-

gają rozpatrywania dla nich alternatywy. 

 

W przypadku poszerzenia obszaru 3(16), 3(22) wydobycia kruszywa dokładne ustalenia 

mogą być wykonane na etapie sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko w 

trakcje sporządzenia planu miejscowego. W chwili obecnej zachodnia część wyrobiska jest 

przeznaczona do rekultywacji, przyszłe wydobycie oddala się od rezerwatu Łężczak. 

W przypadku odbudowy dworku myśliwskiego 3(11), która ma charakter punktowy, dzia-

łania te będą dotyczyć obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu „Łężczak”. Na terenie tym występu-

je stanowisko fiołka białego, gatunek ten figuruje na czerwonej liście gatunków zagrożonych w 

Polsce. W ostatnich latach populacja leżąca w obszarze wyznaczonym zmianą w studium 

nr 3(11) rozszerzyła swój zasięg do odizolowanej subpopulacji położonej przy schodach do 

wejścia głównego obiektu. W  związku z planowanym remontem, zniszczenie tego dodatkowe-

go stanowiska jest nieuniknione. Należy zatem zadbać o przeniesienie rosnących tam kilkuna-

stu osobników na miejsce zastępcze w obrębie populacji głównej lub przekazać do kolekcji 
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Ogrodu Botanicznego w Mikołowie. Na czas remontu, główne stanowisko winne być ogrodzone 

siatką niedającą cienia (np. służącą do grodzenia autostrad). 

Sposób pozostałych ograniczeń określają zapisy studium:  

3 MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  z usługami – 3(11): 
 

1) Podstawowy kierunek przeznaczenia terenu: 
a) Odbudowa, remont i adaptacja dla funkcji mieszkaniowej oraz usługowej obiektu 

Dworka Myśliwskiego pochodzącego z 1781 r. (nr rej. A/1743/974/98), położonego w 
Rezerwacie Przyrody Łężczok wraz z terenem w najbliższym otoczeniu (dz. nr. 263/1 i 
263/3), 

b) funkcja mieszkaniowa w ramach istniejącego obiektu bez możliwości rozbudowy i bu-
dowy nowych obiektów, 

c) funkcja usługowa – gastronomia dla pieszych turystów rezerwatu, w ramach istniejące-
go obiektu, bez możliwości rozbudowy i budowy nowych obiektów. 

d) funkcja usługowa – hotelarstwo w formie bazy noclegowej dla pieszych turystów re-
zerwatu  
w ramach istniejącego obiektu, bez możliwości rozbudowy i budowy nowych obiektów, 

e) dojazd do obiektu możliwy jest tylko dla właścicieli bądź osób prowadzących funkcję 
usługową i nie częściej niż kilka razy dziennie i tylko samochodem osobowym drogą 
leśną uzgodnioną z nadleśnictwem, 

f)    zakazuje się dojazdu samochodami bądź innymi środkami komunikacji poza rowerem 
do obiektu z wyjątkiem okresu prac budowlanych. 
 

2) Dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenu: 
a) budowa ewentualnych urządzeń służących ochronie środowiska i zdrowia ludzi,  
b) zieleni ogólnodostępnej z urządzeniami rekreacyjnymi - plac zabaw tylko w najbliższym 

sąsiedztwie budynku i pod warunkiem nienaruszenia stanu flory ani fauny. 
c) dopuszcza się wprowadzenie oświetlenia budynku z zewnątrz oraz posesji, tylko pod 

warunkiem udokumentowania faktu, iż nie wpływa to niekorzystnie na gatunki żyjące  
w sąsiedztwie obiektu. 
 

3) W zagospodarowaniu terenu obowi ązują następujące zasady i wska źniki: 
a) utrzymanie istniejącej substancji zabytkowej obiektu, z dopuszczeniem remontu, odbu-

dowy  
i uzupełnienia brakujących elementów (rekonstrukcji) zgodnie z pierwotnym kształtem i 
formą budynku, 

b) zakaz budowy nowych obiektów, 
c) zakaz lokalizacji na przedmiotowym terenie funkcji uciążliwych, stwarzających zagro-
żenie rezerwatu bądź będących w  konflikcie w stosunku do flory i fauny rezerwatu,  

d) zabrania się grodzenia nieruchomości lub jej fragmentów, chyba że wynikało by to z 
potrzeby środowiska naturalnego, dla ochrony gatunków żyjących w rezerwacie, 

e) zakaz wprowadzania roślinności nie będącej typową dla rezerwatu, 
f)   bezwzględne zachowanie bądź przeniesienie we wskazane miejsce, gatunków chro-

nionych roślinności występującej w rezerwacie. 
 

