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1. Dane ogólne  
 

1.1 Przedmiot opracowania  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini, opracowanego zgodnie  

z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini nr XLII/551/VII/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. 

 
1.2 Podstawa formalno - prawna opracowania  

 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  
(Dz. U. 2021, poz. 247). 

 ponad to przepisy zawarte w: 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, 
poz. 741 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz. 1098).  

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021, poz. 779). 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333). 

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

 Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2021, poz. 716). 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. 2021, poz. 1275). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420).  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020, poz. 470). 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2021, poz. 1326). 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021,  
poz. 710), 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. 2020, poz. 2028).   

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. 2021,  
poz.888). 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. 2015, poz. 774,1688). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019, poz. 1931), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2018, poz. 119), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109, tekst 
jednolity Dz. U. 2014, poz. 112). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2016 r., poz. 1178).  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie 
oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie 
publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca, Dyrektywę Rady 
90/313/EWG. 
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 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
(Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str.1, z późn. zm.). 

 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania  
i kontroli zanieczyszczeń. 

 

1.3 Materiały wykorzystane 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia -  
zatwierdzone, uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 października  
2020 r. 

 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Górka w Trzebini – ARCHIMEDES – P. Duś – M. Marek, A. Kliś, 2019 ze zmianami  
z 2021r. 

 Program ochrony środowiska dla gminy Trzebinia na lata 2018 – 2020 z perspektywą na lata 
2022 -2025 - aktualizacja 

 Strategia rozwoju gminy Trzebinia na lata 2014 -2020. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka 
w Trzebini – projekt do fazy uzgodnień, ARCHIMEDES – Paweł Duś, Bielsko-Biała, 2021r. 

 Raport o stanie środowiska w Woj. Małopolskim w 2020 r. (WIOŚ Kraków) 

 Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 - 2020. 

 Program Strategiczny Ochrona Środowiska na lata 2011 – 2020. 

 Plan Zagospodarowania Województwa Małopolskiego – 2018 (przyjęty, uchwałą Sejmiku 
Województwa Małopolskiego nr XLVII/732/18/2018 z dnia 26 marca 2018 ogłoszony  
w DZ. U. Woj. Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r., poz. 3215) 

 Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, PWN, Warszawa, 1998. 

 Stan środowiska w województwie małopolskim- raporty WIOŚ. 

 Podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:5000. 

 Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, A. S. Kleczkowski (red.), 1988. 

 

2. Cel, zakres i metodyka opracowania  
 

Celem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 
dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia,  
dla obszaru Górka w Trzebini. 

Zakres prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego ustalony został zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w art. 
51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.  
Zgodnie z art. 52 wymienionej ustawy informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 
opracowane zostały stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane  
do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. Zakres prognozy został 
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie. 
Prognoza została sporządzona w oparciu o identyfikację, analizę i ocenę potencjalnych skutków 
związanych z realizacją ustaleń planu. Realizacji ustaleń zawartych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego mogą towarzyszyć oddziaływania na takie komponenty 
środowiska jak: wody powierzchniowe, wody podziemne, powietrze, ukształtowanie terenu i gleba, 
klimat akustyczny, bioróżnorodność. 

W związku z tym, zakres przedmiotowego opracowania obejmuje zagadnienia w zakresie skutków  
i oceny ich oddziaływania na środowisko, realizacji ustaleń przedmiotowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz możliwości realizacji rozwiązań eliminujących negatywne oddziaływania. 
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Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych charakteryzujących istniejący stan 
zasobów środowiska z uwzględnieniem, przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów 
prawnie chronionych. Ocenę oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska oraz analizy 
jakościowe oparto na danych państwowego monitoringu środowiska.  

 

Prognozę sporządzono w oparciu i powiązaniu z następującymi dokumentami:  

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia -  
zatwierdzonym, uchwałą Nr XXVII/259/VIII/2020 Rady Miasta Trzebinia z dnia 29 października  
2020 r. 

 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Górka w Trzebini – ARCHIMEDES – P. Duś – M. Marek, A. Kliś, 2019 ze zmianami  
z 2021r. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka  
w Trzebini – projekt do fazy uzgodnień, ARCHIMEDES – Paweł Duś, Bielsko-Biała, 2021r. 

 

Powiązania projektu planu z innymi dokumentami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, lokalnym: 
 
 Krajowa sieć ekologiczna EKONET POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów 

węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych 
regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych, korytarzami ekologicznymi, 
które zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć ECONET-POLSKA 
pokrywa 46% kraju. Składa się ona z biocentrów, wysp i łączących je korytarzy ekologicznych, 
wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, reprezentatywność, 
rzadkość i wielkość. Obszar Trzebini „Górka” nie stanowi żadnej ze struktur ekologicznych 
sieci EKONET - POLSKA.  
W obszarze miasta nie ma również wyznaczonych ostoi CORINE. 

 
Dokumenty szczebla wojewódzkiego: 

 
 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 uwzględnia cele dokumentów 

strategicznych, obowiązujących na poziomie europejskim i krajowym, tj. Strategii na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020  
oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. 
Ponadto dokument uwzględnia aktualne wyniki prac nad pakietem krajowych dokumentów 
strategicznych, obejmującym Długookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2030, Koncepcję 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030, Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju  
do 2020 oraz zintegrowane, krajowe strategie rozwoju o charakterze sektorowym. Strategia 
rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, 
określającym: obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni 
regionalnej. Dokument ten określa wizję rozwojową w brzmieniu. 

WIZJA „MAŁOPOLSKA 2020”  
Chcemy, aby Małopolska była atrakcyjnym miejscem życia, pracy i spędzania czasu wolnego, 

europejskim regionem wiedzy i aktywności, silnym wartościami uniwersalnymi, 
tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców,  

świadomie czerpiącym z dziedzictwa i przestrzeni regionalnej,  
tworzącym szanse na rozwój ludzi i nowoczesnej gospodarki. 

 
Strategia określa cel główny, którym jest: „efektywne wykorzystanie potencjałów regionalnej 
szansy dla rozwoju gospodarczego oraz wzrost spójności społecznej i przestrzennej 
Małopolski w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim” oraz liczne cele strategiczne. 
 
Problemy ochrony środowiska uwzględnia cel strategiczny, którego realizacja winna zagwarantować: 

„wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski  
w wymiarze środowiskowym, zdrowotnym i społecznym”. 

Założenia projektu planu umożliwiają realizacje celów określonych w Strategii rozwoju województwa 
małopolskiego.  
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 Plan Zagospodarowania Województwa Małopolskiego – 2018 

Największym wyzwaniem określonym w PZWM jest sprostanie sprzeczności pomiędzy 
dynamicznym rozwojem gospodarczym a rosnącymi aspiracjami i standardami w zakresie stanu 
środowiska i krajobrazu. 
Zgodnie z zapisami Planu: 
 
„Celem rozwoju przestrzennego dla Małopolski jest utrzymanie, a w pewnych elementach 
nawet poprawienie stanu środowiska i podniesienie jakości krajobrazu i zasobów kultury,  
przy zapewnieniu warunków do stabilnego wzrostu gospodarczego i podniesienia standardów 
jakości życia mieszkańców drogą bardziej efektywnej gospodarki przestrzennej”.  

 
Realizacja celu winna opierać się o kluczowe zasady polityki przestrzennej (realizowane w oparciu  
o skoordynowane działania na poziomie regionalnym i lokalnym), którymi są: 

1. oszczędne gospodarowanie przestrzenią zurbanizowaną i racjonalne jej wykorzystanie, 
2. oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi i dbałość o poprawę jakości 

środowiska, 
3. zachowanie bioróżnorodności w najcenniejszych obszarach, 
4. ochrona dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu,  
5. zmniejszanie ryzyka katastrof naturalnych. 

 
Dla potrzeb planowania przestrzennego, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Małopolskiego dokonano podziału przestrzeni regionu na siedem terytoriów.  
Trzebinia wraz z całym powiatem chrzanowskim znalazła się w subregionie Małopolska Zachodnia, 
obszarze funkcjonalnym - „Klin rozwojowy”. Obszar ten rozciąga się na przedpolu Karpat – pomiędzy 
pasmem Pogórzy a pasmem gmin nadwiślańskich i częściowo Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. 
Obszar funkcjonalny „Klin rozwojowy” tworzy 42 gmin obejmujących łącznie 3358 km², czyli 22,1 % 
powierzchni województwa. 
„Klin” dysponuje najlepszą w regionie i konkurencyjną w skali kraju, infrastrukturą transportową  
i energetyczną, bogatymi tradycjami przemysłowymi (kopalnie węgla, huty w Bukownie i Olkuszu, 
tarnowskie Azoty), wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi oraz nowoczesną bazą przemysłową.  
Jest to także obszar występowania ważnych gospodarczo surowców naturalnych, takich jak węgiel 
kamienny, rudy cynku i ołowiu, soli kamiennej, gazu ziemnego oraz kamieni budowlanych i kruszyw 
budowlanych. 
Obszar „Klina” stanowi idealną lokalizację dla centrów logistycznych i intermodalnych węzłów 
transportowych – toteż należy dla nich w planowaniu miejscowym tworzyć przestrzenne warunki.  
Pozostałe istotne działania planistyczne wskazane dla obszaru „Klin” to:  

 zabezpieczenie w lokalnych aktach planistycznych miejsc pod parkingi P+R w rejonach stacji 
kolejowych,  

 dostosowanie sieci dróg lokalnych do potrzeb transportu kolejowego oraz poprawa 
dostępności węzłów autostradowych; 

 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozwoju otoczenia jeziora Mucharskiego;  

 objęcie parkami kulturowymi najważniejszych zespołów urbanistycznych (Kalwaria 
Zebrzydowska, Lanckorona), zwrócenie uwagi na punkty kolizyjne układu przestrzennego  
i systemu wielkiej infrastruktury; 

 opracowanie programów rewitalizacji miast lub ich części, zwłaszcza ośrodków 
subregionalnych (Tarnowa, Chrzanowa - Oświęcimia) i powiatowych (Olkusza, Wadowic, 
Bochni, Brzeska i Myślenic);  

 wyprowadzenie dróg wojewódzkich poza obręb zabytkowych centrów miast;  

 zwiększenie oferty terenowej parków przemysłowych i SAG-ów;  

 wytyczenie terenów pod zorganizowane/wspierane ze środków publicznych budownictwo 
mieszkaniowe. 

Główne zadanie tego obszaru funkcjonalnego to stwarzanie warunków dla procesów reindustrializacji  
i przyciągania nowych miejsc pracy, zwłaszcza w przemyśle i logistyce, a tą drogą pobudzenie 
procesów migracyjnych do mniejszych miast. Oznacza to organizację i budowę nowych parków 
przemysłowych, technologicznych oraz stref aktywności gospodarczej. Większość, miast wymaga 
nowych impulsów rozwojowych w postaci projektów rewitalizacyjnych, które muszą nabrać większego 
rozmachu oraz projektów w zakresie wspieranego budownictwa mieszkaniowego.  



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini. 

6 

 

Chodzi o to, by małe miasta stały się konkurencyjnym miejscem zamieszkania w stosunku 
do obszarów wiejskich i by przyspieszyć procesy migracyjne.  
Inwestycja celu publicznego w rejonie – to modernizacja linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice  
na odcinku Trzebinia Oświęcim wraz z infrastrukturą. 
W analizowanym projekcie planu uwzględniono wytyczne zawarte w Planie w szczególności 
dotyczące, zasad oszczędnego gospodarowanie przestrzenią zurbanizowaną i racjonalnego  
jej wykorzystania, oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi, dbałości o poprawę jakości 
środowiska, zachowania bioróżnorodności w najcenniejszych obszarach, ochrony dziedzictwa 
kulturowego i krajobrazu, tworzenia atrakcyjnego miejsca do zamieszkania.  
 
  Strategia rozwoju gminy Trzebinia na lata 2014 – 2020 

Misją Gminy Trzebinia, wytyczoną w Strategii jest: 
 

„Wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego oraz przestrzennego 

Gminy Trzebinia w partnerstwie z sektorem biznesowym i pozarządowym.  

Chcemy wspólnie kreować wizerunek Gminy Trzebinia jako miejsca przyjaznego do życia, 

prowadzenia działalności gospodarczej i odpoczynku”. 

WIZJA - „GMINA TRZEBINIA 2020” 
 

„W 2020 roku Gmina Trzebinia w pełni korzysta ze swojego położenia względem metropolii 

krakowskiej i górnośląskiej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki  

w nowoczesnych strefach aktywności inwestycyjnej, generując nowe miejsca pracy.  

Postępują procesy rewitalizacyjne zarówno terenów poprzemysłowych, jak i przestrzeni 

publicznych w mieście i na terenach wiejskich. Przemysły czasu wolnego stają się istotnym 

uzupełnieniem lokalnej gospodarki. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz doskonalenie 

usług publicznych przynosi korzyści w postaci zwiększenia standardów życia” 

 

W Strategii rozwoju gminy Trzebinia wyodrębniono pięć obszarów priorytetowych wynikających 
z przyjętej wizji rozwoju Gminy Trzebinia, dla których przyjęto cele strategiczne.  
Obejmują one odpowiednio: 
 

Obszar 1.  Gospodarka i edukacja zawodowa  
Cel strategiczny:  
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka powiązana z efektywnym systemem edukacji. 

Obszar 2. Infrastruktura dla dostępności komunikacyjnej  
Cel strategiczny:  
Wysoka dostępność komunikacyjna gminy 

Obszar 3. Miasto Trzebinia i obszary wiejskie  
Cel strategiczny:  
Rozwój funkcji lokalnego centrum usług publicznych i zwiększenie dostępu do usług 
publicznych 

Obszar 4. Bezpieczeństwo publiczne, ekologiczne i społeczne  
Cel strategiczny:  
Wysoki poziom bezpieczeństwa publicznego, społecznego i ekologicznego mieszkańców 
gminy 

Obszar 5. Zarządzanie rozwojem gminy 
Cel strategiczny: 
Nowoczesne zarządzanie publiczne oraz współpraca samorządowa.  

Projekt planu umożliwia realizację wyznaczonych celów. Zapewnia tereny utrzymania i rozwoju 
obszarów produkcji i usług, wyznacza tereny realizacji zabudowy mieszkaniowej, chroni obszary 
zieleni cennej przyrodniczo, chroni przed inwestycjami mającymi negatywny wpływ na środowisko, 
wprowadza zapisy, których realizacja wpłynie na poprawę stanu środowiska. 
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 Program ochrony środowiska dla gminy Trzebinia na lata 2018 – 2020 z perspektywą na lata 

2022 -2025 - aktualizacja 

Celem aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Trzebinia była weryfikacja podjętych 
działań oraz aktualizacja celów i kierunków działań środowiskowych na terenie gminy w celu 
zapewnienia, maksymalnej ochrony środowiska, będącej zasadniczym elementem rozwoju społeczno 
– gospodarczego gminy. 
Program określa cel polityki ekologicznej gminy Trzebinia w brzmieniu: 
 

„Ochrona i poprawa jakości środowiska 
podstawą zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego  

i bezpieczeństwa ekologicznego gminy Trzebinia”. 
 

Cel ten jest zgodny z podstawowym celem Programu strategicznego ochrona środowiska  
dla województwa małopolskiego: 
„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona zasobów środowiska dla rozwoju Małopolski.” 
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, wyznacza cele i zadania środowiskowe 
oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do aspektów 
środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Struktura opracowania obejmuje 
omówienie celów i zadań ochrony środowiska w gminie w odniesieniu do poszczególnych dziedzin,  
tj. ochrony klimatu i jakości powietrza, ochrony przed hałasem, w zakresie pól elektromagnetycznych, 
gospodarki wodami, gospodarki wodno – ściekowej, zasobów geologicznych, ochrony gleb i ochrony 
powierzchni ziemi, gospodarki odpadami, ochrony zasobów przyrody, poważnych awarii, z podaniem 
ich charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację 
potrzeb w tym zakresie. Realizację wymienionych celów uwzględnia i umożliwia analizowany projekt 
planu (m. in. poprzez ustalenie zasad i sposobów ochrony poszczególnych elementów środowiska). 
 
 
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia określono 
główne cele polityki przestrzennej, którymi są: 
 

1) rewitalizacja i rozwój obszarów silnie zurbanizowanych, 

2) przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy, 

3) podniesienie standardu przestrzeni publicznych, 

4) ochrona obszarów cennych kulturowo, przyrodniczo i krajobrazowo oraz przywrócenie 

równowagi terenom przekształconym, 

5) zapewnienie dostępności komunikacyjnej, 

6) poprawa bezpieczeństwa ekologicznego i publicznego, 

7) rozwój oferty rekreacyjnej 

8) rozbudowa infrastruktury technicznej. 

Wyznaczone cele realizowane winny być w oparciu o zasady:  

 wykorzystania potencjału, jakim jest położenie gminy pomiędzy aglomeracjami krakowską  
i katowicką, wykorzystując przekształcenia zachodzące w terenach poprzemysłowych, 
opierając dalszy rozwój na wykorzystaniu powiązań komunikacyjnych i gospodarczych 
regionu, 

 zapewnienie terenów do zabudowy w sposób skoncentrowany, w oparciu o tereny 
zabudowane lub niezabudowane wyznaczone w dotychczasowych opracowaniach 
planistycznych i nowo wyznaczone z dostępem do infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej, 

 dążenia do utrzymania spójności terytorialnej gminy poprzez wprowadzenie nowych 
powiązań komunikacyjnych, 

 ochrony zasobów przyrodniczych oraz krajobrazowych gminy, 

 rozwiązywania konfliktów urbanistycznych towarzyszącym zmianom w zagospodarowaniu, 

 tworzeniu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej umożliwiającej zmianę wizerunku gminy 
postrzeganej jako przemysłowa w kierunku rozwoju funkcji mieszkaniowych i usługowych 
oraz rekreacji i wypoczynku, co wpłynie na polepszenie warunków zamieszkania.  
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Ponad to w Studium sformułowano zasady ochrony środowiska przyrodniczego oraz jego zasobów  
w podziale na dziedziny obejmujące ochronę: przyrody, wód (w tym ujęć wód), powietrza, powierzchni 
ziemi, warunków klimatycznych, zasobów złóż, krajobrazu w tym krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 
kulturowego, przed hałasem.  
Wyróżniono system przyrodniczy miasta w skład, którego wchodzą: lasy, przylegające do nich tereny 
rolnicze i zieleni nieurządzonej oraz korytarze ekologiczne. Wyróżniono dwa rodzaje korytarzy 
ekologicznych, tj.: biologiczne mające znaczenie dla zachowania i wzbogacania zasobów 
przyrodniczych oraz wielofunkcyjne o szczególnych standardach zagospodarowania. 
 
 
 Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Górka w Trzebini.  

W Opracowaniu ekofizjograficznym określono przydatność, terenów dla rozwoju różnych 
funkcji. Przeprowadzając waloryzację wzięto pod uwagę: dotychczasowe zainwestowanie, 
uwarunkowania środowiskowe, zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe, obszary uznane za cenne 
przyrodniczo i wymagające ochrony, ukształtowanie terenu, istniejące i przewidywane uciążliwości.  
Wydzielono kilka kategorii terenów o możliwych kierunkach rozwoju, takich jak: obszary zieleni, tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny 
zabudowy usługowej, tereny zabudowy przemysłowej i produkcyjnej oraz produkcyjno-usługowej.  
 
Sformułowano wnioski do opracowań z zakresu planowania przestrzennego.  
W pracach projektowych nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego analizowanego 
obszaru należy uwzględnić ograniczenia zagospodarowania i zainwestowania, wynikające  
z konieczności: ochrony zasobów przyrodniczych, występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska 
takich jak: ochrony przed zabudową wskazanego obszaru cennego przyrodniczo (teren po rekultywacji 
składowiska odpadów poprodukcyjnych) oraz pozostałych terenów o znaczeniu dla funkcjonowania 
środowiska (ograniczenie zabudowy w korytarzu wielofunkcyjnym), stosowanie zasad 
konserwatorskich podczas realizacji zadań związanych z obiektami wpisanymi do ewidencji zabytków, 
ochronę przed zainwestowaniem budynkami i sieciami infrastruktury terenów atrakcyjnych widokowo, 
uwzględnienie regulacji prawnych wynikających z ochrony pomnika przyrody, ochrony wód 
podziemnych należących do GZWP 452, położenia w granicach regionu Górnej Wisły, ochrony gleb 
wyższych klas bonitacyjnych, potrzeb ochrony kopalin, uciążliwości akustycznej, występowania 
obszarów upadowych i nad sztolniami. 
 
Wnioski sformułowano w podziale na następujące dziedziny: 

 

Ochrona bioróżnorodności – tereny zieleni i korytarzy ekologicznych nie są objęte formami ochrony 

przyrody i pozostają pod presją inwestycji zagrażających ich ciągłości i otwartemu charakterowi. 

Kierunki ochrony i przekształceń: 

 należy unikać dalszej fragmentaryzacji terenów zieleni, 

 chronić pozostałe niewielkie tereny leśne przed zmianą sposobu użytkowania w kierunku 
nieleśnym, 

 chronić przed nowymi inwestycjami, zabudową obszar korytarza wielofunkcyjnego, 

 utrzymywać wysoki odsetek powierzchni biologicznie czynnej w terenach inwestycyjnych  
w granicach wielofunkcyjnego korytarza ekologicznego, 

 zapobiegać tworzeniu barier ograniczających powiązania przyrodnicze w jego obrębie, dążyć  
do zachowania ciągłości przyrodniczej i bioróżnorodności z uwzględnieniem konieczności 
pokonywania istniejących barier przestrzennych, 

 objąć formą ochrony zrekultywowany obszar ze stanowiskami roślin chronionych wskazany  
jako „cenny przyrodniczo”,  

 obszar renaturalizowany utrzymywać zgodnie z dotychczasowym sposobem 
zagospodarowania, chronić przed sukcesją gatunków ekspansywnych, 

 na obszarach zrekultywowanych o wysokich walorach przyrodniczych, a będących terenem 
zainteresowania rozwojem funkcji wypoczynkowych i turystycznych, użytkowanie  
i zagospodarowanie powinno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania środowiska i zachowania różnorodności biologicznej, 

 stosować obowiązujące zasady ochrony dotyczące pomnika przyrody, 
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 zachować ciągi terenów otwartych, także wokół zbiorników wodnych powstałych w wyniku 
rekultywacji, w celu zachowania powiązań przyrodniczych i odbudowy biologicznej terenu, 

 zachować w naturalnym stanie obudowę biologiczną cieku, 

 przeprowadzić rekultywację hałdy składowiska odpadów ZSO „Górka” w rejonie ul. Miłej  
w kierunku zagospodarowania przyrodniczego, 

 wprowadzić ustalenia i zapisy służące poprawie retencyjności obszaru, np. poprzez 
wyznaczenie maksymalnie dużych terenów zieleni otwartej, maksymalizację wskaźnika 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, 
dopuszczeniu realizacji we wszystkich z terenów małych stawów i oczek wodnych, 

 ograniczać możliwość lokalizacji inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko oraz zajmujących się przetwórstwem odpadów. 

