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1. WPROWADZENIE

1.1  Podstawa prawna opracowania prognozy
Niniejsza opracowanie stanowi  prognozę oddziaływania  na środowisko dla zmiany

obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy Przystajń.

Pierwsza  i  obowiązująca  dotychczas  edycja  studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy została opracowana w oparciu o art.  6 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139,
z  późn.  zm.)  i  została  przyjęta  przez Radę Gminy Przystajń  Uchwałą  Nr  XXXII/34/2001
z dnia 21 września 2001 r. Rada Gminy Przystajń.
Uchwałą Nr VIII.7.3.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. Rada Gminy Przystajń uchwaliła zmianę
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń. 
Obecna  zmiana  prowadzona  jest  na  podstawie  uchwał  Rady  Gminy  Przystajń:
Nr XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r., Nr XIV.139.2016 z dnia 8 lutego 2016 r.,
Nr  XIV.140.2016  z  dnia  8  lutego  2016r.,  Nr  XVII.168.2016  z  dnia  30  maja  2016  r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
O potrzebie  do  przystąpienia  zmian  w  studium  zdecydowały  wnioski  zainteresowanych,
wskazujące  na  konieczność  wyznaczenia  w  granicach  gminy  nowych  terenów
inwestycyjnych. 
Przedmiotem  niniejszej  zmiany  studium  jest  zmiana  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  wyodrębnionych  obszarów,  z  przeznaczeniem  pod  systemy
fotowoltaiczne, tj. urządzenia wykorzystujące energię słoneczną do produkcji energii
elektrycznej oraz zmiana przeznaczenia terenu drogi publicznej pod tereny lasów. 

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
a) nie  wyznaczono  obszarów,  na  których  rozmieszczone  będą  urządzenia

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kw,
a  także  ich  stref  ochronnych  związanych  z  ograniczeniami  w  zabudowie  oraz
zagospodarowaniu i  użytkowaniu terenów,

b) dopuszczono   -  w  miejscowości  Wilcza  Góra  oraz  Brzeziny  -  rozmieszczenie
urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii  o  mocy
przekraczającej  100  kW  (instalacji  odnawialnych  źródeł  energii  stanowiących
zespół  urządzeń  służących  do  wytwarzania  energii  wraz  z  urządzeniami  do
wyprowadzania mocy), w zakresie ograniczonym do urządzeń nie wymagających
wyznaczenia  stref  ochronnych  związanych  z  ograniczeniami   w   zabudowie  oraz
w   zagospodarowaniu  i  użytkowaniu  terenów  sąsiadujących,  a  także  nie
powodujących uciążliwości  dla otoczenia związanych z emisją zanieczyszczeń lub
odorów;  w  szczególności  na  terenach  tych  dopuszcza  się  lokalizację  urządzeń
wykorzystujących  energię  promieniowania  słonecznego  (w  tym  paneli
fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych) oraz urządzeń  wykorzystujących
energię geotermalną (w szczególności jako źródła energii cieplnej),

c) na wyznaczonych terenach wykluczono lokalizację:
 - urządzeń wykorzystujących energię otrzymywaną z: biomasy, biogazu,
 biogazu rolniczego oraz z bio płynów, w szczególności lokalizacji  obiektów  

związanych z wytwarzaniem/przetwarzaniem lub spalaniem: biomasy, 
biogazu, biogazu rolniczego lub biopłynow,

- elektrowni wiatrowych (urządzeń wykorzystujących energię wiatru innych niż 
mikroinstalacje),

- obiektów wysokich, stanowiących dominanty przestrzenne.
d) zmieniono kierunek zagospodarowania terenu z dróg publicznych powiatowych na  

tereny leśne lasów państwowych dla terenu w miejscowości Kamińsko.
Obowiązek  przeprowadzenia  strategicznej  oceny  oddziaływania  na  środowisko
do projektów studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego gmin
wprowadza  w  art.  46  ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania  na  środowisko.  Strategiczna  ocena  oddziaływania  na  środowisko  jest
postępowaniem  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  skutków  realizacji,
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m.in. ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
obejmującym  sporządzenie  zgodnie  z  art.  51  ust.1  ww.  ustawy,  prognozy oddziaływania
na środowisko.

Aktualnie  obowiązujące  przepisy  prawne  wprowadzają  wymóg  uzgadniania  zakresu
i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
(art. 53 ww. ustawy) z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ)
oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłobucku.

Z  uzgodnionym  zakresem  prognoza  opracowywana  do  projektu  „Studium…”  winna
uwzględniać elementy o których mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy.  Elementy wymagane
w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. winny być przeanalizowane i ocenione
w stopniu i zakresie adekwatnym do charakterystyki obszarów objętych zmianą studium oraz
proponowanych  rozwiązań  planistycznych  i  ograniczeń  w zabudowie,   z  uwzględnieniem
wpływu na zdrowie mieszkańców i stan sanitarny tych terenów. Szczególną uwagę należy
zwrócić  na  wprowadzenie  takich  rozwiązań,  które  zapobiegną  i  zmniejszą  negatywne
oddziaływanie  na  zdrowie  ludzi  zamieszkujących  na  terenie  gminy.  Prognoza
w  szczególności  powinna  zawierać  analizę  wzajemnego  oddziaływania  planowanego
zagospodarowania obszarów objętych studium oraz terenów sąsiednich, a także wskazanie
zagrożeń  wynikających  bez  potencjalnych  skumulowanych  oddziaływań  planowanego
i istniejącego zagospodarowania tych terenów. W szczególności prognoza powinna:

 opisywać istniejące walory przyrodniczo – krajobrazowe,
 oceniać istniejący stan środowiska przyrodniczego,
 zawierać  propozycje  dotyczące  minimalizowania  i  ograniczenia

przewidywanych skutków realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze
i krajobraz.

Wykonanie  „Prognozy  oddziaływania  na  środowisko”  dla  zmiany  „Studium  uwarunkowań
i  kierunków w zagospodarowaniu  gminy Przystajń”,  określa przepis  art.  50,  w z związku
z art.. 46 ust. 1 i art. 51 ust.1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz
ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Opracowanie  to  zostało  wykonane  w  zakresie
wynikającym z przepisu art. 51 ust. 2 ww. ustawy.

W  ramach  uzyskanych  uzgodnień  zakresu  i  stopnia  szczegółowości  informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko uzyskano stanowiska:

• Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, w piśmie Nr ONS-
NZ/522-18/2498/2016 z dnia 17.11.2016 r., zgodnie z którymi zakres prognozy winien
obejmować  ustalenia  ustawowo  wymagane,  natomiast  stopnień  szczegółowości
prognozy winien być adekwatny do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem,
z uwzględnieniem zmian w stosunku do stanu istniejącego,

• Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Katowicach,  w  piśmie  Nr
WOOŚ.411.188.2016.MG z dnia 27.10.2016 r., zgodnie z którymi wszystkie elementy
art. 51 ust. 2 ustawy powinny być przeanalizowane i ocenione w stopniu i zakresie
adekwatnym  do  charakterystyki  obszarów  objętych  opracowaniem  oraz
proponowanych rozwiązań planistycznych,  stosownie  do  stanu  współczesnej
wiedzy i metod oceny. W prognozie powinna  się  znaleźć  analiza  wzajemnego
oddziaływania  planowanego  zagospodarowania  obszarów  objętych  studium  oraz
terenów  sąsiednich,  a  także  wskazanie   zagrożeń  wynikających  z  potencjalnych
skumulowanych  oddziaływań  planowanego  i  istniejącego  zagospodarowania
terenów.

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o następujące przepisy prawne:
– ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

z 2016r. poz.778, z późn. zm.),
– ustawę 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. z 2016r. poz.353, z późn. zm.),

– ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz.672,
z późn. zm.),

– ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134),
– ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U z 2015 r. poz.2100, z późn.zm.),
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– ustawę z dnia  3 lutego 1995r.  o  ochronie  gruntów rolnych i  leśnych  (Dz.U.  z  2015r.
poz.909, z późn.zm.),

– ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016r. poz.1131),
– ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.),
– ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 987),
– ustawę z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z

2016r. poz.250, z późn.zm.),
– ustawę  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz.139, z późn.zm.),
– ustawę z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z

2014r. poz.1446, z późn.zm.),
– ustawę z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z

2016r. poz. 961),
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w/s przedsięwzięć mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.71), 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w/s rodzajów instalacji

mogących  powodować  znaczne  zanieczyszczenie  poszczególnych  elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169),

– Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  w/s  warunków jakie
należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód lub  do  ziemi  oraz  w  sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800),

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  lipca  2006r.  w/s  sposobu  realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1757),

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2007r. w/s dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),

– Rozporządzenie  Ministra  Ochrony  Środowiska  z  dnia  30  października  2003r.  w/s
dopuszczalnych  poziomów  elektromagnetycznych  w  środowisku  oraz  sposobu
sprawdzania utrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192, poz.1883),

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  9  października  2014  r.  w/s  ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014r. poz. 1409),

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  6  października  2014  r.  w/s  ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183),

– Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  13  kwietnia  2010  r.  w/s  siedlisk
przyrodniczych  oraz  gatunków będących  przedmiotem  zainteresowania  Wspólnoty,  a
także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2014r. poz.1713),

– Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w/s obszarów
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm).

1.2. Cel  i  zakres  opracowania  projektowanego  dokumentu  oraz  jego  powiązania
z innymi dokumentami

Niniejsza  prognoza  oddziaływania  na  środowisko  dotyczy  projektu  zmiany  „Studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Przystajń”.  Została
sporządzona  z  uwzględnieniem  materiałów  archiwalnych  i  studialnych  dotyczących
środowiska  oraz  obowiązujących  aktów  prawnych  w  zakresie  środowiska  i  planowania
przestrzennego.
Szczegółowy zakres merytoryczny prognozy określa art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października
2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale społeczeństwa  
w ochronie na środowisko oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Celem  prognozy  jest  rozpoznanie  aktualnego  stanu  środowiska,  występujących
uwarunkowań istotnych z punktu widzenia wprowadzanych zmian, określanie wpływu ustaleń
zawartych  w  projekcie  zmiany  „Studium…”  na  stan  środowiska  przyrodniczego
w  szczególności  jego  główne  komponenty  i  ich  wzajemne  powiązania,  a  ponadto
zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  efektem realizacji
projektowanego dokumentu.
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Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego jest  podstawowym
dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy.
Wyznaczone  w  „Studium…”  kierunki  działań  są  konkretyzowane  pod  względem
przestrzennym, technicznym i ekonomicznym w planach zagospodarowania przestrzennego.
Kierunki rozwoju przestrzennego przyjęte w projekcie zmiany „Studium…”, określone zostały
w oparciu o potrzeby wynikające z założonych celów i zadań społeczno – gospodarczych,
a z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań obecnego stanu zagospodarowania terenów,
obowiązujących  przepisów  polityki  przestrzennej  kraju  i  województwa  śląskiego  oraz
zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego. Stanowią kontynuację dotychczasowych
kierunków rozwoju gminy Przystajń, dostosowaną do aktualnych potrzeb.
Celem  opracowania  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  „Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń” jest również identyfikacja
i  przewidywanie  oddziaływania  wynikającego  z  realizacji  działań  ujętych  w  studium,
na zdrowie ludzi oraz na środowisko biogeofizyczne, w tym zinterpretowanie i obiektywne
przekazanie  informacji  o  zagrożeniach  oraz  pozytywnych  i  negatywnych  skutkach  dla
środowiska.  Prognoza  zawiera  analizę  stanu  środowiska  w  zakresie  odpowiadającym
ocenianemu  tematowi  oraz  przewidywania  jego  potencjalnych  zmian,  spowodowanych
oddziaływaniem wprowadzonych doń nowych czynników. W trakcie prognozowania zostały
uwzględnione,  w  miarę  możliwości,  wszystkie  poziomy  powiązań,  między  przyczynami
i  skutkami.  Oprócz zależności  przyczynowo-skutkowych  uwzględniono powiązania  łącznie
z  wtórnymi  przyczynami  i  skutkami,  a  także  propozycje  działań  zaradczych  oraz
rekomendacje. Zadaniem prognozy jest ocena całościowa i obiektywna  nowych inwestycji
zawartych w „Studium  kierunków zagospodarowania przestrzennego”
Zmian  w  studium  dokonano  w  zakresie  aktualizacji  części  dotyczącej  uwarunkowań
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rysunek został uzupełniony o nowo
wyznaczone tereny inwestycyjne wynikające z napływających wniosków osób prywatnych
oraz zaobserwowanego zapotrzebowania na tereny o danej funkcji.
Zmiana studium jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi. Koncepcja polityki przestrzennej
zagospodarowania kraju 2030 – wizja Polski w 2030 r. - opiera się na pięciu pożądanych
cechach przestrzeni: konkurencyjności i innowacyjności, spójności wewnętrznej, bogactwie
i  różnorodności  biologicznej,  bezpieczeństwie  oraz  ładzie  przestrzennym.  Obszar
województwa  śląskiego  w  Koncepcji  przestrzennego  zagospodarowania  kraju
scharakteryzowany  jest  głównie  jako  obszar  unikatowy  ze  względu  na  występowanie
ośrodków o podstawowym  znaczeniu  dla systemu osadniczego  kraju,  jakim są Katowice
i  aglomeracja  Górnośląska.  Gminy  wiejskie  województwa  uczestniczą  w  procesach
rozwojowych  kraju.  Gmina  Przystajń  poprzez  integracje  funkcjonalną  z  ośrodkami
o przemysłowej i gospodarczej specjalizacji, jak np. sąsiedztwo obszarów gminy Kłobuck -
powiatowego miasta i z miastem Częstochowa.

Stan i jakość środowiska przyrodniczego w bardzo istotny sposób wpływa na stan
i  perspektywy  rozwoju  przestrzennego  kraju  i  poszczególnych  regionów  województwa
śląskiego.  Planowanie  przestrzenne,  uwzględniając  wzajemne  relacje  komponentów
środowiska, oddziałuje na procesy zarządzania zasobami przyrody ożywionej i krajobrazu,
czym przyczynia się do zmniejszenia izolacji siedlisk oraz stabilizacji ekosystemów ważnych
dla zachowania istotnych w skali polskich obszarów  przyrodniczo cennych. Przekształcanie
obszarów wiejskich, związane z rozwojem społeczno – gospodarczym, powinno uwzględniać
bezpośrednie otoczenie korytarzy ekologicznych i obszarów chronionych. 

W  Planie  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  stworzono  wizję
przyszłości przestrzeni województwa, proponując rozwijanie dzielnic i lokalizacji, wspierając
strategię  „inwestowania  w  sukces”,  promowanie  działań  w  sektorach  innowacyjnych,
promowanie  idei  metropolii,  wielofunkcyjności,  spójności  i  synergii.  Plan  zakłada  także
podejście do zarządzania przestrzenią, które pozwoli na pozyskiwanie niezbędnych funduszy
na realizację inwestycji pomocnych w dążeniu województwa śląskiego do osiągnięcia:
-  trwałej  i  wysokiej  konkurencyjności  pozycji  jako  jednego  z  kilku  centrów  rozwoju
cywilizacyjnego Polski XXI wieku, ważnego i atrakcyjnego regionu Środkowej Europy,
-  wizerunku  regionu  o  przestrzennych  warunkach  realizujących  zasady zrównoważonego
rozwoju, sprawiedliwości i efektywności oraz bezpieczeństwa,
- przestrzeni o wysokich walorach estetycznych architektury i krajobrazu oraz indywidualnym
wyrazie, czerpiących z dziedzictwa przyrody i kultury.

