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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
Zakres, szczegółowość i metoda opracowania prognozy zostały uzgodnione 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Częstochowie. 
 

 Prognoza oddziaływania na środowisko (prognoza) jest opiniowana – wraz 
z projektem planu – przez organy ochrony środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego, po 
czym wykładana jest do publicznego wglądu w trybie określonym w ustawie 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co umożliwia przedkładanie uwag 
i wniosków formułowanych przez zainteresowanych oraz zapewnia ich rozpatrzenie 
przez organ administracji publicznej.  

1.1. Zestawienie materiałów formalno-prawnych 
W prognozie uwzględniono warunki określone w przepisach powszechnie 

obowiązujących, a w szczególności w niżej wymienionych: 
 

1) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko; 

2) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
4) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
5) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 
7) ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
8) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 
9) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  
wraz ze wszystkimi wynikającymi z ww. ustaw rozporządzeniami. 

 

Wymagania, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko 
określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zmianami). 

1.2. Wykorzystane opracowania i dokumentacje, uwagi metodologiczne 
Prognozę opracowano na podstawie:  
- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar I, 
- dokumentacji analityczno-studialnych planu,  
- dokumentacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol”, 
- „Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla Miasta i Gminy Koniecpol”, 
- dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

w miejscowościach Koniecpol i Teresów (uchwała nr 180/XXVII/2005 z dnia 
4 sierpnia 2005 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów), 

- archiwalnych dokumentacji środowiskowych,  
- inwentaryzacji oraz wizji w terenie.  
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Sporządzając prognozę wykorzystywano informacje, archiwalne materiały 
ekofizjograficzne oraz dokumentacje i opracowania: 
 

1) ortofotomapy obszaru opracowania udostępnione na stronie internetowej 
geoportal.gov.pl; 

2) mapy zasadnicze wektorowe obszaru opracowania pobrane z państwowego zasobu 
geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatowego w Częstochowie; 

3) materiały dotyczące rozmieszczenia sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
z państwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie; 

4) dyrektywy EWG udostępnione na stronach internetowych natura2000.gdos.gov.pl 
oraz natura2000.mos.gov.pl; 

5) rejestry obszarów chronionych udostępnione na stronie internetowej 
katowice.rdos.gov.pl; 

6) dane z komunikatów bieżących PIOŚ; 
7) „Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających 

szczególnej ochrony” udostępniona na stronie internetowej Państwowego Instytutu 
Geologicznego ikar2.pgi.gov.pl; 

1.3. Informacje o zawartości i głównych celach projektu planu miejscowego 
 W analizowanym przypadku dla obszaru objętego projektem planu miejscowego 
przewidziano następujące przeznaczenie terenu (cytat z ustaleń projektu planu): 

Dla terenu P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, na którym: 

a) zakazuje się: 
- gospodarowania odpadami, w tym odzysku energii, z wyłączeniem wykorzystywania do 

celów produkcyjnych odpadów z produkcji leśnej i recyklingu, 
- produkcji biopaliw, 

b) dopuszcza się: 
- zabudowę usługową niewymagającą ochrony przed hałasem 
- zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe oraz dojazdy 

do działek budowlanych, 
- lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej na zasadach określonych 

w rozdziale 9; 
 

Dla terenów U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy usługowej, na którym: 

a) zakazuje się usług wymagających ochrony przed hałasem, 
b) dopuszcza się zabudowę garażową, gospodarczą, zieleń urządzoną, miejsca parkingowe, 
c) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych infrastruktury technicznej na zasadach 

określonych w rozdziale 9; 
 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
1. Na obszarze planu nie występują tereny wymagające określenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu. Zgodnie z rysunkiem planu, na granicy terenu K3.1.P, poziom dopuszczalnego hałasu winien 
odpowiadać odpowiednio jak dla terenów zabudowy jednorodzinnej (żółta linia kropkowa poprowadzona 
po linii rozgraniczającej) lub jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pomarańczowa linia 
kropkowa poprowadzona po linii rozgraniczającej); pas terenu o szerokości min. 3 m położony wzdłuż 
tych linii winien zostać obsadzony zielenią tzn. krzewami i drzewami liściastymi i iglastymi. 