 
Ochrona wód – ma na celu ochronę wód gruntowych poziomu czwartorzędowego oraz wód  

GZWP nr 452. 
Kierunki ochrony i przekształceń: 

 należy uwzględniać położenie części obszaru Górka w granicach GZWP 452 „Chrzanów”  
oraz regionu wodnego Górnej Wisły (należy uwzględniać ograniczenia wynikające z ustaleń 
warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły zawarte są w rozporządzeniu  
nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r.), 

 stosować obowiązujące w mieście zasady gospodarki odpadami oraz gospodarki ściekami, 

 kontynuować rozbudowę i modernizację istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej, 

 w celu utrzymania naturalnego charakteru fragmentu wód powierzchniowych objąć ochroną  
przed zmianami ukształtowania oraz regulacją dolinkę cieku “bez nazwy” wraz z jego otuliną 
biologiczną, dążyć do renaturalizacji cieku. 

 

Ochrona powietrza i klimatu akustycznego: 

Kierunki ochrony i przekształceń: 

 należy utrzymać istniejące warunki przewietrzania, służyć temu powinny wskazywane 
tereny Z, chroniące dotychczasowe tereny otwarte w ramach korytarza ekologicznego 
i korytarza przewietrzania, 

 w procesach grzewczych należy dążyć do sukcesywnej modernizacji istniejących kotłowni  
i oparcia systemu grzewczego o paliwa niskoemisyjne, 

 wskazane jest stosowanie ekologicznych źródeł energii, źródeł alternatywnych – celem 
ochrony powietrza atmosferycznego,  

 w celu poprawy klimatu akustycznego oraz w celu ochrony środowiska przed negatywnym 
działaniem hałasu należy w planach zagospodarowania przestrzennego uwzględniać 
kształtowanie klimatu akustycznego oraz stosować strefowanie funkcji, należy m.in. 
uwzględnić konieczność rozdzielania terenów usługowych od mieszkaniowych, 

 należy ograniczyć inwestycje, które mogą przyczyniać się do generowania hałasu, emisji 
pyłów ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej.  

 
Ochrona krajobrazu i dóbr kultury – rozpraszanie osadnictwa i lokalizacja dużych obiektów 
produkcyjnych w sąsiedztwie w miejscach eksponowanych wpływa ujemnie na odbiór wizualny. 
Stopień degradacji krajobrazu jest znaczy. Dominanty krajobrazowe stanowią obiekty 
przemysłowe. 
Kierunki ochrony i przekształceń: 

 należy tworzyć warunki do rozwoju terenów z zabudową usługową i produkcyjno - usługową 
poprzez rozwój obszarów aktywności gospodarczej dla nowych sektorów gospodarki –  
w ramach istniejących terenów poprzemysłowych oraz dobrze dostępnych komunikacyjnie, 

 w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie należy założyć wprowadzenie możliwie 
dużych powierzchni biologicznie czynnych, 

 wskazane jest ograniczenie wysokości zabudowy do 11 m dla zabudowy mieszkaniowej  
oraz 20 m – dla zabudowy produkcyjno - usługowej,  

 dla zachowania tożsamości i historii miasta, należy zachowywać lub odtwarzać materialne 
elementy  
i akcenty (np. architektoniczne czy związane z technologiami przynależnymi działalności) 
świadczące o historii miasta i gminy, szczególnie przy rozwoju funkcji istniejących  
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i powstawaniu nowych funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych w miejscu po byłych 
zakładach, 

 w obszarach, na których krajobraz ulega degradacji należy podjąć działania zmierzające  
do przywrócenia równowagi środowiska przyrodniczego i harmonii krajobrazu, 

 na obszarach mniej cennych, a wskazanych do rozwoju funkcji gospodarczych winny być  
one realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, 

 proponuje się wyznaczenia punktów i ciągów widokowych w obszarze zrekultywowanym 
wskazanym jako cenny przyrodniczo”, 

 wskazane jest objęcie ochroną ciągów zieleni wysokiej wzdłuż dróg oraz stosowanie zieleni 
komponowanej i izolacyjnej w terenach produkcyjno – usługowych, 

 objęcie ochroną obiektów o wartościach zabytkowych wskazanych w gminnej ewidencji 
zabytków, wyznaczenie stref pośredniej ochrony konserwatorskiej, 

 tereny, w których możliwe jest wystąpienie ujemnych wpływów dokonanej w przeszłości 
eksploatacji górniczej powinny być uwzględnione, wskazane w ustaleniach dokumentów 
planistycznych,  

 tereny występowania szkód górniczych związanych z eksploatacją surowców (węgla 
kamiennego oraz rud cynku i ołowiu) należy traktować jako obszary posiadające ograniczone 
możliwości zagospodarowania. W obszarach tych przy wznoszeniu zabudowy powinno  
się dokładnie rozpoznać warunki podłoża budowlanego i dostosować do niego rozwiązania 
konstrukcyjne.  
 

Ochrona powierzchni ziemi  
W celu ochrony: 

 przed zanieczyszczeniami należy konsekwentnie egzekwować obowiązujące na terenie 
zasady gospodarki wodno – ściekowej oraz odpadami,  

 prowadzić dalszą rekultywację terenów zdegradowanych, składowiska odpadów, 

 prowadzić działania mające na celu utrzymanie efektów rekultywacji, 

 chronić powierzchnie terenu przed zmianami ukształtowania wpływającymi na naturalnie 
ukształtowaną rzeźbę terenu, a w dalszej konsekwencji zmianą stosunków wodnych  
i rozwojem erozji również w terenach, które nie są przeznaczone pod zainwestowanie 
 

Ochrona kopalin  
W celu ochrony: 

 w zasięgu rozpoznanych i udokumentowanych złóż należy zapewnić warunki ich racjonalnego 
wykorzystania, 

 w granicach udokumentowanych złóż powierzchniowych (piaski, wapienie, dolomity)  
nie ma możliwości wprowadzania trwałego zainwestowania, 

 podziemne, nieeksploatowane złoża węgla kamiennego nie wpływają na ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenu. 
 

Opracowując założenia analizowanego projektu planu kierowano się wytycznymi zawartymi 

w„Opracowaniu ekofizjograficznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Górka w Trzebini”. Uwzględniono również wnioski sformułowane we wskazanym 

opracowaniu. 
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3. Ustalenia i cele projektu planu 
 

Projektem planu objęto obszar położony w mieście Trzebinia, ograniczony ulicami: Lipcową, 
Grunwaldzką, Marszałka Piłsudskiego, Spokojną, wyznaczony zgodnie z załącznikiem do uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia planu (granica obszaru objętego planem pokrywa się z linią 
rozgraniczającą terenów do niej przylegających), o powierzchni 146 ha.  

 
Ustalenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego zawarte są w czterech rozdziałach 
obejmujących odpowiednio: 

Rozdział 1 -  Przepisy ogólne. 

Rozdział 2 -  Przepisy odnoszące się do całego obszaru objętego planem. 

Rozdział 3 -  Przepisy szczegółowe. 

Rozdział 4 -  Przepisy końcowe 

Przedmiotem ustaleń planu jest zapewnienie warunków prawnych i przestrzennych dla zintegrowania 
rozwoju przestrzennego obszaru objętego planem. 
 
Głównym celem sporządzenia planu, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w uchwale o przystąpieniu 
do sporządzenia planu jest: 

„poprawa warunków zagospodarowania strefy gospodarczej oraz aktywizacja terenów 
zrekultywowanych, jak również poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej”. 

 
Celem opracowania planu jest realizacja polityki zawartej w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia oraz wniosków złożonych przez mieszkańców  
i inwestorów, wskazanie i lokalizacja terenów zaspokajających lokalne potrzeby mieszkańców gminy, 
w sposób zapewniający rozwój gospodarczy, ochronę życia i zdrowia ludzi, ochronę środowiska 
naturalnego oraz ładu przestrzennego, z uwzględnieniem aktualnego stanu własności.  
 
Projekt wyznacza tereny dla rozwoju zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej  
i usług, usługowej, produkcyjno-usługowej oraz określa zasady ich realizacji.  
W trakcie opracowywania projektu uwzględniono istniejące już zagospodarowanie terenu  
oraz obowiązujący w jego granicach plan wraz z uchwalonymi zmianami.  
 
Dla terenów położonych w Trzebini obszarze Górka, objętych projektem planu, określono następujące 
rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów oraz ich symbole literowe oznaczone  
na rysunku planu: 
 

MN1, MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej i usług;  

U – tereny zabudowy usługowej;  

UO – teren zabudowy usług oświaty i wychowania;  

UP – teren zabudowy usług publicznych; 

PU – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej;  

US – tereny sportu i rekreacji;  

ZU – tereny zieleni urządzonej; 

ZN – tereny zieleni naturalnej;  

ZP – tereny zieleni parkowej;  

ZL – teren lasów;  

KK – tereny kolejowe; 

KP – tereny parkingów;  

IE – tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetycznej;  

IG – teren infrastruktury technicznej – gazowej;  

IW - teren infrastruktury technicznej – wodociągowej;   

KDG – teren dróg publicznych – droga klasy głównej G;  

KDZ – teren dróg publicznych – droga klasy zbiorczej Z;  
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KDL – tereny dróg publicznych – drogi klasy lokalnej L;  

KDD – tereny dróg publicznych – drogi klasy dojazdowej D; 

KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

KDP – tereny ciągu pieszego. 

 

Symbole wymienione wraz z numerem porządkowym wyróżniają indywidualnie każdy obszar. 
 
Dla całego obszaru objętego projektem planu ustalono:  
 
 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem: 

1) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej  
oraz inwestycji komunikacyjnych; 

 
2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w terenach 

zabudowy produkcyjno - usługowej oznaczonych symbolami: 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU, 5 
PU, 6 PU, 7 PU, 8 PU i w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolami: 6 U, 7 
U oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonych symbolami: 2 PU, 7 PU, 
pod warunkiem, że uciążliwość oddziaływania lokalizowanych w nich przedsięwzięć nie 
wykroczy poza granice tych terenów, przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

 
3) przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów, rekultywacją oraz przywróceniem 

przyrodniczego użytkowania w ramach terenu 8 ZU, także terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU,  
jak również terenu 4 PU;  

 
4) inwestycji i działań związanych z rekultywacją terenów od 3 ZU do 6 ZU oraz 8 ZU 

i 12 ZU; 
 
 wymóg dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego produkcyjnego oraz 

innych obiektów działalności gospodarczej, aby prowadzona działalność 
nie powodowała przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska; 

 
 zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających zagrożenie  

dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w przepisach odrębnych. 

 
W obszarze objętym planem wyznaczono obszary, w granicach których realizowane będą inwestycje 
celu publicznego. Obejmują one tereny: 1KDG, 1KDZ, 1-7 KDL, 1-28 KDP,1 KP, 3KP, 4KP, 1-3 KDP, 
1IG, ścieżki rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury, urządzenia łączności publicznej, 1UO, 1UP, 
2UP, ,1US, 2US, parki 1-4 ZP, 3-6 ZU, 9ZU, 10ZU, 12 ZU.  

Dla terenów tych wprowadzono następujące ustalenia:   

1) nakaz ochrony wartości przyrodniczych terenu, w szczególności znajdujących  
się w obszarze przyrodniczo cennym wskazanym na rysunku planu, w terenach  
3 ZU i 12 ZU, we wszystkich działaniach dotyczących tego obszaru,   

2) nakaz zachowania obszaru jako ogólnodostępnego, 
3) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami, w tym z dysfunkcją wzroku, poprzez wyeliminowanie barier 
architektonicznych,  

4) zakaz wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy, w tym instalowania infrastruktury 
rekreacyjnej we wskazanym na rysunku planu obszarze przyrodniczo cennym, który 
tworzą m.in. płaty zbiorowisk kserotermicznych i miejsca występowania rzadkich 
gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i częściową,  

5) zakaz likwidowania oczek wodnych w zachodniej części terenu 3 ZU,  
6) w strefie o skomplikowanych warunkach gruntowych zakaz głębokiego posadowienia 

wszelkich obiektów na wierzchowinie i skarpach zwałowiska zewnętrznego z uwagi na 
konieczność zachowania izolacji przed infiltracją wód opadowych w głąb zwału,  
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7) zakaz realizacji obiektów tymczasowych za wyjątkiem tymczasowych obiektów 
koncertowych wystawowych oraz obiektów dopuszczonych w terenach 4 ZU i 6 ZU 
zgodnie z ustaleniami § 27 uchwały,  

8) nakaz zastosowania kompozycji i właściwego doboru gatunkowego roślin, przy realizacji  
i utrzymaniu zieleni urządzonej, a dla zwałowiska wewnętrznego pokrycie skarp  
i wierzchowiny w celu ograniczenia erozji wodnej i wietrznej,  

9) możliwość wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania terenu związanych  
z uruchomieniem sztolni łączącej obszar przestrzeni publicznej z terenem przy zbiorniku 
wodnym, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu.   

Jako tereny przestrzeni publicznej wskazano również: tereny publicznych dróg klasy głównej, 
zbiorczej, lokalnej i dojazdowej (1KDG, 1KDZ, od 1 KDL do 7 KDL, od 1 KDD do 28 KDD), ciągów 
pieszych (1 KDP, 2 KDP) oraz teren zieleni parkowej (1 ZP) z wyłączeniem działek zabudowanych 
budynkami, tereny zieleni urządzonej (7 ZU, 8 ZU, 10 ZU, 13 ZU) oraz tereny sportu i rekreacji  
(1 US i 2 US), tereny usług publicznych (1 UP i 2 UP) oraz ogólnodostępne przestrzenie w terenach 
zabudowy usługowej (od 1 U do 7 U) oraz w terenie zabudowy usług oświaty (1 UO). 
 Dla wymienionych terenów wprowadzono ustalenia: 

1) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami, w tym dysfunkcją wzroku, poprzez wyeliminowanie barier 
architektonicznych,  

2) nakaz tworzenia powiązań pieszych i rowerowych łączących tereny przestrzeni 
publicznych wzdłuż dróg oraz łączących drogą 1 KDG z drogą 2 KDL na kierunku wschód 
– zachód przez tereny zieleni naturalnej i urządzonej, 

3) dla terenów zabudowy usługowej od 1U do 7U, terenów usług publicznych 1 UP i 2 UP 
oraz terenu zabudowy usług oświaty 1 UO nakaz akcentowania wejść do budynków 
i wjazdów na działki zielenią ozdobną i elementami małej architektury.  

 
Przyjęto następujące przesłanki realizacji planu (dla obszaru całego projektu): 

 nienaruszalność najcenniejszych elementów systemu przyrodniczego fragmentów lasów, 
zieleni nieurządzonej, parkowej, zieleni obszarów zrekultywowanych, 

 konieczność zapewnienia sprawnej obsługi komunikacyjnej i technicznej, 

 uwzględnienie w zagospodarowaniu potrzeb ochrony zasobów wód podziemnych  
i powierzchniowych, 

 ochronę i kształtowanie terenów otwartych w celu zachowania ich bioróżnorodności  
i walorów krajobrazowych, 

 kształtowanie przestrzeni publicznych jako form zagospodarowania zwiększających 
atrakcyjność miejsc zamieszkania i wypoczynku, 

 ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego i obiektów o wartościach zabytkowych, 

 ochronę obszarów mieszkaniowych przed wprowadzaniem na jego obszar uciążliwych gałęzi 
działalności gospodarczej. 

 
Główne zadania wyznaczone w planie to: 

 porządkowanie i organizacja procesu kształtowania zabudowy, harmonijny rozwój struktury 
przestrzenno-funkcjonalnej miasta, 

 zrównoważony rozwój, 

 utrwalenie i utworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych służących zaspokojeniu potrzeb  
w dziedzinie wypoczynku, rekreacji i usług, 

 wyznaczenie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo – 
usługowej,  

 aktywizacja terenów zrekultywowanych, 

 zachowanie i ochrona obszarów zieleni nieurządzonej i leśnej, 

 modernizacja i rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, 

 porządkowanie i rozbudowa układu komunikacyjnego w sposób zapewniający dostępność 
terenów zlokalizowanych w dalszych liniach zabudowy oraz możliwość swobodnego 
parkowania, 

 modernizacja i rozbudowa sieci komunikacji drogowej, wyznaczenie nowych odcinków dróg, 
uzyskanie wymaganych parametrów dla poszczególnych klas dróg, 

 zapewnienie obsługi mieszkańców w zakresie usług na poziomie akceptowanych 
standardów jakościowych i ilościowych, 

 ograniczenie lokalizacji dla obiektów mogących zawsze lub potencjalnie negatywnie 
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oddziaływać na środowisko, 

 rozwój usług z preferencją usług nieuciążliwych dla środowiska w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, 

 ochrona obiektów zabytkowych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz położonych  
w granicach stref ochrony konserwatorskiej, 

 ochrona środowiska i poprawa jego stanu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu wód 
podziemnych i powierzchniowych oraz jakości powietrza, 

 zachowanie bioróżnorodności, utrzymanie drożności lokalnych korytarzy ekologicznych, 

 zapewnienie jak najlepszych warunków życia i rozwoju mieszkańcom, 

 wyznaczenie terenów dla rozwoju przedsiębiorczości (produkcji i usług), 

 utrzymanie zieleni nieurządzonej, wprowadzenie terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej 
umożliwiającej utrzymanie standardów klimatu akustycznego, 

 ograniczenie zmian stosunków wodnych i obciążenia wód nadmiernymi ładunkami 
zanieczyszczeń, 

 ochrona środowiska miasta przed uciążliwością wynikającą z jego rozwoju gospodarczego. 
 
Realizacja wytyczonych w planie celów, dla opracowywanego terenu winna skutkować: 

 uporządkowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej,  

 uporządkowaniem zabudowy wynikającym z konieczności ochrony wartości przyrodniczych  
i kulturowych, 

 modernizacją i rozwojem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,  

 rozwojem funkcji mieszkaniowej, usługowej  
a wszystko przy zachowaniu ochrony elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

 
 
Określając w planie przeznaczenie i zasięg terenów o różnych funkcjach kierowano się wytycznymi 
zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym oraz ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego.  
W projekcie planu uwzględniono założenia polityki przestrzennej wytyczone w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Określono zamierzenia o charakterze 
proekologicznym, wprowadzono odpowiednie rygory w celu ograniczenia kolizji oraz zabezpieczenia 
odpowiednich standardów jakości i różnorodności środowiska terenu oraz warunków zdrowotnych 
mieszkańców. 
 
W projekcie określono zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu 
funkcjonujących i planowanych rodzajów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej, mieszkaniowo – usługowej, usługowej, produkcyjno - usługowej oraz zasady 
zagospodarowania terenów zieleni. 
Skorygowano poszczególne rodzaje przeznaczenia podstawowego wyznaczając je zgodnie ze stanem 
istniejącym wynikającym z przeprowadzonej inwentaryzacji zagospodarowania terenu  
oraz ze zgłoszonymi wnioskami. Zachowano w zasadniczej części, w dotąd obowiązujących granicach 
tereny zieleni.  
 
Tereny przeznaczone do zainwestowania, wskazane w projekcie planu i zał. graf. nr 2 do prognozy 
wyznaczono jako uzupełnienie istniejącej zabudowy.  
 
Analizowany projekt, wyznacza nowe tereny przeznaczone do zainwestowania na obszarach  
o łącznej powierzchni około 5,8 ha, która stanowi około 4% powierzchni terenu objętego projektem 
planu.  
 
Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usługowej i produkcyjno – usługowej, parkingu, wyznaczono kosztem terenów zieleni (4,03 ha) 
oraz terenów rolnych (1,78 ha). 
 
W analizowanym projekcie planu, w odniesieniu do obowiązującego planu, wprowadzono zmiany  
w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, polegające na zmianie przeznaczenia 
podstawowego, skorygowano przebieg dróg dojazdowych, wprowadzono tereny zieleni urządzonej  
w miejsce nieużytkowanych terenów rolnych. Zrezygnowano z części obszarów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej na rzecz zabudowy mieszkaniowej 
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jednorodzinnej. Wprowadzono obowiązek stosowania zieleni izolacyjnej na granicy obszarów 
uciążliwych, wyznaczono parkingi.  
Obszary w obrębie, których nastąpiły zmiany przeznaczenia podstawowego uwidoczniono  
w załączniku graficznym nr 3. 
Wprowadzane zmiany koncentrowały się głównie w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej 
powodując wzmocnienie tej funkcji przy zachowaniu możliwie dużych obszarów zieleni urządzonej, 
parkowej i nieurządzonej izolującej, tereny mieszkaniowe od terenów produkcyjno - usługowych.  
 
Planowa jest dalsza rekultywacja terenów poprodukcyjnych w kierunku utworzenia terenów zieleni 
urządzonej pełniących, funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe z uwzględnieniem terenów cennych 
przyrodniczo, gdzie występują stanowiska roślin chronionych. 
 
W granicach projektu wyodrębniono korytarz przyrodniczy wielofunkcyjny (o specjalnym znaczeniu  
dla obszaru projektu), w granicach, którego utrzymano tereny zieleni a możliwość realizacji nowej 
zabudowy i dogęszczenia, istniejącej ograniczono wprowadzonymi wskaźnikami zabudowy  
oraz utrzymaniem dużych powierzchni biologicznie czynnych w terenach zabudowy. 
 
Po przeprowadzeniu analizy zasadności i stopnia wykorzystania wyznaczonych w obowiązującym 
planie terenów przeznaczonych pod różne sposoby zainwestowania, zrezygnowano z podtrzymywania 
planowanego zainwestowania (części obszaru o symbolu KL, KP, PU, KD, MN. MU) pozostawiając 
tereny zieleni naturalnej (0,38 ha) i zieleni urządzonej (2,3 ha) oraz parkowej (0.01ha). 
 

Zestawienie powierzchni terenów, na których zrezygnowano z zainwestowania: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powierzchnie nowo wyznaczonych terenów zabudowy i zainwestowania wg przeznaczenia: 
 
 

Przeznaczenie 
w obowiązującym planie 

Przeznaczenie  
w projekcie planu 

Powierzchnia w ha 

ZU MW 1,02 

ZU MU 1,08 

ZU PU 0,26 

ZU U 0,06 

RL MN 1.70 

RL KDD 0,02 

RL KDW 0,06 

ZU MN 0,59 

Przeznaczenie 
w obowiązującym planie 

Przeznaczenie  
w projekcie planu 

Powierzchnia 
w ha 

KL ZN 0,15 

KP ZU 0,34 

PU ZU 1,27 

KL ZU 0,44 

UP ZN 0,11 

KD ZU 0,11 

KD ZP 0,01 

MN ZU 0,08 

MN ZN 0,03 

MU ZN 0,09 

Suma  2,63 
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ZU US 0,22 

ZU KP 0,15 

ZU IE 0,01 

ZU KDL 0,08 

ZU KDD 0,25 

ZU KDW 0,03 

ZU KDP 0,19 

ZU KK 0,09 

SUMA - 5,81 

 
 
Lokalizację terenów przeznaczonych do zainwestowania, które zostały dodane w analizowanym 
projekcie. zawiera załącznik graficzny do prognozy nr 2. 
 