Gmina Przystajń zlokalizowana jest w zasięgu Aglomeracji Częstochowskiej, w strefie
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wzrastającej  koncentracji  potencjału  gospodarczego  i  umacniania  związków  między
ośrodkami.
„Studium…”  wyodrębnia  na  terenie  gminy  obszary  polityki  przestrzennej  o  określonym
charakterze funkcjonalnym i sposobie zagospodarowania. Wyodrębnione tereny wskazują na
kierunki oraz ogólne zasady ich zagospodarowania.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  wyodrębnia,
m.in., tereny o następujących funkcjach:
- tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:

 tereny rozwojowe dla zabudowy mieszkaniowej,
 tereny rozwojowe dla zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

- tereny rozwoju zabudowy usługowej i sakralnej, w tym:
 tereny rozwoju zabudowy usługowej,
 tereny rozwoju rekreacji,

- tereny rozwoju zabudowy produkcyjnej,
- tereny rolne, w tym:

 tereny  rolnicze  bez  prawa  lokalizacji  zabudowy  oraz  dopuszczone  
do zabudowy,

 tereny osadnictwa wiejskiego – zabudowa zagrodowa,
- tereny leśne i zieleni urządzonej,
- doliny rzeki Liswarty i jej dopływów.
„Studium…”  określa  również  cele,  zasady  i  kierunki  w  zakresie  ochrony  środowiska
przyrodniczego,  politykę  ochrony  środowiska  kulturowego,  kierunki  rozwoju  komunikacji
oraz poszczególnych elementów infrastruktury technicznej.

Dokumentami powiązanymi z opracowanym projektem „Studium…” oraz prognozą  
są w szczególności:

 opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Przystajń,
 miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego gminy,
 Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy

2015 r.,
 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. 

       
1.3. Informacja o metodach zastosowania przy sporządzaniu prognozy

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano metodę przeglądu dostępnych materiałów
archiwalnych  dotyczących  obszaru  gminy  oraz  analizy  zgromadzonych  dokumentów:
programów, publikacji,  a w szczególności informacji zawartych w opracowanym dla gminy
Przystajń w opracowaniu ekofizjograficznym.
Podstawą  do  sporządzenia  prognozy  jest  analiza  występujących  uwarunkowań,  ocena
ustaleń  zawartych  w  projekcie  „Studium…”  pod  kątem  ich  wpływu  na  środowisko
przyrodnicze.

Przed przystąpieniem do prac nad opracowaniem prognozy przeprowadzono również
wizję  wybranych fragmentów terenu,  która pozwoliła  na rozpoznanie aktualnego sposobu
użytkowania  i  zagospodarowania  obszarów  wskazywanych  w  „Studium…”  do  zmiany
ich przeznaczenia.  Pozwoliła ona również na wizualną ocenę stanu użytkowania terenów
proponowanych  do  realizacji  nowych  funkcji  określonych  w  projekcie  zmienionego
„Studium…”  oraz  ocenę  stopnia  przekształcenia  tych  terenów  w  wyniku  prowadzonej
dotychczas działalności gospodarczej.

Dla  wyodrębnionych  w  projekcie  „Studium…”  terenów  o  różnym  przeznaczeniu,
określono  skutki  dla  środowiska,  jakie  mogą  wynikać  z  projektowanego  przeznaczenia
terenu  –  pozytywne  lub  negatywne  dla  poszczególnych  komponentów  środowiska,
oceniając,  m.in.,  charakter  zmian,  okres  trwania  oddziaływań,  trwałość  przekształceń.
Uwzględniono  także  w opracowaniu   informacje zawarte  w planie   zagospodarowania
województwa śląskiego, opracowaniu  ekofizjograficznym oraz  prognozach  do projektów
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  W  treści  prognozy  wskazane
zostały  również  możliwości,  ograniczenia  potencjalnego  oddziaływania  na  środowisko
ustaleń  tych  elementów zagospodarowania,  które  wywołały  potrzebę  zmiany  dotychczas
obowiązującego „Studium…”
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1.4.    Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  
postanowień  projektowanego  dokumentu  oraz  częstotliwości  jej  
przeprowadzenia
Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  zgodnie

z art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  jest  natomiast  dokumentem  sporządzanym  w  celu
określenia  polityki  przestrzennej  gminy,  w  tym  lokalnych  zasad  zagospodarowania
przestrzennego.

Na  etapie  „Studium…”  nie  przewiduje  się  monitoringu  skutków jego  realizacji  na
środowisko przyrodnicze. Realizacja ustaleń „Studium…” odbywa się poprzez opracowanie
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podlegających również procedurze
oceny  oddziaływania  na  środowisko,  w  której  oceniany  jest  także  stan  środowiska  oraz
tendencję jego zmian, w wyniku realizacji ustaleń zawartych w sporządzonych dokumentach.
Analizę  skutków  realizacji  przyjętych  ustaleń  można  wykonać  również  w  ramach  oceny
aktualności  Studium  i  planów  miejscowych.  Obowiązek  wykonania  takiej  oceny  wynika
z art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  wykonuje  wójt,  burmistrz  lub
prezydent  miasta,  co  najmniej  raz  w  czasie  kadencji.  Stosowne  analizy  zmian  w
zagospodarowaniu przestrzennym winny być poszerzone o ocenę bieżącego wykorzystania
obszaru,
w odniesieniu do przyjętych kierunków i  zasad zagospodarowania  przestrzennego gminy.
Ocena  stanu  środowiska  w  gminie  podlega  bieżącemu  monitoringowi  służb  ochrony
środowiska,  przyrody  oraz  organów administracji  i  organizacji  ekologicznych.  Planowanie
w  zakresie  ochrony  środowiska  określane  jest  również  w  dokumentach  cyklicznie
analizowanych, w szczególności programach ochrony środowiska – gminnych, powiatowych,
wojewódzkich oraz planach gospodarki odpadami.

2. INFORMACJE  O  MOŻLIWYM  TRANSGRANICZNYM  ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO

          Obowiązek rozważania możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko
planowanych przedsięwzięć,  wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na  środowisko,
w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 roku oraz z usta-
wy Prawo Ochrony Środowiska. Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizo-
wane blisko granic państwa, a także te realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przed-
sięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku.
Gmina Przystajń nie jest położona  w obszarze przygranicznym a realizacja „Studium…” nie
powoduje żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których cha-
rakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. Skala przedsięwzięć  zaproponowanych
do realizacji w ramach „Studium…”  ma charakter regionalny i ewentualne negatywne od-
działywanie tych przedsięwzięć, będzie miało zasięg lokalny. Na etapie Prognozy stwierdzo-
no, ze realizacja „Studium”  nie wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddzia-
ływania na środowisko, mogące objąć terytorium innych państw.

3.   OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO ŚRODOWISKA I  JEGO ZMIAN W SYTUACJI  
BRAKU REALIZACJI USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

3.1. Położenie oraz aktualne użytkowanie terenu.
Gmina  Przystajń  leży  w  północno  -  zachodnej  części  województwa  śląskiego,

w  powiecie  kłobuckim,  na  skraju  Wyżyny  Małopolskiej.  Jest  jedną  ze  166  gmin
w województwie śląskim i jedną z 9 gmin powiatu kłobuckiego. 
Gmina  posiada  powierzchnię  88,85  km.  Stanowi  to:  0,03%  powierzchni  kraju,  0,72  %
powierzchni województwa śląskiego, 10,00 % powierzchni powiatu kłobuckiego.
Gminę zamieszkuje ok.6000 mieszkańców. Stanowi to: 0,02% ludności kraju: 0,13% ludności
województwa śląskiego: 7,18 ludności i powiatu kłobuckiego.
Gęstość  zaludnienia  Gminy  Przystajń  wynosi  70  osób/km  dla  porównania  powiatu
kłobuckiego – 97,9, woj. śląskiego -394,3, kraju -121,5 osób/ km. W skład Gminy wchodzi 19
miejscowości, skupionych w 17 sołectwach.
Według oficjalnego wykazu miejscowości występują także przysiółki i części wsi.
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Są to przysiółki:
 Galińskie w miejscowości Stany,
 Kluczno w miejscowości Kamińsko,
 Węzina w miejscowości Bór Zajaciński,

Części wsi:
 Sachalin w miejscowości Brzeziny,
 Zagony w miejscowości Bór Zajaciński,
 Parkitna w miejscowości Kamińsko,
 Hajda w miejscowośc Wrzosy,
 Pola w miejscowości Antonów,
 Smugi w miejscowości Mrówczak,
 Widawa i Borlocha w miejscowości Przystajń, 
 Doły w miejscowości Kostrzyna.

Gmina Przystajń graniczy z 6 innymi  gminami woj. ślaskiego: Przystajń od północy, Panki od
północnego  wschodu,  Wręczyca  Wielka  od  południowego  wschodu,  Ciasna  i  Herby  od
południa oraz położona w województwie  opolskim Gmina Olesno od zachodu. Zachodnia
granica  Gminy,  stanowi  jednocześnie  granicę  powiatów kłobuckiego  i  oleskiego,  a  także
województw śląskiego i opolskiego.
Matematyczno - geograficzne położenie centrum gminy, miejscowości Przystajń wyznaczają
współrzędne:  50,53  szerokości  geograficznej  północnej  i  18,41  długości  geograficznej
wschodniej. Terytorium gminy jest rozciągnięte południowo  w najszerszym miejscu 13 km.
Najbardziej na północ jest wysunięte w sołectwie Kostrzyna, a na południe w miejscowości
Kamińsko. 

Jednostki fizycznogeograficzne 
Gmina Przystajń pod względem geograficznym zgodnie z rejonami fizyczno-geograficznymi
położona jest w prowincji - Wyżyna Małopolska, podprowincji - Wyżyna Ślasko - Krakowska,
makroregionu - Wyżyna Woźnicko - Wieluńska, na pograniczu 3 mezoregionów - obniżenia
Liswarty, Prosny i Progu Herbskiego.

Obszar  gminy położony jest  z  dala  od dużych aglomeracji  miejskich,  ale posiada
z  nimi  dogodne  połączenia  komunikacyjne,  co  sprawia,  że  stanowi  bazę  wypadową  dla
mieszkańców Górnego Śląska i nie tylko.
Wieś  gminna  Przystajń  od  stolicy  województwa,  miasta  Katowice,  oddalona  jest
o  ok.  104  km  i  ośrodka  powiatowego,  miasta  Kłobuck  -18  km.  Inne  ośrodki  miejskie
powiązane  komunikacyjne  z  Przystajnią:  to:  Częstochowa  -  33  km,  Radomsko  -  73 km,
Lubliniec – 32 km, Panki 5 km i  Przystajń 12 km. 
Podstawową funkcją użytkowania terenów, ze względu na powierzchnię terenów, jest rolnictwo.
Ma ono jednak malejące znaczenie, przede wszystkim ze względu na istniejący na części gminy
rozłóg i klasę gruntów rolnych - niekorzystne dla kontynuowania produkcji rolnej (grunty rolne są
odłogowane i ulegają szybkiej renaturalizacji). 
Grunty leśne i zadrzewione zajmują znaczący obszar. W granicach gminy występują duże areały
państwowych gruntów leśnych,  ulega zwiększeniu powierzchnia gruntów leśnych prywatnych
poprzez zalesienie  części  terenów rolnych.  W sposób znaczący zwiększa  się  powierzchnia
gruntów zadrzewionych (w granicach odłogowanych gruntów rolnych).
Wśród  terenów  zainwestowanych  dominują  tereny  wykorzystywane  na  cele  mieszkaniowe,
w  tym  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  oraz  zabudowy
zagrodowej. Stosunkowo duża jest powierzchnia terenów związanych z produkcją (tereny po
dawnych  kopalniach  żelaza  wykorzystywane  na  cele  produkcyjno  -  magazynowe,  tereny
prowadzonej eksploatacji surowców mineralnych, tereny związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą). Wśród terenów wykorzystywanych na cele usługowe dominują usługi publiczne
(szkoły, remizy strażackie, boiska) oraz handel. 
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym, 62,8%
mieszkańców gminy stanowią osoby w wieku produkcyjnym. 

Długość  sieci  wodociągowej  wynosi  ok.  95  km,  a  kanalizacyjnej  –  ok.  13  km.  
Z  wodociągów  korzysta  90,3%  ludności  gminy,  a  z  kanalizacji  –  32,3%.  Zasoby
mieszkaniowe w gminie to ok. 1860 mieszkań.

Gmina Przystajń ma charakter rolniczo-leśny.  Użytki  rolne stanowią ponad połowę
powierzchni  gminy,  a  lasy  32,5%.  Zasoby  wodne  gminy  stanowią  dwie  graniczne  rzeki:
Liswarta i  Pankówka. Na terenie gminy zarejestrowanych jest 326 podmiotów gospodarki
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narodowej  (86%  to  osoby  fizyczne).  W  przeważającej  części  (94%)  są  to  małe  firmy,
w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób. Największą grupę stanowią jednostki
handlowe  (32%),  budowlane  (17%)  oraz  przemysłowe  (13%).  Pracujący  w  gminie
w podmiotach  zatrudniających  powyżej  9  osób  na  koniec  2009  r.  to  493  osoby.  Liczba
bezrobotnych wynosi  231 osób,  co stanowi  6,1% liczby ludności  w wieku produkcyjnym.
Wśród zarejestrowanych bezrobotnych 49% stanowią kobiety. 

Południowa część gminy położona jest w obszarze Parku Krajobrazowego „Lasy nad
Górną Liswartą”.  Lasy te bogate są w grzyby i jagody,  co przyciąga turystów z Górnego
Śląska. Gmina Przystajń posiada bardzo dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej
-  przez  jej  teren  przebiegają  dwa  szlaki  rowerowe.  Na  terenie  gminy  znajduje  się  kilka
pomników przyrody m.in. aleja lipowa, dąb szypułkowy, sosna pospolita. W gminie Przystajń
(wieś Dąbrowa) odkryto osadę i cmentarzysko kultury łużyckiej.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu
W strukturze użytkowania gruntów gminy  należy wyróżnić:
a) tereny użytków rolnych,
b) lasy i zadrzewienia,
c) tereny zainwestowane i inne.

Podstawową funkcją użytkowania terenów, ze względu na powierzchnię terenów, jest
rolnictwo. Ma ono jednak malejące znaczenie, przede wszystkim ze względu na istniejący na
części gminy rozłóg i klasę gruntów rolnych - niekorzystne dla kontynuowania produkcji rolnej
(grunty rolne są odłogowane i ulegają szybkiej renaturalizacji). 

Grunty leśne i zadrzewione zajmują znaczący obszar.  W granicach gminy występują
duże areały państwowych gruntów leśnych, ulega zwiększeniu powierzchnia gruntów leśnych
prywatnych  poprzez  zalesienie  części  terenów  rolnych.  W  sposób  znaczący  zwiększa  się
powierzchnia gruntów zadrzewionych (w granicach odłogowanych gruntów rolnych).

Wśród  terenów  zainwestowanych  dominują  tereny  wykorzystywane  na  cele
mieszkaniowe,   w tym tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  wielorodzinnej  oraz
zabudowy zagrodowej.  Stosunkowo duża jest powierzchnia terenów związanych z produkcją
(tereny po dawnych kopalniach żelaza wykorzystywane na cele produkcyjno - magazynowe,
tereny  prowadzonej  eksploatacji  surowców  mineralnych,  tereny  związane  z  prowadzoną
działalnością  gospodarczą).  Wśród  terenów wykorzystywanych  na  cele  usługowe  dominują
usługi publiczne (szkoły, remizy strażackie, boiska) oraz handel. 