2. Na terenie K3.1.P: 
1) działalność gospodarcza nie może powodować: 

a) konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania, 
b) uciążliwości zapachowej; 

2) magazynowane materiały i towary poza budynkiem w składach nie mogą powodować zapylenia 
na obszarach położonym poza terenem K3.1.P. 

3. Postępowanie z odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami o odpadach. 
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4. Odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej.  

5. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.  

6. Zakazuje się stosowania inwazyjnych gatunków obcych roślin na powierzchni biologicznie czynnej. 

7. Ustala obowiązek stosowania do celów grzewczych rozwiązań proekologicznych. 

8. Obszar planu nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody co powoduje brak podstaw prawnych 
do określenia zasad ochrony krajobrazu. 

Główne cele sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
sformułowano w analizie do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie 
ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu: 
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów w miejscowościach Koniecpol i Teresów uchwalonego uchwałą 
nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r., celem korekty 
warunków zabudowy i zagospodarowania terenów z uwzględnieniem nowych, aktualnych 
uwarunkowań prawnych i faktycznych. Natomiast dla trzeciego obszaru sporządzony zostanie plan 
miejscowy zgodnie z zapisami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol. 

1.4. Opracowywany projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w systemie planistycznym miasta i gminy Koniecpol 

 W analizowanym przypadku dla obszaru objętego projektem planu miejscowego 
obowiązują kierunki i zasady polityki przestrzennej określone w „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol” stanowiące 
załącznik do uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 25 kwietnia 2007 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol jest obecnie obowiązującym dokumentem. 

Obszar objęty projektem planu miejscowego posiada plan miejscowy obejmujący 
całość obrębu miasta. Obowiązujący plan miejscowy uchwalono uchwałą 
nr 180/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4 sierpnia 2005 r., w sprawie: 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach 
Koniecpol i Teresów. 

Uchwała nr XV/121/2019 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 17 października 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej 
i ul. Szkolnej w Koniecpolu oraz uchwała Nr XVIII/146/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. 
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/2019 z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu, określiły 
obszar objęty pracami planistycznymi oraz możliwość etapowania opracowania. 

2. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEJ ZMIANY PLANU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanej zmiany planu winny 
umożliwiać monitoring: 

1) w zakresie zgodności zagospodarowania terenów z postanowieniami planu 
miejscowego; 
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2) w zakresie oddziaływania na środowisko. 
2.1. Analiza zgodności zagospodarowania terenów z postanowieniami 

miejscowego planu. 
Monitoring skutków realizacji postanowień planu miejscowego prowadzony będzie 

w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie 
z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol uwzględniającej m.in. 
prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę oraz rejestry obiektów 
oddanych do użytku. 

Analiza zgodności zagospodarowania terenów z postanowieniami miejscowego 
planu prowadzona będzie w oparciu o wydane pozwolenia na budowę oraz 
przedsięwzięcia oddane do użytku. 

 
2.2. Analiza oddziaływania postanowień miejscowego planu na środowisko. 

Dla oceny skutków dla środowiska realizacji postanowień miejscowego planu 
proponuje się zastosowanie metod pozwalających na monitoring oddziaływania na 
środowisko oraz stanu jakości środowiska. 
Monitoring oddziaływania na środowisko winien: 

- w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których wydano decyzję o uwarunkowaniach 
środowiskowych, kontrolę realizacji postanowień tej decyzji, 

- w odniesieniu do pozostałych przedsięwzięć kontrola powinna być oparta na 
danych Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 
2.3. Częstotliwość przeprowadzania monitoringu powinna być przeprowadzona 

nie rzadziej niż raz na 4 lata. 
 