Na niemal jednej czwartej powierzchni terenu analizowanego obszaru, tj. 24,3% powierzchni, 
utrzymano przyrodnicze formy użytkowania (ok. 35,5 ha). W projekcie wyznaczono 26 ha terenów 
zieleni urządzonej. Utrzymano tereny zieleni parkowej, włączono do niej przylegający teren leśny, 
uzyskując obszar o powierzchni ok. 3 ha. Zachowano również niewielkie tereny zieleni naturalnej  
o łącznej powierzchni około 6 ha. 

 
Powierzchnia terenów zielonych wyznaczonych w granicach projektu planu: 

 

Przeznaczenie podstawowe Powierzchnia w ha 

ZU – tereny zieleni urządzonej 26,25 

ZN – tereny zieleni naturalnej 6,07 

ZP – tereny zieleni parkowej 3,16 

SUMA 35,48 

 
W granicach analizowanego projektu zrezygnowano z utrzymania terenów rolnych. W dwóch 
lokalizacjach w ich miejsce wyznaczono tereny zieleni urządzonej i naturalnej.  
 
Powierzchnie terenów objętych zmianami pozostających w użytkowaniu przyrodniczym: 
 

Przeznaczenie w 
obowiązującym 

planie 

Przeznaczenie w 
projekcie 

Powierzchnia 
w ha 

RL ZU 2.66 

RL ZN 2.28 

ZU  ZN 3.41 

ZU  ZP 1.06 

Suma  9,41 

 
Ograniczono, również zasięg terenu parkingu 1KP zwiększając powierzchnię przylegających terenów 
zieleni. Wszystkie wyznaczone w projekcie parkingi mają powierzchnię jednostkową poniżej 0,5 ha  
(nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko). 
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4. Opis środowiska terenu objętego ustaleniami planu w oparciu o Opracowanie 
ekofizjograficzne. 

 
4.1  Położenie, powierzchnia i ukształtowanie terenu 

Gmina Trzebinia położona jest w zachodniej części województwa małopolskiego,  
należy do powiatu chrzanowskiego. Miasto zajmuje powierzchnię 31,3 km

2
. 

Obszar „Górka” objęty, projektem planu ma powierzchnię 146 ha, stanowi jedno z 14 osiedli miasta.  
Zawarty jest pomiędzy ulicami: Lipcową, Grunwaldzką, Marszałka Piłsudskiego i Spokojną. 
 
Gmina Trzebinia zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno - geograficzne Kondrackiego (1998) 
położona jest w: 

 prowincji – Wyżyny Polskie 

 podprowincji - Wyżyna Śląsko-Krakowska, 

 makroregionach- Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko - Częstochowska 
 
Obszar „Górka” położony jest głównie w obrębie Garbu Ciężkowickiego (Wyżna Śląska), natomiast 
fragmenty północne w Kotlinie Biskupiego Dworu (Wyżna Śląska) oraz na Wyżynie Olkuskiej (Pagóry 
Myślachowickie - skraj Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej). 

Gmina Trzebinia graniczy od strony: 

 północnej – z gminami: Bukowno i Olkusz 

 wschodniej – z gminą Krzeszowice, 

 południowej – z gminą Alwernia, 

 zachodniej – gminami Chrzanów i Jaworzno. 
 

Dostępność komunikacyjną, miasta zapewnia droga krajowa A4, droga wojewódzka 791 oraz linia 
kolejowa nr 93. 

Na obecny kształt rzeźby miasta, wpłynęła działalność gospodarcza człowieka, głównie eksploatacja 
surowców mineralnych oraz procesy urbanizacyjne. 
 
Geomorfologicznie, powierzchnia gminy jest znacznie przekształcona antropogenicznie  
w wyniku prowadzonej eksploatacji złóż surowców. Obszar „Górka” objęty, planem miejscowym,  
ma zróżnicowane ukształtowanie, na które składają się niewielkie wzgórza oraz wyrobisko.  
Położony jest na wysokościach od ok. 340 m n.p.m. (krańce południowe – w rejonie skrzyżowania ulic: 
Lipcowej i Spokojnej) do ok. 367 m n.p.m. (w części centralnej w rejonie wyrobiska, na wschód  
od niego). Wysokość względna rozczłonkowanego wzgórza położonego pomiędzy ulicami: Słoneczną, 
Spokojną, Parkową wynosi ok. 20 m. Zaprzestanie odwadniania kopalń i ich zatapianie powoduje 
obecnie, zmiany bilansu wodnego: odbudowę poziomów wodonośnych, zmianę powierzchniowych 
warunków wodnych oraz przekształcenia poeksploatacyjne morfologii terenu na skutek  
jego osiadania. 
Cechą charakterystyczną omawianego terenu jest występowanie form morfologicznych 
(kamieniołomy, hałdy, wyrobiska) związanych bezpośrednio z realizowana w jego granicach 
działalnością wydobywczo-przetwórczą. 
 
4.2 Budowa geologiczna 

Obszar miasta, położony jest w obrębie alpejskiego Zapadliska Przedkarpackiego,  
we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (zapadlisko śląsko – krakowskie). 
Zachodnie zakończenie tektonicznego Rowu Krzeszowickiego dzieli obszar gminy na trzy 
zróżnicowane geologicznie części. Na północ od rowu występują głównie utwory karbonu, przykryte 
przez utwory permu, triasu i jury. Na południe od niego na znacznym obszarze utwory karbonu, 
przykryte są bezpośrednio przez utwory triasowe i jurajskie. W Rowie Krzeszowickim na podłożu 
paleozoicznym spoczywają osady miocenu. 
Fundament geologiczny, obszaru stanowią utwory najwyższego karbonu dolnego (wizenu górnego)  
i najniższego karbonu dolnego (namuru) występujące w postaci iłowców i mułowców, częściowo 
piaszczystych zwane, warstwami malinowickimi. Na nich zalegają utwory karbonu produktywnego 
(najwyższa część namuru i westfal): piaskowce, mułowce, iłowce z pokładami węgla kamiennego 
(szczegółowo rozpoznane podczas dokumentowania i eksploatacji złoża „Siersza”). 
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Utwory permskie występują w północno-wschodniej części obszaru gminy. To przede wszystkim 
grubootoczakowe (wapienie karbońskie), czerwone zlepieńce myślachowickie. Perm reprezentują 
także: wapienie oraz czerwonawo-szare tufy porfirowe, dacytowe – tzw. tufy filipowickie. 
Utwory triasu to: dolnotriasowe, słabozwięzłe piaskowce i mułowce, o miąższości do 25 m  
oraz dolomity i margle dolomityczne najwyższego pstrego piaskowca - retu o miąższości do około  
30 m. Na nich zalegają utwory wapienia muszlowego (trias środkowy), o miąższości 100-150 m. 
Kolejno na nich górnotriasowe (kajper) zielonoszare i czerwonawe iłowce, lokalnie  
z przewarstwieniami piaskowców, a także dolomitów i wapieni dolomitycznych. 
W spągu utworów jurajskich, w południowej części gminy miejscami pojawiają się w sposób nieciągły, 
iły dolnojurajskie. Nad nimi lub bezpośrednio na utworach triasowych zalegają piaski średnio-  
i gruboziarniste, piaskowce wapnisto- żelaziste oraz wapienie piaszczyste z oolitami żelazistymi jury 
środkowej (miąższość do 15 m). Powyżej zalegają margle i wapienie margliste najniższej jury górnej  
i gruby kompleks wapieni skalistych, płytowych i ławicowych, o miąższości do ponad 130 m.  
W Rowie Krzeszowickim zalegają utwory ilaste miocenu środkowego o miąższości do 120 m.  
Utwory czwartorzędowe tworzą nieciągłą pokrywę na całym obszarze gminy. To rumosze, gliny  
i piaski zwietrzelinowe (rezydualne), gliny zwałowe, piaski i żwiry wodnolodowcowe i rzeczne,  
piaski eoliczne, lessy, martwice wapienne a także piaski eoliczne. 
Utwory pochodzące z holocenu tj. mady, mułki, piaski, żwiry odkładane są w dolinach rzek i potoków. 
Występujące na terenie miasta surowce mineralne to:  

o węgiel kamienny,  

o rudy cynku i ołowiu,  

o dolomity, wapienie, zlepieńce,  

o iły ceramiki budowlanej, 

o złoża piasków. 

Obszar „Górka” objęty, planem miejscowym, położony jest w całości w obszarze złoża 
„Siersza”. Eksploatację złoża zakończono w 1999 roku. Obecnie trwa likwidacja kopalni poprzez  
jej zatopienie.  
W południowej części gminy Trzebinia znajduje się obszar perspektywiczny występowania węgla 
(złoże Siersza 2). 
Rudy cynku i ołowiu wydobywane były na terenie gminy do początku XX wieku.  
Eksploatowane były złoża dolnych części triasowych dolomitów kruszconośnych. Obecnie na terenie 
gminy nie ma żadnego udokumentowanego złoża rud cynku i ołowiu, ani obszaru i terenu górniczego. 
Dolomity występują w gminie Trzebinia w granicach udokumentowanego złoża „Bolęcin”.  
Ma ono powierzchnię 16,5 ha. Złoże jest eksploatowane odkrywkowo metodą strzałową. Wyznaczono 
dla niego obszar i teren górniczy Bolęcin I.  

 
Wapienie występują w granicach opracowania. Są to wapienie jurajskie w „Górce”. Wapienie 
wykorzystywano jako kruszywo drogowe, kamień budowlany, do produkcji wapna oraz dla przemysłu 
cementowego.  
Do produkcji cementu wykorzystywano wapienie i margle jurajskie eksploatowane na dużą skalę  
ze złoża „Górka” w Trzebini. Kamieniołom zlokalizowany jest w centralnej części płata górnojurajskich 
wapieni, w strefie uskokowej Trzebinia – Będzin.  
W kamieniołomie Górka do 1973r. wydobywano wapienie i margle służące jako surowiec do produkcji 
cementu. W latach 1960 - 1984 kamieniołom wykorzystywano również jako zwałowisko odpadów 
stałych po produkcji, w tym przedsiębiorstwie, tlenku glinu. Odpady (ok. 600 tys. m

3
)
 
zostały zalane 

wodami z podziemnych źródeł. W wyniku zalania odpadów powstały odcieki charakteryzujące  
się wysoką alkalicznością (pH od 11,5 do 13,4), silnym zmineralizowaniem głównie przez jony 
węglanu sodu, wysoką zawartością substancji organicznych i niektórych metali (m.in. Al, As, Cr, Mo  
i V). Obecnie trwają prace związane z rekultywacją tego terenu. 
 
Iły ceramiki budowlanej występują wśród utworów mioceńskich w Rowie Krzeszowickim (poza 
obszarem opracowania). Złoże „Bolęcin I” o pow. 3,15 ha, jest nieeksploatowane od lat 90-tych. 
Piaski są surowcem powszechnie występującym na terenie gminy. W granicach gminy występują: 

 złoże Siersza – Czyżówka (wyeksploatowane), 

 złoże Siersza – Misiury (pow. 520 ha, zasoby bilansowe 62 894,338 tys. m
3
, eksploatowane)., 

 złoże „Pustynia Błędowska – obszar pozostały” (na obszarze gminy 3 825 tys.m
3
, złoże jest 

niezagospodarowane).  
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Wcześniej eksploatację prowadzono w pobliżu zalewu Kozi Bród i w Czyżówce. Tereny 
poeksploatacyjne zostały zalesione. Piaski w Rowie Krzeszowickim były dokumentowane w granicach 
złóż „Bolęcin I” i „Górka (Trzebinia-Siersza)” jako surowiec schudzający. 

W gminie Trzebinia występują tereny, w których możliwe jest wystąpienie ujemnych wpływów, 
dokonanej w przeszłości, eksploatacji górniczej. Prawdopodobieństwo wystąpienia 
w przyszłości, deformacji terenu wskazano w Opracowaniu ekofizjograficznym. Tereny występowania 
niekorzystnych zjawisk zostały określone na podstawie „Inwentaryzacji starych wyrobisk porudnych, 
Etap I – rejon: Stara Góra – Podbuczyna”, „Inwentaryzacji starych wyrobisk porudnych, Etap II – rejon: 
Trzebinia – Wodna, Trzebinia – Trzebionka – Swyty – Trzebionka”. Ich zasięg uwidoczniono  
w załączniku graficznym do prognozy nr 1. W terenach przeznaczonych pod zainwestowanie  
w rejonach udokumentowanych wyrobisk porudnych, należy wykonać przebadanie górotworu 
metodami geofizycznymi dla uzyskania pewności o braku możliwości wystąpienia pustek  
lub ich potwierdzenia (niezbędne będzie uzdatnienie wyrobisk). Ze względu na zagrożenia ze strony 
zjawisk krasowych, roboty budowlane powinny być poprzedzone badaniami geologiczno - 
inżynierskimi umożliwiającymi dokładne rozeznanie geologiczne.  
 
W obszarze Górka objętym projektem planu nie występują tereny zagrożone występowaniem ruchów 
masowych oraz zjawisk osuwiskowych. 
 
4.3 Warunki hydrogeologiczne 

Na terenie „Górki” w Trzebini poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędowych, 
jurajskich, triasowych i karbońskich.  

 
Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzą piaski wodonośne i żwiry wodnolodowcowe oraz aluwialne 
zasilane bezpośrednio przez wody opadowe oraz wody infiltracyjne z cieków powierzchniowych, 
pozostając z nimi w ścisłym związku. 
Jurajskie piętro wodonośne tworzą wapienie jury górnej i środkowej. Występują w nich dwa poziomy 
wodonośne: pierwszy o charakterze szczelinowym (związany z górnojurajskimi wapieniami skalistymi, 
płytowymi, marglistymi), drugi - związany z wapieniami piaszczystymi, piaskowcami i żwirowcami jury 
środkowej). 
Triasowe piętro wodonośne tworzą dwa poziomy wodonośne: 

1) w dolomitach i wapieniach triasu muszlowego stanowiący główny zbiornik wód podziemnych, 
szczelino – krasowy, 

2) szczelinowo - porowy, związany jest z cienkimi warstwami wapieni marglistych 
i dolomitów, utworami piaszczysto-żwirowymi i piaskowcami pstrego piaskowca. 

Karbońskie piętro wodonośne należy do typu warstwowo - szczelinowego związane jest 
 z piaskowcami warstw libiąskich, łaziskich, orzeskich, rudzkich i brzeżnych. Zasilanie odbywa  
się na wychodniach piaskowców, przykrytych dobrze przepuszczalnymi osadami czwartorzędowymi 
oraz poprzez utwory jury, triasu i permu oraz poprzez sieć spękań tektonicznych wodami dalekiego 
zasięgu. Warstwą wodonośną w warstwach brzeżnych są piaskowce drobnoziarniste.  

Obszar „Górki” leży w granicach następujących jednolitych części wód podziemnych (JCWP): 

 JCWPd nr 147 obejmuje większość, obszaru (należy do rejonu wodnego Górnej Wisły, wody 
podziemne są zasilane głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, ma ogólną ocenę 
– dobrą, stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry, jest zagrożona niespełnieniem celów 
środowiskowych).  

 JCWPd nr 130 obejmuje fragment północny obszaru (należy do rejonu wodnego Małej Wisły, 

wody podziemne są zasilane głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, tworzy  
ją pięć poziomów wodonośnych, ogólna ocena wód – słaba, stan ilościowy – słaby, stan 
chemiczny – dobry, jest zagrożona niespełnieniem celów środowiskowych).  

Gmina Trzebinia znajduje się w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 
1) GZWP Chrzanów nr 452 obejmującego swym zasięgiem południową część obszaru Górka, 

jest to zbiornik triasowy, szczelinowo – porowy o piętrze wodonośnym występującym  

w utworach węglanowych, jego powierzchnia całkowita wynosi 310 km
2
, głębokość ujęć sięga 

150 m, zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 105 tys.m
3
/24h; 

2) GZWP Olkusz-Zawiercie nr 454 (położony jest poza obszarem projektu) jest zbiornikiem 

szczelinowo - krasowym, związanym z piętrem wodonośnym triasu, o powierzchni całkowitej 
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732 km
2
, głębokości ujęć - 100 m, zasobach dyspozycyjnych zbiornika, wynoszących 

 391 tys.m
3
/24h; 

oraz w granicach UPWP Mikołów – Sosnowiec, który stanowi czwartorzędowy zbiornik o charakterze 

szczelinowo - porowym. 

 

Analizowany obszar częściowo położony jest w granicach GZWP Chrzanów nr 452 oraz głównego 

użytkowego poziomu wodonośnego wieku triasowego. Granicę ich zasięgów uwidoczniono w zał. graf. 

nr 1. 

4.4 Hydrografia 

Obszar gminy Trzebinia, położony jest w obrębie dorzecza Wisły, w części należącej  
do dwóch regionów wodnych: Małej Wisły (RZGW Gliwice) w części północnej i Górnej Wisły  
(RZGW Kraków) w części południowej.  
Obszar „Górka”, objęty, planem miejscowym należy do zlewni: Koziego Brodu w zlewni Białej 
Przemszy (część północna) oraz Ropy, dopływu Chechła (część południowa).  
Jedyny ciek wodny (bez nazwy) w obszarze „Górka” ma przebieg południkowy i zlokalizowany  
jest w rejonie ul. Parkowej.  
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakłada obowiązek 
uwzględnienia w projekcie studium granic obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.  
Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, granice i sposoby zagospodarowania obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią, określane są w planie miejscowym.  
Zgodnie z art. 169 dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej 
ocenie ryzyka powodziowego sporządza się mapy zagrożenia powodziowego. Dla Trzebini  
ww. materiały nie zostały na chwilę obecną sporządzone. 
W granicach obszaru projektu planu nie występują tereny zagrożone zalewaniem wodami 
powodziowymi oraz tereny podmokłe. 
 
 
4.5 Warunki przyrodnicze, gleby 
 

Struktura użytkowania gruntów w gminie i mieście Trzebinia uwidacznia dominację wśród użytków 
terenów rolnych i leśnych i tak: 

o lasy i grunty leśne stanowią ok. 52 % powierzchni terenu gminy (w mieście – ok. 35%), 

o użytki rolne stanowią ok. 37 % powierzchni terenu gminy (w mieście ok. 30%), 

o grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią ok. 9 % powierzchni terenu gminy (w mieście ok. 

30%), 

o wody stanowią ok. 1% powierzchni terenu, 

o nieużytki stanowią ok. 1% powierzchni terenu gminy (w mieście ok. 5%). 

Szata roślinna gminy Trzebinia należy do krainy botanicznej Wyżyny Śląskiej, okręgu wschodniego. 
Lasy mają dość duży udział w powierzchni gminy Trzebinia. Lesistość gminy wynosi aż 43%.  
Na terenie gminy występują następujące zbiorowiska leśne: bór świeży (Vaccinio myrtilli-Pinetum), 
zajmujący największą powierzchnię na obszarze gminy, bór mieszany (Querco roboris-Pinetum),  
bór wilgotny (Molinio-Pinetum), bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum), bór suchy (Cladonio-
Pinetum), ols (Carici elongatae-Alnetum), łęg olszowy (Circaeo-Alnetum), grąd (Tilio-Carpinetum), 
ciepłolubna buczyna storczykowa (zw. Cephalanthero-Fagion), kwaśna buczyna niżowa (Luzulo 
pilosae-Fagetum).  
 
W obszarze „Górka” nie występują lasy, tylko niewielkie powierzchnie leśne, które przylegają  
i uzupełniają obszar zieleni parkowej. 
 
Na terenie gminy Trzebinia stwierdzono łącznie 81 gatunków roślin i grzybów objętych, ochroną 
gatunkową. 
Wykonano „Inwentaryzację roślin i grzybów objętych, ochroną na terenie gminy Trzebinia” (Chrzanów, 
2013), służącą, rozpoznaniu i wyznaczeniu terenów cennych przyrodniczo. Inwentaryzację  
tą zaktualizowano dla terenu zrekultywowanego, obejmującego Kamieniołom Górka w 2021r.  

 

Analizowany teren charakteryzuje się niską bioróżnorodnością. Na zieleń składają się głównie 
samorzutne i samoistne zadrzewienia i zakrzewienia (sukcesja naturalna), zbiorowiska ruderalne 
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(różne gatunki wysokich bylin i traw, często niewielkich krzewów i nalotu drzew) a także zieleń 
urządzona w formie przydomowych ogrodów.  
Świat zwierzęcy reprezentują głównie bezkręgowce, płazy i gady oraz ptaki, nieliczne gatunki ssaków.  

W obszarze Górka występują następujące typy gleb: 

 gleby bielicowe gliniaste (w północnej części), wytworzone na wodnolodowcowych piaskach 
luźnych i słabo gliniastych, stanowią najsłabsze użytki (V i VI klasa bonitacyjna), 

 gleby brunatne gliniaste wytworzone z piasków (część południowa), są to najbardziej 
urodzajne gleby w gminie (II do IV klasa bonitacyjna), 

 rędziny (niewielkie fragmenty w obrębie gleb brunatnych (część SE i SW obszaru) 

wytworzone na skałach węglanowych gleby dość dobre (V i VI klasa bonitacyjna). 

4.6 Warunki klimatyczne 

Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo - klimatyczne R. Gumińskiego (1948r.) 
obszar gminy mieści się w XV dzielnicy częstochowsko-kieleckiej, w której okres wegetacyjny trwa 
210-220 dni, a dni z przymrozkiem jest średnio w roku od 112 do 130. 
 
Według regionalizacji klimatycznej E. Romera gmina Trzebinia zlokalizowana jest w zasięgu dwóch 
regionów klimatycznych, tj.:  

o w krainie regionu wyżyn środkowych (D1) o dominujących cechach klimatu kontynentalnego, 

gdzie średnie temperatury powietrza są wysokie, często występują ulewy. 

o w krainie podgórskich nizin i dolin (E7), gdzie klimat jest dość łagodny, opady korzystnie 

rozłożone dla rolnictwa, a okres wegetacyjny najdłuższy w Polsce. 

Parametry charakteryzujące warunki klimatyczne gminy w oparciu o dane ze stacji IMGW  
w Katowicach i Krakowie: 

 średnia temperatura roku   8,7 - 8,8
°
C 

 średnia roczna suma opadów  ok.745 mm  

 średnia temperatura lipca  19,8 – 20,4
°
C 

 średnia temperatura stycznia  -1,8 – - 2,2
°
C 

 średnie prędkości wiatrów  niewielkie 

 częste występowanie okresów bezwietrznych 21,6% dni   

 przeważające kierunki wiatrów   wschodnie 34,8% 

 długość zalegania pokrywy śnieżnej 75 dni/rok 
 
Opady dominują w półroczu letnim, maksymalne sumy opadów występują w lipcu a minimalne –  
w lutym.  
 