Gmina Przystajń, jako obszar  o charakterze typowo rolniczym, cechuje się niskim
poziomem  przedsiębiorczości.  Ośrodków  przemysłowe  i  zabudowa  usługowa  występują
przede wszystkim w Przystajni a na terenach wiejskich reprezentowana jest głównie przez
niewielkie obiekty handlowe. Zabudowa produkcyjna również dominuje na terenie siedziby
gminy.  W  przeważającej  części  są  to  małe,  kilkuosobowe   firmy.  Rynek  pracy  tworzy
kilkanaście  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  przetwórstwa  spożywczego,  zakłady
produkcyjne,  jednostki  handlowe  i  usługowe  oraz  jednostki  administracyjne  samorządu
terytorialnego.Funkcją  uzupełniającą  w  gminie  jest  rekreacja.  Wzdłuż  północnej  granicy
gminy  biegnącej  korytem  rzeki  Liswarty,  w  malowniczej  dolinie  rzeki  otoczonej  lasami
sosnowymi powstały zespoły chaotycznej zabudowy rekreacyjnej.
Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 luty 2007 r. Nr 34 poz. 738-742 -
Uchwała  Nr   XL/40/06  Rady  Gminy  Przystajń  z  dnia  25  września  2006  r.  w  sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń.

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wodę
Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane.
Woda pitna ujmowana jest z poniżej wymienionych ujęć wód podziemnych (studni głębinowych
wierconych): 
Gmina Przystajń zaopatrywana jest w wodę z dwóch własnych ujęć wody:
a) w Przystajni – ujęcie składa się z 4 studni głębinowych:

- studnia S1
- studnia S2 (rezerwowa)
- studnia S3
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- studnia S4 (nowa studnia jeszcze nie podłączona ze względu na potrzebę 
uzdatniania z nadmiaru żelaza i manganu)

Ze  względu  na  dużą  ilość  azotanów w studniach  S1-S3,  docelowo  podstawową  studnią
będzie nowa studnia S4 z domieszką wody zamiennie ze studni z S1 i S2 oraz wybudowana
zostanie Stacja Uzdatniania Wody z odżelazianiem i odmanganianiem na terenie obecnego
ujęcia (planowany termin realizacji 2014 rok).
Obecnie  ze  względu  konieczność  mieszania  wody  z  wodą  z  drugiego  ujęcia  realna
wydajność  ujęcia  to  ok.  38 m³/h (wykorzystane  są tylko  studnie  S1 i  S3).  Docelowo  po
wybudowaniu SUW oraz podłączeniu studni S4 wydajność stacji będzie na poziomie do 70
m³/h.
b) ujęcie wody i stacja uzdatniania wody w Borze Zajacińskim o realnej wydajności do 45
m³/h - ujęcie składa się ze budynku stacji uzdatniania (odżelazianie) i 1 studni.
Na  obydwu  ujęciach  wyznaczono  strefy  ochrony  bezpośredniej,  nie  ustanawiano  stref
ochrony pośredniej.

Gospodarka ściekowa
Gmina nie  posiada  generalnie  zorganizowanego systemu odprowadzania  i  oczyszczania
ścieków.  Sieć  kanalizacji  sanitarnej  występuje  fragmentarycznie  jedynie  w  miejscowości
Przystajń.  Ścieki  odprowadzane  są  głównie  do  szamb wybieralnych  zlokalizowanych  na
własnych posesjach oraz wywożone do oczyszczalni  ścieków położonej na terenie gminy
Panki. Na terenie gminy występują również przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Kanalizacja deszczowa
Na terenie gminy występują niewielkie odcinki sieci kanalizacji deszczowej.
Podstawowym systemem odprowadzającym wody deszczowe jest istniejący system melioracji
oraz rowów przydrożnych. Przy postępującej urbanizacji, utwardzania terenów ilość istniejących
kanałów deszczowych jest zbyt mała. 

Gospodarka odpadami
Odpady komunalne wywożone są na wysypisko śmieci w Sobuczynie (gmina Poczesna).
Wywozem ich zajmują się wyspecjalizowane firmy. 

Paliwa płynne i stałe
W granicach gminy obecnie funkcjonuje kilka niewielkich stacji benzynowych i LPG.
Dystrybucją paliw stałych (węgiel, koks, miał) zajmują się prywatne i spółdzielcze podmioty
gospodarcze zlokalizowane w  poszczególnych miejscowościach gminy.

Elektroenergetyka.
Odbiorcy energii elektrycznej w Gminie Przystajń zasilani są z Głównego Punktu zasilające-
go 110/15 kV w Pankach magistralnymi liniami napowietrznymi15kV i częściowo z Rozdzielni
Sieciowej 15 kV Lisów (miejscowości położone w południowej części gminy).
Zasilanie odbiorców odbywa się poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV w przeważającej
większości typu słupowego.
Zaopatrzenie w ciepło
Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła – kotłowni
lokalnych,  przemysłowych  i  indywidualnych  zasilanych  tradycyjnymi  nośnikami  energii.
Główne zmiany dotyczyć będą w przyszłości modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej ich
wymiany na zasilane paliwem ekologicznym w celu ograniczenia szkodliwej  emisji  spalin.
Studium  przewiduje  także  możliwość  wykorzystania  w  celach  grzewczych  projektowanej
sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno stać
się  wykorzystywanie  alternatywnych  źródeł  ciepła  w  postaci  geotermiki  ziemi,  pomp
cieplnych,  a także kolektorów słonecznych.
Na obszarze gminy brak jest scentralizowanych systemów zaopatrzenia  w energię cieplną.
Na  terenie  gminy  istnieją  jedynie  lokalne  źródła  ciepła,  zaopatrujące  w  ciepło  zespoły
budynków,  pojedyncze  budynki  mieszkalne,  usługowe  i  przemysłowe.  Na  terenie  gminy
istnieje  klika  lokalnych  kotłowni,  usytuowanych  głównie  w  budynkach  użyteczności
publicznej, zakładach przemysłowych. 
Zakłady  przemysłowe  zaopatrywane  są w ciepło  z  kotłowni  przemysłowych,  pracujących
głównie na cele technologiczne przemysłu. Zabudowa jednorodzinna na osiedlach zabudowy
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mieszkaniowej  oraz  zabudowa  jednorodzinna  rozproszona,  zaopatrywane  są  w  ciepło
z  indywidualnych  źródeł,  opalanych  paliwami  stałymi  (węgiel  kamienny,  koks),  olejem
opałowym, względnie energią elektryczną.
Ponad 80 % zapotrzebowania na moc cieplną pochodzi z mieszkalnictwa, jest to sytuacja
o  tyle  zrozumiała,  iż  na  terenie  gminy  nie  ma  wielkich  zakładów  przemysłowych,  które
pochłaniałyby znaczne ilości mocy cieplnej, ponadto, gmina Przystajń jest niewielka, zatem
i zapotrzebowanie na ciepło na potrzeby usług są niewielkie. 
Potrzeby cieplne mieszkańców Gminy Przystajń zabezpieczane są w oparciu o:  

- węgiel kamienny,
- paliwa odnawialnej,
- olej opałowy,
- energie elektryczną.

Dominującym  paliwem  w  strukturze  paliwowej  pokrycia  potrzeb  cieplnych  jest  węgiel.
Produkcja ciepła w oparciu o węgiel kamienny pokrywa ok. 88 % potrzeb cieplnych gminy..

Zaopatrzenie w gaz sieciowy 
W  gminie  występuje  brak  gazyfikacji  przewodowej.  Zaopatrzenie  w  gaz  nie  stanowi
zadania  własnego  gminy  i  realizacja  inwestycji  w  tym  zakresie  jest  uzależniona
od  planów  inwestycyjnych  jednostek  i  firm  zewnętrznych,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Prawie energetycznym. 

Telekomunikacja
Poziom  telefonizacji  gminy  jest  wysoki.  Na  terenie  gminy  istnieje  kilka  wież  telefonii
komórkowej.

Gospodarka odpadami
Gospodarowanie odpadami jest prowadzone na nowych zasadach ustalonych w  przepisach
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21) i ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391,
z późn. zm.). 
Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 gmina wchodzi
w skład regionu I, dla którego obsługi wyznaczono:
a) instalację  do  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  zmieszanych  odpadów

komunalnych w Sobuczynie,
b)  sortownie  odpadów  komunalnych  w:  Sobuczynie  oraz  w  Konopiskach  i  Zawierciu,

składowisko  odpadów  Sobuczynie  oraz  składowiska  w:  Konopiskach,  Zawierciu,  
Krzepicach, Lipiu Śląskim i Koszęcinie.

Gromadzenie  odpadów  odbywa  w  rożnych  typach  kontenerów.  Na  terenach  wiejskich
jednostek  osadniczych  przeważa  typ  pojemników przystosowanych  do obsługi  odbiorców
indywidualnych.

Sieć drogowa
Podstawowe połączenia o znaczeniu regionalnym stanowią:
droga wojewódzka nr 494 relacji  Częstochowa – Wręczyca Wielka – Olesno – Bierdzany,
Lokalne  połączenia  są  zapewnione  przez  dobrze  rozbudowaną  sieć  dróg  powiatowych
i  gminnych.  Drogi  gminne  przebiegające  przez  tereny  zabudowane  mają  nawierzchnię
utwardzoną,  pokrytą  asfaltem.  Wzdłuż  większości  dróg  gminnych  brak  utwardzonych
poboczy.  Stosunkowo  mała  jest  ilość  chodników  zlokalizowanych  w  pasach  drogowych,
szczególnie w granicach terenów wiejskich; chodniki są zlokalizowane głównie w centrach
większych miejscowości. W granicach gminy wyznaczono szlaki rowerowe przebiegające po
drogach  bocznych,  gruntowych  i  leśnych.  Na  terenie  gminy  funkcjonuje  komunikacja
publiczna prowadzona przez PKS oraz firmy prywatne. 

3.2. Ogólna charakterystyka elementów przyrodniczych
    Zgodnie  z  podziałem na rejony fizyczno-geograficzne Polski  (J.  Kondracki)  gmina
położona jest  na terenie podprowincji  Wyżyna Śląsko-Krakowska (341),  w makroregionie
zwanym Wyżyna Woźnicko-Wieluńska (341.2) w obrębie dwóch mezoregionów: Obniżenia
Liswarty - Prosny (341.22) i Progu (Garbu) Herbskiego (341.24).
Obniżenie Liswarty - Prosny (zachodni fragment obszaru gminy) rozwinęło się w iłołupkach
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retyko - liasu, miejscami także w pstrych iłach Kajpru. Szerokie dno obniżenia położone w
części wschodniej na wysokości 260 m n.p.m. pochyla się łagodnie w kierunku północno -
zachodnim i osiąga nad Liswartą230 m n.p.m.
Próg (Garb) Herbski,  którego północno -  zachodni  człon nosi  nazwę  Pagóry Brzezińskie
stanowi  pas wzniesień piaskowcowych o szerokości 1-3 km, ciągnących się od Herb do
Podłęża  Szlacheckiego  nad  Liswartą,  wznoszących  się  ponad  otaczający  obszar  falistej
równiny  morenowej.  Nie  mają  one przebiegu  prostolinijnego  lecz  są  rozczłonkowane  na
szereg  pojedynczych  wzniesień.  Wzniesienia  te  stanowią  garby  i  pagóry  o  łagodnych
stokach  wznoszące  się  od  10  -  30  m ponad  poziom  zasypania  piaszczystego.  Pagóry
Brzezińskie  na  terenie  gminy  w  większości  są  zalesione.  Kulminacje  osiągają  na
wzniesieniach na N od miejscowości Kamieńsko - 290,0 m n.p.m. Spadki terenu w obrębie
spłaszczeń wynoszą od 0% do 2%, w obrębie stoków do 5%.
Oprócz Pagórów Brzezińskich na terenie gminy można wydzielić jednostki morfologiczne, tj.
wysoczyzna polodowcowa i doliny rzeczne.
Wysoczyzna  poiodowcowa zajmuje  przeważającą  część  powierzchni  gminy.  Jej  rzeźbę
stanowi  falista  i  niskofalista  mało  urozmaicona  powierzchnia  o  spadkach  0  do  2%,
zbudowana  z  utworów  lodowcowych  i  wodnolodowcowych,  spod  których  miejscami
wychodzą utwory starsze. Obszar wysoczyzny łagodnie opada w kierunku SW i W ku dolinie
Liswarty oraz w kierunku N i NE ku dolinie Pankówki.
Doliny  rzeczne wyraźnie  zaznaczają  się  w krajobrazie  gminy.  Tworzą  je  rzeki  Liswarta
i Pankówka z dopływami. Na odcinku Kuźnica Nowa - Podłęże Szlacheckie rzeka Liswarta
przełamuje się przez Pagóry Brzezińskie. Dno doliny Liswarty kształtuje się na wysokości
243,4 m n.p.m. (Kamińsko) do 219,4 m n.p.m. (Kostrzyna przy granicy z m. i gm. Przystajń).
Płaskodenna  dolina  rzeki  Liswarty  posiada  system  teras  wykształconych  w  materiale
czwartorzędowym.
Rzeka  Pankówka  płynie  w  nieckowatej  płaskodennej  dolinie,  w  której  można  wyróżnić
2 terasy: zalewową i wyższą - nadzalewową. Pozostałe cieki są słabo wcięte w wysoczyznę,
a ich nieckowate dna dolin są często podmokłe i zabagnione.

Krajobraz  terenu  urozmaicają  liczne  formy  antropogeniczne,  tj.  rozlewiska,  groble,
zapadliska, wyrobiska oraz hałdy.
Wysokość bezwzględna obszaru gminy waha się od 301,1 m n.p.m. (Dębowa Góra) do 220
m n.p.m.  (dolina  Liswarty  w N części  gminy)  i  219,9  m n.p.m.  (w dolinie  rz.  Pankówki
w N części gminy). Deniwelacje terenu dochodzą do 81 m.
Budowa geologiczna
Pod względem geologicznym gmina Przystajń położona jest w północno-zachodniej części
Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Charakteryzuje się ona monoklinalnie ułożonymi warstwami
starszego podłoża zapadającymi łagodnie w kierunku północno-wschodnim.
Obszar gminy budują w kolejności stratygraficznej utwory geologiczne: jury i czwartorzędu:
Utwory  jury  dolnej  -  Has są  najstarszymi  utworami  nawierconymi  na  terenie  gminy.
Stanowią  je  warstwy  łysieckie  wykształcone  w  facji  ilasto-łupkowej  z  przewarstwieniami
piasków i piaskowców. Utwory te tworzą wychodnie w rejonie miejscowości: Kuźnica Nowa,
Siekierowizna i Ługi-Radły.
Utwory jury środkowej -  dogger reprezentują  tzw.  warstwy  kościeliskie  zalegające na
utworach liasu. Utwory te wykształcone są w postaci piaskowców drobno- i gruboziarnistych
oraz różnoziarnistych piasków luźnych. Warstwy te oddzielone są od siebie partiami ilastymi.
Miąższość  warstw  kościeliskich  jest  rzędu  ok.  40  m.  Bezpośrednio  na  warstwach
kościeliskich zalega tzw. kompleks iłów rudonośnych doggeru dolnego, reprezentowany w
części  spągowej  przez łupki  i  iłołupki  ciemnoszare  ze sferosyderytami,  wyżej  zaś  przez
pokłady  syderytów  ilastych  szarych  lub  brunatnych  z  ławicami  piaskowca.  Warstwy
kościeliskie odsłaniają się w południowej-centralnej  części gminy,  iły  natomiast  w rejonie
miejscowości Kostrzyna i Kuźnica Stara.
Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na osadach jury i pokrywają prawie cały
obszar  gminy.  Charakteryzują  się  zmienną  miąższością  -  w  granicach  od  1  do  60  m.
Najwyższą miąższość utworów czwartorzędowych stwierdzono w obrębie głębokich rynien
peryglacjalnych wymytych w serii rudonośnej.

 Plejstocen - reprezentują piaski  i  żwiry wodnolodowcowe,  piaski  i  żwiry z głazami
lodowcowymi  oraz  gliny  zwałowe.  W  obrębie  dolin  rzek  Liswarty  i  Pankówki
występują  piaski  teras  akumulacyjnych  średnio  i  drobnoziarniste.  Są  one
najmłodszymi osadami plejstocenu.
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 Hdocen - reprezentują mady i piaski rzeczne, namuły, torfy oraz piaski wydmowe.
Piaski rzeczne, namuły występują w dolinach współcześnie płynących rzek i potoków
(rz. Lis- warta, rz. Pankówka). Piaski wydmowe to utwory akumulacji eolicznej. Są
one  najczęściej  drobnoziarniste  i  charakteryzują  się  dobrym  wysortowaniem.
Nieliczne wydmy występują w południowej części gminy.