4) Wytyczne do planu miejscowego zagospodarowania p rzestrzennego: 
a) zakaz realizacji nowych obiektów, 
b) nakaz zachowania substancji zabytkowej, 
c) zachowanie wszelkiej ochrony przyrody i środowiska wynikającej przepisów odrębnych 

oraz  
z opracowań środowiskowych sporządzonych dla planowanej inwestycji. 

d) nakazuje się zapewnienie miejsc parkingowych poza rezerwatem w obszarze umożli-
wiającym piesze dojście. 
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Zapisy te umożliwiają ochronę wartości przyrodniczo-historycznych.  

 
10. METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 
 

Prognoza opracowana jest na podstawie dostępnych materiałów, badań i pomiarów te-

renowych, analiz materiałów morfologicznych, planistycznych, inwentaryzacyjnych, dokumenta-

cji hydrologicznych i geologiczno-inżynierskich, innych dokumentów opracowanych na podsta-

wie przepisów Ustawy Prawo wodne, Ustawy o odpadach. 

Analizowane są mapy glebowo-rolnicze, ewidencja dóbr kultury, zabytków i stanowisk 

archeologicznych. 

Zebranie materiału, jego analiza oraz ocena, podlega dalszej ocenie przewidywanych 

zmian wobec realizacji w przyszłości ustaleń planów miejscowych i przekazanie do nich uzupeł-

niających zapisów z zakresu ochrony środowiska. 

W trakcje opracowania prognozy wykorzystane zostały ekspertyzy oraz opinie: 

- RAPORT Z INWENTARYZACJI CHIROPTEROLOGICZNEJ dotyczący projektu budowlano - 
wykonawczego adaptacji domku myśliwskiego w rezerwacie Łężczok w miejscowości Babice - 
Autor opracowania dr Katarzyna Janik Łódzka Grupa Chiropterologiczna, Uniwersytet Łódzki 
Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody TBOP 
 
- Ekspertyza w sprawie zagrożeń dla flory rezerwatu Łężczok w związku z planowanym remon-
tem zabytkowego obiektu – dworek myśliwski, figurującego w rejestrze zabytków pod nr 
A1743/974/98. – Autor Prof. Nadzw. UŚ dr hab. Andrzej Czylok, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwer-
sytet Śląski. 
 
- Wstępna opinia dotycząca remontu i zagospodarowania dworku na terenie rezerwatu Łężczok 
i wpływu tej inwestycji na ptaki.- Autor dr Jacek Betleja. 
 
Prognoza składa się z części opisowej i kartograficznej. 

 

 

 
11. MATERIAŁY ARCHIWALNE WYKORZYSTANE PRZY SPORZ ĄDZANIU PROGNOZY 
 

1. Absalon D., Jankowski A. T., Leśniok M., 2002: Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 

1:50 000, ark. M-34-61-D Wodzisław Śląski. Głowny Geodeta Kraju, Warszawa. 

2. Informacje zawarte w odpowiedziach na zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany planu. 

3. Mapa Geologiczna Szczegółowa Polski, 1:50 000, ark.M-34-61-D Rydułtowy, z objaśnienia-

mi. 

4. Mapa geologiczno-gospodarcza Polski, 1:50 000, ark. 967 Rydułtowy, PIG-MOŚZNiL, 

Warszawa, 1997. 

5. Mapa glebowo-rolnicza Gminy Nędza, 1:5 000, 1974. 

6. Mapa topograficzna Polski 1:25 000 oraz mapa zasadnicza w skali 1:2000. 
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7. Objaśnienia do Mapy Geośrodowiskowej Polski. 1 : 50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, 

2002. Warszawa. 

8. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza. 

9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza, 

2008. 

10. Uwarunkowania Środowiskowa Przyrodniczego Gminy do Studium Zagospodarowania i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nędza– diagnoza stanu istniejącego 

–  dr Stanisław Czaja 

11. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza na tere-

nie, których w Studium... wprowadzane są zmiany, wraz z prognozami oddziaływania na 

środowisko (2001-2009r.) 