4.7 Obszary i obiekty przyrodnicze podlegające ochronie, powiazania przyrodnicze 

Do zasobów przyrodniczych podlegających, ochronie i występujących w gminie Trzebinia  
(poza obszarem analizowanego projektu planu) należą: 

 

 rezerwat przyrody „Ostra Góra” (ustanowiony w celu ochrony buczyny karpackiej, 
zlokalizowany na triasowym, zalesionym wzgórzu Ostra Góra),  

 Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie (jego otulina oddalona jest o ok. 680 m na wschód  
od obszaru Górka),  

 Tenczyński Park Krajobrazowy (położony jest w odległości ok. 2,3 km na południe  
od obszaru „Górka”), 

 użytek ekologiczny „Podbuczyna” (położony jest w odległości ok. 1,1 km na N-W  
od obszaru „Górka”, ochroną objęty został stutrzydziestoletni starodrzew bukowy porastający 
jedno ze wzgórz należących do Pagórów Jaworznickich), 

 pomnik przyrody nieożywionej (triasowa skałka wapienna im. prof. S. Siedleckiego 
położona ok. 1 km na południowy - zachód od centrum sołectwa Bolęcin),  

 pomniki przyrody ożywionej (gmina Trzebinia posiada 26 pomników przyrody są to drzewa  
i krzewy). 

 
Teren „Górka” nie jest objęty żądną z form ochrony przyrody i krajobrazu.  
Jest to teren typowo antropogeniczny. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się przemysłowe 
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tereny Rafinerii Trzebinia. Teren Górka położony jest w odległości od kilku do kilkunastu kilometrów  
od granic wymienionych form ochrony przyrody (zał. graf. nr 4). 
 
W analizowanym terenie ochroną w postaci ustanowienia pomnika przyrody objęto  
lipę drobnolistną (Tilia cordata), o obwodzie pnia 420 cm, wysokości 19 m.  
Pomnikowa lipa rośnie w parku przy ulicy Dworskiej. Objęta została ochroną na podstawie Uchwały  
Nr XXVII/389/IV/2004 Rady Miasta Trzebinia z dnia 22 października 2004r. w sprawie uznania 
wymienionych drzew rosnących na terenie Gminy Trzebinia za pomniki przyrody i objęcia ich ochroną 
prawną. 
 
W ramach „Inwentaryzacji roślin i grzybów objętych, ochroną na terenie gminy Trzebinia” (Chrzanów, 
2013) wyznaczono obszar chroniony – „Kamieniołom Górka”. Dla obszaru „Kamieniołomu Górka”, 
który został poddany rekultywacji, wykonano aktualizację wymienionego opracowania w 2021 r.  
W zaktualizowanym opracowaniu wyznaczono nowy zasięg terenu cennego przyrodniczo.  
Obszar (w zaktualizowanych granicach) znajduje się przy południowej granicy, objętego analizą 
terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków dawnych Zakładów Surowców Ogniotrwałych 
„Górka” S. A. Powierzchnia obszaru po rekultywacji wynosi 10,5 ha (położenie uwidoczniono w zał. 
graf. nr 1). 
Po zakończeniu rekultywacji w roku 2014, rozpoczęto proces renaturalizacji obiektu i jego najbliższego 
otoczenia, obejmującego kamieniołom, jego wewnętrzne zwałowisko oraz przylegające tereny łąk 
wraz z refugium chronionych gatunków roślin. W latach 2016 - 2020, w trakcie wykonywania nadzoru 
przyrodniczego prowadzono obserwacje szaty roślinnej występującej na terenie zrekultywowanego 
kamieniołomu i w jego najbliższym otoczeniu. Obserwowano również bytującą na terenie 
kamieniołomu faunę.  
Aktualnie teren kamieniołomu objęty procesem renaturalizacji stanowią zarówno wartościowe płaty 
roślinności zakwalifikowane jako teren przyrodniczo cenny oraz nowopowstałe zbiorowiska 
obejmujące zwałowisko wewnętrzne i jego skarpy. W ramach renaturalizowanego obszaru wyróżniono 
obszar cenny przyrodniczo, dla którego sporządzono aktualizację szaty roślinnej 
Wskazany teren przyrodniczo cenny porastają chronione gatunki roślin, w tym rzadkie gatunki 
storczyków i charakterystyczne dla zbiorowisk Festuco – Brometea taksony. W otoczeniu 
kamieniołomu, od strony południowej występuje mozaika wilgotnych i podmokłych siedlisk  
oraz kseroterm porastających, pagórki i skarpy. Obszar ten został zakwalifikowany jako południowe 
refugium, z którego będą rozprzestrzeniać się cenne gatunki roślin na teren zwałowiska 
wewnętrznego. 
Lista zaktualizowanych gatunków roślin objętych ochroną ścisłą i częściową występujących  
w obszarze cennym przyrodniczo obejmuje następujące gatunki: buławik wielkokwiatowy, gółka 
długoostrogowa, kruszczyk błotny, kruszczyk siny, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk 
szerokolistny, zaraza czerwona, gruszyczka okrągłolistna, gruszyczka orzęsiona, centuria nadobna, 
wilżyna ciernista, dziewięćsił bezłodygowy. 
Zgodnie z wnioskami wynikającymi z prowadzonego nadzoru przyrodniczego całość obszaru 
renaturalizowanego należy utrzymywać zgodnie z dotychczasowym sposobem zagospodarowania. 
 
W przypadku Trzebini korytarzami ekologicznymi są głównie: tereny leśne oraz rzeki i pozostałe cieki 
wodne wraz z nielicznymi zbiornikami wodnymi. Występują one głównie w części zachodniej gminy. 
Obszar Górka nie posiada charakterystycznych powiązań ekologicznych. Powiązania 
ekologiczne zapewniają jedynie, tereny zieleni nieurządzonej (z rozproszoną zabudową) w części 
wschodniej analizowanego obszaru, łączące się z terenami zadrzewień poza planem (zał. graf. nr 4). 
 
Na terenie gminy nie występują struktury ekologiczne i powiązania przyrodnicze o znaczeniu 
europejskim, takie jak: ostoje ptaków o znaczeniu europejskim (IBA), których najbliższe siedlisko 
znajduje się 20 km na południe, od obszaru objętego analizą oraz ostoje Corine. 
Obszar gminy Trzebinia nie stanowi żadnej ze struktur ekologicznych, jak biocentra, wyspy i korytarze 
ekologiczne wyznaczonych w opracowaniu Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce  
(pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego). Lokalizacja obszarów 
przyrodniczych oraz chronionych – zał. nr 4. 
 
4.8 Obszary i obiekty kulturowe podlegające ochronie 

 Na terenie gminy Trzebinia znajdują się obiekty i zespoły obiektów, wpisane do rejestru 
zabytków są to:  

1) Młoszowa – zespół pałacowo – parkowy, A-45 z 15.11.1968 (Kat) [A-928/M], 
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2) Płoki – budynek dawnej huty żelaza, A-1377/88 z 25.10.1988 (Kat) [A-973/M], 
3) Trzebinia – Siersza – kaplica, ul. Chrzanowska, obok ul. Grunwaldzkiej, st. rej. nr 739  

z 28.11.1961 [A-1197/M], 
4) Trzebinia – zespół dworski Zieleniewskich: dwór, park, mur ogrodzeniowy, ul. Piłsudskiego,  

A-301 z 11.10.1971(Kat) oraz A/1593/95 z 30.09.1996 [A-1081/M], 
5) Trzebinia - dom ul. Narutowicza 13, A-1469-92 z 30.06.1992 (Kat) [A-1082/M], 
6) Trzebinia – willa NOT, ul. Grunwaldzka 29, A-70/M z dnia 03.08.2007r., 
7) Trzebinia – cmentarz żydowski - A-1297/M z dnia 10.05.2012. 

W obrębie planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz dobra kultury współczesnej. 

W gminnej ewidencji zabytków znajduje się 88 obiektów oraz 14 krzyży i kapliczek.  
Wśród obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajduje się jeden obiekt położony  
w granicach analizowanego projektu.  Jest to dom położony przy ul. Lipcowej. 
 
Na terenie gminy zinwentaryzowano 58 stanowisk archeologicznych.  
W obszarze opracowania znajduje się jedno z nich – położone przy ul. Spokojnej.  
 

W obszarze Górka zinwentaryzowano krzyże przydrożne: 
1) przy ul. Grunwaldzkiej (skrzyżowanie z ul. Miłą) – krzyż metalowy, 
2) przy ul. Spokojnej (skrzyżowanie z ul. Dworską) – krzyż kamienny w obrębie posesji, 
3) przy ul. Spokojnej – krzyż metalowy w obrębie posesji. 

5. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu 
 
Zagospodarowanie analizowanego obszaru „Górka” realizowane było w oparciu o Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenu Górka w Trzebini przyjęty, uchwałą  
Nr XLIX/571/III/2002 r. Rady Miasta Trzebini z dnia 27.09.2002 r.  
Do wymienionego planu w latach późniejszych wprowadzono dwie zmiany obejmujące odpowiednio:  

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 555/94, 555/95, 555/96 
oraz części działki 555/111 przyjęty, uchwałą Nr XXIX/310/V/2008 Rady Miasta Trzebini  
z dnia 30.12.2008 r.; 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Miłej przyjęty, 
uchwałą Nr XXXVII/404/VI/2013 Rady Miasta Trzebini z dnia 21.06.2013 r.   

Projektem planu objęto tereny zagospodarowane, w których główną funkcję użytkowania stanowią 
tereny przemysłowe, usługowe z towarzyszącą zabudową mieszkaniową położoną w części 
wschodniej i centralnej, obszaru w rejonie ulic: gen. Zawadzkiego – Parkowa - Tęczowa - Słoneczna 
oraz w bardziej ekstensywnej formie w rejonie ulic: Skalnej – Owocowej, a także wzdłuż 
ul. Grunwaldzkiej. Pomiędzy nimi (z uwagi na ukształtowanie terenu) zlokalizowana jest zieleń 
nieurządzona. 
W części północno-zachodniej położony jest teren przemysłowy – dawnych Zakładów Surowców 
Ogniotrwałych „Górka”, z towarzyszącą mu zabudową wielorodzinną w postaci 4 kondygnacyjnych 
bloków. Na południe od niego znajduje się wyrobisko, stanowiące obecnie, zbiornik retencyjny. Dawne 
zakłady ZSO - to obecnie, Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” - tereny typowo przemysłowe,  
w większości zabudowane funkcjonującymi obiektami przemysłowymi. Cała strefa zajmuje 
powierzchnię około 26 ha. Powstała tam nowa droga i rozbudowywana jest infrastruktura techniczna.  
W rejonie ul. Miłej znajduje się dawne (nieczynne) składowisko odpadów poprodukcyjnych  
ZSO „GÓRKA”. Jest to teren poddany rekultywacji, zrekultywowany został zbiornik odpadów 
niebezpiecznych i szkodliwych. Możliwość ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych 
gminy Trzebinia wpływa na potencjał rozwoju gospodarczego. 
Analizowany obszar położony jest częściowo w granicach: głównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP Chrzanów nr 452 oraz w granicach złoża węgla kamiennego „Siersza”, którego eksploatację  
w granicach opracowania zakończono.  
W obszarze objętym planem nie występują: tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych  
i zagrożone, zalaniem wodami powodziowymi. 
Zaopatrzeniem w wodę oraz gospodarką ściekową zajmuje się Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Z sieci wodociągowej w gminie korzysta 100% 
mieszkańców (dane GUS). Z sieci kanalizacyjnej korzysta 73,6% ogółu ludności w gminie, z czego  
na obszarze miasta 96,9%. Ścieki odprowadzane są siecią kanalizacyjną do Grupowej Oczyszczalni 
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Ścieków (GOŚ) zlokalizowanej w południowej części Chrzanowa. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. 
Sieć kanalizacji deszczowej funkcjonuje głównie na terenie miasta, na terenie gminy odprowadzanie 
wód opadowych wykonane zostało głównie wzdłuż głównych ulic, dróg krajowych oraz wojewódzkich. 
Na terenie gminy Trzebinia występuje infrastruktura techniczna związana z zaopatrzeniem gminy  
w gaz, ciepło sieciowe i energię elektryczną. 
Dominującym paliwem stosowanym na terenie gminy Trzebinia na cele ogrzewania jest węgiel 
kamienny. Również system ciepłowniczy oparty jest na źródłach, w których podstawowym paliwem 
jest węgiel kamienny. 
Odpady komunalne odbierane od mieszkańców i podmiotów gospodarczych deponowane  
są na składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym w Chrzanowie - Balinie. 
Inwestycje, w granicach terenu objętego analizą, dla których wydano decyzje o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  
i sporządzone zostały raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko to: 
1. Rekultywacja zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini 

(grudzień 2009). 
2. Przetwarzanie odpadów w istniejącym Zakładzie odlewniczym anod galwanicznych i protektorów 

ochronnych w Spółce Prosz-Met w Trzebini” realizowanego na działce nr 94/282, jednostka 
ewidencyjna Trzebinia – miasto, przy ulicy Lipcowej 56H w Trzebini (sierpień 2018 r.) 
 

6. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska, jego odporności i zdolności do regeneracji. 

 
Obszary objęte analizowanym projektem stanowiące, przedmiot opracowania zaliczane  

są do grupy krajobrazów kulturowych. Występują tu tereny ukształtowane i użytkowane przez 
człowieka. Ich równowaga utrzymywana jest dzięki celowym zabiegom. Jakość środowiska 
uzależniona jest od poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, stanu czystości wód 
podziemnych i powierzchniowych, klimatu akustycznego.  
Źródłami zanieczyszczeń powietrza są: emisje przemysłowe (Południowy Koncern Energetyczny S.A 
Elektrownia Siersza w Trzebini), komunikacyjne oraz niskie emitory związane z paleniskami 
domowymi.  
 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział 
Monitoringu w Krakowie opublikował Raport 2020 – Stan środowiska w województwie małopolskim.  
W publikacji tej przedstawiono analizę problemów identyfikowanych na podstawie badań  
i ocen realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na poziomie wojewódzkim. 
Wykorzystano w nim wyniki badań monitoringowych z lat 2016 – 2018. 
Na podstawie pomiarów i w oparciu o dostępne wyniki modelowania rozprzestrzeniana 
zanieczyszczeń na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska została opracowana  
„Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 roku” (przez WIOŚ w Krakowie)  
dla następujących substancji: SO2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu zawieszonego PM 10, zawartości  
Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle zawieszonym PM 10 oraz dla pyłu PM 2,5. 
 
Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 roku jest klasyfikacja 
stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin wykonana dla: aglomeracji 
krakowskiej, miasta Tarnów oraz strefy małopolskiej, do której zaliczane jest miasto Trzebinia. 
Obszar zachodniej małopolski, w tym powiat chrzanowski, stanowi najbardziej obciążoną cześć 
regionu, w której to zlokalizowana jest znaczna ilość podmiotów przemysłowych, oddziałujących  
na środowisko w stopniu znaczącym. 
Udział aglomeracji Krakowskiej, miasta Tarnowa oraz powiatów chrzanowskiego i oświęcimskiego  
w emisji gazów w województwie stanowi w sumie 84%. 
Pod względem emisji pyłów największy udział w województwie mają dwa największe miasta – Kraków 
i Tarnów oraz powiat chrzanowski. Łączna suma wyemitowanych pyłów pochodzących ze źródeł 
punktowych na ich terenie wynosi 71%. Na terenie miasta Trzebinia zlokalizowane jest jedno 
stanowisko pomiarowe na Osiedlu ZWM (kod: MpTrzebOsZWM). 
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Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego: 

 

Strefa 

małopolska 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 

PM10 

PM 2,5 Pb benzen CO B(a)P As Cd Ni SO2, NOX O3 

ROK 2016 A A C A A A C A A A A D2 

ROK 2017 A A C A A A C A A A A A 

ROK 2018 A A C A A A C A A A A A 

Źródło: Raport o stanie środowiska WIOŚ – KRAKÓW. 

 
Badania jakości powietrza prowadzone były zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020” w 27 stacjach pomiarowych. 

 
Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza w województwie małopolskim w 2018 roku jest klasyfikacja 
stref wykonana dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin. W odniesieniu do kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony zdrowia, stwierdzone zostały ponadnormatywne stężenia substancji  
we wszystkich strefach w województwie 

 Aglomeracja Krakowska: NO2, pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10,  

pył zawieszony PM2,5;  

 miasto Tarnów: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony PM2,5;  

 strefa małopolska: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony 

PM2,5. 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza na terenie województwa małopolskiego,  
w kryteriach ochrony zdrowia dla strefy małopolskiej obejmującej gminę Trzebinia w 2018 r. 
uzyskano wyniki wskazujące na klasę C. W odniesieniu do kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
zdrowia stwierdzone zostały ponadnormatywne stężenia następujących substancji: pył zawieszony 
PM10, benzo(a)piren w pyle PM10, pył zawieszony PM2,5. Pozostałe wartości zanieczyszczeń 
utrzymywały się w klasie A, co oznacza konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym  
lub lepszym poziomie. Dla klasy C niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza dla pyłu 
zawieszonego.  
Częstość przekraczania normy dobowej dla pyłu zawieszonego PM10 zmalała w ostatnich 2 latach  
w porównaniu z okresem poprzednim. 
Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony roślin, obowiązującą jedynie dla strefy małopolskiej,  
nie stwierdzono ponadnormatywnych stężeń SO2, NOx i O3, co pozwoliło na ustalenie klasy A. 
Stężenia ozonu przekroczyły natomiast poziom celu długoterminowego dla kryterium ochrony zdrowia 
i ochrony roślin. Obszar przekroczeń poziomu długoterminowego ozonu, dla kryterium ochrony 
zdrowia obejmuje wszystkie strefy.  
Stężenia pozostałych metali ciężkich: arsenu, kadmu i niklu), zawartych w pyle PM10 nie przekraczały 
poziomów docelowych określonych dla tych substancji i w wyniku rocznej oceny jakości powietrza  
za 2018 rok cały obszar województwa został także zakwalifikowany do klasy A. 
 
W celu poprawy jakości powietrza, tj. osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu 
oraz pułapu stężenia ekspozycji realizowana jest w obszarze Małopolski uchwała antysmogowa.  
Przyjęta w dniu 1 lipca 2017 roku przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwała antysmogowa 
zakazuje eksploatacji nowych kotłów i kominków niespełniających wymagań ekoprojektu, stosowania 
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%.  
Gmina Trzebinia posiada zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyjęty, Uchwałą  
Nr XXXI/404/VII/2017 Rady Miasta Trzebini z 31 marca 2017 r. i Program Ograniczenia Niskiej Emisji 
dla Gminy Trzebinia, przyjęty Uchwałą nr XVI/190/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z 29 stycznia 2016 r. 
Wyznaczone w Planie cele to: ograniczenie zużycia energii finalnej, redukcja emisji CO2,  
wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
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W ramach monitoringu prowadzone są systematyczne badania składu fizyczno-chemicznego 
opadów oraz obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych. Badania te dostarczają  
informacji o obciążeniu substancjami deponowanymi z powietrza, tj. związkami zakwaszającymi, 
biogennymi i metalami ciężkimi w obszary leśne, do gleb i wód powierzchniowych.  
Znaczenie mają „kwaśne deszcze”, czyli opady o wartości pH poniżej 5,6. 
W województwie małopolskim badania chemizmu opadów atmosferycznych prowadzone były  
w stacjach monitoringowych zlokalizowanych na terenie: stacji meteorologicznej w Nowym Sączu 
(ul. Pijarska) i Obserwatorium Wysokogórskiego na Kasprowym Wierchu. 
Roczny sumaryczny ładunek jednostkowy badanych substancji, zdeponowany na obszar 
województwa małopolskiego wyniósł 57,0 kg/ha i był wyższy niż średni dla obszaru Polski o 19,9%.  
W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost rocznego obciążenia o 4,8%, przy wyższej 
średniorocznej sumie wysokości opadów o 9,8 mm (o 1,08%). Maksymalne obciążenie 
powierzchniowe województwa małopolskiego na tle pozostałych województw w 2017 roku 
zarejestrowano dla następujących substancji: fosforu, potasu, magnezu i niklu. 
Wniesione wraz z opadami w 2017 roku ładunki, w porównaniu do średnich z lat 1999-2016, były 
mniejsze dla siarczanów o 18,0%, azotynów i azotanów o 2,7%, azotu amonowego o 11,8%, azotu 
ogólnego o 16,7%, sodu o 7,9%, cynku o 26,8%, miedzi o 24,0%, ołowiu o 47,1%, kadmu o 12,8%, 
niklu o 7,4%, chromu o 75,9% oraz wolnych jonów wodorowych o 48,0%, natomiast wystąpił wzrost 
depozycji fosforu ogólnego o 96,5%, potasu o 26,6%, wapnia o 9,3%, magnezu o 14,7%, natomiast 
ładunki chlorków pozostały na podobnym poziomie jak średnie wieloletnie. 
Zanieczyszczenia transportowane w atmosferze i wprowadzane wraz z mokrym opadem 
atmosferycznym na teren województwa małopolskiego stanowią znaczące źródło zanieczyszczeń 
obszarowych oddziaływujących na środowisko naturalne. Spośród badanych substancji, szczególnie 
ujemny wpływ, na stan środowiska, mogą mieć kwasotwórcze związki siarki i azotu, związki biogenne 
 i metale ciężkie. Opady o odczynie obniżonym („kwaśne deszcze”) stanowią znaczne zagrożenie 
zarówno dla środowiska wywołując negatywne zmiany w strukturze oraz funkcjonowaniu 
ekosystemów lądowych i wodnych, jak również dla infrastruktury technicznej (np. linie energetyczne). 
Związki biogenne (azotu i fosforu) wpływają na zmiany warunków troficznych gleb i wód. 
Metale ciężkie stanowią zagrożenie dla produkcji roślinnej i zlewni wodociągowych. Ocena 18-letnich 
badań chemizmu opadów i ich depozycji do podłoża, w okresie lat 1999-2017 wykazała, że roczna 
depozycja analizowanych substancji wraz z opadami na obszar województwa w 2017 roku w stosunku 
do średniej z lat 1999-2016 dla większości, składników była mniejsza, a całkowite roczne obciążenie 
powierzchniowe obszaru województwa ładunkiem badanych substancji było mniejsze od średniego  
z poprzednich lat badań o 7,7%, przy wyższej średniorocznej sumie wysokości opadów o 5,4%. 
 