Warunki fizjograficzne stwarzające utrudnienia w zagospodarowaniu terenu
Na terenie gminy Przystajń występują trzy strefy o różnej przydatności terenu dla zabudowy:

Strefa  I  -  obejmuje  obszary  najkorzystniejszych  warunków  fizjograficznych  dla
osadnictwa.
Strefę tą tworzą niskofaliste i płaskie obszary wysoczyznowe o nachyleniu głównie 0-2 % ,
lokalnie więcej, zbudowane z gruntów nośnych, głównie piasków i żwirów czwartorzędowych.
Zwierciadło  wody gruntowej  występuje  głębiej  niż  2,0 m p.p.t.  Korzystne warunki  klimatu
lokalnego.

Strefa  II  -  obejmuje  obszary  o  mniej  korzystnej  bądź  zróżnicowanych  warunkach
fizjograficznych dla osadnictwa.
Strefa ta obejmuje obszary lekkofaliste lub płaskie w obrębie wysoczyzny o spadkach 0-2%,
zbudowane z glin  zwałowych  i  iłów oraz  piasków podścielonych  gliną.  Zwierciadło  wody
gruntowej występuje na rożnym poziomie , przeważnie jednak płycej niż 2,0 mp.pt.
Strefa ta obejmuje również tereny położone w obrębie obniżeń wysoczyzny oraz terasów
erozyjno  -  akumulacyjnych  zbudowanych  z  piasków  i  żwirów,  ze  zwierciadłem  wody
gruntowej płycej niż 2,0 m p.p.t. Strefa posiada mało korzystne warunki klimatu lokalnego.

Strefa  III  -  obejmuje  obszary  o  niekorzystnych  warunkach  fizjograficznych
dla osadnictwa.
Strefa  obejmuje  obszary  dolin  rzecznych  oraz  większych  zagłębień  bezodpływowych
o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych i klimatyczno - zdrowotnych.

Osuwiska 
Wzdłuż dolin rzecznych występują jary i obszary predysponowane do występowania ruchów
masowych  (osuwiska). Obszar  ten  jest  wykluczony  z  zainwestowania,  ze  względu  na
niebezpieczne i niekorzystne warunki posadowienia. Konieczność ochrony tych terenów jest
uzasadniona również ich  wysokimi walorami krajobrazowymi terenów.

Tereny zalewowe 
Przez teren gminy przepływa rzeka Liswarta i występuję obszary szczególnego zagrożenia
powodzią.  W  związku  z  powyższym,  na  przedmiotowym  obszarze  obowiązują  zakazy
zgodnie z ustawą Prawo wodne. W szczególnych przypadkach, jeżeli nie utrudni to ochrony
przed  powodzią  dyrektor  RZGW  może,  w  drodze  decyzji,  na  obszarach  szczególnego
zagrożenia powodzią zwolnić  od zakazów określonych w art.  88 1.  ust.  1 ustawy Prawo
wodne. Dyrektor RZGW może również, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów określonych
w art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości
wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód  w przypadku wystąpienia powodzi.

Tereny podmokłe 
Obszary gminy w swej przeważającej  części są zaliczane do gleb okresowo lub stale za
suchych,  jedynie  niewielki  powierzchniowo  tereny  zaliczane  są  do  podmokłych,
nieodpowiednich dla realizacji zabudowy ze względu na niekorzystne warunki posadowienia
i wysoki poziom wód gruntowych. Są to zazwyczaj obszary łąk i pastwisk położonych wzdłuż
istniejących rowów melioracyjnych.

Tereny zmeliorowane
Na  obszarze  gminy  występują  tereny  zmeliorowane.  Lokalizacja  zabudowy
w granicach tych terenów jest niekorzystne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.
Realizacja  zabudowy  na  tych  terenach  wymaga  każdorazowo  opracowania  projektu
przebudowy  istniejącego  drenażu  w  uzgodnieniu  z  właściwymi  terenowo  jednostkami
odpowiedzialnymi za funkcjonowanie melioracji.
Budowa geologiczna utworów powierzchniowych
Pod względem geologicznym gmina Przystajń położona jest w północno-zachodniej części
Monokliny Śląsko-Krakowskiej. Charakteryzuje się ona monoklinalnie ułożonymi warstwami
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starszego podłoża zapadającymi łagodnie w kierunku północno-wschodnim.
Obszar gminy budują w kolejności stratygraficznej utwory geologiczne: jury i czwartorzędu:
Utwory  jury  dolnej  -  Has są  najstarszymi  utworami  nawierconymi  na  terenie  gminy.
Stanowią  je  warstwy  łysieckie  wykształcone  w  facji  ilasto-łupkowej  z  przewarstwieniami
piasków i piaskowców. Utwory te tworzą wychodnie w rejonie miejscowości: Kuźnica Nowa,
Siekierowizna i Ługi-Radły.
Utwory jury środkowej -  dogger reprezentują  tzw.  warstwy  kościeliskie  zalegające na
utworach liasu. Utwory te wykształcone są w postaci piaskowców drobno- i gruboziarnistych
oraz różnoziarnistych piasków luźnych. Warstwy te oddzielone są od siebie partiami ilastymi.
Miąższość  warstw  kościeliskich  jest  rzędu  ok.  40  m.  Bezpośrednio  na  warstwach
kościeliskich zalega tzw. kompleks iłów rudonośnych doggeru dolnego, reprezentowany w
części  spągowej  przez łupki  i  iłołupki  ciemnoszare  ze sferosyderytami,  wyżej  zaś  przez
pokłady  syderytów  ilastych  szarych  lub  brunatnych  z  ławicami  piaskowca.  Warstwy
kościeliskie odsłaniają się w południowej-centralnej  części gminy,  iły  natomiast  w rejonie
miejscowości Kostrzyna i Kuźnica Stara.
Utwory czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na osadach jury i pokrywają prawie cały
obszar  gminy.  Charakteryzują  się  zmienną  miąższością  -  w  granicach  od  1  do  60  m.
Najwyższą miąższość utworów czwartorzędowych stwierdzono w obrębie głębokich rynien
peryglacjalnych wymytych w serii rudonośnej.

 Plejstocen - reprezentują piaski  i  żwiry wodnolodowcowe,  piaski  i  żwiry z głazami
lodowcowymi  oraz  gliny  zwałowe.  W  obrębie  dolin  rzek  Liswarty  i  Pankówki
występują  piaski  teras  akumulacyjnych  średnio  i  drobnoziarniste.  Są  one
najmłodszymi osadami plejstocenu.

 Hdocen - reprezentują mady i piaski rzeczne, namuły, torfy oraz piaski wydmowe.
Piaski rzeczne, namuły występują w dolinach współcześnie płynących rzek i potoków
(rz. Lis- warta, rz. Pankówka). Piaski wydmowe to utwory akumulacji eolicznej. Są
one  najczęściej  drobnoziarniste  i  charakteryzują  się  dobrym  wysortowaniem.
Nieliczne wydmy występują w południowej części gminy.

Gleby
Na terenie gminy Przystajń użytki  rolne zajmują powierzchnię 5323 ha, tj.  ok. 59,9% jej  
ogólnej  powierzchni,  w tym:  grunty orne ok.  74,4%, użytki  zielone (łąki  i  pastwiska)  ok.  
25,2%.  Dominują  gleby  wytworzone  z  utworów  czwartorzędowych:  lodowcowych  lub  
wodnolodowcowych oraz skał jurajskich: iłów i piaskowców.
Pod względem  typologicznym  gleby  należą  do  typu  pseudobielic, rzadziej  do  typu  gleb
brunatnych, fragmentarycznie do typu czarne ziemie. W dolinach rzecznych oraz w obniże-
niach wykształciły się gleby hydrogeniczne: mady, mułowo-torfowe i torfowe.

Wśród  gleb  pseudobielicowych  i  brunatnych  wyróżniono  kompleks  gleb
wytworzonych z piasków luźnych i piasków słabogliniastych podścielonych piaskiem luźnym.
Gleby  te  należą  do  gleb  lekkich  o  słabo  wykształconym  poziomie  próchnicznym  oraz
ubogich w składniki pokarmowe. Są to gleby słabe i najsłabsze V - VI klasy bonitacyjnej,
zaliczone  do  kompleksu  6-żytni  (żytnio-ziemniaczany)  słaby  i  kompleksu  7-żytni  (żytnio-
ziemniaczany) najsłabszy. Oba te kompleksy dominują na terenie gminy.

Gleby wytworzone z piasków gliniastych lekkich i mocnych podścielonych iłem lub
gliną  oraz  gleby  wytworzone  z  piasków  słabogliniastych  całkowitych,  piasków
słabogliniastych i piasków gliniastych lekkich na podłożu gliniastym, iłowym należą do gleb
żyźniejszych IVa i IVb klasy bonitacyjnej. Gleby te zaliczone zostały do kompleksu 4-żytni
bardzo dobry oraz kompleksu 5-żytni dobry. Kompleks 4 obejmuje powierzchnię ok. 37 ha -
1,5%  oraz  występuje  na  terenie  miejscowości  Górki  i  Przystajń.  Kompleks  5  zajmuje
powierzchnię  182  ha,  tj.  ok.  7,2%  ogólnej  powierzchni  gruntów  ornych.  Występuje  w
sąsiedztwie kompleksu 4. Gleby wytworzone w materiale zwięzłym - iły zaliczone zostały do
kompleksu 8 - zbożowo- pastewny mocny. Cechą charakterystyczną tych gleb są wadliwe
stosunki wodne. Na terenie gminy zajmuje on powierzchnię 190 ha - 7,6%. Duży kompleks
tych gleb występuje w rejonie miejscowości: Przystajń, Górki, Kostrzyna.

Pozostałe  obszary  gruntów  ornych  zaliczone  zostały  do  kompleksu  9  -  zbożowo-
pastewny słaby.
W dolinach rzek: Liswarty i Pankówki wytworzyły się gleby: mułowo - torfowe, torfowe oraz
mady.  Użytki  zielone IV-ej  klasy bonitacyjnej  zaliczone zostały  do kompleksu 2z -  użytki
zielone średnie - 58,9%, natomiast V i VI klasy bonitacyjnej kompleksu 3z - użytki zielone
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słabe.
Kompleksy gruntów ornych 
Kompleks  4-żytni  bardzo  dobry  (pszennożytni) -  obejmuje  gleby  wytworzone
z piasków gliniastych lekkich i mocnych całkowitych lub na zwięźlejszym podłożu. Gleby tego
kompleksu wykorzystywane są pod uprawę warzyw,pszenicy,  a także żyta  i  ziemniaków.
W klasyfikacji  bonitacyjnej zaliczone są one IV klasy bonitacyjnej. Kompleks ten obejmuje
powierzchnię 37 ha- 1,5%.Występuje w dwóch kompleksach na terenie miejscowości Górki
i Przystajń.
Kompleks  5-żytni  dobry -  obejmuje  gleby  wytworzone  z  piasków  gliniastych  lekkich
i mocnych, całkowitych lub podścielonych glina lub iłem. Gleby tego kompleksu są wrażliwe
na susze i uważane za gleby typowo żytnio- ziemniaczane. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby
te  zaliczane  są  do  IVa  i  IV  b  klasy  bonitacyjnej.  Kompleks  zajmuje  powierzchnie
182 ha - 7,2%. Występują w sąsiedztwie kompleksu 4-go.
Kompleks 8-zbożowo - pastewny mocny - obejmuje gleby wytworzone w materiale zwięzłym
- iły.
Cechą charakterystyczna tych gleb są wadliwe stosunki wodne. Na glebach tego kompleksu
większy udział winny stanowić rośliny pastewne. Zajmuje on powierzchnię 190 ha – 7,6%.
Duży kompleks tych gleb występuje w miejscowości Kostrzyna, Górki, Przystajń.
Pozostały  obszar  gruntów  ornych  gminy  zaliczono  do  kompleksu  6-go  żytniego  (żytnio-
ziemniaczanego) słabego, kompleksu 7-go żytniego (żytnio- ziemniaczanego) najsłabszego
oraz kompleksu 9-go zbożowo - pastewnego słabego o ogólnej powierzchni 2097 ha - 83,7%
Kompleks użytków zielonych
Kompleks średni 2z - uzytki zielone średnie - obejmuje gleby mułowo - torfowe, torfowe oraz
mady. W klasyfikacji gleboznawczej gleby te zaliczone zostały do klasy – IV-ej. Kompleks
zajmuje powierzchnię 358 ha- 58,9%
Kompleks 3z - uzytki zielone słabe i bardzo słabe - obejmuje gleby mineralne zbyt suche lub 
zbyt  wilgotne  oraz  gleby  organiczne  przesuszone  lub  podtapiane.  W  klasyfikacji  
gleboznawczej gleby te zaliczone zostały do klasy bonitacyjnej VI i VI-ej. Kompleksy użytków
zielonych występują w dolinie rzeki Liswarty i Pankówki oraz w obniżeniach terenu.

Wody
Dla obszaru gminy Herby, przy gospodarowaniu wodami, obowiązują: 
a) cele  środowiskowe  zawarte  w Planie  gospodarowania  wodami  na obszarze dorzecza

Odry przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z
2016r. poz. 1967),

b) Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2014r. w/s warunków
korzystania z wód regionu wodnego Warty (Dz. Urz. Woj. Ślaskiego z 2014r., poz.1974),  

c) Rozporządzenie  Dyrektora  RZGW  w  Poznaniu  z  dnia16  grudnia  2016r.  w/s  planu
utrzymania wód w regionie wodnym Warty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016r. poz. 6961).

Zgodnie  z  ustaleniami  aktualizacji  Planu  gospodarowania  wodami  na obszarze dorzecza
Odry do podstawowych działań administracyjnych mających na celu utrzymanie/ osiągnięcie
celów środowiskowych dla wszystkich JCWP wskazano: działania wynikające z konieczności
porządkowania  systemu  gospodarki  ściekowej  oraz  realizację  Krajowego  programu
oczyszczania ścieków komunalnych.

Wody podziemne 
Na terenie gminy Przystajń występują następujące piętra wodonośne:
 czwartorzędowe
 jurajskie.
Czwartorzędowe  piętro  wodonośne wykształcone  w  piaskach  i  żwirach  pochodzenia
lodowcowego. Zwierciadło wody gruntowej kształtuje się na zmiennym poziomie w zależ-
ności od miąższości utworów lodowcowych oraz od podścielających lub przedzielających je
utworów nieprzepuszczalnych. Piętro to eksploatowane jest poprzez studnie kopane.
Studnie ujmujące ten poziom posiadają wydajność kilku m3/h. Piętro to posiada mniejsze
znaczenie użytkowe.
Jurajskie piętro wodonośne
Głównym poziomem użytkowym  na terenie  gminy jest  poziom związany z utworami  jury
środkowej.  Główną warstwę wodonośną stanowią piaski i piaskowce aalenu i bajosu tzw.
warstwy kościeliskie, występujące w rejonie Przystajni na głębokości ok. 20 m. Uzyskiwane
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wydajności  są rzędu 20 - 50 m3/h.  Poziom wodonośny środkowo-jurajski spełnia kryteria
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Wydzielony dla jury środkowej - GZWP-
325 Cz-wa W, ma charakter szczelinowo-porowy, otwarty w rejonie występowania wychodni
warstw  kościeliskich.  Obszar  występowania  wychodni  w  obrębie  GZWP-325  jest
wskazywany  do  wysokiej  ochrony  wód  (OWO).  W  obszarze  ochrony  wód  znalazła  się
centralna część gminy, w tym m.in. miejscowość Przystajń.
W południowej i południowo-zachodniej części gminy poza zasięgiem występowania warstw
kościeliskich występuje  poziom wodonośny doinojurajski związany z utworami retyko-liasu.
Poziom ten o charakterze porowym charakteryzuje się jednak mało korzystnymi warunkami
hydrogeologicznymi ze względu na duże zmienności warstw wodonośnych. Uzyskiwane z
tego poziomu wydajności są rzędu kilku do kilkunastu m3/h.