3. OKREŚLENIE OBSZARU ZMIAN PRZEZNACZENIA oraz 
ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA 

 
3.1. Obszar zmian przeznaczenia 
Niniejsze opracowanie obejmuje obszar projektu planu miejscowego położony 
we wschodniej części miasta o powierzchni ok. 16,1 ha. Podstawowym przeznaczeniem 
terenu jest teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Cały obszar posiada 
klasyfikację Ba = tereny przemysłowe i należy w studium do „D-TERENÓW AKTYWNOŚCI 
PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH”, w szczególności do „aktywności 
usługowo-produkcyjnych”. 
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3.2. Istniejące przeznaczenie i zagospodarowanie 
Istniejące przeznaczenie wynikające z obowiązującego studium pokazano na rysunku 
poniżej będącego wyrysem ze studium (obszar projektu planu obwiedziono linią 
przerywaną koloru czarnego z oznaczeniem: I.).  

 
Źródło: załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w 
rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar I 

 
W tekście studium zawarto ponadto poniższe ustalenia: 
Zachowuje się tereny istniejących zakładów przemysłowych dla aktywności produkcyjno-usługowych 
zakładając ich niezbędną restrukturyzację. Wskazuje się nowe tereny dla aktywności produkcyjno-
usługowych w rejonie istniejącego składowiska odpadów. Ponadto wskazuje się tereny ofertowe dla 
nowych inwestycji w formie rezerwy terenowej. 
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Istniejące przeznaczenie wynikające z obowiązującego planu miejscowego pokazano na 
rysunku poniżej (obszar projektu planu obwiedziono linią przerywaną koloru czerwonego 
i oznaczono: I).  

 
Źródło: ANALIZA UWARUNKOWAŃ PRZESTRZENNYCH I PRAWNYCH ORAZ WNIOSKÓW DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W REJONIE UL. KOLEJOWEJ 
I UL. SZKOLNEJ W KONIECPOLU 
Przeznaczenie terenu P(U) na rysunku planu: – TERENY PRZEMYSŁU, PRODUKCYJNE, 
SKŁADY, BAZY, MAGAZYNY (TERENY USŁUG). Przeznaczenia E na rysunku planu nie 
określono. 
 
Przeznaczenie terenu P(U) i E w tekście planu (§ 10):  

oznaczenie 
funkcji 

przeznaczenie 

podstawowe 
(ponad 50% pow. działek) 

uzupełniające 
(mniej niż 50% pow. działek) 

dopuszczalne 
(mniej niż 25% pow. 

działek, rozliczane razem 
z uzupełniającym) 

P(U) 
przemysł, tereny produkcyjne, składy, 
magazyny, bazy 

tereny usług podstawowych *a) 
tereny usług podstawowych *a) 
tereny urządzeń obsługi komunikacji 
samochodowej *a) 

 

E tereny obiektów i urządzeń 
elektroenergetycznych  

administracja parkingi publiczne, zieleń 
urządzona,  

ustalenia funkcjonalne w nawiasach – dopuszczają realizację wskazanych w nawiasach funkcji jako 
podstawowe, równolegle lub zamiast funkcji ustalonej jako podstawowa [z wyłączeniem oznaczenia ZP(U)]. 
Ponadto, w ustaleniach szczegółowych: 
Dla P: obowiązują odpowiednio ustalenia § 9 i § 10; nie ogranicza się wielkości kubatur; dopuszcza się 
dachy płaskie (poniżej 25 stopni); ogranicza się wysokość obiektów do wysokości obiektów istniejących; 
wymaga się zachowanie minimum 10% powierzchni terenu jako obszaru biologicznie czynnego; nie 
ustala się intensywności zabudowy 
Dla E: obowiązują odpowiednio ustalenia § 10 
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Obszar zagospodarowany 
Obszar objęty projektem planu jest częściowo zabudowany i zagospodarowany. Sposób 
zagospodarowania pokazano na rysunku poniżej (obszar projektu planu obwiedziono linią 
przerywaną koloru czerwonego). 