W 2018 roku, zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 
małopolskiego na lata 2016-2020, realizowano zadanie pn. badania i ocena stanu rzek,  
w tym zbiornika zaporowego. Ogółem badaniami objęto 97 jcwp zlokalizowane w 3 regionach 
wodnych występujących na terenie województwa małopolskiego tj. Małej Wisły, Górnej Wisły i Czarnej 
Orawy. Ocenę przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 
2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2016, poz. 1187).  
Sposób klasyfikacji wskaźników hydromorfologicznych w wodach płynących w roku 2017 uległ istotnej 
zmianie w stosunku do lat poprzednich. Klasyfikację stanu chemicznego oparto o zweryfikowane 
wyniki badań substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających. Przyjmuje  
się, że jednolita część wód powierzchniowych jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli wartości 
średnioroczne (wyrażone jako średnia arytmetyczna z pomierzonych stężeń wskaźników)  
oraz stężenia maksymalne nie przekraczają dopuszczalnych wartości środowiskowych norm jakości 
(ang. EQS) odpowiednio średniorocznych i dopuszczalnych stężeń maksymalnych wskaźników, 
określonych w rozporządzeniu „klasyfikacyjnym”. 
Stan czystości wód płynących na terenie gminy Trzebinia nie jest zadowalający. Ponadnormatywne 
zanieczyszczenia związane są z wysokim stopniem uprzemysłowienia jak i oddziaływaniami 
antropogenicznymi. Na terenie samej gminy Trzebinia nie został zlokalizowany punkt pomiarowy 
monitoringu jakości wód powierzchniowych. 
 
W 2016 roku WIOŚ rozpoczął realizację monitoringu jakości wód podziemnych zaplanowanego  
w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa małopolskiego na lata 2016-2020”, 
zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Badania wód zostały zrealizowane 
w ramach czterech programów: monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, monitoringu obszarów 
chronionych oraz monitoringu badawczego. Zgodnie z cyklem wykonywania ocen stanu wód 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini. 

27 

 

podziemnych, w roku 2017 opublikowana została ocena stanu jednolitych części wód podziemnych, 
wykonana na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Państwową Służbę 
Hydrogeologiczną, na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego przeprowadzonego w roku 
2016. Dla województwa małopolskiego ocenę wykonano dla wszystkich 25 jednolitych części wód 
podziemnych (jcwpd). Słaby stan ilościowy stwierdzono w JCWPd 130, ze względu na niekorzystny 
bilans wody, jak i jest objęty wpływem rozległego obniżenia zwierciadła wód podziemnych  
w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a na ich obszarze występują liczne leje depresji.  
Stan JCWPd nr 147 określa się jako dobry. 
 
Głównymi źródłami uciążliwości w analizowanym obszarze są: hałas przemysłowy  
oraz komunikacyjny (drogowy, kolejowy). Hałas przemysłowy i związana z nim uciążliwość akustyczna 
spowodowana jest działalnością na terenie gminy zakładów przemysłowych reprezentujących takie 
sektory gospodarki jak: energetyka, petrochemia, budownictwo, transport oraz małe podmioty 
gospodarcze zajmujące się drobną wytwórczością. Hałas ten występuje w mniejszym stopniu  
niż hałas komunikacyjny, uciążliwość jego ma zasięg lokalny. Do zakładów mających największy 
wpływ na klimat akustyczny obszaru objętego opracowaniem jest zakład „GÓRKA CEMENT” 
Sp. z o.o. 
Hałas komunikacyjny, drogowy odczuwalny jest w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej DW-79 
(część wschodnia obszaru), drogi o dużym natężeniu ruchu oraz wzdłuż dróg powiatowych.  
Źródłem hałasu są również linie kolejowe. W analizowanym terenie zlokalizowana jest bocznica linii 
kolejowej, która nie jest źródłem zagrożenia hałasem w obszar opracowania. 
W obszarze objętym projektem zmiany planu nie były prowadzone badania akustyczne.  
 

Pole elektromagnetyczne (PEM) to pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne 
emitujące promieniowanie w zakresie częstotliwości 0 Hz - 300 GHz. Dopuszczalny poziom pól 
elektromagnetycznych w terenach mieszkaniowych wynosi 7 V/m. Na terenie gminy Trzebinia były 
prowadzone pomiary pola elektromagnetycznego w 2016r. Uzyskano wynik 0,17 V/m. Średnia wartość 
natężenia pola elektromagnetycznego dla obszarów w kategorii pozostałe miasta wyniósł 0,297 V/m. 
Pomimo wzrostu liczby uruchamianych nadajników na obszarze województwa małopolskiego  
nie obserwuje się znacznego wzrostu zmierzonych wartości pól elektromagnetycznych. 
 
Walory krajobrazowo – widokowe miasta i gminy Trzebina oraz obszaru opracowania należą  
do średnio atrakcyjnych. Są zakłócane przez szereg czynników związanych z lokalizacją i rozwojem 
przemysłu, powstałego na bazie istniejących zasobów środowiskowych.  
Negatywnymi elementami panoramy są wysokie zabudowania cementowni w „Górce” (Górka  
Cement Sp. z o.o.), a w sąsiedztwie obszaru - obiekty rafinerii z białymi kopułami infrastruktury.  
Obiekty te stanowią niekwestionowane dominanty krajobrazowe, budzące negatywny odbiór.  

 

7. Prognoza dalszych zmian w środowisku, wynikająca z projektowanego przeznaczenia 
terenów 

 
Ustalenia projektu planu spowodują zmiany w środowisku poprzez: 
 

 dalszy rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej powodującej wzrost powierzchni 
terenów zurbanizowanych,  

 rozwój działalności, która nie może mieć degradującego wpływu na środowisko oraz przyrost 
terenów mieszkaniowych, spowodują: wzrost emisji do atmosfery, zwiększenie ilości 
wytwarzanych odpadów i ścieków, zwiększone zapotrzebowanie na wodę i energię, 

 utrzymanie w terenie o symbolu 2 PU, 7 PU możliwości prowadzenia działalności mogącej 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, pod warunkiem, że uciążliwość oddziaływania  
tych przedsięwzięć nie wykroczy poza granice tych terenów, 

 dopuszczenie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonych 
symbolami: 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 7 PU, 6 U, 7 U pod warunkiem,  
że uciążliwość oddziaływania tych przedsięwzięć nie wykroczy poza granice tych terenów, 

 przyrost terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej na skutek rekultywacji obszarów 
składowania odpadów poprodukcyjnych (hałda ZSO „Górka”) oraz rezygnacji z terenów  
w użytkowaniu rolnym, 

 rekultywacje hałdy w terenie o symbolu 8 ZU, 
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 modernizację i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej mającą na celu ograniczenie 
zanieczyszczeń wód (kanalizacja) i powietrza (ciepłownictwo), 

 modernizację układu komunikacyjnego umożliwiającą wzrost płynności ruchu drogowego  
oraz większą dostępność terenów, zabezpieczenie miejsc parkingowych,  

 utrzymanie powierzchni oraz wprowadzenie terenów zieleni urządzonej, parkowej i izolacyjnej, 
wpływających na stan powietrza, mikroklimat oraz estetykę miasta. 

 

8. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko 
i długoterminowe na środowisko będące efektem realizacji rozwiązań planu. 

 

Konsekwencją realizacji założeń projektu planu, tj. lokalnych zmian przeznaczenia 
podstawowego terenu będą różnorodne sposoby oddziaływania na środowisko.  
Oddziaływanie to będzie uzależnione od rodzaju i intensywności wprowadzonego zainwestowania 
różnego od przyrodniczego. W przypadku analizowanego projektu największe znaczenie ma niewielka 
powierzchnia terenów, na których dopuszcza się nowe zainwestowanie tj.: łącznie na około 5,7 ha. 
Większość zmian obejmuje tereny przeznaczone pod zainwestowanie i w znaczącej części 
zainwestowane na mocy wcześniejszych opracowań planistycznych. Obszary zainwestowane  
to tereny przemysłowe, usługowe i towarzysząca im zabudowa mieszkaniowa. W granicach 
opracowania, zlokalizowana jest Strefa Aktywności Gospodarczej „Górka” o powierzchni około 26 ha.  
Nowa zabudowa realizowana będzie jako uzupełnienie istniejącej. Dotyczy to zarówno obiektów 
produkcyjnych, usługowych jak i mieszkaniowych. Nie jest planowana realizacja inwestycji na dużych 
powierzchniach terenu. Sama realizacja założeń planu, zamykająca się w określonym czasie, 
wynikającym z możliwości technologicznych, finansowych i potrzeb może powodować zwiększoną 
uciążliwość dla środowiska i mieszańców terenów przylegających również zainwestowanych. 
Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nowo wyznaczonych 
terenach zabudowy mieszkaniowej, usługowej będzie powodować przekształcenia powierzchni ziemi. 
Związane one będą z pracami ziemnymi mającymi na celu przygotowanie terenu dla potrzeb realizacji 
zadań związanych z zabudową kubaturową, drogami dojazdowymi, urządzeniami infrastruktury 
technicznej, parkingami. Skutkować będzie wzmożonym hałasem i zapyleniem. Wpływ realizacji 
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego na powierzchnię ziemi przejawiał się będzie  
w formie bezpośredniej. Oddziaływanie będzie miało charakter jednorazowy i wystąpi w momencie 
zajęcia terenu pod planowaną zabudowę. Grunty związane z przebiegiem tras sieci liniowych 
urządzeń infrastruktury technicznej zostaną tylko na czas budowy wyłączone z przyrodniczego 
użytkowania. Oddziaływania o charakterze stałym związane będą z funkcjonowaniem terenów 
zabudowy mieszkaniowej. Będą to: emisje do atmosfery w sezonie grzewczym oraz emisje 
komunikacyjne, wytwarzanie ścieków sanitarnych oraz odpadów. Stopień i zasięg wpływu ograniczony 
zostanie przez wprowadzone na danym terenie zasady postępowania i gospodarowania.  
Nie przewiduje się kumulacji oddziaływań, długotrwałych oddziaływań negatywnych, czy skutków  
dla terenów sąsiadujących w wyniku funkcjonowania projektowanych form zabudowy przy zachowaniu 
wprowadzonych ograniczeń dotyczących lokalizacji przedsięwzięć, mogący zawsze lub potencjalnie 
oddziaływać na środowisko.  

Faza użytkowania, realizowana zgodnie z zapisami planu określającymi, zasady ogrzewania, 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, winna skutkować trwałą poprawą stanu 
powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych. Wzrośnie powierzchnia terenów, obejmujący  
grupę powierzchni pokrytych budynkami o różnej intensywności zabudowy uzupełnionej zielenią. 
Zagospodarowanie nie powinno wpłynąć na jakość zasobów środowiska. Tereny rolne zamienią  
się w tereny zieleni urządzonej i naturalnej towarzyszące, zabudowie mieszkaniowej. Wraz z terenami 
przemysłowymi zrekultywowanymi w kierunku, zielni stanowić będą tereny rekreacji i wypoczynku  
dla mieszkańców. Wpłyną pozytywnie na estetykę oraz warunki mikroklimatu. Zmiany krajobrazu będą 
niewielkie. Powinna nastąpić intensyfikacja zagospodarowania, zgodna z występującym 
zapotrzebowaniem, z uwzględnieniem ochrony obszarów przyrodniczych. Zachowane zostaną 
dominanty obiektów przemysłowych. Zastosowanie zieleni izolacyjnej wpłynie na poprawę estetyki 
otoczenia.   

Formy ochrony przyrody (występujące, poza analizowanymi obszarami) pozostaną trwale chronione 
na skutek zapisów wprowadzonych w uchwale planu. Proponowane rozwiązania planistyczne mają  
na celu systematyczne ograniczanie negatywnego wpływu wynikającego z zamieszkiwania  
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i prowadzenia, różnorodnej działalności gospodarczej przez człowieka w środowisku, co w efekcie 
końcowym ma spowodować poprawę stanu środowiska. 

 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko realizacji projektowanych form 
zagospodarowania: 

 

KOMPONENT 
ŚRODOWISKA 

TYP ODDZIAŁYWANIA 

FAZA REALIZACJI FAZA FUNKCJONOWANIA 

RZEŹBA krótkoterminowe, 
nieodwracalne, bezpośrednie 

nieodwracalne, bezpośrednie 

GLEBY krótkoterminowe, 
nieodwracalne, bezpośrednie 

nieodwracalne, bezpośrednie 

WODY chwilowe, pośrednie stałe, pośrednie 

POWIETRZE chwilowe, bezpośrednie stałe, bezpośrednie 

FLORA I FAUNA krótkoterminowe, 
nieodwracalne, bezpośrednie 

nieodwracalne, bezpośrednie 

KRAJOBRAZ 
krótkoterminowe, 

bezpośrednie 
stałe, bezpośrednie 

DOBRA KULTURY brak oddziaływań brak oddziaływań 

FORMY OCHRONY 
PRZYRODY 

brak oddziaływań brak oddziaływań 

 
 

Charakterystyka typów oddziaływań na środowisko realizacji i funkcjonowania   
projektowanych terenów zabudowy. 

 
 

 

RODZAJ 
ODDZIALYWANIA 

 
WYSTĘPOWANIE 

 
FAZA REALIZACJI 

 
FAZA FUNKCJONOWANIA 

Bezpośrednie 

 zmiany ukształtowania 
terenu, 

 wzrost poziomu hałasu 
związany z pracami 
budowlanymi, ruchem 
maszyn budowlanych, 

 wzrost emisji spalin, 

 ograniczenie powierzchni 
biologicznie czynnych 

 intensyfikacja zabudowy, 

 wzrost wytwarzanych odpadów  
i ścieków, zanieczyszczeń  
z systemów grzewczych, 

 nasilenie emisji spalin  
i hałasu komunikacyjnego, 

 wprowadzenie zieleni urządzonej – 
zmiana składu gatunkowego 

Pośrednie 

 powstawanie odpadów  
w trakcie prac 

 wzrost intensywności komunikacji  
drogowej w terenach nowo 
zainwestowywanych, 

  wzrost zapotrzebowania na 
energię, wodę  

Wtórne 
 brak występowania  brak występowania 

Skumulowane 

 kumulacja hałasu i emisji 
spalin wywołanych 
funkcjonowaniem 
komunikacji i sprzętu 
budowlanego,  

 brak występowania 
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Krótkoterminowe 

 wzrost poziomu hałasu, 
emisji spalin, pylenia 
sypkich materiałów 
budowlanych, 

 wytwarzanie odpadów 
budowlanych, 

 zmiany ukształtowania 
terenu w takcie prac, 

 wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów, ścieków, 
zanieczyszczeń z systemów 
grzewczych, 

 nasilenie emisji spalin i hałasu 
komunikacyjnego, 

Długoterminowe 

 zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 zmiany ukształtowania 
terenu  

 zastąpienie zbiorowisk 
półnaturalnych zielenią 
urządzoną  

 intensyfikacja urbanizacji, 

 wzrost wytwarzanych odpadów 
i ścieków, nasilenie emisji spalin  
i hałasu komunikacyjnego, 

  ubytek powierzchni biologicznie 
czynnych, 

 wzrost powierzchni terenów zieleni 
urządzonej, izolacyjnej 

Stałe 

 zmiany ukształtowania 
terenu, 

 zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 wzrost powierzchni terenów 
zurbanizowanych, 

 wzrost wytwarzanych odpadów  
i ścieków, nasilenie emisji spalin  
i hałasu komunikacyjnego, 

 ubytek powierzchni biologicznie 
czynnych, 

 wprowadzenie zieleni urządzonej, 
izolacyjnej 

 

 

9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu. 

 
Zaobserwowane w analizowanym obszarze problemy dotyczą następujących zjawisk: 

 pogarszającego się stanu środowiska przejawiającego się wzrostem zanieczyszczeń 
powietrza w sezonie grzewczym, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, 

 nasilającego się hałasu w terenach miejskich, 

 potrzeby zachowania terenów zieleni urządzonej wpływających na estetykę przestrzeni, 
pełniących funkcje izolacyjne oraz funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe w strefach zabudowy 
oraz w terenach ogólnodostępnych, 

 konieczności rekultywacji terenów poprzemysłowych, 

 dbałości o estetykę stref przestrzeni publicznych. 

 

10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu. 

 
Różne rodzaje emitowanych zanieczyszczeń mogą być przenoszone w środowisku na znaczne 

odległości najczęściej drogą powietrzną lub wodną. Każde zanieczyszczenie emitowane do atmosfery 
zostaje po pewnym czasie z niej usunięte. Realizacja i funkcjonowanie zabudowy: produkcyjno – 
usługowej, mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej z uwzględnieniem zasad ochrony 
środowiska, zapisanych w projekcie uchwały (w tym obowiązku ograniczenia uciążliwości  
z prowadzonej działalności do granic wyznaczonego terenu) nie przyczyni się do emisji 
zanieczyszczeń, które mogą być odczuwalne na terenach sąsiednich i przenoszone na większe 
odległości.  

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini. 

31 

 

11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na 
środowisko. 

 

Środowisko obszaru objętego planem cechuje się dużym stopniem przekształcenia.  
Dalszy rozwój zainwestowania, wzbogacenie form użytkowania, rozwój infrastruktury technicznej 
może w różnorodny sposób wpływać na środowisko przyrodnicze jako całość oraz na jego 
poszczególne elementy.  

Ustalenia projektu planu określają zasady realizacji zmian w sposób ograniczający negatywny wpływ  
na elementy środowiska. 
 

W celu zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko w planie wprowadzono 
następujące ustalenia dotyczące obszaru całego projektu oraz poszczególnych elementów 
środowiska. 

 
W obszarze objętym analizowanym projektem w celu ochrony wszystkich elementów środowiska 
ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z dopuszczeniem: 

a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym 
telekomunikacyjnej oraz inwestycji komunikacyjnych; 

b) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w terenach 
zabudowy produkcyjno - usługowej oznaczonych symbolami: 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU,  
5 PU, 6 PU, 7 PU, 8 PU i w terenach zabudowy usługowej oznaczonych symbolami: 6 U, 
7 U oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  
w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonych symbolami: 2 PU, 7 PU, 
pod warunkiem, że uciążliwość oddziaływania lokalizowanych w nich przedsięwzięć nie 
wykroczy poza granice tych terenów, przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

c) przedsięwzięć związanych z usunięciem odpadów, rekultywacją oraz przywróceniem 
przyrodniczego użytkowania w ramach terenu 8 ZU, także terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU  
jak również dla terenu 4 PU;  

d) inwestycji i działań związanych z rekultywacją terenów od 3 ZU do 6 ZU, 8 ZU i 12 ZU. 
 

Ponad to ustalono zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych oraz wymóg, aby prowadzona działalność nie powodowała 
przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska zarówno dla istniejącego  
jak i wprowadzanego programu usługowego, produkcyjnego oraz innych obiektów działalności 
gospodarczej. 
 
10.1 Powietrze 

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony 
powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się: 

 emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych (usługi, produkcja, lokalne 
kotłownie, ogrzewania budynków mieszkalnych tzw. niska emisja), 

 emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, parkingi). 
 

Na terenach objętych planem najbardziej uciążliwa jest emisja pochodząca z zakładów produkcyjnych, 
kotłowni indywidualnych oraz zakładów usługowych. Do zakładów oddziaływujących na środowisko, 
głównie na stan powietrza, zaliczono w obszarze analizowanego planu Zakłady Górka Cement  
Sp. z o.o. Największymi emiterami substancji do atmosfery w gminie są: Tauron Wytwarzanie S.A. – 
Oddział Elektrownia Siersza oraz Orlen Południe S.A. – Zakład Trzebinia. 

 

W celu poprawy jakości stanu istniejącego powietrza w planie uwzględniono działania: mające  
na celu redukcję tzw. niskiej emisji. Wprowadzono zapisy ustalające zasady ogrzewania budynków: 

W zakresie systemu ciepłownictwa ustalono: 

o zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła i lokalne systemy grzewcze,  
przy zastosowaniu technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji 
zanieczyszczeń do środowiska oraz w oparciu o centralne źródła ciepła, 

o obowiązek stosowania w indywidualnych źródłach ciepła paliw ekologicznie czystych, 
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o  zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średnioprężnej zasilanej ze stacji redukcyjno – 
pomiarowych zlokalizowanych w obszarze planu, 

o dopuszczenie we wszystkich terenach w obszarze planu, za wyjątkiem terenów: 1 ZU,  
2 ZU, 3 ZU, 5 ZU, 7 ZU, 8 ZU, 9 ZU, 10 ZU, 11 ZU, 12 ZU, 13 ZU, 1 ZN, 2 ZN 
dopuszcza się na dachach budynków lub na terenie instalowanie urządzeń OZE,  
w tym kolektorów słonecznych i urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,  
przy zachowaniu pozostałych wymogów ustalonych planem oraz wynikających z 
przepisów odrębnych.  

Ogrzewanie budynków, realizowane będzie w oparciu o indywidualne rozwiązania. Dopuszczono 
również zaopatrzenie obiektów w energię cieplną z ciepłowni centralnej oraz zastosowanie rozwiązań 
centralnych i indywidualnych. Obszar planu będzie obsługiwany infrastrukturą techniczną w zakresie 
zaopatrzenia w gaz. Realizacja sieci nowych gazociągów korzystnie wpłynie na ograniczenie emisji 
pyłowych z palenisk domowych. 

 

10.2 Wody i gleby 

Na jakość wód i stan gleb zasadniczy wpływ ma sposób prowadzenia gospodarki odpadami  
oraz gospodarki ściekami sanitarnymi i opadowymi. 

 
Wytwarzanie i składowanie odpadów 

 
Realizacji i wdrażaniu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

towarzyszyły będą odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, odpady 
towarzyszące działalności, pochodzące z różnych rodzajów działalności takich jak: produkcja, handel, 
usługi. Na obszarze objętym projektem planu nie przewiduje się inwestycji mogących skutkować 
powstawaniem odpadów niebezpiecznych. Rodzaje i ilość odpadów będą uzależnione od rodzaju 
realizowanych przedsięwzięć dopuszczonych projektem planu. W wyniku wprowadzenia ustaleniami 
planu nowych funkcji i dopuszczeniem do intensyfikacji istniejącej zabudowy ilość wytwarzanych 
odpadów w obszarze objętym planem wzrośnie.  

Na terenie objętym analizowanym projektem planu nie są zlokalizowane ani planowane obiekty  
i instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. W projekcie dopuszczono jedynie 
obiekty i urządzenia gospodarowania odpadami w ograniczonym zakresie (teren 1 PU), tj.: obiekty 
 i urządzenia, w których prowadzona jest działalność wyłącznie o dotychczasowym profilu działalności 
i w ramach terenów zajętych dla ich funkcjonowania w dniu wejścia w życie planu albo dla terenów,  
na których realizowane będzie przedsięwzięcie określone w decyzji środowiskowej o ustalonym profilu 
działalności.   