Wody powierzchniowe
Dla terenu gminy, przy gospodarowaniu wodami, obowiązują: 
a)  cele  środowiskowe  zawarte  w Planie  gospodarowania  wodami  na obszarze dorzecza

rzeki Odry przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. (M.P. Nr 40, poz.
451),

b) warunki korzystania z wód regionu wodnego Warty zawarte w Rozporządzeniu Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2014r. (Dz. Urz.
Woj.  Ślaskiego  z  2014r.,  poz.  1974),  szczególnie  dotyczące:  zachowania  przepływu
nienaruszalnego  w  ciekach  wodnych,  priorytetów  w  korzystaniu  z  wód,  ograniczeń
w  korzystaniu  z  wód  a  także  zasad  odprowadzania  odwodnień  i  możliwości
wprowadzania ścieków do ziemi z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 

Obszar gminy nie został wyznaczony jako wymagający sporządzenia warunków korzystania
z wód zlewni.

Cały obszar gminy znajduje się w zasięgu dorzecza rzeki Warty, będącej dopływem
Odry.  Obszar  gminy  odwadnia  rzeka  Liswarta  z  dopływami,  z  których  największym  jest
Panówka.  Zachodnia  i  południowo  -   zachodnią  cześć  gminy  odwadnia  rzeka  Liswarta
z  krótkimi,  prawobrzeżnymi  dopływami,  które  biorą  początek  w  Pagórach  Brzezińskich.
Wschodnia  cześć  gminy  odwadnia  rzeka  Pankówka  z  dopływami.  Między  Liswarta  i  jej
dopływem Pankówką przebiega dział wodny IV rzędu.
Liswarta bierze swój początek w okolicach wsi Mzyki koło Boronowa. Źródła jej stanowi gęsta
sieć rowów melioracyjnych.  Biegnie po zachodniej  części gminy,pod Krzepicami skręca w
prawo i równoleżnikowo dopływa do Warty. Liswarta płynie w rozleglej płaskodennej dolinie
początkowo w kierunku północno - zachodnim. Skręcając koło miejscowości Ługi -Radły ku
północy; pod Krzepicami skręca w prawo i rówoleżnikowo dopływa do Warty. Rzeka stanowi
zarazem zachodnia granice administracyjna gminy, a także granice powiatów kłobuckiego i
oleskiego oraz województwa śląskiego i opolskiego.
Rzeka  Liswarta  stanowi  największą  oś  hydrograficzną  Parku.  Ma ona  wyrównany  reżim
odpływu  z  głównym  wezbraniem  wiosennym(roztopy)i  drugorzędnym  wezbraniem  letnim
(odpady  konwekcyjne).Głównie  zasilanie  odbywa  się  z  odpływu  gruntowego,  a  podczas
wezbrań - także z topnienia szaty śnieżnej  i  odpadów atmosferycznych.  Dzięki  dominacji
zasilania  gruntowego  amplituda  przepływu  średnich  miesięcznych  z  wielolecia  jest
stosunkowo niewielka. Największymi jej dopływami w obrębie Parku są Olszynka.
Liswarta  od ujścia do niej Pankówki w rejonie Starokrzepic, aż do miejscowości Ługi - Radły
na  południu,  ma  przebieg  południowy,  zajmuje  rezłegłą  płaskodenną  dolinę  pozbawioną
zwartego zalesienia i większych, dopływów po stronie prawej : stanowi natomiast naturalna
granicę między omawianymi obszarem a obszarem oleskim i lublinieckim, aż po krańce wsi
Kamińsko.  Omawiana  część  doliny  Liswarty  została  gruntownie  przebudowana
i zmeliorowana , a jej koryto wyprostowane, technicznie zbudowane, z korekcjami progowymi
i syfonami; miejscami jest obwałowane. Pozbawiło to tę dolinę atrakcyjności przyrodniczej
i krajobrazowej, a nawet gospodarczej, jaka cieszyła się w latach 60. ub. Wieku uznawana
za najczystsza rzekę na śląsku.
W ten sposób zniknęły jej zakola, naturalna obudowa roślinna i liczne drobne bezimienne
dopływy, podtrzymujące naturalna retencję powierzchniową i podziemną. Pozostały po nich
wyschnięte  rowy  odwadniające  i  przesuszone  łąki  oraz  pusty,  monotonny  krajobraz  ze
sztucznym  kanałem  rzecznym  o  średniej  głębokości  oo.  1,5  m  szerokości  dna-ok.10
Następny  górny  odcinek  Liswarty  od  wsi  Ługi-Radły  po  Kamińsko,  stanowiący  granicę
pomiędzy gm. Przystajń a powiatem lublinieckim - ma przebieg łagodniejszy, „esowaty” na
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kierunku  północno  –  zachodnio  –  południowo  -  wschodnim,  wśród  stosunkowo  najlepiej
zachowanych fragmentów krajobrazu łąkowo - leśnego. Liswarta płynie tu wśród naturalnych
kompleksów leśnych,  w  których  utworzono  2  rezerwaty  cisowe  k.  wsi  Łebki  -  już  poza
granicami mniejszego opracowania, w pow. lublinieckim.
Pankówka tylko w środkowym biegu płynie przez obszar gminy. Bierze ona swój początek
w  okolicach  miejscowości  Wręczyca  Wielka  i  uchodzi  do  Liswarty  w  miejscowości
StaroPrzystajń.  Średnia  głębokość  rzeki  wynosi  ok  0,5  m.  Średni  spadek  rzeki  wynosi
2%.Średnia wysokość brzegów wynosi  1-1,5 m.Średnia  szybkość przepływu wynosi  0,48
m/s. Całkowita powierzchnia zlewni Pankówki wynosi 132,0 km.
Na  terenie  gminy  zlokalizowanych  jest  pięc  młynów.  Trzy  na  rzece  Liswarta,
w  miejscowościach:  Kłuczno,  Ługi  -  Radły  i  Kuźnica   nowa  oraz  dwa  na  Pankówce,
w miejscowościach Kuźnica Stara i Kostrzyna.

Miejscowości Położenie hydrograficzne Rodzaj i liczba zbiorników

Kostrzyna Dolina Pankówki 3 zbiorniki

Kuźnica Stara Pankówka 2 spiętrzenia staw hodowlany

Kuźnica Nowa Dolina Liswarty przed prawobrzeżnym
dopływem

2 zbiorniki

Węziny Dolina Liswarty Wyrobisko żwirownia 6 zbiorniki
starorzecze

Widawa Lewobrzeżny dopływ Pankówki Glinianki po kop. Rud żelaza

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska Starostwo Powiatowe w Kłobucku (2007) 

Stan czystości wód powierzchniowych
Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych na terenie gminy są głównie ścieki bytowe
(rozbudowywana  sieć  kanalizacji  sanitarnej  obejmuje  niewielką  część
obszaru  gminy)  oraz  nawozy  i  środki  ochrony  roślin  stosowane   rolnictwie.
Zagrożenie  jest  relatywnie  większe  w  zachodniej  części  gminy  ze  względu  na  lepiej
rozwiniętą  sieć  hydrograficzną,  przez  co  zanieczyszczenia  wymywane  z  pól  szybciej
przedostają  się  do  wód  powierzchniowych,  szczególnie  jeżeli  pola  orne  sąsiadują
bezpośrednio  z  ciekami  i  rowami  melioracyjnymi.  Zagrożenie  jest  mniejsze,  gdy  wzdłuż
cieków dobrze jest rozwinięta obudowa biologiczna (pasy łąk, zakrzaczeń i zadrzewień).

Klimat
Warunki pogodowe i klimatyczne
Gmina  Przystajń  położona  jest,  podobnie  jak  cała  Polska,  w  strefie  umiarkowanej
środkowoeuropejskiej.  Warunki  pogodowe  i  klimatyczne  są tu kształtowane w mniejszym
stopniu poprzez lokalne czynniki, aniżeli przez napływające masy powietrza.

Nad nasz teren napływają prawie wszystkie typy mas powietrznych wyróżniane na
półkuli północnej. Głównie jest to powietrze podzwrotnikowo - morskie przychodzące z wyżu
azorskiego oraz polarno - morskie z nadpółnocnego Atlantyku. Ich wyraźny wpływ zaznacza
się przez ponad połowę dni roku, zwłaszcza latem oraz na początku i końcu zimy. Przynoszą
one ze sobą zachmurzenie i deszcze. Latem są przyczyna dużych opadów, a zimą odwilży
i mgieł. Gmina Przystajń leży w Częstochowsko - Kieleckiej dzielnicy rolniczo-klimatycznej,
charakteryzującej się długością okresu wegetacyjnego 200-210 dni, opadem 700-800 mm,
liczbą dni z przymrozkiem 112-130, z czasem trwania pokrywy śnieżnej -50-80 dni.
Warunki termiczne
Średnia temperatura roczna wynosi +7,5 C, średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego
stycznia  -2,5 C,  zaś najcieplejszego lipca Od +17,5 do+18 C.  Średnia  roczna liczba dni
z przymrozkiem wynosi 120-125. Okres bezprzymrozkowy wynosi 150-160dni. Dni zimowych
jest średnio w roku 40, przy czym zanikają one już w marcu. Okres wegetacyjny średnio
w wieloleciu trwa ok. 213 dni.
Wilgotnosc powietrza i częstotliwosć mgieł
W ciągu roku wilgotność względna osiąga najwyższa wartość w miesiącach zimowych/ponad
80/,  najniższe  wartości  osiąga  w  końcu  wiosny  i  początku  lata.  Wartości  niedosytu
wilgotności osiągają swoje maksimum latem /powyżej/ 6, a minimum w miesiącach zimowych
.Występowanie  mgieł  jest  bardzo zróżnicowane  przestrzennie.  Liczna  mgieł  na  obszarze
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gminy  jest  znaczna  i  sięga  50-60  dni  w  roku,przy  maksimum  jesienno-zimowym  oraz
minimum w końcu wiosny i lata.
Zachmurzenie
Dni  pochmurnych  w  roku  jest  średnio  120-150.  Najczęściej  występują  one  od  listopada
do  stycznia,  kiedy  stanowią  ponad  połowę  dni  miesiąca;natomiast  najrzadziej  występują
w sierpniu.
Opady atmosferyczne Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 650-700 mm
dni  z  opadem jest  średnio w roku około  170,  przy maksimum w styczniu  i  grudniu oraz
minimum  we  wrześniu  i  październiku.  Opad  śnieżny  występuje  w  około  50  dniach  od
listopada do marca.
Wiatry
Na terenie gmin najczęstszym kierunkiem wiatru jest kierunek zachodni .Zima i jesienią obok
wiatru  zachodniego  wyraźnie  przeważa  kierunek  południowo-zachodni,  wiosna  i  latem
-północno -zachodni.
Wiatry południowe występują  z większą częstotliwością  w chłodnej  porze roku,  północne
w ciepłej. Największe prędkości wiatru notowane są z kierunków południowych, południowo-
zachodnich  i  zachodnich.  Największa  częstotliwość   wiatrów  silnych  obserwowana  jest
w chłodnej porze roku.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Kompleksy gruntów ornych 
Kompleks  4-żytni  bardzo  dobry  (pszennożytni) -  obejmuje  gleby  wytworzone
z piasków gliniastych lekkich i mocnych całkowitych lub na zwięźlejszym podłożu. Gleby tego
kompleksu wykorzystywane są pod uprawę warzyw,pszenicy,  a także żyta  i  ziemniaków.
W klasyfikacji  bonitacyjnej zaliczone są one IV klasy bonitacyjnej. Kompleks ten obejmuje
powierzchnię 37 ha- 1,5%.Występuje w dwóch kompleksach na terenie miejscowości Górki
i Przystajń.
Kompleks  5-żytni  dobry -  obejmuje  gleby  wytworzone  z  piasków  gliniastych  lekkich
i mocnych, całkowitych lub podścielonych glina lub iłem. Gleby tego kompleksu są wrażliwe
na susze i uważane za gleby typowo żytnio- ziemniaczane. W klasyfikacji bonitacyjnej gleby
te  zaliczane  są  do  IVa  i  IV  b  klasy  bonitacyjnej.  Kompleks  zajmuje  powierzchnie
182 ha - 7,2%. Występują w sąsiedztwie kompleksu 4-go.
Kompleks 8-zbożowo - pastewny mocny - obejmuje gleby wytworzone w materiale zwięzłym
- iły.
Cechą charakterystyczna tych gleb są wadliwe stosunki wodne. Na glebach tego kompleksu
większy udział winny stanowić rośliny pastewne. Zajmuje on powierzchnię 190 ha – 7,6%.
Duży kompleks tych gleb występuje w miejscowości Kostrzyna, Górki, Przystajń.
Pozostały  obszar  gruntów  ornych  gminy  zaliczono  do  kompleksu  6-go  żytniego  (żytnio-
ziemniaczanego) słabego, kompleksu 7-go żytniego (żytnio- ziemniaczanego) najsłabszego
oraz kompleksu 9-go zbożowo - pastewnego słabego o ogólnej powierzchni 2097 ha - 83,7%
Kompleks użytków zielonych
Kompleks średni 2z - uzytki zielone średnie - obejmuje gleby mułowo - torfowe, torfowe oraz
mady. W klasyfikacji gleboznawczej gleby te zaliczone zostały do klasy – IV-ej. Kompleks
zajmuje powierzchnię 358 ha- 58,9%
Kompleks 3z - uzytki zielone słabe i bardzo słabe - obejmuje gleby mineralne zbyt suche lub
zbyt  wilgotne  oraz  gleby  organiczne  przesuszone  lub  podtapiane.  W  klasyfikacji
gleboznawczej gleby te zaliczone zostały do klasy bonitacyjnej VI i VI-ej. Kompleksy użytków
zielonych występują w dolinie rzeki Liswarty i Pankówki oraz w obniżeniach terenu.

Struktura użytkowa gruntów na terenie gminy

Wyszczególnienie ha %

Powierzchnia ogółem             8885           100,0

Użytki rolne ogółem             5614            63,2

Grunty rolne             4223            47,5

sady             30            0,3

łaki             962           10,8
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pastwiska             399           4,5

Lasy ogółem             2711           30,5

Lasy państwowe             2208

Lasy gminne i prywatne            503

Tereny zainwestowane i inne            560            6,3

Obszary zabudowy mieszkaniowej            460

Obszary pozostałe             20

Obszary zabudowy przemysłowej             80

Zestawienie klas bonitacyjnych 
Gruntów ornych 

Klasa Pow. %

Bonit. W ha 0,00

I 0 0,00

II 0 0,00

III a,b 0 0,00

IVa 94 2,30

IVb 865 21,20

V 2332 57,16

VI 787 19,29

VIz 2 0,05

Razem 4080 100,00

Użytków zielonych 

Klasa Pow. %

Bonit. łąki pastwiska razem

I 0 0 0 0,00

II 0 0 0 0,00

III 39 3 42 2,86

IV 692 179 871 59,29

V 237 241 478 32,54

VI 6 62 68 4,63

VIz 0 10 10 0,68

Razem 974 495 1469 100,00

Leśna przestrzeń produkcyjna
Lasy  należące  do  Państwowego  Gospodarstwa  Leśnego  Lasy  Państwowe  (PGL.LP)
stanowią  ok.  81,5%  ogólnej  powierzchni  terenów  zalesionych.  Pod  względem  admini-
stracyjnym należą do Nadleśnictwa  Herby.  Lasy państwowe  występują  głównie  w połud-
niowej  części  gminy  oraz  stanowią  fragment  dużego  zwartego  kompleksu  leśnego
o  stosunkowo  dobrze  zachowanych  zbiorowiskach  roślinnych  miejscami  zbliżonych
do naturalnych.