Źródło: ortofotomapa (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/). Brązowe powierzchnie to obszary Natura 2000 „Dolina 
Górnej Pilicy” a powierzchnia zielona to użytek ekologiczny „Misiowa”. 
 

Uzbrojenie terenu 
Obszar opracowania posiada dostęp do infrastruktury technicznej i bezpośredni dojazd 
z drogi publicznej.  

4. ANALIZA I OCENA WARUNKÓW NATURALNYCH I STANU 
ŚRODOWISKA 

4.1. Warunki naturalne  
 

Położenie i rzeźba 
Analizowany obszar objęty projektem planu leży we wschodniej części miasta 

Koniecpol. W świetle podziału Polski na jednostki fizycznogeograficzne (Kondracki, 
1994) analizowany obszar leży na Wyżynie Małopolskiej. 
 

Budowa geologiczna i warunki geologiczno-inżynierskie 
 W podłożu obszaru dominują górnokredowe opoki, margle, margle z glaukonitem 
oraz gezy. Poza licznymi fragmentami odsłonięć utwory te pokrywają czwartorzędowe, 
neoplejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe. Doliny rzeczne wypełniają namuły, 
mułki, piaski i żwiry rzeczne oraz torfy. 
 

 Występuje tu średni poziom wód gruntowych (około 3 metry pod poziomem 
gruntu) 
 

Warunki hydrologiczne 
 Obszar w całości należy do dorzecza Wisły i jest odwadniana przez Pilicę. 
 



 
 
 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWSKO dla projektu planu miejscowego  
obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu – obszar I 

Strona 11 z 15 
 

 

Analizowany obszar jest położony w obrębie nidziańskiego rejonu 
hydrogeologicznego z głównym poziomem wód podziemnych, szczelinowym 
w górnokredowych marglach, wapieniach i opokach. Poziom ten występuje na 
głębokości przeważnie do 20 m, lokalnie do 40 m. Potencjalne wydajności kształtują się 
na poziomie 30 – 70 m3/h. Obszar cechuje się pełną lub połowiczną izolacją pierwszego 
poziomu użytkowego wód podziemnych od powierzchni terenu. 
 

 Ochrona przeciwpowodziowa 
Pilica na odcinku obwałowanym oraz niektóre mniejsze cieki zostały wyposażone 

w techniczną zabudowę brzegów koryta, która wraz z systemem jazów i zastawek służy 
przede wszystkim celom melioracyjnym oraz gospodarce stawowej. Pilica na odcinku 
przebiegającym przez Koniecpol została obwałowana, pozwoliło to wydzielić tereny 
chronione przed powodzią. Obszar objęty opracowaniem leży na takim terenie.  
 

Gleby 
W obrębie analizowanego obszaru większa część terenu posiada klasyfikację 

budowlaną a część niezabudowana – bardzo niskie bonitacje RVI lub PsVI.  
 

Klimat 
Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne R. Gumińskiego 

(1948) analizowany obszar leży w obrębie dzielnicy częstochowsko – kieleckiej. Średnia 
roczna temperatura powietrza wynosi tu 8,0 – 8,5 °C, amplituda roczna waha się od 21 
do 23 °C, czas zalegania pokrywy śnieżnej waha się od 60 do 80 dni, a długość okresu 
wegetacyjnego 200 – 210 dni. Średnioroczna suma opadów kształtuje się w granicach 
600 – 700 mm, w zależności od ukształtowania i pokrycia terenu, z maksymalnymi 
sumami miesięcznymi w miesiącach letnich. Dominują wiatry z sektora zachodniego 
(SW, S, NW), wiejące w 46% dni w roku, o średnich prędkościach 3 – 4 m/s. 
 

Stan atmosfery 
Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładów usługowo-produkcyjnych, 

powoduje nieznaczne pogorszenie stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego.  
 