Odpady komunalne odbierane od mieszkańców i podmiotów gospodarczych deponowane  
są na składowisku odpadów komunalnych zlokalizowanym w Chrzanowie - Balinie. Składowisko 
posiada sortownię odpadów. Na terenie gminy Trzebinia brak jest czynnych składowisk odpadów 
komunalnych. Funkcjonuje jedno składowisko odpadów poprodukcyjnych (innych niż niebezpieczne  
i obojętne) w miejscowości Czyżówka (Składowisko Odpadów Poprocesowych TAURON Wytwarzanie 
S.A. Elektrownia Siersza). Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Trzebini, 
zlokalizowany jest na terenie byłego składowiska odpadów przy ulicy Marszałka Piłsudskiego (poza 
obszarem opracowania). 
Polityka miasta w dziedzinie gospodarki odpadami ma na celu: kształtowanie prośrodowiskowych 
postaw społecznych, objęcie zorganizowaną, selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców  
i podmioty miasta, osiągnięcie wyznaczonych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów, 
a tym samym ograniczenie deponowania na składowisku odpadów komunalnych. 
 

W zakresie gospodarowania odpadami, ustalono: 
1. nakaz prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania,  
z jednoczesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odbiorem odpadów 
komunalnych w systemie zorganizowanym, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy, 

2. magazynowanie odpadów wytworzonych w wyniku działalności usługowej  
lub produkcyjnej, prowadzonej w terenach: zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU), 
zabudowy usługowej (U), zabudowy oświaty i wychowania (UO), usług publicznych (UP) 
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oraz zabudowy produkcyjno – usługowej (PU), w budynkach, kontenerach lub 
pojemnikach, w terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny, w sposób 
zabezpieczający grunt przed infiltracją do środowiska gruntowo – wodnego oraz przy 
braku ekspozycji miejsc magazynowania od strony frontowej działek (nie dotyczy terenów 
7 PU, 2 PU); 

3. zakaz zagospodarowania terenów, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz zmiany 
sposobu użytkowania obiektu lub jego części, na tereny, obiekty i urządzenia 
gospodarowania odpadami, w rozumieniu przepisów odrębnych, z następującymi 
zastrzeżeniami: 
a)  dopuszcza się w terenie oznaczonym symbolem 1 PU obiekty i urządzenia 

gospodarowania odpadami w ograniczonym zakresie, 
b)  zakazuje się zbierania i odzysku odpadów promieniotwórczych, odpadów 

niebezpiecznych, bioodpadów, odpadów komunalnych, komunalnych osadów 
ściekowych, odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpadów ulegających 
biodegradacji oraz termicznego przekształcania odpadów, unieszkodliwiania odpadów 
oraz współspalarni odpadów, w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach,  

 
Realizacja gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących w gminie Trzebinia zgodnie 
z ustaleniami projektu planu wyeliminuje możliwość wystąpienia zagrożeń dla środowiska, 
wynikających z nieuporządkowanej gospodarki odpadami. 
Nadrzędnym celem działań towarzyszących realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, 
co w konsekwencji wpłynie na wygląd, estetykę i czystość. 
 
Odprowadzenie ścieków 

 Konsekwencją zamieszkiwania i prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej  
na terenach objętych ustaleniami analizowanego planu miejscowego zagospodarowania 
przestrzennego są ścieki komunalne i opadowe.  
 
Ustalenia planu w zakresie gospodarki ściekowej zakładają: 

1) utrzymanie istniejącego układu sieci i urządzeń kanalizacji – przynależnych do kanalizacji 

miejskiej zlewni grupowej oczyszczalni ścieków „Chrzanów – Trzebinia” oraz oczyszczalni 

ścieków „Trzebinia – Siersza”; 

2) realizację dla nowego zagospodarowania systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającej 
ścieki sanitarne do istniejącego systemu, a następnie na oczyszczalnię w Chrzanowie; 

3) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, indywidualnych oczyszczalni ścieków  
lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych, stosownie do przepisów odrębnych, 

4) zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz odwodnienia gruntów do wód 
powierzchniowych, w tym do wód stanowiących rowy otwarte; 

5) dopuszczenie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych 
pochodzących z odwodnienia gruntu do istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej; 

6) możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych  
z zastosowaniem urządzeń do retencjonowania i regulacji odpływu wód opadowych  
ze zlewni (np. regulatory odpływu, zbiorniki przetrzymujące, retencyjne), dopuszcza się 
również możliwość odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do ziemi. 

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustalono: 

1) nakaz trwałego utwardzenia nawierzchnią nieprzepuszczalną powierzchni nowo 
realizowanych dróg, dojazdów nie wydzielonych, placów manewrowych i parkingów. 
Nakaz ten nie dotyczy terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 6 ZU i 12 ZU, na których należy 
stosować indywidualne rozwiązania w tym nawierzchnie przepuszczalne lub gruntowe 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; 

2) nakaz oczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni, o których mowa  
w pkt. 1, narażonych na zanieczyszczenie, przed odprowadzeniem ich do kanalizacji lub 
środowiska, z zastosowaniem urządzeń podczyszczających zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  

3) zakaz lokalizacji: wysypisk, wylewisk, zbiorników z substancjami ropopochodnymi  
i toksycznymi oraz budowy składowisk odpadów,  

4) wprowadza się nakaz: 
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a) realizacji dla utwardzonych parkingów o pow. powyżej 0,1 ha oraz innych szczelnych 
powierzchni zgodnie z przepisami odrębnymi, kanalizacji deszczowej wyposażonej  
w osadniki zanieczyszczeń i w zależności od potrzeb separatory substancji 
ropopochodnych 

b) zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo-wodnego, 
w przypadku magazynowania odpadów; 

c) korzystania z zasobów wód, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) w związku z położeniem części terenu objętego planem w Regionie wodnym Górnej 
Wisły oraz zasięgu Aglomeracji Chrzanów i Aglomeracji Trzebinia, obowiązują przepisy 
odrębne z zakresu korzystania wód regionu. 

 
Przyjęte w analizowanym planie rozwiązania są zgodne z dotychczasową polityką miasta w zakresie 
porządkowania gospodarki wodno-ściekowej oraz spełniają wymogi ochrony środowiska, chronią 
zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. 
W przypadku realizacji sieci kanalizacji sanitarnej ujmującej ścieki bytowo-gospodarcze z ogółu 
terenów zabudowy produkcyjnej, mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej  
oraz bezpośredniego odprowadzania ścieków kolektorem do oczyszczalni, problemy związane  
z ich oczyszczaniem i unieszkodliwianiem nie będą stwarzały potencjalnego zagrożenia środowiska 
wodnego i gruntowego. 
Inwestycje gospodarki wodno-ściekowej są bardzo korzystne dla środowiska wodnego omawianego 
terenu i wpłyną na poprawę jakości wód, a tym samym ograniczą w sposób znaczący negatywny 
wpływ działalności człowieka na stan siedlisk przyrodniczych. W celu zabezpieczenia jakości wód 
podziemnych niezbędne jest konsekwentne egzekwowanie wykluczenia możliwości bezpośredniego 
odprowadzania ścieków do gruntu i cieków dotyczy to terenów zagospodarowanych oraz terenów 
nowo realizowanych inwestycji. 
 
Ustalony zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami wpłynie  
na ograniczenie zanieczyszczeń gleb. Realizacja zasad odprowadzania ścieków zgodnie  
z ustaleniami zmiany planu (odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, indywidualnych 
oczyszczalni ścieków lub do szczelnych zbiorników bezodpływowych, stosownie do przepisów 
odrębnych) również będą miały pozytywny wpływ na stan gleb. Oddziaływanie bezpośrednie  
na powierzchnię będzie miało charakter jednorazowy i wystąpi w momencie prowadzenia robót 
budowlanych.  
 
W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleby ustalono:  

1. obowiązek ochrony warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2. zakaz wprowadzenia zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu poprzez nadsypywanie, 

podnoszenie lub obniżanie istniejącego poziomu terenu., nie związanych z pracami ziemnymi 

dotyczącymi realizacji nowej zabudowy, zagospodarowania terenu a także realizacji układu 

komunikacyjnego, obsługi komunikacyjnej oraz realizacji błękitnej infrastruktury,  

z zastrzeżeniem pkt 3, 

3. w terenach zabudowy oznaczonych symbolami: 1 MN1, 2 MN1, 3 MN1 oraz 3 MNU zakaz 
podnoszenia dotychczasowego poziomu terenu, w tym, w przypadku jego zabudowy oraz 
nakaz posadowienia budynków w nawiązaniu do poziomu terenu istniejącego (+ 0,5m 
względem poziomu terenu od strony ulicy Dworskiej). 

10.3 Korzystanie z zasobów środowiska 

Utrzymuje się obszary stanowiące przyrodniczy system miasta, tj. zieleń (poza zielenią 
towarzyszącą zabudowie mieszkaniowej i usługowej) urządzoną, nie urządzoną, parkową, 
towarzyszącą ciekom. W zakresie ochrony i kształtowania zieleni wprowadzono nakazy: maksymalnej 
ochrony zieleni przy zagospodarowaniu terenów w sposób ustalony planem poprzez zachowanie  
i wkomponowanie drzew w teren inwestycji, przy realizacji obiektów budowlanych, przesłonięcia 

zielenią izolacyjną lub w inny skuteczny sposób, otwartych placów składowych w widoku z dróg 

publicznych, utrzymania wartości przyrodniczych terenów 3 ZU i 12 ZU poprzez przeciwdziałanie 
zarastaniu muraw kserotermicznych, ekspansji gatunków niepożądanych oraz ochronę pomnika 
przyrody - lipy drobnolistnej (Tilia cordata.) i alei grabowej w terenie 1 ZP z zachowaniem przepisów 
odrębnych. 
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Ponad to ustalono nakaz zachowania cieku w 1 KDP, 1 KDL, 5 KDL, 6 KDL, 8 MN1, 8 MN2, 2 ZP,  
9 ZU, 10 ZU, 13 ZU, 1 ZN, 2 ZN i 1 KDZ oraz ochronę jego obudowy biologicznej, z dopuszczeniem 
zastosowania odcinkowych zarurowań i przekryć, korekty dotychczasowej trasy, przy konieczności 
zachowania ciągłości przepływu wód, dopuszcza się możliwość prac remontowych, konserwacyjnych 
i regulacyjnych, w tym zmianę przebiegu, związanych z utrzymywaniem wód oraz ochroną 
przeciwpowodziową w odniesieniu do cieku naturalnego. Wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów 
budowlanych w terenach zajętych przez istniejące cieki oraz rowy, zakaz nie dotyczy infrastruktury 
technicznej, mostów i połączeń komunikacyjnych zapewniających ciągłość w systemie 
komunikacyjnym obszaru oraz budowli hydrotechnicznych niezbędnych dla realizacji zadań 
związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową oraz konieczność zachowania 
ciągłości przepływu wód we wszystkich rowach, w tym przy skrzyżowaniach z infrastrukturą drogową. 
Rowy otwarte podlegają ochronie, z dopuszczeniem możliwości ich przebudowy, w tym korekty trasy, 
pogłębiania, profilowania skarp i dna, zwiększania przepustowości, częściowego zarurowania lub 
przekrycia na warunkach i zgodnie z przepisami odrębnymi. 
 
Realizacja ustaleń planu nie wymaga wyłączania z użytkowania przyrodniczego terenów  
rolnych. 
Planowane jest wyłączenie z użytkowania leśnego czterech niewielkich terenów leśnych  
o łącznej powierzchni 0,347 ha, z czego 0,15 ha przeznaczone zostanie pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną a - 0,19 ha zostało włączone w tereny zieleni parkowej. Dwa najmniejsze fragmenty 
(0,001 i 0,003 ha) uzupełnią tereny dróg publicznych. 
 
W projekcie planu nie przewiduje się eksploatacji surowców mineralnych w granicach obszaru 
„GÓRKA”.  
Na terenie gminy prowadzona jest eksploatacja dolomitów ze złoża „Bolęcin” oraz eksploatacja węgla 
kamiennego ze złoża Siersza 2 z uwzględnieniem obszarów i obiektów, dla których zostały 
wyznaczone filary ochronne.  
Obszar poddany rekultywacji – hałda odpadów poprodukcyjnych dawnych zakładów ZSO „Górka” 
zostaje utrzymany w użytkowaniu przyrodniczym, planowane jest wprowadzenie terenów zieleni 
urządzonej pełniących funkcje terenów rekreacji i wypoczynku. 

 
10.4 Krajobraz 

Walory krajobrazowo – widokowe miasta i gminy Trzebina należą średnich (Opracowanie 
ekofizjograficzne). Obecność dużych zakładów przemysłowych zlokalizowanych bezpośrednio  
przy zabudowie wprowadza funkcję kolidującą pod względem krajobrazowym. Przykładem jest 
widoczny z oddali zakład produkcji cementu „Górka”. Dominanty krajobrazowe stanowią obiekty 
przemysłowe. 
Projekt planu nie przewiduje zasadniczych zmian w krajobrazie. Zmiany będą konsekwencją 
modernizacji, rozbudowy lub realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, usługowej na terenach miejskich przylegających  
do terenów o podobnym przeznaczeniu podstawowym w otoczeniu i sąsiedztwie obiektów 
przemysłowych. Proponowane rozwiązania przestrzenne mają na celu zachowanie, ale w głównej 
mierze poprawę, uatrakcyjnienie walorów krajobrazu. Nastąpi intensyfikacja zabudowy i ograniczenie 
przestrzeni otwartych, powstaną tereny zabudowy miejskiej o większej powierzchni zabudowy  
oraz jej gęstości, urozmaicone i uzupełnione, terenami zieleni urządzonej, parkowej, zieleni miejsc 
poddanych rekultywacji oraz zieleni izolacyjnej pełniącej, funkcje osłony przed hałasem jak i przysłony 
widokowej.  W celu ochrony walorów krajobrazowych wprowadzono zakaz lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń związanych z zagospodarowaniem placu 
budowy na okres realizacji inwestycji ustalonego w planie programu, za wyjątkiem tymczasowych 
obiektów wystawowych i koncertowych, dopuszczonych w terenach 4 ZU i 6 ZU oraz garaży w terenie 
1 KP w ramach tymczasowego sposobu zagospodarowania.  
Nowa zabudowa, zgodnie z zapisami planu, wysokością będzie dostosowana do istniejącej. 
Dopuszczono maksymalną wysokość - 20 m, jeśli inaczej nie precyzują ustalenia szczegółowe  
dla poszczególnych rodzajów terenów. Wysokość ta dotyczy terenów zabudowy produkcyjno – 
usługowej z wyłączeniem terenu o symbolu 2 PU, gdzie dopuszczono wysokość 50 m (wynikającą 
z potrzeb technologicznych obiektów produkcyjnych). 
Zachowane zostaną w odpowiedniej proporcji tereny zieleni poprzez wprowadzenie obowiązku 
zachowania minimum powierzchni biologicznie czynnej w wielkości odpowiedniej dla poszczególnych 
rodzajów przeznaczenia podstawowego. Budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na działce 
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wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu (garaże, detal architektoniczny oraz zieleń) 
muszą uwzględniać ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo. 
Wprowadzono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustalające: konieczność, 
kształtowania struktury przestrzennej w dostosowaniu do walorów środowiska i uwarunkowań 
stwarzanych przez to środowisko z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania i struktury 
własności oraz koniecznych przekształceń terenów w kierunku ustalonym niniejszym planem. 
 
W celu ochrony walorów krajobrazowych oraz podkreślenia i wytworzenia atrakcyjnych wartości 
krajobrazowych w obszarze planu, ustalono: 

1) dla nowo projektowanych i modernizowanych dróg i ulic zagospodarowanie przestrzeni  
w liniach rozgraniczających powinno uwzględniać element zieleni oraz nawiązanie kompozycji 
zieleni do otaczającego krajobrazu i zagospodarowania,  

2) nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania 
zgodnie ze wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz wskaźnikami intensywności  
i wskaźnikami powierzchni zabudowy,  

3) w terenach zabudowy oznaczonych symbolami: 1 MN1, 2 MN1, 3 MN1 oraz 3 MNU 
zachowanie wglądów dalekich z ulicy Dworskiej – dla działek przyległych do ulicy Dworskiej, 
od strony wjazdu i od strony wejścia na działkę, 

4) nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zabudowy i zainwestowania 
zgodnie ze wskaźnikami terenu biologicznie czynnego oraz wskaźnikami intensywności  
i wskaźnikami powierzchni zabudowy – wyznaczonymi dla poszczególnych terenów  
z uwzględnieniem minimalnych wskaźników terenu biologicznie czynnego dla terenów 
zabudowy położonych w korytarzu. 

5) nakaz akcentowania granic działek budowlanych, ich naroży lub innych charakterystycznych 
elementów zagospodarowania, zielenią urządzoną, np. szpalerami drzew i krzewów; 

6) zakaz realizacji na dachach budynków urządzeń technicznych, których wysokość jest większa 
niż 3 m (nie dotyczy terenu oznaczonego symbolem 2 PU, 7 PU); 

7) zakaz realizacji nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, w tym napowietrznych 
sieci elektroenergetycznych oraz słupowych stacji transformatorowych w obszarze planu, 

8) zakaz realizacji obiektów pomocniczych i gospodarczych w miejscach eksponowanych  
od strony dróg, zwłaszcza od strony dróg KDG oraz KDZ, 

9) w terenach zabudowy usługowej (U) nakaz ukształtowania pasów zieleni izolacyjnej od strony: 
terenów zabudowy mieszkaniowej (MN), terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(MW), zabudowy mieszkaniowej i usług (MNU), zabudowy usług oświaty i wychowania (UO) 
jak również terenów zieleni urządzonej (ZU) od intensywnego zagospodarowania  
i użytkowania, 

10) w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej (PU) bezpośrednio sąsiadujących z terenem 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (5 MW), terenem zabudowy usług oświaty i 
wychowania (1 UO), terenem zabudowy usługowej (1 U) oraz terenami zieleni urządzonej (3 
ZU, 4 ZU, 5 ZU) nakaz realizacji skutecznego rozwiązania technicznego zapewniającego 
ochronę tych terenów, poprzez realizację pełnych ścian budynków lub ekranów o wysokości 
minimum 2,5 m lub pasa zieleni o charakterze izolującym o szerokości minimum 6 m, 
ewentualnie proponowane formy ochrony naprzemiennie. Zachowanie minimalnej szerokości 
pasa zieleni nie jest wymagane w sytuacji ograniczeń wynikających z usytuowania istniejącej 
zabudowy względem linii rozgraniczających tereny PU. Dla terenów 3 PU, 4 PU i 6 PU 
sąsiadujących bezpośrednio z terenami 3 ZU, 4 ZU i 5 ZU pasy zieleni od strony terenów 
zieleni urządzonej 3 ZU, 4 ZU i 5 ZU winny zostać zbudowane z drzew i krzewów w układzie 
warstwowym, 

11) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², 
12) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów i urządzeń 

związanych z zagospodarowaniem placu budowy na okres realizacji inwestycji ustalonego w 
planie programu (zakaz, o którym mowa nie dotyczy tymczasowych obiektów wystawowych  
i koncertowych, dopuszczonych w terenach 4 ZU i 6 ZU. 

Ponad to - wprowadzono zapisy wpływające na jakość krajobrazu wprowadzające:  
1) nakaz by dachy spadziste posiadały kolory ciemniejsze niż ściany np. ceglasty, brąz, szary, 

grafit,  
2) zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych (np. intensywnie żółtych, 

zielonych, fioletowych, niebieskich), 
3) zakaz stosowania: do wykończenia elewacji budynków sidingu oraz blachy, w tym falistej  

i trapezowej, przy dopuszczeniu elewacji wykonanych z systemowych okładzin elewacyjnych, 
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paneli i kasetonów elewacyjnych na terenach U, UO, UP, 4 PU, 6 PU, zakaz nie dotyczy 
terenów 1 PU, 2 PU, 3 PU, 5 PU, 7 PU, 8 PU. 

4) nakaz stosowania kolorystyki elewacji w barwach jasnych, stonowanych, neutralnych, 
5) nakaz stosowania jednolitych materiałów wykończeniowych i jednolitej kolorystyki na 

budynkach w ramach działki budowlanej z wyłączeniem terenów o symbolach 1PU, 2PU, 
3PU, 5PU, 7PU, 8PU. 

6) nakaz stosowania jednolitych materiałów wykończeniowych i jednolitej kolorystyki  
na budynkach w ramach działki budowlanej (nie dotyczy terenu PU). 
 

W zakresie ochrony i kształtowania zieleni ustalono:  

1) nakaz maksymalnej ochrony zieleni przy zagospodarowaniu terenów w sposób ustalony 
planem poprzez zachowanie i wkomponowanie drzew w teren inwestycji, przy realizacji 
obiektów budowlanych; 

2) nakaz przesłonięcia zielenią izolacyjną lub w inny skuteczny sposób otwartych placów 
składowych w widoku z dróg publicznych;  

3) nakaz utrzymania wartości przyrodniczych terenów 3 ZU i 12 ZU poprzez przeciwdziałanie 
zarastaniu muraw kserotermicznych, ekspansji gatunków niepożądanych; 

4) zachowanie i ochrona pomnika przyrody nieożywionej lipy drobnolistnej (Tilia cordata) 
wskazanego na rysunku planu oraz alei grabowej w terenie 1 ZP, przy uwzględnieniu 
przepisów odrębnych. 

 
Działania zmierzające ku ochronie krajobrazu i poprawie jego odbioru, zgodnie z wnioskami  
z Opracowania ekofizjograficznego, powinny być poprzedzone sporządzeniem studium 
krajobrazowego, które określi zasady ochrony i kształtowania krajobrazu, polegające np. na: 

o zachowaniu i podkreślaniu punktów i ciągów widokowych,  
o zachowaniu i ochronie otwarć widokowych poprzez usuwanie „barier widokowych”, 
o zachowaniu atrakcyjnych wnętrz krajobrazowych, 
o podkreślaniu pozytywnych dominant przez zachowanie ich przedpola widokowego, 
o likwidowaniu negatywnych dominant i innych elementów degradujących krajobraz,  

także poprzez ich ukrycie, 
o tworzenie osi i kompozycji widokowych, 
o eksponowaniu atrakcyjnych elementów. 

Na podniesienie jakości krajobrazu wpłynie uporządkowanie przestrzeni zabudowy zgodnie  
z ustaleniami projektu planu, rekultywacja terenów poprzemysłowych, wprowadzenie dużych 
powierzchni terenów zieleni urządzonej, powiększenie terenu zieleni parkowej, utrzymanie zieleni 
naturalnej, stosowanie zieleni izolacyjnej, zachowanie wysokich wartości powierzchni biologicznie 
czynnych w obrębie zabudowy położonych w granicach korytarza ekologicznego wielofunkcyjnego. 
 