Na  terenie  gminy  występują  lasy  o  różnych  typach  siedliskowych,  wśród  których
dominuje:  bór  mieszany  świeży  (BMśw.)  oraz  bór  świeży  (Bśw.).  W  drzewostanach
gatunkiem panującym jest sosna (So) - 90% ogólnej powierzchni zalesionej.  Obok sosny
gatunkiem panującym są: olsza -7%, brzoza - 2,7%, dąb - 1,4% powierzchni zalesionej.

Lasy  położone  na  terenie  Nadleśnictwa  Herby  uznane  zostały  za  ochronne
20
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Zarządzeniem  nr  206  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa
z dnia 29 grudnia 1994 r.
Łąki i pastwiska zajmują ok. 25,2% powierzchni gminy Przystajń. Występują one głównie w
obrębie  zmeliorowanych  dolin  rzek  Liswarty  i  fragmentarycznie  Pankówki.  Jako  użytki
zielone są one dość intensywnie wykorzystywane (nawożone, koszone).
Lasy  na  terenie  gminy  Przystajń  zajmują  łącznie  powierzchnie  2711  ha,  w  tym  lasy
państwowe  -  2208  ha.  Lasy  państwowe  w całości  są  położone  na  terenie  nadleśnictwa
Herby. Pod względem przyrodniczym lasy te znajdują się w zasięgu Krainy VI-tej t.zw. Krainy
Małopolskiej., 6-tej dzielnicy przyrodniczo -leśnej tzw. Woźnicko- Wieluńskiej.
Na terenie gminy występują lasy o rożnych typach siedliskowych. Dominuje suboceaniczny
bór  świeży,  znacznie  zróżnicowany  –  od  wariantu  suchego,  aż  do  postaci  wilgotnych,
przechodzącej w śródlądowy bór wilgotny. Do często spotykanych zbiorowisk należy także
kontynentalny  bór  mieszany.  Wśród  występujących  drzewostanów  zdecydowanie
dominującym gatunkiem jest  sosna. Zajmuje ona aż 90% ogólnej  powierzchni  zalesionej.
Prócz sosny dominującymi gatunkami są także:olsza - 4,7%, brzoza - 2,7% i dab - 1,4 %
powierzchni  zalesionej.  Obok  w/w  gatunków niewielka  powierzchnie  poniżej  1% zajmuje
świerk, buk i modrzew.
Wiek  występujących  drzewostanów  kształtuje  się  następująco:  do  lat  40-35%  ogólnej
powierzchni 41-60 la -25,7%, 61-80 lat -23,8%, pow 80 lat-14,8 %.

Świat roślinny
Zgodnie  z  podziałem  geobotanicznym  Polski  (Wł.  Szafer)  gmina  położona  jest

w  zasięgu  prowincji  Niżowo-Wyżynnej  Środkowoeuropejskiej  działu  A-Bałtyckiego,
w poddziale A4 - Pas Wyżyn Środkowych, w obrębie krainy 14 - Wyżyny Śląskiej (Okręg
Północny).
W strukturze przyrodniczej gminy lasy i zadrzewienia zajmują ok. 32,3%, sady ok. 0,3% jej
ogólnej  powierzchni.  Gmina  charakteryzuje  się  zalesieniem  wyższym  zarówno
w  stosunku  do  średniej  krajowej  wynoszącej  28,5%,  jak  również  średniej  województwa
śląskiego - 31,6%.
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej lasy na terenie gminy zaliczone zostały do Krainy
VI - Małopolskiej, dzielnicy przyrodniczo-leśnej 6 - Woźnicko-Wieluńskiej.
Flora gminy jest mało zróżnicowana, a przede wszystkim brak jest gatunków rzadkich. W tej
sytuacji do najciekawszych gatunków roślin zaliczyć można:

 Trzcinnik  owłosiony  -trawa  rozłogowa.  Występuje  w  lasach  w  Kamińsku
na niewielkich płatach bagiennego boru trzcinowego.

 Szczodrzeniec czerniacy - niewysoki 30 -1000 cm ,krzew z rodziny motylkowatych.
Występuje w lasach w Kamińsku.

 Janowiec ciernisty i Janowiec włoski – krzewy z rodziny motylkowatych. Występują
w lasach w Kamińsku

 Wakrota zwyczajna -  gatunek subatlantycki.  Spotykana  na skraju  lasów w dolinie
Liswarty.

 Mącznica  lekarska  -  gatunek  pod  częściowa  ochrona.  Spotykany  w  lasach
w Kamińsku.

 Turzyca drżączkowata,  tzw.  mtrawa morska-nalezy do rodziny turzycowatych czyli
tzw. traw kwaśnych.

 Występuje w dolinie Pankówki blisko jej uregulowanych brzegów oraz melioracyjnych
kanałów k. kuźnicy Starej.

 Goździeniec  okółkowy  -  dwuletni  chwast  z  rodziny  goździkowatych  o  licznych
rozesłanych łodyżkach. Znaleziony na pogorzelisku leśnym w Kamińsku.

 Rudbekia naga-bylina z rodziny złożonych, dorastająca do wysokości 2m.Spotykana
wśród  zarośli  wierzbowych  przy  uregulowanym  korycie  Liswarty,  m.in.  koło  wsi
Kuźnica Nowa i Ługi - Radły.

 Riccia  fluitans  -  wątrobowiec  o  małych  wstęgowatych  plechach.  Znaleziony
w zbiorniku wodnym w  Widawie, gdzie  na powierzchni wody utrzymują się jej dość
duże skupienia.

Świat zwierzęcy
Istniejące  informacje  o  faunie   terenu  gminy  Przystajń  są  fragmentaryczne  i  dotyczące
jedynie ptaków oraz ssaków. W latach 1985 - 1990 w rejonie tym odnotowano występowanie
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83  gatunków ptaków lęgowych,  w  tym  również  rzadkich,  m.in.  np.:  bocian  biały,  łabędź
niemy, myszołów zwyczajny, krzyżówka. 
Z  motyli  stwierdzono występowanie kilkunastu pospolitych i szeroko rozpowszechnionych
gatunków, zaś z chrząszczy przedstawicieli biegaczowatych.  
Z  ssaków  odnotowano  następujące  gatunki:  kret,  ryjówka  aksamitna,  ryjówka  malutka,
rzęsorek rzeczek, nietoperze:nocek duży i gacek wielkouch, dziki królik, zajac , wiewiórka,
nornica  ruda,  polnik  bury,  polnik  zwyczajny,mysz  domowa,  szczur  wędrowny,
badylarka,mysz polna , lis,  borsuk,kuna leśna ,kuna domowa, tchórz zwyczajny,gronostaj,
łasica łaska, dzik, sarna i jeleń szlachetny.

Walory przyrodniczo – krajobrazowe
O walorach  przyrodniczo -krajobrazowych gminy Przystajń decydują:
- duże  kompleksy  leśne  występujące  w  jej  południowej  części  ,  będące  

fragmentem Parku Krajobrazowego „ Lasy nad Górna Liswartą”
- występowanie  stanowisk  roślin  objętych  ochroną  całkowitą  (8  gatunków)lub  

częściowa  (10  gatunków)  oraz  chronionych  gatunków  fauny  głównie  owadów,  
ptaków i niektórych ssaków.

- doliny  rzek:  Liswarty  i  Pankówki  wraz  z  kompleksami  leśnymi  i  zbiornikami  
wodnymi w sąsiedztwie , stanowiące o powiązaniach ekologicznych,

- występowanie gleb organicznych- mułów-torfowych i torfowych,
- występowanie  złóż  surowców  mineralnych:kruszywa  naturalnego,  surowców  

ilastych  oraz  piasków  formierskich  o  zasobach  udokumentowanych
i perspektywicznych,

- występowanie  wód  głębinowych  w  poziomie  środkowo  jurajskim  (poziom  
piaskowców  kościeliskich  ),  spełniających  kryteria  Głównych  zbiorników  Wód  
Podziemnych (GZWP).

Analiza  przestrzenna  układu  ekologicznego  gminy  wykazuje  istnienie  korytarzy
ekologicznych  –  terenów  stanowiących  połączenie  cennych  przyrodniczo  ekosystemów.
Główną  funkcją  korytarzy  ekologicznych  jest  zapewnienie  ciągłości  przestrzennej  dla
sąsiednich  ekosystemów,  zapobieganie  ich  izolacji,  sprzyjanie  migracji  flory  i  fauny,
wzmocnienie naturalnej odporności układu i magazynowanie najwartościowszych gatunków.
Obszary w zasięgu Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” zostały wytypowane
jako ostoja CORINE - 454 Dolina Górnej Liswarty w ramach tworzonego spójnego systemu
informacji  o  środowisku  opartego na standardach przyjętych  w Unii  Europejskiej.  Ostoje
CORINE  stanowiły  również  bazę  wstępną  do  wytypowania  ostoi  przyrody  w  ramach
projektowanej sieci Natura 2000.
Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą.
Różnorodność  siedlisk  na  obszarze  Parku  Krajobrazowego  Lasy  nad  Górną  Liswartą,
wykształciła  się  dzięki  bogatej  sieci  wód  powierzchniowych,  która  sprzyja  rozwojowi
naturalnych oraz półnaturalnych zbiorowisk leśnych, łąkowych,  torfowiskowych i wodnych.
Spowodowało  to  nagromadzenie  na  relatywnie  niewielkiej  powierzchni  dużej  liczby
gatunków, w tym wielu rzadkich i narażonych na wyginiecie.
Do  polskiej  czerwonej  księgi  Roślin  wpisano  6  spośród  występujących  tu  gatunków.
Gatunkiem wymienionym w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory jest mech sierpowiecb łyszczący.
Spośród wielu cennych gatunków roślin stwierdzono na terenie Park wymienić warto m.in.:
bagno  zwyczajne,  cisa  pospolitego,  długosza  królewskiego,grzebienie  białe  i  północne,
koniczynę łubinowata, lilię złotogłów, pływacza zachodniego,podrzenia żebrowca, potocznika
wilczełyko,  widłaczka  torfowego,  widłaka  goździstego,  widłaka  jałowcowatego  i  widłaka
wrońca. Stwierdzono też kilka rzadkich gatunków turzyc, storczyków oraz wszystkie krajowe
gatunki rosiczek. Niektóre z tych roślin występują na terenie Parku dość licznie.
Powierzchnia parku to około 60% tereny leśne. Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi są
sosna, której udział w strukturze gatunkowej drzewostanów wynosi około 88%, brzoza  4,5%,
olsza  (około3,5%)i  dąb  (około  2%).Zdecydowanie  największe  powierzchnie  zajmują
kontynentalny bór mieszany i subatlantycki bór sosnowy świeży, których drzewostany tworzą
głównie sosna i  świerk. Na szczególną uwagę zasługują zbiorowiska rzadkie wymienione w
Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej,  takie jak: bór sosnowy bagienny, brzezina bagienna,
łęg olszowo - jesionowy, podgórski łęg jesionowy,grąd subkontynentalny, świetlista dąbrowa
czy wyżynny jodłowy bór mieszany.
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Podstawowym  typem  zbiorowisk  nieleśnych  w  Parku  Krajobrazowym  Lasy  nad  Górną
Liswartą są łąki i pastwiska położone w dolinach rzek oraz licznych potoków. Zajmują one
najczęściej  tereny  po  wycięciu  żyznych  lasów  liściastych.  Największe  obszarowo  łąki
zlokalizowane  nad  Liswartą  utraciły  w  większości  swój  naturalny  charakter  na  skutek
regulacji  długich  odcinków  rzeki,  przeprowadzenia  melioracji  oraz  intensywnego
zagospodarowania.  Wśród  łak  o  znaczeniu  wspólnotowym  odnotowano  występowanie
zmiennowilgotnych  łąk  trześlicowych  oraz  fragmentów niżowych  i  górskich  łąk  świeżych
użytkowanych ekstensywnie. 
Wśród kompleksów  wilgotnych , ekstensywnie użytkowanych łąk najcenniejsze są bogate
gatunkowo zbiorowiska trzęślicy modrej, które stanowią siedliska wielu rzadkich i objętych
ochroną   gatunków  roślin  między  innymi  takich  jak:  kosaciec  syberyjski,  mieczyk
dachówkowaty i pełnik europejski.
Występowanie  na  terenie  Parku  dużej  ilości  stawów ,  cieków oraz  stref  wypływów  wód
podziemnych  powoduje,  że  za  specyficzne  dla  tego  obszaru  należy  uznać  zbiorowiska
hydrogenicze.  W okolicy licznych zbiorowisk wodnych wytworzyły  się cenne przyrodniczo
torfowiska stanowiące ostoje dla specyficznych gatunków roślin.
Na wysokie walory faunistyczne Parku decydujący wpływ mają: duża lesistość, położenie  w
pobliżu  rozległego  kompleksu  leśnego  Borów  Stobrawskich,  liczne  stawy  rybne  (ostoje
zwierząt, zwłaszcza ptactwa wodno - błotnego i płazów),  rozwinięta sieć cieków wodnych
dorzecza  Liswarty  stanowiąca  ważny  regionalnie  korytarz  ekologiczny,  łąki  w  dolinach
głównych cieków jako ostoje zwierząt (szczególnie ptactwa wodno - błotnego), oraz duża
mozaikowatość teren.
Zróżnicowanie siedliskowe obszaru Parku Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą stwarza
dogodne warunki dla bytowania wielu gatunków zwierząt. Niestety stopień poznania fauny
omawianego terenu jest fragmentaryczny i wymaga dalszego rozpoznania.
Ogólnie w wodach należących do dorzecza Liswarty odnotowano 35 gatunków ryb oraz 2
gatunki minogów. Najwięcej taksonów spotykamy w samej Liswarcie , a inne stosunkowo
bogate w warunki cieki to Potok Jeżowski i Olszynka. W ichtiofaunie Parku dominują: okoń,
płoć, jazgarz, ciernik,ukleja, szczupak, oraz kiełb i śliz. Szczególnie cenne jest występowanie
na terenie Parku gatunków rzadkich i chronionych takich jak: brzana, lipień, świnka, koza,
węgorz,  miętus,  śliz,  a  szczególnie  wpisanych  do  Polskiej  Czerwonej  Księgi  Zwierząt:
piskorza,  różanki  i  piekielnicy  oraz przedstawicieli  kregoustych  (minogów strumieniowego
i ukraińskiego). Na ichtofaunę Parku duży wpływ maja zlokalizowane na jego terenie liczne
stawy rybne. 
Liczne  obszary  wodno  -  blotne  stanowią  dogodne  miejsca  lęgu  płazów.  W  obrębie  tej
gromady stwierdzono występowanie 12 gatunków : grzebiuszki ziemnej, kumaka nizinnego,
ropuchy szarej,paskówki i zielonej ,rzekotki drzewnej, traszki grzebieniastej i zwyczajnej oraz
żab:  jeziorkowej,  moczarowej,  trawnej  i  wodnej.  Traszka  grzebieniasta  jest  gatunkiem
zagrożonym  i  wpisanym  do  Polskiej  Czerwonej  Księgi  Zwierząt.  Najciekawsze  spośród
gatunków  podawanych  tu  gadów  są  bez  wątpienia  ,  widniejące  w  Polskiej  Czerwonej
Księdze  Zwierząt,  gniewosz  plamisty,  którego  obecność  należy  jednak  jednocześnie
potwierdzić oraz żółw błotny, którego stanowisko należałoby prawdopodobnie uznać za tylko
historyczne.  Pozostali  przedstawiciele  rej  gromady  to:  jaszczurki  zwinka  i  żyworodna,
padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny oraz żmija zygzakowata.
Na obszarze Parku wykazano przynajmniej 155 gatunków ptaków lęgowych
Najliczniejsze są gatunki leśne , a duża ilość stawów, podmokłych łąk oraz bagien sprawia,
że  dogodne  warunki  do  rozrodu,  żerowania  i  odpoczynku  znajdują  tu  przedstawiciele
awifauny wodno  -  błotnej.  Obecnie  są tu również  ptaki  charakterystyczne  dla  agrocenoz
i osiedli.
Do najcenniejszych  gatunków należy zaliczyć,  zagrożone wyginięciem w skali  światowej,
bielika i derkacza.
Licznie  reprezentowane  są  tu  również  ssaki  (łącznie  46  gatunków).  Spośród  gatunków
związanych  z  siedliskami  wodno-błotnymi  warto  zwrócić  uwagę  na  obecność:  bobra,
karczownika ziemnowodnego, piżmak, rzęsorka rzeczka czy wydry. Wśród średniej wielkości
drapieżników  spotykamy  lisa,  jenota,  gronostaja,  tchórza,  łasicę,  kuny  leśna  i  domową.
Zwarte kompleksy leśne stanowią miejsce ostoi dużej zwierzyny kopytnej,  takiej jak: dzik,
jeleń,  sarna,  czy  podejmujący  długie  wędrówki  łoś.  Swoje  stanowiska  mają  tu  również:
badylarka ,borsuk, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, szarak oraz 7 gatunków nietoperzy.
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Odnotowano też występowanie  rzadkich,  znajdujących się w Polskiej  Czerwonej  Księdze
Zwierząt przedstawicieli plichowatych: popielicy i kosztaki.
Wśród  bardzo  słabo  rozpoznanych  bezkręgowców  na  szczególną  uwagę  zasługuje  bez
wątpienia  rak  szlachetny  (rzeczny).  Ten  największy  w  krajowej  faunie  przedstawiciel
skorupiaków  jest  silnie  zagrożony  wyginięciem  na  obszarze  Polski.  Spośród  innych
gatunków  bezkręgowców  objętych  w  Polsce  ochronną  stwierdzono  tu  występowanie:
4 gatunków błonkówki, 10 gatunków chrząszczy. 2 gatunków motyki, 2 gatunków ślimaków,
1 gatunku małży.