12. Program ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2010-2013 – Aktualizacja –  
- mgr inż.  Olga Thym 

13. Strona internetowa http://katowice.rdos.gov.pl 

14. Strona internetowa http://natura2000.gdos.gov.pl/ 

Całość została uzupełniona informacjami uzyskanymi w czasie badań terenowych 

- prowadzonych dla potrzeb opracowania ekofizjograficznego terenu. 

 
 
12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM  
 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko, dotyczy  zmian studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania gminy Nędza 

Prognoza ma na celu określenie prawdopodobnych skutków realizacji ustaleń zmian 

studium na poszczególne elementy środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności 

na ekosystemy, krajobraz a także na ludzi, dobra materialne, dobra kultury. Została ona wyko-

nana zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o dostępne źródła. 

Podstawową funkcją gminy jest gospodarka rolno – leśna, a także rekreacja. 

Obszary przyrodniczo czynne, obejmujące zwarte kompleksy lasów łąk i pól, przecho-

dzące poza granice administracyjne gminy, stanowią jej niezaprzeczalne walory przyrodnicze. 

Wszystkie one podlegają gospodarce człowieka i pomimo ich antropizacji (szczególnie 

w warunkach środowiska Województwa Śląskiego ) są oceniane jako stosunkowo mało prze-

kształcone. 

Walory te są chronione ustaleniami zmiany Studium, nakazując ich zachowanie i wzbo-

gacenie poprzez działania naprawcze, zmieniające bądź eliminujące istniejące zagrożenia dla 

środowiska. 

Należą do nich: 

- zanieczyszczenie powietrza  
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- zanieczyszczenie wód powierzchniowych, poprzez niekontrolowane zrzuty lub 

przecieki z indywidualnych pojemników (szamb - działania zmierzające do ska-

nalizowania wsi);  

- właściwa gospodarka odpadami (segregacja, szczelność pojemników, nie skła-

dowanie odpadów, szybki wywóz). 

Nowe potencjalne inwestycje dotyczą w przewadze budownictwa mieszkaniowego 

z możliwościami realizacji obiektów usługowych i te przylegają do istniejącego zainwestowania, 

kosztem pól uprawnych często stanowiących tzw. „luki budowlane”. 

Potencjalne poszerzenie terenów wydobycia kruszywa na terenach 3(16) oraz 3(22) 

uzależnione będzie od raportów oddziaływania inwestycji na środowisko i względami społecz-

nymi. Na etapie sporządzenia studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko nie można 

jednoznacznie określić zakresu negatywnego oddziaływania na środowisko inwestycji. 

Studium i jego zmiana spełnia warunki Ustawy o ochronie przyrody poprzez zachowanie 

obszarów przyrodniczo czynnych tj. lasów, łąk, dolin potoków i pól, co umożliwia zachowanie 

ciągów ekologicznych, różnorodności biologicznej, utrzymanie i rozwój procesów ekologicznych. 

Zachowanie wymienionych kompleksów roślin i zwierząt wraz z ich siedliskami co najmniej 

w stanie istniejącym i działania zmierzające do poprawienia stanu czystości wód, gruntu i po-

wietrza, powinny poprawić istniejące warunki środowiska przyrodniczego. 

 
13. ZAŁĄCZNIKI 
 

Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza: 

• Załącznik Nr-1, MAPA RZEŹBY 

• Załącznik Nr-2, MAPA GEOLOGICZNA PODŁOŻA CZWARTORZĘDU 

• Załącznik Nr-3, MAPA GEOLOGICZNEGO UTWORÓW POWIERZCHNIOWYCH 

• Załącznik N-4, MAPA HYDROGRAFICZNA  

• Załącznik N-5, MAPA WÓD PODZIEMNYCH 

• Załącznik N-6, MAPA GLEB 

• Załącznik N-7, MAPA ROŚLINNOŚCI POTENCJALNEJ 

• Załącznik N-8, MAPA DRZEWOSTANÓW OBSZARÓW LEŚNYCH 

• Załącznik N-9, MAPA TOPOKLIMATÓW 

• Załącznik N-10, WALORYZACJA TOPOKLIMATÓW 

• Załącznik N-11, MAPA ZASOBÓW NATURALNYCH 
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•    Załącznik N-12, ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA SYSTEM EKOLOGICZNY WPRO-

WADZANYCH ZMIAN 
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