10.5 Emisja hałasu 

 
Wymagania w zakresie ochrony przed hałasem wg ustaleń planu należy realizować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska.  
Dla faktycznie zagospodarowanych terenów należy przyjmować poziom hałasu, ustalony  
dla przeważającej funkcji tzn. należy zachować dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
odpowiednio: 
 

a) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN oraz w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami MW, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej; 

b) w terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oznaczonych na rysunkach planu symbolami 
MNU, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, jak dla terenów 
mieszkaniowo – usługowych, 

c) w terenie usług oświaty i wychowania oznaczonym na rysunku planu symbolem UO, 
obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
stały pobyt dzieci i młodzieży, 

d) w terenach zieleni urządzonej oznaczonych na rysunku planu symbolem ZU, obowiązują 
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dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowych. 
 

W terenach o przeznaczeniu podstawowym, niewymienionych powyżej, nie ustala się kategorii  
w tym zakresie. 

Przyjęte w planie rozwiązania uwzględniają wielkości dopuszczalne, poziomów hałasu w środowisku, 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012r., zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012, poz. 1109, 
tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112) i nie mogą powodować przekroczeń dopuszczalnych norm 
natężenia dźwięku na granicy obszaru chronionego. Ma to istotne znaczenie w terenach zabudowy 
mieszkaniowej i usług publicznych. 

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu w środowisku miejskim jest działalność produkcyjna oraz ruch 
drogowy. Istotne są tu: obszar oddziaływania oraz liczba ludności narażonej na jego oddziaływanie. 
Obserwowany wzrost liczby pojazdów osobowych i ciężarowych, wzmożony ruch tranzytowy 
(towarowy i osobowy) powodują ciągły wzrost poziomu hałasu w środowisku oraz zanieczyszczenie 
atmosfery spalinami i pyłami. W celu ochrony akustycznej w terenach zabudowy produkcyjno–
usługowej (PU) położonych w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenów 
zabudowy usług oświaty, terenów zabudowy mieszkaniowej i usług oraz terenów zieleni urządzonej 
wprowadzono konieczność, realizacji skutecznego rozwiązania technicznego zapewniającego, 
ochronę akustyczną tych terenów. 

W terenach zabudowy usługowej (U) wprowadzono nakaz ukształtowania pasów zieleni izolacyjnej  
od strony terenów zabudowy mieszkaniowej (MN), terenów zabudowy mieszkaniowe wielorodzinnej 
(MW), zabudowy usług oświaty i wychowania (UO) jak również terenów zieleni urządzonej (ZU)  
od intensywnego zagospodarowania i użytkowania. W terenach zabudowy produkcyjno–usługowej 
(PU) bezpośrednio sąsiadujących z: terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), 
terenami zabudowy usług oświaty i wychowania (UO), terenami zabudowy mieszkaniowej i usług 
(MNU), terenem zabudowy usług komercyjnych nieuciążliwych (1 U)  oraz terenami zieleni urządzonej 
(3 ZU, 4 ZU i 5 ZU) ustalono konieczność realizacji skutecznego rozwiązania technicznego 
zapewniającego ochronę tych terenów, poprzez realizację pełnych ścian budynków lub ekranów 
o wysokości minimum 2,5 m, lub pasa zieleni o charakterze izolującym o szerokości minimum 6 m, 
ewentualnie stosowanie proponowanych form ochrony naprzemiennie. Zachowanie minimalnej 
szerokości pasa zieleni nie jest wymagane w sytuacji ograniczeń wynikających z usytuowania 
istniejącej zabudowy względem linii rozgraniczających tereny PU. Dla terenów 3 PU, 4 PU i 6 PU 
sąsiadujących bezpośrednio z terenami 3 ZU, 4 ZU i 5 ZU pasy zieleni od strony terenów zieleni 
urządzonej 3 ZU, 4 ZU i 5 ZU winny zostać zbudowane z drzew i krzewów w układzie warstwowym.   

Źródłem oddziaływań akustycznych może być droga klasy KDG, ul. Marszałka. Piłsudskiego 
zapewniająca, powiązania z układem komunikacyjnym zewnętrznym oraz obsługę terenów 
przyległych poprzez istniejące zjazdy indywidualne. 

 
10.6 Emisja pól magnetycznych 

Źródłem pola elektromagnetycznego są stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komórkowej, 
medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa 
domowego oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej. Na terenie miasta znajdują się pojedyncze, 
punktowe oraz liniowe źródła pól elektromagnetycznych wraz ze związanymi z nimi stacjami 
elektroenergetycznymi. 

 
Na terenie miasta, zlokalizowane są następujące źródła promieniowania elektromagnetycznego: 

 stacje radiokomunikacyjne,  

 elektroenergetyczne linie napowietrzne NN, SN WN;  

 stacje elektroenergetyczne GPZ,  

 stacje transformatorowe SN 15 kV; 

 cywilne stacje radiowe CB o mocy około 10 W; 

 urządzenia nadawcze, diagnostyczne i inne, będące w posiadaniu policji, straży pożarnej, 
pogotowia i zakładów przemysłowych. 
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Pola elektromagnetyczne wokół linii o napięciu 15 kV i niższym traktowane są, jako nieistotne z punktu 
widzenia wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Natomiast pola elektromagnetyczne o wartościach 
przekraczających wartości dopuszczalne mogą występować wokół linii elektroenergetycznych 
wysokich napięć oraz w otoczeniu stacji elektroenergetycznych. Postępowanie administracyjne 
związane z lokalizacją stacji telefonii komórkowej odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Prawa ochrony środowiska i poprzedzone jest procedurą ocen oddziaływania na środowisko.  
Lokalizacja obiektów w pobliżu linii elektroenergetycznych dopuszczona jest zgodnie z przepisami 
odrębnymi z zakresu elektroenergetyki oraz normami, w szczególności: PN-E 05100-1,  
PN-EN 50423-1, N SEP-E-003, PN/E-05125-1 oraz N SEP-E-004, tj. przy zachowaniu odpowiednich 
odległości. 
Wokół sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz zapisami 
uchwały, obowiązują ograniczenia dla zainwestowania. Przepisy odrębne określają rodzaj ograniczeń  
i ich zasięg.  

Dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
30 października 2003r w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania ich poziomów. Ustalenia planu wprowadzają obowiązek realizacji 
obiektów i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne w sposób niepowodujący przekroczeń 
wielkości dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, w szczególności dla miejsc, w których 
mogą przebywać ludzie.  

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i dostępnych dla ludzi pomiary 
wykonywane są ustawowo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  
 
10.7 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

W projekcie planu wprowadzono zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie  
dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności, zagrożenie wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych, o których mowa w przepisach odrębnych. 

Na terenie miasta poza obszarem objętym projektem planu funkcjonują zakłady, które 
zaliczone zostały do kategorii zakładów dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Są to: Terminal paliw Trzebinia PKN Orlen S.A. (zakład zwiększonego ryzyka)  
oraz Orlen Południe A. Zakład w Trzebini (zakład dużego ryzyka). Oba zakłady w ocenie 
częstotliwości wystąpienia zdarzeń awaryjnych zakwalifikowane zostały do zakładów o małym 
prawdopodobieństwie wystąpienia zdarzeń. 
Potencjalne źródła zagrożenia wystąpienia poważnej awarii stanowią drogi drugorzędne i trasy 
kolejowe). Awarie w transporcie samochodowym podczas przewozu gazu propan – butan, NH3  
oraz paliw płynnych stanowią nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogące wystąpić. 
 
10.8 Środowisko biologiczne 

Planowany jest zrównoważony rozwój obszaru. Ustalenia planu zachowują istniejące tereny 
zieleni parkowej, powiększają je o przylegający teren leśny, wprowadzają tereny zieleni urządzonej 
oraz obowiązek stosowania zieleni izolacyjnej. Określają również udział powierzchni biologicznie 
czynnych oraz maksymalną powierzchnię zabudowy dla terenów zabudowy, przeznaczonych  
pod zainwestowanie. Za pomocą wskaźników ograniczają możliwość intensyfikacji zabudowy  
w granicach przyrodniczego korytarza wielofunkcyjnego, gdzie wprowadzono obowiązek utrzymania 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 75% powierzchni działki.  
 
Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnych i maksymalny udział powierzchni zabudowy 
odpowiednio dla poszczególnych rodzajów terenów zabudowy oraz wskaźniki intensywności 
zabudowy i wysokości obiektów zawiera poniższa tabela: 
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Przeznaczenie podstawowe terenu 
Intensywność 

zabudowy 

Max. % 
powierzchni 
zabudowy 

Min. % 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

Wysokość 
budynków 

m 

MN 1 0,01 – 0,8 20 - 40 40 - 75 11 

MN 2 0,01 – 0,6 20 - 40 30 - 75 11 

1 MW 0,01 – 2,0 50 20 15 

2 MW, 3 MW, 4 MW, 5 MW 0,01 – 0,8 30 50 - 65 12 

MNU 0,01 – 1,2 30 - 50 25 - 40 11 - 12 

U 0,01 – 1,5 40 - 50 25 - 35 12 - 16 

UP 0,01 – 1,5 50 25 16 

UO 0,01 – 1,5 50 25 16 

PU 
0,01 – 2,0 
4,0 (2 PU) 

 60 10 - 20 
20 

50 (2 PU) 

US   80 
7 dla wiat 

rekreacyjnych 

4 ZU, 6 ZU 0,01 – 2,0 3 - 10 80 5  

ZP   60 - 80  

IE 0,01 – 1,0 40 25 7 

IG 0,01 – 1,0 40 10 7 

IW 0,01 – 1,0 40 25 7 

KP 0,35 –1,2 50 10 7 

 
 
Środowisko biologiczne chronią również zapisy określające: 
 

 konieczność kształtowania struktury przestrzennej w dostosowaniu do walorów środowiska  
i uwarunkowań stwarzanych przez to środowisko z uwzględnieniem istniejącego 
zagospodarowania i struktury własności oraz koniecznych przekształceń terenów w kierunku 
ustalonym planem, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów odrębnych, z wymienionymi na początku punktu wyjątkami, 

 rekultywację terenów poprodukcyjnych w kierunku zagospodarowania zielenią, 

 zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych, o których mowa w przepisach odrębnych, 

 wymóg dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz innych 
obiektów działalności gospodarczej, aby prowadzona działalność nie powodowała 
przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska; 

 zasady odprowadzenia ścieków sanitarnych i odprowadzania wód deszczowych,  
gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza, 

 oparcie gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących na terenie miasta, 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania, z jednoczesnym 
wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odbiorem odpadów komunalnych w systemie 
zorganizowanym, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

 zakaz zagospodarowania terenów, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu lub jego części, na tereny, obiekty i urządzenia, gdzie prowadzone jest 
gospodarowanie odpadami, 

 zakaz wznoszenia budynków w terenach zieleni parkowej, 

 konieczność zachowania ciągłości przepływu wód we wszystkich rowach, w tym  
przy skrzyżowaniu z infrastrukturą drogową, ochrona rowów otwartych,  

 obowiązek ochrony warstwy próchniczej gleby przed degradacją lub zanieczyszczeniem 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 nakaz wykorzystania gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania,  
z zachowaniem w sposobie zagospodarowania terenu, odpowiednich proporcji między 
zabudowaną, a niezabudowaną częścią działki (lub terenu inwestycji), określonych 
wskaźnikami zawartymi w uchwale, 

 zakaz realizacji zabudowy za wyjątkiem obiektów i funkcji wymienionych w uchwale, 
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 określenie zasad zagospodarowania terenów zieleni,  

 utrzymanie zieleni parkowej oraz zieleni w rejonie „Kamieniołom Górka”, obszaru 
zidentyfikowanego, jako cenny przyrodniczo (Opracowanie ekofizjograficzne), 

 utrzymanie walorów przyrodniczych terenów: 3 ZU i 12 ZU poprzez przeciwdziałanie 
zarastaniu muraw kserotermicznych, ekspansji gatunków niepożądanych, 

 nakaz realizacji ciągów pieszych i rowerowych jako nawierzchni przepuszczalnej dla wody 
w terenach ZU, 

 w strefie o skomplikowanych warunkach gruntowych zakaz głębokiego posadowienia 
wszelkich obiektów na wierzchowinie i skarpach zwałowiska wewnętrznego z uwagi 
na konieczność zachowania izolacji przed infiltracją wód opadowych w głąb zwału.  
 

10.9 Ludzie 

Przestrzeganie przepisów ustanowionych w projekcie planu powoduje eliminację zagrożeń  
dla zdrowia ludzi. W szczególności dotyczy to zapisów określających: 

 szerokości pasów technicznych wzdłuż linii energetycznych oraz podziemnych sieci 
infrastruktury technicznej; 

 proporcje pomiędzy terenami przeznaczonymi do zabudowy i terenami przyrodniczymi, 

 oparcie gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących na terenie miasta, 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania, z jednoczesnym 
wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odbiorem odpadów komunalnych 
w systemie zorganizowanym, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta, 

 zakaz zagospodarowania terenów, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu lub jego części, na tereny, obiekty i urządzenia gospodarowania 
odpadami, w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 zasady rozbudowy i modernizacji układu komunikacyjnego, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  
z dopuszczeniem: inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, w tym 
telekomunikacyjnej oraz inwestycji komunikacyjnych, przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko w terenach zabudowy produkcyjno – usługowej 
oznaczonych symbolami: 1 PU, 2 PU, 3 PU, 4 PU, 5 PU, 6 PU, 7 PU oraz w terenach 
zabudowy usługowej oznaczonych symbolami 6 U, 7 U pod warunkiem, że uciążliwość 
oddziaływania lokalizowanych w nich przedsięwzięć nie wykroczy poza granice tych 
terenów, przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  
w terenie zabudowy produkcyjno – usługowej oznaczonej symbolem: 2 PU, 7 PU pod 
warunkiem, że uciążliwość oddziaływania tych przedsięwzięć nie wykroczy poza granice 
tych terenów, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu, przedsięwzięć związanych 
z usunięciem odpadów, rekultywacją oraz przywróceniem przyrodniczego użytkowania 
w ramach terenu  8 ZU, także terenów 3 ZU, 4 ZU, 5 ZU, 4 PU, inwestycji i działań 
związanych z rekultywacją terenów od 3 ZU do 6 ZU oraz 8 ZU i 12 ZU, 

 wymóg dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz 
innych obiektów działalności gospodarczej, aby prowadzona działalność nie powodowała 
przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska, 

 zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych,  

 zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, 

 minimalny odsetek powierzchni biologicznie czynnych w terenach zabudowy, 

 nieprzekraczalne linie zabudowy określające lokalizację obiektów budowlanych od dróg 
publicznych oraz obiektów gastronomii w terenach zieleni, 

 zachowanie kompleksów zieleni, wzbogacenie terenów zieleni urządzonej, 

 stosowanie zieleni izolacyjnej, 

 zasady ogrzewania budynków z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ochrony powietrza 
atmosferycznego, 

 konieczność uwzględnienia wymagań obowiązujących przepisów odrębnych z zakresu 
ochrony przeciwpożarowej, dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 

 uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z przepisami odrębnymi) w trakcie 
realizacji ustaleń planu w zakresie zagospodarowania, użytkowania i utrzymania terenów 
komunikacji kołowej, transportu publicznego, parkingów i komunikacji pieszej. 
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10.10 Dobra kultury 

Obiekty o wartościach zabytkowych są oznaczone na rysunku planu i chronione wprowadzonymi 
ustaleniami w uchwale. Na rysunku projektu planu wskazano dwie strefy pośredniej ochrony 
konserwatorskiej, tj.:  

1. w rejonie skrzyżowania ulic Marszałka Piłsudskiego i Grunwaldzkiej obejmująca dawny Szyb 

Zbyszek KWK „Siersza” wraz z otoczeniem; 

2. przy ulicy Lipcowej w rejonie jej skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia Państwa Polskiego 

obejmującą zespół obiektów przemysłowych. 

Ustalono zasady postępowania w granicach stref ochrony konserwatorskiej pośredniej, tj.: 

 ochronę i konserwację istniejącej substancji o wartościach historycznych lub kulturowych  
z wyeksponowaniem kubatury; 

 w przypadku remontu, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektów o wartościach 
historycznych lub kulturowych zachowanie w znacznym stopniu gabarytu, bryły, formy dachu  
i tradycyjnej formy architektonicznej, w szczególności zachowanie charakteru wystroju 
zewnętrznego przez utrzymanie proporcji i osi otworów okiennych i drzwiowych  
oraz charakterystycznych detali architektonicznych, rodzaju materiału wykończeniowego  
i pokrycia;   

 w przypadku realizacji nowej zabudowy dostosowanie nowej zabudowy gabarytem, formą  
i detalem do cech zabudowy tradycyjnej, a dla zabudowy przemysłowej dodatkowo 
wkomponowanie nowej zabudowy w całą panoramę zabudowy przemysłowej; 

 zakaz zmian w obiektach naruszających ich historyczne i kulturowe cechy. 
Ponad to na rysunku planu wskazano obiekt zabytkowy wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, 
oznaczony na rysunku planu przy ulicy Lipcowej nr 56. 
Dla obiektu zabytkowego wskazanego w Gminnej Ewidencji Zabytków ustalono: 

 utrzymanie, zakaz nadbudowy i rozbudowy, ekspozycję oraz rewitalizację obiektu 
zabytkowego, 

 prowadzenie robót budowlanych, tj.: remontu, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania 
budynku lub jego części z zachowaniem gabarytu, bryły i tradycyjnej formy architektonicznej, 
w szczególności z zachowaniem charakteru wystroju zewnętrznego przez utrzymanie 
proporcji i osi otworów okiennych i drzwiowych oraz charakterystycznych detali 
architektonicznych w elewacji budynku (w tym: pseudoryzalitu, szerokich obramień okiennych 
i gzymsów), docelowa wymiana stolarki okiennej na wzorowaną na pierwotnej oraz pokrycia 
blaszanego na ceramiczne, 

 wykorzystanie obiektu zabytkowego w dostosowaniu do aktualnych potrzeb, w sposób  
nie kolidujący z jego charakterem i niestanowiący zagrożenia dla substancji kulturowej, 

 zakaz wprowadzania funkcji uciążliwych, prowadzących do obniżenia wartości historycznych, 
architektonicznych i estetycznych obiektu.   

W obszarze opracowania występuje stanowisko archeologiczne – wskazane na rysunku planu. 
Zagospodarowanie i zabudowa obszaru objętego ww. stanowiskiem archeologicznym realizowana 
powinna być zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Ochrona dóbr kultury współczesnej należy do zadań gminy.  

 

PROGNOZA SKUTKÓW – WNIOSKI: 

ELEMENT ŚRODOWISKA 
PROGNOZA SKUTKÓW REALIZACJI  

USTALEŃ PLANU 

Rzeźba terenu 

Wpływ mało znaczący wynikający z małego 
urozmaicenia rzeźby terenu skutkującego brakiem 
konieczności, dostosowania ukształtowania terenu  
do potrzeb inwestycji. 

Powierzchnie biologicznie czynne 

Zostaną zachowane zgodnie z wprowadzonymi 
współczynnikami. Utrzymanie terenów zieleni 
naturalnej, parkowej, leśnej, wzdłuż rowów, 
izolacyjnej, wprowadzenie zieleni urządzonej 
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Gleby 

Wyłączone w znaczącej części z użytkowania 
przyrodniczego na skutek wcześniejszego 
zagospodarowania, położone w granicach 
administracyjnych miasta  

Wody powierzchniowe i podziemne 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej i odpadami 
wpłynie na stan jakości wód.  

Klimat 
Utrzymanie warunków, poprawa jakości powietrza  
w wyniku ograniczenia niskiej emisji. 

Roślinność 
Utrzymanie zieleni urządzonej przydomowej i 
parkowej, zieleni naturalnej nadwodnej oraz leśnej, 
wprowadzenie zieleni izolacyjnej, urządzonej 

Zwierzęta 
Intensyfikacja zagospodarowania, zabudowy 
obiektami kubaturowymi, ograniczenie możliwości 
przemieszczania się 

Obszary przyrodnicze chronione 

Brak oddziaływań transgranicznych, brak obszarów 
chronionych w granicach planu, utrzymane lokalne 
korytarze ekologiczne, określone zasady 
zagospodarowania w granicach korytarza i 
wielofunkcyjnego 

Krajobraz 

Walory krajobrazu zostaną zachowane, zachowanie 
parametrów budynków jak w pozostałej części 
miasta, intensyfikacja zabudowy, podniesienie 
estetyki i funkcjonalności poprzez rekultywacje 
terenów zdegradowanych oraz stosowanie zieleni 
izolacyjnej w celu osłony obiektów przemysłowych 

Dobra kultury Chronione ustaleniami planu. 

 
 
11. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych analizowanego projektu planu 

Określając w planie przeznaczenie i zasięg terenów o różnych funkcjach kierowano  
się wytycznymi zawartymi w Opracowaniu ekofizjograficznym oraz ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 

11.1 Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami 
określonymi w Opracowaniu ekofizjograficznym.  

 
 W Opracowaniu ekofizjograficznym, uwzględniając dotychczasowe zainwestowanie, 

uwarunkowania środowiskowe, zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe, obszary uznane za cenne 
przyrodniczo i wymagające ochrony, ukształtowanie terenu oraz istniejące i przewidywane 
uciążliwości, wydzielono kilka kategorii terenów o możliwych kierunkach rozwoju w granicach obszaru 
„Górka” objętego, projektem planu.  
 
Wskazano tereny i określono kierunki rozwoju odpowiednio w kategoriach obejmujących:  
 
 

Z - obszary zieleni  
Dokonano podziału obszarów rekomendowanych do utrzymania jako zieleń na trzy grupy, 
zróżnicowane pod względem postulowanego stopnia ochrony oraz sposobów użytkowania. 
Generalnym celem jest zachowanie struktury przyrodniczej tego fragmentu gminy oraz powiązań 
przyrodniczych.  
 
Z1  
Tereny zieleni cenne przyrodniczo. 
Zlokalizowane są w granicach terenów zrekultywowanego składowiska odpadów poprodukcyjnych 
ZSO” Górka”. Występują tu zespoły roślin chronionych. Teren obejmuje część wielofunkcyjnego 
korytarza korytarza ekologicznego, która utrzymywana jest w użytkowaniu przyrodniczym. 
Obszar zieleni „Kamieniołom Górka”, rekomendowany jest do objęcia ochroną, z uwagi  
na zidentyfikowane (w ramach „Inwentaryzacji roślin i grzybów, objętych ochroną na terenie gminy 
Trzebinia”) walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz występujące tam siedliska roślin chronionych.  
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W obszarze zinwentaryzowano stanowiska gatunków roślin prawnie chronionych oraz częściowo 
chronionych (wymienionych w rozdziale III.6), które należy bezwzględnie zachować. Wyznaczono 
teren cenny przyrodniczo. W jego granicach należy utrzymywać tereny zieleni z możliwością 
niewielkiego ich doposażenia w obiekty kubaturowe infrastruktury turystycznej i edukacyjnej pod 
warunkiem, że ich lokalizacja nie będzie w kolizji z przyrodniczym i krajobrazowym charakterem 
obszaru. Przeprowadzona rekultywacja pozwala na wykorzystanie rekreacyjne (otwarcie widokowe  
na zbiornik i tereny zrekultywowane) i edukacyjne (ścieżki dydaktyczne) obszaru.  
Postuluje się obowiązek utrzymania przyrodniczego charakteru obszaru, wprowadzenie zakazu 
zabudowy poza wskazanymi obiektami. Całość obszaru renaturalizowanego (wskazanego cennego 
przyrodniczo) należy utrzymywać zgodnie z dotychczasowym sposobem zagospodarowania w celu 
uniknięcia ryzyka ponownej degradacji przez sukcesję gatunków ekspansywnych (trzcinnik, nawłocie) 
oraz przez zarastanie przez krzewy i lekkonasienne gatunki drzew. 
 