W  granicach  gminy  Przystajń  nie  ma  wyznaczonych  lub  proponowanych  do
wyznaczenia obszarów NATURA 2000. Wśród obszarów lub obiektów chronionych na
podstawie ustawy   z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz.
627), należy wymienić:

Park  Krajobrazowy  „Lasy  nad  Górną  Liswartą” i  jego  otulina  -  ustanowiony
Rozporządzeniem Nr 55/08 Wojewody Katowickiego z dnia 25 sierpnia 2008 r. w/s  Parku
Krajobrazowego  „Lasy  nad  Górną  Liswartą”  (Dz.  Urz.  Województwa  Śląskiego  Nr  1635
poz.  3071).  W  granicach  gminy  są  to  m.in.  tereny  leśne  Nadleśnictwa  Herby,  położone
w południowo - zachodniej części gminy.

Pomniki przyrody:
 sosna pospolita – Nadleśnictwo Herby obręb Panki, leśnictwo Łebki, oddz.59,
 grupa drzew: lipy drobnolistne - 2, lipy szerokolistne 2, w miejscowości Kuźnica Stara,
 dąb szypułkowy,  zwany Dębem Piłsudskiego w miejscowości  Przystajń,  pomiędzy

ul. Szkolną i ul. Krótką,
 projektowany pomnik przyrody - lipa drobnolistna,  o obwodzie 412 cm, na terenie

działki leśnej nr 285,
 projektowany pomnik przyrody - klon pospolity o obwodzie 309 cm, ul. Sosnowa. 

System  przyrodniczy  gminy  Przystajń  tworzony  jest  przez  przestrzenny  układ  form
przyrodniczych, na który składają się:
 dolina rzeki Liswarty wraz z kompleksami leśnymi w jej sąsiedztwie,
 duże kompleksy leśne we wschodniej  i centralnej części gminy,
 występowanie  lasów cennych pod względem przyrodniczym,  stanowiącym fragmenty  

rodzimej przyrody,
 występowanie gleb o wysokiej wartości dla produkcji rolnej,
 występowanie surowców mineralnych – kruszywa naturalnego,
 mniejsze cieki wodne.       
Na terenie gminy występują obszary wartościowe pod względem przyrodniczym, które są
powiązane z ekosystemami  obszarów sąsiednich.  Do takich obszarów należą kompleksy
leśne  położone  w południowej  części  gminy,  będące fragmentem Parku Krajobrazowego
„Lasy nad Górna Liswarta”  oraz stanowiące  w projektowanej  Krajowej  sieci  Ekologicznej
ECONET_Polska  obszar  węzłowy  o  znaczeniu  krajowym  -10K-obszar  Bory  Stobrawskie.
Południowe  obszary  gminy  zalesione  różnego  rodzaju  typu  borami  sosnowymi  stanowią
źródło zasilania  ekologicznego dla obszarów sąsiednich i  są powiązane z ekosystemami
leśnymi położonymi na terenie gmin sąsiednich: Panek, Wręczycy Wielkiej, Herb i Olesna.
Główne elementy struktury ekologicznej przestrzeni przyrodniczej na terenie gminy stanowią
fragment  Lasów  Herbskich  -  wyspa  ekologiczna  o  znaczeniu  ponadregionalnym  oraz
korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, tj.  doliny rzek Liswarty i Pankówki.  Doliny te
wraz  z dopływami  pełnią  funkcję powiązań  przyrodniczo  –  klimatyczno  -  wodnych  Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górna Lisawrtą” z dolina rzeki Warty oraz Załęczańskim Parkiem
Krajobrazowym.  Na  terenie  gminy  wyraźnie  wyróżnia  się  również  lokalny  korytarz
ekologiczny  łączacy  dolinę  rzeki  Liswarty  koło  wsi  Kuźnica  Nowa  na  zachodzie
z kompleksem leśnictwa Kuleje na wschodzie. Korytarz ten tworzą prowobrzeżne dopływy
Liswarty  w rejonie  miejscowości  Antonów,  kompleks  lasów na południe  od miejscowości
Przystajń oraz dolina lewobrzeżnego dopływu Pankówki w rejonie miejscowości Bagno.

O powiązaniach  gminy  z  terenami  otaczającymi  decyduje  również  charakterystyczna  dla
tego  regionu  budowa  geologiczna  oraz  związane  z  nią  wody  podziemne  występujące
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w  utworach  jury  środkowej  -dogger  (piaskowce  kościeliskie),  stanowiące  podstawowy
poziom wodonośny  obszaru,  spełniający  kryteria  Głównego  Zbiornika  Wód Podziemnych
(GZWP-325 Cza-wa W).

Obszar  gminy  wyróżnia  się  położeniem,  ze  względu  na  prawnie  chronione  korytarze
ekologiczne: 

Korytarz ekologiczny - ptaki
Nazwa: Dolina Warty - Lasy Lublinieckie
Korytarz Regionalny

Korytarz ekologiczny - ssaki drapieżne
Nazwa: D/LGL-BSt
Korytarz Regionalny

Korytarze spójności obszarów chronionych
 Nazwa: Ciasna – Łomnica

Korytarz krajowy
Nazwa: Liswarta

Korytarz międzynarodowy
Korytarz ekologiczny - ssaki kopytne

Nazwa: K/LGL-Bst

Zasadniczymi elementami sieci są:
 obszary węzłowe, w których wyróżniono biocentra i strefy buforowe;
 korytarze ekologiczne.

Obszary  węzłowe  odznacza  duża  różnorodność  gatunkowa  oraz  różnorodność  form
krajobrazowych  i  siedliskowych.  Stanowią  ostoję  gatunków  rodzimych  i  wędrownych,
zwłaszcza  rzadkich  i  zagrożonych  wyginięciem.  Wyróżnione  w  obszarach  węzłowych
biocentra obejmują obszary nagromadzenia największych walorów przyrodniczych otoczone
są strefami buforowymi, które mają wyróżniające się walory, ale nie tak wysokie jak walory
biocentrów.  Uważa  się  za  niezbędne  łączenie  izolowanych  fragmentów  naturalnego
środowiska  oraz,  co  najważniejsze,  utrzymywanie  już  istniejących  połączeń  pomiędzy
zachowanymi płatami naturalnego środowiska. Zadanie to spełniają korytarze ekologiczne
czyli  struktury przestrzenne,  które umożliwiają  rozprzestrzenianie  się gatunków pomiędzy
obszarami węzłowymi  oraz terenami przylegającymi  do nich. Najczęściej  rolę naturalnych
korytarzy  ekologicznych  spełniają  doliny  rzek  i  potoków.  Za  takie  lokalne  korytarze
ekologiczne na terenie gminy Przystajń możemy uznać doliny większych cieków wodnych.
Oprócz dolin rzecznych dobrymi korytarzami ekologicznymi są  większe kompleksy leśne
połączone fragmentami lasów. Na mniejszą skalę korytarzami mogą być pasy żywopłotów,
pasy zadrzewień śródpolnych, przydrożnych, łąki i pastwiska. 
Zagrożenia, zanieczyszczenia i degradacja środowiska przyrodniczego.
Teren gminy cechuje się dobrym stanem środowiska. Środowisko przyrodnicze na terenie
gminy  wykazuje  też  stosunkowo  duże  zdolności  do  regeneracji.  Sprzyja  temu  przede
wszystkim  duża  lesistość  i  dobre  warunki  klimatyczne.  Środowisko  przyrodnicze  uległo
stosunkowo  niewielkim  przekształceniom.  Dominują  w  nim  elementy  o  charakterze
naturalnym – lasy oraz tereny przekształcone w kierunku rolnym nie wywołujące uciążliwych
i nieodwracalnych skutków. Obszary leśne i rolne zajmują ponad 90% powierzchni gminy. 

Najbardziej  narażone  na  degradację  są  tereny  silnie  zurbanizowane,
nieskanalizowane,  z  występującą  tzw.  niską  emisją  oraz  tereny  położone  wzdłuż  dróg
komunikacyjnych  o dużym natężaniu ruchu.

Podstawowym zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego w granicach gminy jest
możliwość  pogorszenia  czystości  wód  podziemnych  i  powierzchniowych,  wskutek  braku
skanalizowania  większości  terenów  zabudowanych  oraz  występujące  zanieczyszczenie
powietrza wywołane lokalną emisją ze źródeł komunikacyjnych wzdłuż dróg oraz tzw. niską
emisję,  związaną ze spalaniem węgla  i  paliw niskiej  jakości  w kotłowniach i  paleniskach
indywidualnych. 

Innym  potencjalnym  zagrożeniem,  związanym  nie  tylko  z  zanieczyszczeniem
powietrza, lecz przede wszystkim z hałasem, jest zwiększone oddziaływanie hałasu wzdłuż
dróg prowadzących ruch tranzytowy.
Stan  środowiska  w  ostatnich  latach  generalnie  nie  ulega  zmianie.  Poprawia  się  stan
powietrza  związany  z  emisją  związaną  z  działalnością  przemysłu  -  spowodowało
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to  zmniejszenie  zanieczyszczeń szczególnie niekorzystnie wpływających na drzewostan.
Na  zmniejszenie  emisji  zanieczyszczeń  duże  znaczenie  ma  wdrażanie  nowych
niskoemisyjnych  technologii  w  produkcji  i  stosowanie  nowoczesnych  paliw  w pojazdach.
Pogarsza  się  okresowo  stan  powietrza  związany  z  niską  emisją  (wzrost  występujących
poziomów  zanieczyszczeń  dla  pyłu  zawieszonego,  benzo(α)pirenu  i  ozonu).  Nie  ulega
zmianie stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych.
Zagrożenia  środowiska  naturalnego  związane  są  również  z  zagrożeniem  powodziowym.
Stopień  zagrożenia  powodziowego  w  dolinach  rzecznych  determinowany  jest  zarówno
czynnikami  naturalnymi:  rzeźba  terenu,  glebą,  budowa  geologiczną,  szata  roślinności
natężeniem  opadów  atmosferycznych,  powierzchnią  i  ukształtowaniem  zlewni  oraz  jej
poszczególnych  dopływów,  jak  również  czynnikami  antropogenicznymi:  regulacja  koryt
rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna.
Na  terenach  użytkowanych  rolniczo  zagrożenia  dla  środowiska  pozostają  na  zbliżonym
poziomie  od  wielu  lat.  Do  głównych  zagrożeń  należą  przede  wszystkim:  postępująca
mechanizacja  rolnictwa,  stosowanie  nawozów,  usuwanie  zadrzewień,  zakrzywień  i  drzew
rosnących przy drogach i na miedzach oraz niewłaściwe zabiegi agrotechniczne. Rolnictwo
jest  jednym ze źródeł  zanieczyszczeń  powierzchniowych, powodujących  pogarszanie  się
stanu środowiska. 
Występujące  wody  wgłębne  są  podatne  na  zanieczyszczenia.  Dotyczy  to  zarówno  wód
poziomu  czwartorzędowego,  ujmowanego  poprzez  studnie  kopane  jak  również
i  podstawowego  poziomu  wodonośnego  w  utworach  jury  górnej  (malm),  występującego
w szczelinowatych i spękanych wapieniach i marglach. Gmina Przystajń leży w granicach
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 325. Zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się
przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych do szczelin w miejscach, w których
nie są one przykryte osadami pokrywowymi bądź poprzez utwory czwartorzędu.
Wśród  głównych  źródeł  zanieczyszczeń  środowiska  gruntowo-wodnego,  stanowiących
zagrożenie   ujęć  wody  wymienia  się:  wprowadzane  bezpośrednio  do  ziemi  ścieków
komunalnych,  nieszczelne  zbiorniki  na  nieczystości  płynne,  znaczne  opóźnienie  stopnia
procesu  kanalizacji  w  stosunku  do  stopnia  zwodociągowania  w  obszarze  spływu  wód
podziemnych do ujęcia wód, niekontrolowane wysypiska odpadów komunalnych, rolnictwo
(gnojowica, nawozy). 
Zagrożeniem dla walorów  kulturowych i krajobrazowych gminy są:
- tendencja rozwoju zabudowy mieszkaniowej,  prowadząca do dalszej obudowy ulic

i ograniczająca ekspozycję naturalnego krajobrazu,
- ekspansja zabudowy (zwłaszcza rekreacyjnej i letniskowej) w dolinie rzecznej i tereny

o największych walorach krajobrazowych,
- realizacja obiektów i form architektonicznych niedostosowanych do krajobrazu.
Obiekty zabytkowe objęte  są  rygorami  ochrony  konserwatorskiej,  wynikającymi
z  przepisów  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami.  Odnośnie  obiektów
zabytkowych obowiązuje  bezwzględny priorytet  wymagań i  ustaleń konserwatorskich nad
względami  wynikającymi  z  działalności  inwestycyjnej.  Ponadto  należy dążyć  do  pełnej
rewaloryzacji zabytków. 

W studium widnieją  3 strefy :
 Strefa krajobrazu naturalno -- kulturowego i naturalnego dolin Liswarty o najwyższych

rygorach
 Strefa krajobrazu kulturowego o najwyższych rygorach ochronnych 
 Strefa krajobrazu naturalnego o najwyższych rygorach ochronnych.