Wartości przyrodnicze  
Zgodnie z podziałem geobotanicznym Polski (Szafer, 1977) omawiany obszar 

leży w prowincji Niżowo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, działu A – Bałtyckiego, 
w poddziale A4 – Pasa Wyżyn Środkowych, w większej części w krainie 17 – 
Świętokrzyskiej, w okręgu d – Przejściowym, w części w krainie 15 – Wyżyny 
Krakowsko – Wieluńskiej, w okręgu b – Środkowym. W podłożu zalegają: wapienie, 
utwory lessowe i piaski.  
 

Obszar projektu planu nie zawiera żadnych elementów chronionych i leży 
w odległości ok. 1000 metrów od obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” oraz ok. 
1000 metrów od użytku ekologicznego „Misiowa” – jest od nich oddzielony terenami 
zabudowanymi (por. rysunki zamieszczone w podrozdziale 3.2. Istniejące 
przeznaczenie i zagospodarowanie).  
 

 Klimat akustyczny 
Obszar opracowania sąsiaduje z terenami leśnymi – nie stwarza żadnych 

zagrożeń akustycznych.  
 

Powierzchnia terenu 
Powierzchnia opracowania jest częściowo zabudowana i nie jest użytkowana 

rolniczo. 
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Lasy 
Na obszarze opracowania lasy nie występują.  

 

 Podatność na degradację 
Obszar opracowania nie wykazuje żadnej podatności na zagrożenia dla 

środowiska naturalnego ponieważ nie jest użytkowany rolniczo oraz częściowo 
zabudowany. 

4.2. Obszary chronione i cele ochrony, zagrożenia 
Obszary chronione 
Zgodnie z publikowanymi na stronach ikar2.pgi.gov.pl, natura2000.gdos.gov.pl oraz 

www:natura2000.mos.gov.pl danymi obszar projektu planu położony jest poza granicami 
obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody leży w odległości 
ok. 300 metrów od obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Pilicy” oraz ok. 1600 m od 
użytku ekologicznego „Misiowa”. 

 

Zagrożenia 
Na analizowanym obszarze nie występują zagrożenia wodami powodziowymi ani 

zagrożenie osuwania się mas ziemnych. Nie występują też zagrożenia dla flory i fauny 
położonego w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 (Specjalny Obszar Ochrony siedlisk 
„Dolina Górnej Pilicy”, kod: PLH 260018) ponieważ jest oddzielony od SOO terenami 
zabudowanymi. Powyższe odnosi się również do użytku ekologicznego „Misiowa”. 

 

Podatność na degradację 
Obszar opracowania jest w większej części zagospodarowany i nie występują tam 

elementy środowiska naturalnego. Teren jest pokryty zabudową produkcyjno-usługową. 
Na obecnym etapie wiedzy o strukturze i funkcjonowaniu systemu 

przyrodniczego nie jest możliwe przedstawienie przestrzennego rozmieszczenia 
odporności na degradacje i zdolności do regeneracji środowiska przyrodniczego na 
analizowanym obszarze.  

5. INNE ELEMENTY MAJĄCE WPŁYW NA STAN ŚRODOWISKA 
NATURALNEGO 

5.1. Zabytki i wartości kulturowe  
Na obszarze opracowania nie występują żadne zabytki ani obiekty posiadające 

wartości kulturowe.  
5.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna  

Na obszarze opracowania nie występują użytki rolne. Cały obszar posiada 
klasyfikację Ba = tereny przemysłowe. 
5.3. Stosunki własnościowe 

Nieruchomość na obszarze projektu planu jest we władaniu gminy i prywatnym. 

6. OGÓLNA OCENA STANU ŚRODOWISKA ORAZ 
POTENCJALNE ZMIANY W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

W wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych, doszło do 
przekształcenia wszystkich elementów środowiska.  
 

Degradacja naturalnej powierzchni terenu jest wynikiem aktualnego 
zagospodarowania. Jeśli projekt planu nie zostanie zrealizowany – nie nastąpią żadne 
zmiany stanu środowiska na obszarze opracowania. 
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7. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA 
SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I 
KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTU 
ZMIANY PLANU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I 
INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU 

Na obszarze opracowania nie występują żadne formy ochrony środowiska. 

8. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI USTALEŃ PLANU 

Analiza istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 
realizacji przewidywanych ustaleń, miejscowy plan prowadzi do następującej, 
prognozowanej oceny (na obszarze planu o powierzchni ok. 16,1 ha): nie przewiduje się 
żadnych problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji ustaleń 
planu. 

9. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE PROJEKTOWANEGO 
PRZEZNACZENIA TERENÓW NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA 

Przewidywane oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko, a w szczególności na: 
- różnorodność biologiczną – nie występują, na obszarze opracowania nie przewiduje się żadnych 

ograniczeń dla elementów flory lub fauny, przeciwnie – projekt planu nakazuje realizować 
powierzchnię biologicznie czynną przy użyciu nieinwazyjnych gatunków obcych roślin, 

- ludzi – nie występują, proj. planu przewiduje identyczne jak w obowiązującym planie miejscowym 
ustalenia dot. przeznaczenia zagospodarowania terenów (poza likwidacją terenu E – patrz pkt 11), 

- zwierzęta – nie występują,  
- rośliny – nie występują,  
- wodę – nie występują,  
- powietrze – nie występują, , 
- powierzchnię ziemi – nie występują, 
- krajobraz – nie występują, projekt planu ogranicza wysokość nowej zabudowy do wysokości 14 lub 

15 m (poza innymi niż zabudowa obiektami, dla których ogranicza się wysokość do 20 m) a cały 
obszar jest otoczony zabudową mieszkaniową i przemysłową oraz sąsiaduje z linią kolejową, 

- klimat – nie występują, 
- zasoby naturalne – nie występują, 
- zabytki – nie występują, 
- dobra materialne – nie występują. 

 

Nie przewiduje się żadnych zmian oddziaływania na środowisko projektowanego 
w proj. planu przeznaczenia terenu ponieważ jest ono identyczne do ustaleń obecnie 
obowiązującego planu miejscowego. 

Oddziaływanie zainwestowania przewidzianego projektem planu na środowisko 
przyrodnicze oceniono posługując się następującymi kryteriami:  
- charakterem zmian (bardzo korzystne, korzystne, niekorzystne, niepożądane, bez znaczenia),  
- intensywności przekształceń (nieistotna, nieznaczna, zauważalna, duża, zupełna),  
- bezpośredniości oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane),  
- okresu trwania oddziaływania (długoterminowe, średnioterminowe, krótkoterminowe),  
- częstotliwości oddziaływanie (stałe, chwilowe, epizodyczne),  
- zasięgu oddziaływania (miejscowe, lokalne, ponadlokalne, regionalne, ponadregionalne, 

transgraniczne),  
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- trwałości przekształceń (nieodwracalne, częściowo odwracalne, odwracalne, możliwe do 
rewaloryzacji).  

 

Obszar objęty opracowaniem, o powierzchni około 16,1 ha jest w większej części 
zabudowany lub zagospodarowany. Ustalenia projektu planu miejscowego są 
identyczne do obowiązujących ustaleń planu miejscowego – nie stanowią zatem zmian 
zagrożenia dla środowiska, w związku z tym proponowaną zmianę należy ocenić, jak 
poniżej: 

- charakter zmian – bez znaczenia,  
- intensywność przekształceń – nieistotna,  
- bezpośredniość oddziaływania – bezpośrednia,  
- okres trwania oddziaływania – długoterminowy,  
- częstotliwość oddziaływania – stała,  
- zasięg oddziaływania – miejscowy, 
- trwałości przekształceń – nieodwracalne.  

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Na obszarze wprowadzono strefę buforową zapewniającą zarówno ograniczenie 
negatywnych oddziaływań na środowisko jak i, w szczególności, chroniącą sąsiadującą 
od północy chronioną zabudowę mieszkaniową poprzez „zakaz sytuowania bram 
wjazdowych w budynkach produkcyjnych położonych w strefie buforowej, w ścianach 
zwróconych do granicy terenu, do której przylega obszar strefy”. 

11. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE 
Dla obszaru opracowania o powierzchni ok. 16,1 ha, przewiduje się ustalenie 

przeznaczenia pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny 
zabudowy usługowej. Wyżej opisany obszar jest wyznaczony w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Koniecpol”, które stanowi załącznik do uchwały nr V/36/07 Rady Miejskiej w Koniecpolu 
z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Koniecpol. 

Obszar objęty projektem planu leży w studium na wyznaczonych obszarach 
osadniczych: „D-TERENÓW AKTYWNOŚCI PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWO-
GOSPODARCZYCH”, w szczególności do „aktywności usługowo-produkcyjnych”.”.  

 
Obszar objęty projektem planu leży w obowiązującym planie miejscowym na terenie 

K3.2 P(U), którego przeznaczenie określono: TERENY PRZEMYSŁU, PRODUKCYJNE, 
SKŁADY, BAZY, MAGAZYNY (TERENY USŁUG) oraz na terenie K3.1 E (z tego 
przeznaczenia w projekcie planu zrezygnowano ponieważ transformator zlikwidowano). 

 
Zatem w tym przypadku rozważanie rozwiązań alternatywnych jest bezprzedmiotowe. 
 

12. INFORMACJE O TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 
ŚRODOWISKO 

Realizacja zagospodarowania zgodnie projektowanym w planie przeznaczeniem 
i zasadami zagospodarowania nie będzie stwarzała możliwości transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  
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Zgodnie z przeprowadzoną analizą zasięg oddziaływania możliwych do 
zrealizowania na obszarze opracowania inwestycji będzie wyłącznie miejscowy – nie 
będzie wykraczał poza obszar opracowania. 

13. ANALIZA I OCENA PROJEKTOWANYCH FORM 
ZAGOSPODAROWANIA oraz WNIOSKI (streszczenie w języku 
niespecjalistycznym) 

Opracowując prognozę przeanalizowano szereg materiałów archiwalnych dla 
dokonania oceny wartości przyrodniczych, które występują na terenie objętym planem. 
Zbadano stan środowiska (wód, powietrza, gleb, lasów itd.) i przeanalizowano ustalenia 
zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
obowiązującego planu miejscowego przedmiotowej części miasta Koniecpol. 

Opracowując prognozę przebadano, jakie formy ochrony ustanowiono już dla 
terenów i jakie ograniczenia w zagospodarowaniu wynikają z warunków 
środowiskowych. Sprawdzono, czy na obszarze opracowania są tereny narażone na 
zalanie wodami powodziowymi albo tereny udokumentowanych złóż lub stref ochrony 
ujęć wód. Analizowano również, czy ustalony planem zasięg terenu przeznaczanego 
pod zabudowę nie zniszczy wartościowych elementów środowiska i nie zamknie 
atrakcyjnych wglądów widokowych. 

Stwierdzono, że proponowane ustalenia proj. planu nie pogorszą stanu środowiska. 
 

Przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne oraz określone zasady zagospodarowania 
pozwalają na ustalenie dla istniejącego i projektowanego zagospodarowania rodzaj 
oddziaływania na środowisko, dla wydzielenia którego, kryterium stanowi, dla 
przewidywanego w planie miejscowym przeznaczenia – zagrożenia dla środowiska. 

 

Określono potencjalne zagrożenia dla środowiska, które mogą się pojawić 
w wyniku realizacji ustalonego w proj. planu zasad zagospodarowania: 
proj. planu obejmuje obszar w większej części zabudowany i zagospodarowany, 
którego przeznaczenie w projekcie planu jest identyczne jak przeznaczenie 
ustalone w obowiązującym studium oraz planie miejscowym, nie przewiduje się 
tam wzrostu zagrożenia dla środowiska, a ustalenia projektu planu ocenia się 
jako obojętne. 
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