Z2  
Obejmuje obszary zieleni otwartej, zieleni łąkowej oraz zadrzewień oraz fragmentarycznie wysokiej  
i parkowej.  
W granicach znajduje się również hałda składowiska odpadów poprodukcyjnych ZSO “Górka”, która 
wymaga rekultywacji. Wskazywanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek przyrodniczy oraz 
utrzymanie formy użytkowania jako terenu zieleni. Obszary Z2 obejmują tereny korytarza 
wielofunkcyjnego i korytarzy przewietrzania. Korytarz wielofunkcyjny nie jest typowym korytarzem 
ekologicznym migracyjnym, nie obejmuje on doliny cieku ani obszaru leśnego, w większości stanowią 
go tereny zieleni nieurządzonej i użytko0wane rolniczo z rozproszoną zabudową. Łączy się on  
z terenami zieleni w obszarach sąsiadujących, jego ciągłość przerywają: bocznica kolejowa oraz 
odcinki dróg na granicy obszaru objętego analizą.  
Zagospodarowanie powinno sprzyjać utrzymaniu ciągłości, zachowania korytarza ekologicznego.  
Nie zaleca się wprowadzania nowego zainwestowania. Możliwe zagospodarowanie sportowo – 
rekreacyjne. 
 
Z3 
Obejmuje tereny zieleni położone również w obrębie korytarza wielofunkcyjnego. Występuje  
tu punktowo oraz liniowo istniejące zainwestowanie, w postaci zabudowy mieszkalnej, zespołów 
garaży, składów oraz starych torowisk.  
Dla obszarów przeznaczonych w planach do zabudowy w jego obszarze wskazane jest utrzymanie 
wysokiego odsetka powierzchni biologicznie czynnej. 
 
A 
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejącej oraz jej uzupełnień i rozwoju.  
To tereny głównie istniejącej już zabudowy, w znacznej przewadze mieszkalnej jednorodzinnej. 
Dopuszcza się kontynuację ww. zagospodarowania.  
Zagospodarowanie należy uwzględniać w dokumentach planistycznych, biorąc pod uwagę funkcję 
ochronną. W przypadku styku z możliwymi uciążliwościami, należy wprowadzić zieleń izolacyjną, 
także wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  
Wskazana jest zabudowa wolnostojąca, z uwagi na zachowanie charakteru obszaru  
oraz zmniejszenie uciążliwości m.in. względem przewietrzania.  
W przypadku obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych – 
wszelkie działania powinny być podporządkowane wytycznym konserwatorskim, obiekty powinny być 
chronione przed degradacją i dewastacją. 
 
B 
Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, istniejącej oraz jej uzupełnień i rozwoju.  
To tereny głównie istniejącej już zabudowy. Dopuszcza się kontynuację ww. zagospodarowania,  
m.in. z uwagi na dobrą dostępność komunikacyjną.  
Należy wprowadzić zieleń izolacyjną, także wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  
Dopuszcza się intensywniejsze formy zabudowy, korespondujące z otoczeniem.  
W przypadku obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych – 
wszelkie działania powinny być podporządkowane wytycznym konserwatorskim, obiekty powinny  
być chronione przed degradacją i dewastacją. 
 
 
 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru Górka w Trzebini. 

45 

 

C 
Tereny zabudowy usługowej, istniejącej oraz jej uzupełnień i rozwoju.  
To tereny głównie istniejącej już zabudowy usługowej z niewielką domieszką zabudowy 
mieszkaniowej. Dopuszcza się kontynuację ww. zagospodarowania, m.in. z uwagi na dobrą 
dostępność komunikacyjną.  
W rejonach peryferyjnych, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się funkcję 
mieszkaniowo - usługową. Pozwoli to na swobodny rozwój funkcji usługowej, bez ograniczeń ze strony 
chronionej funkcji mieszkaniowej.  
Należy wprowadzić zieleń izolacyjną, także wzdłuż ciągów komunikacyjnych.  
Dopuszcza się intensywniejsze formy zabudowy, korespondujące z otoczeniem.  
W terenach zagrożonych deformacjami nieciągłymi możliwość zabudowy należy uzależnić od badań 
geologiczno- inżynierskich, geofizycznych i wynikającej z nich potrzeby (lub jej braku) uzdatnienia 
podłoża oraz zastosowania innych odpowiednich zabezpieczeń zabudowy kubaturowej.  
 
D, D1 
Tereny zabudowy przemysłowej i produkcyjnej oraz produkcyjno-usługowej (D1) - istniejącej 
(także poprzemysłowej, wskazanej do rewitalizacji) oraz jej uzupełnień i rozwoju oraz składy  
i magazyny. 
Należy stosować ograniczanie uciążliwości obiektów dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 
zanieczyszczenia powietrza i wody, także poprzez wprowadzanie zieleni izolacyjnej rozdzielającej 
tereny produkcyjne od terenów sąsiednich, szczególnie mieszkaniowych.  
Przeznaczenie oraz ustalenia planistyczne powinny opierać się na założeniach rewitalizacji  
i rekultywacji terenów zdegradowanych, m.in. poprzez wprowadzanie rozwiązań architektonicznych 
pozytywnie oddziaływujących na krajobraz. 
Obszar D1, którego przeznaczenie wynika przede wszystkim z istniejących aktów planistycznych 
(poszerzenie istniejącej funkcji) powinien być odizolowany od obszaru Z1, w sposób chroniący  
go przed uciążliwościami oraz minimalizujący, ryzyko zniszczenia cennego przyrodniczo obszaru, 
gdzie występują także rośliny chronione. Obszar częściowo położony jest w granicach terenu 
zrekultywowanego. Planując nowe zagospodarowanie należy uwzględnić położenie wartościowych 
płatów zbiorowisk kserotermicznych i miejsca występowania rzadkich gatunków roślin objętych 
ochroną częściową i ścisłą. Wszelkie działania winny być prowadzone w taki sposób, aby nie naruszyć 
położonej pod powierzchnią bentomaty, pełniącej funkcję izolatora przed infiltracją wód opadowych  
w głąb zwału. Planując zagospodarowanie terenu zwałowiska wewnętrznego należy mieć na uwadze 
przeciwerozyjną funkcję szaty roślinnej. 
 
W analizowanym projekcie planu formy zagospodarowania terenu wyznaczono zgodnie z ustalonymi 
w „Ekofizjografii” kierunkami rozwoju, których zasięgi terytorialne uwidoczniono w załączniku 
graficznym do prognozy nr 3. 
 
 
11.2 Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami 

określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia 

dla terenów objętych projektem planu wyznaczono następujące podstawowe funkcje terenu: 

 MW – treny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

 PU, PU1 – tereny zabudowy produkcyjno – usługowej, 

 PUZ - tereny zabudowy produkcyjno – usługowej z ograniczoną możliwością zabudowy, 

 U1 – teren zabudowy usług komercyjnych,  

 ZU – tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej, 

 ZUK - tereny zieleni urządzonej z zabudową usługową w zespołach zabytkowych, 

 Z – tereny zieleni nieurządzonej 

 ZL – tereny lasów, 

 KP – tereny parkingów i obsługi komunikacji. 
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Odpowiednio w projekcie planu w granicach jednostek wskazanych w Studium wyznaczono 
przeznaczenie podstawowe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wskazane w projekcie planu funkcje nie naruszają ustaleń Studium. Planowane funkcje mieszczą  
się w ustaleniach Studium.  
 
Ustalona w planie minimalna powierzchnia biologicznie czynna dla poszczególnych terenów 
odpowiada dopuszczonej powierzchni w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego. Powierzchnia zabudowy dla poszczególnych terenów została wyliczona  
z uwzględnieniem dopuszczonej powierzchni biologicznie czynnej oraz możliwości zagospodarowania 
działek budowlanych. Geometrię dachów ustalono na podstawie analizy stanu istniejącego.  
Wysokość budynków ustalono uwzględniając istniejące zagospodarowanie, nie przekraczając 
dopuszczonych wartości w Studium. Ponadto uwzględniono wymagania ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego oraz ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków. Uwzględniono 
również potrzeby osób niepełnosprawnych.  
Ustalenia projektu planu dotyczące przeznaczenia terenów są zgodnie z kierunkami 
zagospodarowania, określonymi w Studium. 
 
11.3 Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z przepisami prawa ochrony 

środowiska 
 

Opracowując projekt zmiany planu uwzględniono przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, 
przyrody, dóbr kultury i inne zawarte w dokumentach: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021, poz.1098).  

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

 Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. 2021, poz.1275). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2021 poz. 1420).  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2021, poz. 1326). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2021, poz. 779). 

Symbol jednostki 
wyznaczonej w Studium 

Przeznaczenie podstawowe w planie 

MW 

MW - tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej,  
MW/ZP - teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej w zieleni parkowej 

M2 
M1, M2 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

MU 
MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i 
usług 

PU, PU1 
PU - tereny zabudowy produkcyjno – 
usługowej 

PUZ 
ZU - tereny zieleni urządzonej,  
KP - tereny parkingów 

U1 
U - tereny zabudowy usługowej, 
UO - tereny zabudowy usług oświaty 

ZU 
ZU - tereny zieleni urządzonej,  
US - tereny sportu i rekreacji 

ZUK ZP - tereny zieleni parkowej 

Z ZN - tereny zieleni naturalnej 

ZL ZL - tereny lasów 

KP KP - tereny parkingów 
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 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2021, poz. 247), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021,  
poz.710), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019, poz. 1931), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2012r. zmieniające rozporządzenie  
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, 
 poz. 112). 

 

Zapisy projektu uchwały planu są zgodne z przepisami i potrzebami ochrony środowiska.  
Ustalenia projektu planu w zakresie infrastruktury technicznej, minimalizują negatywne oddziaływanie 
wynikające z zamieszkiwania i prowadzenia działalności gospodarczej, człowieka na tym terenie.  
W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
dotyczące głównie ochrony: terenów przyrodniczych, wód powierzchniowych, podziemnych, gleb, 
ochrony powietrza atmosferycznego, krajobrazu oraz obiektów o wartościach zabytkowych. 
W granicach projektu występuje jeden pomnik przyrody (lipa drobnolistna), a w sąsiedztwie  
w obszarze „Kamieniołomu Górka” występują stanowiska roślin chronionych. 
Realizacja warunków dotyczących ochrony środowiska, określonych w projekcie planu  
oraz ich późniejsze przestrzeganie spowoduje, że negatywny wpływ wprowadzonego 
zagospodarowania będzie nieznaczny na terenie objętym, zmianą oraz terenach sąsiadujących z nim.  
 

11.4 Ocena skutków realizacji planu dla form ochrony przyrody oraz obszarów chronionych 
 

Rozwój gospodarczy, dążenie do poprawy warunków i standardów życia mieszkańców powoduje 
intensyfikację zainwestowania terenu, czego konsekwencją jest ograniczenie zasięgu terenów rolnych. 
Projekt planu zapewnia ład przestrzenny, ukształtowanie sieci komunikacyjnej oraz rozwój sieci 
infrastruktury technicznej i usługowej. Ustalenia projektu planu w zakresie ograniczeń możliwości 
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać  
na środowisko minimalizują negatywne oddziaływanie działalności gospodarczej człowieka, na tym 
terenie. Zapewniają korzystne warunki dla realizacji zabudowy mieszkaniowej, przy zachowaniu 
terenów zieleni naturalnej oraz urządzonej mogącej pełnić funkcje rekreacyjno - wypoczynkowe. 
W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska 
dotyczące głównie ochrony terenów przyrodniczych położonych w wielofunkcyjnym korytarzu 
ekologicznym, terenów zrekultywowanych w kierunku przyrodniczym, terenów cennych przyrodniczo 
ze stanowiskami roślin chronionych, wód powierzchniowych, podziemnych, ochrony powietrza 
atmosferycznego, krajobrazu oraz zapewnienia komfortu akustycznego obszarów chronionych. 
Planowana jest dalsza rekultywacja terenów zdegradowanych. 
Projekt planu nie narusza walorów środowiskowych i krajobrazowych analizowanego terenu.  
Utrwala i umożliwia dalsze funkcjonowanie istniejących form zagospodarowania. Nie wprowadza 
dużych, nowych, powierzchni terenów przewidzianych do zainwestowania. Modyf ikuje funkcje 
przeznaczenia podstawowego zgodnie ze zgłoszonymi wnioskami.  
Realizacja ustaleń projektu planu nie wywoła negatywnych oddziaływań na pozostałe części miasta, 
tym samym na chronione obiekty i obszary kulturowe oraz przyrodnicze zlokalizowane w bliższym  
i dalszym sąsiedztwie terenu objętego projektem planu. 
 

12. Ocena możliwości rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne 
oddziaływanie rozwiązań, które wynikają z projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Rozwiązania zaproponowane w projekcie planu powodują ograniczenie negatywnych oddziaływań  
na środowisko i człowieka.   
Są to: 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej wpływająca bezpośrednio, na jakość wód powierzchniowych  
i podziemnych, 
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 oparcie gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących na terenie miasta, 
z uwzględnieniem segregacji odpadów u źródeł ich powstania, z jednoczesnym 
wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych oraz odbiorem odpadów komunalnych w systemie 
zorganizowanym, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

 zakaz zagospodarowania terenów, w tym budowy obiektów i urządzeń oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu lub jego części, na tereny, obiekty i urządzenia, gdzie prowadzone jest 
gospodarowanie odpadami, 

 zaopatrzenie w ciepło przy zastosowaniu technologii i urządzeń zapewniających minimalizację 
emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz w oparciu o centralne źródła ciepła, co przyczyni 
się do eliminacji uciążliwości lokalnych źródeł zanieczyszczenia powietrza, 

 zakaz lokalizacji w obszarze planu zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych, 

 ograniczenie możliwości funkcjonowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, do wskazanych terenów w uchwale 
planu, 

 wymóg dla istniejącego i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz innych 
obiektów działalności gospodarczej, aby prowadzona działalność nie powodowała 
przekroczenia obowiązujących standardów jakości środowiska; 

 uporządkowanie sposobu lokalizacji zabudowy, określenie powierzchni biologicznie czynnej 
oraz parametrów budynków, 

 obowiązek utrzymania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, 

 wprowadzenie zieleni urządzonej i izolacyjnej, rekultywacja terenów poprzemysłowych, 

 zachowanie istniejących terenów zieleni naturalnej. 
 

Ustalenia projektu planu nie przewidują rozwiązań, które w pełni eliminowałyby negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Przestrzeganie przepisów ustanowionych w projekcie planu powoduje 
eliminację zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.  
 

 

13. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w analizowanym 
projekcie planu. 

 

Objęty analizą projekt planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia  
dla obszaru Górka nie zawiera rozwiązań alternatywnych. Potrzeba jego realizacji wynikała  
z konieczności doprecyzowania zasad zagospodarowania terenu na niewielkich obszarach.  
W projekcie wybrano rozwiązanie optymalne uwzględniające potrzeby gospodarcze i społeczne 
mieszkańców przy zachowaniu wymagań środowiskowych. W terenie objętym, analizą  
nie są planowane nowe inwestycje o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko, których 
lokalizacja wymagałaby opcji kilku wariantów, a ich lokalizacja wynikałaby bezpośrednio z ustaleń 
planu. Projekt planu jest zgodny z podstawowymi zasadami ochrony przyrody. Zapisy planu 
ograniczają rozwiązania planistyczne mogące stwarzać konflikty lub kolizje z wymogami ochrony 
środowiska.  

 
 

14. Wnioski końcowe 
 

1. Podsumowując można stwierdzić, że plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Trzebinia dla obszaru Górka w Trzebini obejmuje podstawowe ustalenia w zakresie 
określającym:  

 funkcje obszaru,  

 parametry rozwoju struktury przestrzennej, 

 zasady ochrony środowiska, 

 zamierzenia o charakterze proekologicznym. 
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2. Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Trzebinia dla obszaru Górka w Trzebini nie spowoduje naruszenia równowagi przyrodniczej  
na obszarze opracowania, ani też ujemnych skutków dla zdrowia ludzi. 

 
3. Projekt planu zapewnia:  

 warunki do utrzymania i poprawy standardów środowiskowych warunków życia, 

 możliwość realizacji priorytetów gospodarczych, 

 ochronę miejskiego systemu przyrodniczego, 

 uporządkowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, 

 warunki dla ochrony i wzbogacania terenów zieleni publicznej, 

 ochronę przed inwestycjami mogącymi pogorszyć stan środowiska (określa dopuszczone  
ich rodzaje i wyznacza tereny, gdzie ich realizacja jest dopuszczona), 

 ochronę istniejącej i planowanej zabudowy przed uciążliwym oddziaływaniem. 
 
Środowisko obszaru objętego planem cechuje się znacznym stopniem przekształcenia.  
Dalszy rozwój zainwestowania, wzbogacenie form użytkowania, rozwój infrastruktury technicznej 
może w różnorodny sposób wpływać na środowisko przyrodnicze. 
Ustalenia projektu planu nie przewidują rozwiązań, które w pełni eliminowałyby negatywne 
oddziaływanie na środowisko. Umożliwiają rozwój miasta zaspokajający potrzeby mieszkańców, 
przy zachowaniu proporcji między różnymi formami zagospodarowania. Projekt ten realizuje cele 
ekologiczne, którymi są: poprawa jakości powietrza atmosferycznego, przeciwdziałanie zmianom 
klimatycznym, ochrona wód i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona i zachowanie 
bioróżnorodności regionu, ochrona krajobrazu i zachowanie dziedzictwa kulturowego, wdrażanie 
zasad nowoczesnej gospodarki odpadami, zrównoważone wykorzystywanie zasobów odnawialnych  
i nieodnawialnych. 
Ustalenia projektu planu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Opracowaniu ekofizjograficznym  
dla obszaru Górka w Trzebini i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Trzebinia. Zakres wpływu i przewidywanych przekształceń środowiska, 
spowodowanych, realizacją ustaleń planu mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach.  
 
 

15.  Streszczenie. 
 

Potrzeba sporządzenia opracowania określanego prognozą oddziaływania na środowisko 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów ustawy „O udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.” Prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego rozwiązania uwzględniają przedsięwzięcia niezbędne  
dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, czy spełniają one swoją rolę oraz w jakim 
stopniu realizacja ustaleń planu może oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi 
rolą prognozy jest sprawdzenie, czy w przyjętych rozwiązaniach, zabezpieczony został we właściwy 
sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. Prognozę wykonano z zastosowaniem 
metod analitycznych i opisowych. 
Projektem planu zagospodarowania przestrzennego objęto fragment miasta Trzebinia, w granicach 
określonych zgodnie z załącznikiem graficznym uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, 
zawierający się między ulicami: Lipcową, Grunwaldzką, Marszałka Piłsudskiego, Spokojną.  
Łączna powierzchnia obszarów projektu to – 146 ha.  
Głównym celem sporządzenia planu, zgodnie z uzasadnieniem zawartym w uchwale o przystąpieniu 
do sporządzenia planu jest: 

„poprawa warunków zagospodarowania strefy gospodarczej oraz aktywizacja terenów 
zrekultywowanych, jak również poszerzenie terenów zabudowy mieszkaniowej”. 

Naturalne środowisko uległo na terenie miasta przekształceniu w wyniku działalności gospodarczej 
człowieka. Projekt planu umożliwia dalszy rozwój terenu w oparciu o istniejące funkcje: 
mieszkaniowe, usługowe, produkcyjno – usługowe. Projekt wyznacza tereny dla rozwoju zabudowy: 
mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej i usług, usługowej, produkcyjno-usługowej oraz określa 
zasady ich realizacji. Dzięki zachowaniu dużych powierzchni zieleni naturalnej i urządzonej, 
parkowej, terenów zrekultywowanych w kierunku utrzymania zieleni, możliwy będzie rozwój funkcji 
rekreacyjno – wypoczynkowej.  
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Analizowany projekt umożliwia realizację nowego zainwestowania w terenach o łącznej powierzchni  
5,8 ha, stanowiących ok. 4,3% powierzchni terenu objętego projektem planu.  
Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej  
i produkcyjno – usługowej wyznaczono kosztem terenów zieleni (4,03 ha) oraz terenów rolnych  
(1,78 ha). Wprowadzono zmiany w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, polegające  
na zmianie przeznaczenia podstawowego, skorygowano przebieg dróg dojazdowych, wprowadzono 
tereny zieleni urządzonej w miejsce nieużytkowanych terenów rolnych. Zrezygnowano z części 
obszarów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej na rzecz zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wprowadzono zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000m². 

W celu zmniejszenia i kompensacji oddziaływań na środowisko przyrodnicze w projekcie planu 
zaproponowano następujące rozwiązania: zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej  
i komunikacyjnej, ograniczenie możliwości funkcjonowania inwestycji mogących potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na środowisko do wskazanych obszarów, wymóg dla istniejącego 
i wprowadzanego programu usługowego i produkcyjnego oraz innych obiektów działalności 
gospodarczej, aby prowadzona działalność nie powodowała przekroczenia obowiązujących 
standardów jakości środowiska, zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, prowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej  
i odpadami, zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła i lokalne systemy grzewcze,  
przy zastosowaniu technologii i urządzeń, zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń  
do środowiska z obowiązkiem stosowania w indywidualnych źródłach ciepła paliw ekologicznie 
czystych, utrzymanie powierzchni biologicznie czynnych w terenach zabudowy, utrzymanie terenów 
zieleni naturalnej, urządzonej i parkowej. 
Objęty analizą projekt planu zagospodarowania przestrzennego nie zawiera rozwiązań 
alternatywnych, obejmuje podstawowe ustalenia w zakresie określającym: funkcje obszaru, parametry 
rozwoju struktury przestrzennej, zasady ochrony środowiska, zamierzenia o charakterze 
proekologicznym. 
Oceniany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje naruszenia 
równowagi przyrodniczej na obszarze opracowania, ani też ujemnych skutków dla zdrowia ludzi. 
Można stwierdzić, że zakres przewidywanych przekształceń środowiska , spowodowanych 
realizacją ustaleń planu mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach   