Strefa krajobrazu naturalno -- kulturowego i naturalnego dolin Liswarty o najwyższych
rygorach,  dla  której  w  celu  eliminacji  lub  ograniczeń  zagrożeń  wewnętrznych
i zewnętrznych :
1) nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:

a) zachowanie i ochronę fragmentów lasów łęgowych i grądowych,
b) przywracanie tradycji gospodarki łąkarskiej na łąkach wilgotnych i świeżych,
c) ograniczanie budowy stawów hodowlanych oraz innych form zagospodarowania  
mogących istotnie zmieniać stosunki wodne,
d)  zachowanie  dalekich  widoków  i  panoram  (panorama  z  drogi  przez  Łebki
i Kamińsko w kierunku Liswarty),
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e)  zachowanie  istniejących  w  krajobrazie  historycznych  elementów  
zagospodarowania (groble, stawy, spiętrzenia potoków, młyn w Klucznie, aleje drzew,
pasy zadrzewień),
f) opracowanie programu retencji przy uwzględnieniu zasady maksymalnej akumulacji
wód,
g)  modernizację  infrastruktury  technicznej  polegająca  na  minimalizacji  ingerencji
w krajobraz (linie podziemne),

2) zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych przewidujących:
a) wprowadzanie nowej zabudowy, w tym rekreacyjnej (poza wyznaczonymi terenami
dopuszczalnego osadnictwa) z wyjątkiem niezbędnych obiektów hydrotechnicznych, 
dróg i infrastruktury technicznej oraz obiektów rekreacji nadwodnej,
b) wykluczenie możliwości przekształcania łąk w grunty rolne,
c) przesłanianie osi widokowych,
d) rozwiązania zmierzające do eksploatacji kruszywa,
e) lokalizowanie obiektów lub prowadzenia gospodarki (w tym rolnej) zagrażającej  
środowisku wodnemu i gruntowo-wodnemu,
f) wprowadzanie większych areałów zalesień.

Strefa  krajobrazu  kulturowego  o  najwyższych  rygorach  ochronnych  –  lasy  ze
starodrzewiem na północ  i  wschód  od doliny  Liswarty  i   miejscowości  Łebki  w kierunku
Herbów:
1) nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:

a)  przeciwdziałanie  niekorzystnym  dla  wilgotnych  siedlisk  zmianom  stosunków  
wodnych oraz renaturyzację przesuszonych siedlisk podmokłych,
b)  objęcie  ochroną  formalną  proponowanych  rezerwatów  przyrody  i  użytków  
ekologicznych,
c)  utrzymanie  ekstensywnego  sposobu  użytkowania  łąk  we  wnętrzach  
krajobrazowych (polany leśne, wilgotne łąki i mokradła, dolinki śródleśnych cieków 
wodnych),
d) zachowanie drzewostanów ponad 100-letnich i drzew dziuplastych.

2) zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a)  zalesiania  (w  tym  zwłaszcza  polan  leśnych)  poza  wyznaczonymi  w  planie  
obszarami wskazanymi do dolesienia,
b)  zalesiania  wzniesień  będących  punktami  widokowymi  -  przesłaniania  osi  
widokowych,
c)  wprowadzania  zabudowy,  z  wyjątkiem  obiektów  służących  czynnej  ochronie  
przyrody oraz niezbędnych obiektów infrastruktury technicznej,  która nie powinna  
stwarzać agresywnych dominant krajobrazowych,
d) wprowadzania budowy obwodnic wsi przez tereny leśne,
e) zmierzających do eksploatacji kruszywa,
f) wprowadzania zabudowy poza wyznaczonymi w Planie terenami dopuszczalnego 
osadnictwa.

Strefa krajobrazu kulturowego o najwyższych rygorach ochronnych dla której w celu
eliminacji lub ograniczeń zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych :
1) nakazuje się stosowanie rozwiązań planistycznych przewidujących:

a) podniesienie walorów kompozycyjnych i architektonicznych istniejącej zabudowy 
letniskowej i mieszkaniowej (przebudowa, konserwacja, remont),
b)  propagowanie  zbliżonego  do  tradycyjnego  stylu  budownictwa  letniskowego
i  mieszkaniowego;  nowo  projektowana  zabudowa  powinna  mieć  atrakcyjną  formę
i  kompozycję  zapewniającą  harmonię  i  ład  przestrzenny,  dobrze  wpisywać  się
w lokalny krajobraz,
c) utrzymanie lub rekonstrukcję tradycyjnego układu przestrzennego wsi,
d) rewaloryzację i renowację starych domów,
f) zachowanie historycznych układów zabytkowych,
h) ochronę historycznych  zadrzewień przydrożnych poprzez: ograniczenie usuwania 
drzew  (również  w  przypadku  modernizacji  dróg),  uzupełnianie  i odtwarzanie  
zadrzewień zgodnie z tradycyjnym składem gatunkowym,
i) ochronę punktów widokowych, kapliczek, krzyży, starych drzew w zagrodach,
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j) przeciwdziałanie niewłaściwemu użytkowaniu obiektów zabytkowych i degradacji  
ich otoczenia, w tym zwłaszcza lokalizacji wyrobisk,
k) tworzenie stref izolacyjnych, np. pasy zieleni, szpalerów drzew i krzewów wokół  
istniejących obiektów negatywnie wpływających na krajobraz,
l) ochronę zadrzewień przydrożnych, w tym zabytkowych alei i starych nasadzeń 
przyulicznych,
m) modernizację infrastruktury technicznej polegającą na modernizacji ingerencji jej
obiektów w krajobraz (linie podziemne).

2) zakazuje się stosowania rozwiązań planistycznych:
a)  lokalizowania  dużych  i  uciążliwych  obiektów  usługowych  i  infrastruktury
technicznej,
b) usuwania starodrzewów w parkach zabytkowych,
c)  przekształcania  historycznie  ukształtowanych  układów  przestrzennych  (dróg
i rozplanowania zabudowy).

Nowe tereny pod inwestycje widniejące   w studium w obszarze Parku Krajobrazowego  Lasy
nad Górną Liswartą zostały wyznaczone w oparciu o  Plan Ochrony Parku Krajobrazowego
Lasy nad Górna Liswartą. 
Tekst planu  ochrony rozróżnia strefy ochrony krajobrazu. Naniesione na planszy Studium
Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego pokazują  strefowanie  rygorów ochronnych,
a  tekst  cytowany  powyżej  ustanawia  wytyczne  gospodarowaniem  przestrzeni  Parku
Krajobrazowego.
Tereny inwestycyjne zostały wyznaczone z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną
i  rekreację  indywidualną.  Zagospodarowanie  nowych  terenów  wyznaczonych  w  studium
w obrębie Parku Krajobrazowego ”Lasy nad Górna Liswartą, jak i  otuliny, oraz tych poza
obszarem chronionym,  nie niosą z sobą oddziaływań zagrażających w znacznym stopniu
faunie i florze środowiska objętego ochroną.

3.3. Struktura przyrodnicza obszaru 
Na terenie gminy występują obszary wartościowe pod względem przyrodniczym, które są
powiązane z ekosystemami  obszarów sąsiednich.  Do takich obszarów należą kompleksy
leśne  położone  w południowej  części  gminy,  będące fragmentem Parku Krajobrazowego
„Lasy nad Górna Liswarta”  oraz stanowiące  w projektowanej  Krajowej  sieci  Ekologicznej
ECONET_Polska  obszar  węzłowy  o  znaczeniu  krajowym-10K-obszar  Bory  Stobrawskie.
Południowe  obszary  gminy  zalesione  różnego  rodzaju  typu  borami  sosnowymi  stanowią
źródło zasilania  ekologicznego dla obszarów sąsiednich i  są powiązane z ekosystemami
leśnymi  położonymi  na  terenie  gmin  sąsiednich:  Panek,  Wręczycy  Wielkiej,  Herb
i Olesna. Główne elementy struktury ekologicznej przestrzeni przyrodniczej na terenie gminy
stanowią  fragment Lasów Herbskich - wyspa ekologiczna o znaczeniu ponadregionalnym
oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu lokalnym, tj. doliny rzek Liswarty i Pankówki. Doliny
te wraz z dopływami pełnią funkcję powiązań przyrodniczo – klimatyczno - wodnych Parku
Krajobrazowego „Lasy nad Górna Lisawrtą” z dolina rzeki Warty oraz Załęczańskim Parkiem
Krajobrazowym.  Na  terenie  gminy  wyraźnie  wyróżnia  się  również  lokalny  korytarz
ekologiczny  łączacy  dolinę  rzeki  Liswarty  koło  wsi  Kuźnica  Nowa  na  zachodzie
z kompleksem leśnictwa Kuleje na wschodzie. Korytarz ten tworzą prowobrzeżne dopływy
Liswarty  w rejonie  miejscowości  Antonów,  kompleks  lasów na południe  od miejscowości
Przystajń oraz dolina lewobrzeżnego dopływu Pankówki w rejonie miejscowości Bagno.
O powiązaniach  gminy  z  terenami  otaczającymi  decyduje  również  charakterystyczna  dla
tego  regionu  budowa  geologiczna  oraz  związane  z  nią  wody  podziemne  występujące
w  utworach  jury  środkowej  -dogger  (piaskowce  kościeliskie),  stanowiące  podstawowy
poziom wodonośny obszaru, spełniający kryteria Głównego Zbiornika Wód Podziemmnych
(GZWP-325 Cza-wa W).
Obszar  gminy  wyróżnia  się  położeniem,  ze  względu  na  prawnie  chronione  korytarze
ekologiczne: 

 Korytarz ekologiczny - ptaki
Nazwa: Dolina Warty - Lasy Lublinieckie
Korytarz Regionalny

 Korytarz ekologiczny - ssaki drapieżne
Nazwa: D/LGL-BSt
Korytarz Regionalny
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 Korytarze spójności obszarów chronionych
 Nazwa: Ciasna – Łomnica

Korytarz krajowy
Nazwa: Liswarta

Korytarz międzynarodowy
 Korytarz ekologiczny - ssaki kopytne

Nazwa: K/LGL-BSt

3.4. Obszary chronione
W granicach gminy Przystajń nie ma wyznaczonych lub proponowanych do wyznaczenia
obszarów NATURA 2000. Wśród obszarów lub obiektów chronionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013r., poz. 627), należy wymienić:
1) Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” i jego otulina  

Ustanowione zostały Rozporządzeniem Nr 55/08 Wojewody Katowickiego z dnia 25
sierpnia  2008r.  w/s   Parku Krajobrazowego „Lasy  nad Górną Liswartą”  (Dz.  Urz.
Województwa Śląskiego Nr 1635 poz. 3071). W  granicach gminy są to tereny leśne
Nadleśnictwa  Herby,  położone w południowo-zachodniej  części  gminy.  Są to lasy
stanowiące zwarty kompleks,  o charakterze siedlisk pierwotnych. Obok zbiorowisk
leśnych  występują  zbiorowiska  roślinności  wodno  -  bagiennej,  szuwarowej,
torfowiskowej i łąkowej, z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym 
punktowe  siedlisko  Natura  2000  –  torfowisko  przejściowe  i  trzęsawisko  oraz  
siedlisko chronionego płaza Traszki grzebieniastej – Triturus cristatus;

2)  pomniki przyrody:
 sosna pospolita – Nadleśnictwo Herby obręb Panki, leśnictwo Łebki, oddz.59,
 grupa drzew: lipy drobnolistne - 2, lipy szerokolistne 2, w miejscowości Kuźnica

Stara,
 dąb szypułkowy, zwany Dębem Piłsudskiego w miejscowości Przystajń, pomiędzy

ul. Szkolną i ul. Krótką,
 projektowany pomnik przyrody - lipa drobnolistna, o obwodzie 412 cm, na terenie

działki leśnej nr 285,
 projektowany pomnik przyrody - klon pospolity o obwodzie 309 cm, ul. Sosnowa;

3) chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.
z  2012  r.,  poz.145,  z  późn.  zm.)  -  obejmujące  strefy  ochronnych  ujęć  wód  
bezpośrednich oraz obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią;

4) chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz.U. z 2013 r. poz.1205) obejmujące grunty leśne i grunty rolne III
klasy bonitacyjnej;

5) chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568, z późn. zm.): 

 obiekty i obszary chronione poprzez wpis do rejestru zabytków, 
 obiekty  wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
 udokumentowane stanowiska archeologiczne,

6) chronione  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  9  czerwca  2011  r.  Prawo  
geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), obejmujące:

 udokumentowane złoża kopalin,
 ustanowione obszary i tereny górnicze;

 obszary w odległości 50 i 150 m wokół cmentarzy wymagające utworzenia strefy
ochrony sanitarnej.

3.5      Charakterystyka istniejących negatywnych oddziaływań na środowisko
W granicach gminy do istniejących negatywnych oddziaływań na środowisko należy zaliczyć:
1) przekroczenie  zanieczyszczeń bakteriologicznych (miano coli),  wód powierzchniowych

(dotyczy  części  cieków  wodnych)  oraz  zanieczyszczenia,  głównie  azotanami,  wód
podziemnych (dotyczy głównie poziomu czwartorzędowego) spowodowanych:
 występowaniem nieszczelnych szamb (oddziaływania długoterminowe, stałe, lokalne,

zauważalne),
 niekontrolowanym odprowadzaniem nieoczyszczonych ścieków do gruntu i do cieków

wodnych (oddziaływania chwilowe, miejscowe, zauważalne),
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 działalnością  rolniczą  i  produkcyjną  (oddziaływania  chwilowe,  miejscowe,
zauważalne);    

 ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza spowodowanego:
 ruchem  komunikacyjnym,  w  tym  ruchem  tranzytowym  (możliwość  występowania

chwilowo i miejscowo ponadnormatywnej emisji tlenku azotu, niemetanowych lotnych
związków organicznych,  tlenku węgla  oraz pyłów,  w tym szczególnie  wzdłuż  dróg
wojewódzkich; oddziaływanie nieznaczne, bezpośrednie),

 spalaniem w kotłowniach i paleniskach indywidualnych oraz kotłowniach lokalnych:
węgla i paliw niskiej jakości w celach grzewczych a także różnego rodzaju odpadów
(możliwość  występowania  okresowo  i  lokalnie   przekroczenia  dopuszczalnych
poziomów  zanieczyszczeń  wskutek  tzw.  emisji  niskiej:  tlenku  i  dwutlenku  węgla,
pyłów,  dwutlenku  siarki,  kadmu,  ołowiu,  wielopierścieniowych  węglowodorów
aromatycznych,  niemetanowych  lotnych  związków  organicznych  oraz  dioksyn
i furanów; oddziaływanie zauważalne, bezpośrednie),

 funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych i rzemieślniczych – dotyczy przypadków
nie  przestrzegania  przepisów  z zakresu  ochrony  środowiska  i  reżimów
technologicznych,  stosowania  opału  niskiej  jakości  lub  przestarzałych  systemów
grzewczych, spalania odpadów - (notowane są okresowo i miejscowo przekroczenia
dopuszczalnych  poziomów  zanieczyszczeń;  oddziaływanie  zauważalne,
bezpośrednie);

2) terenów o ponadnormatywnym hałasie, spowodowanym: 
 ruchem pojazdów samochodowych (chwilowo lub okresowo i miejscowo notowane są

przekroczenia  progowych  poziomów  hałasu  wzdłuż  dróg  o  występującym  ruchu
tranzytowym,  w tym pojazdów ciężkich,  szczególnie  przy złym stanie  nawierzchni
drogi; oddziaływanie zauważalne, bezpośrednie), 

 prowadzeniem  działalności  produkcyjnej  i  rolniczej  (chwilowo  i  miejscowo;
oddziaływanie nieznaczne, bezpośrednie);

3) obszarów  o  ponadnormatywnym  promieniowaniu  elektromagnetycznym,
spowodowanym:
 liniami  elektroenergetycznymi  (oddziaływanie  długoterminowe,  stałe,  miejscowe,

nieznaczne, bezpośrednie),
4) uciążliwych  zapachów  związanych  z  produkcją  rolną  (fermy  hodowlane)  lub

funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (uciążliwości te występują okresowo, miejscowo;
są nieznaczne, bezpośrednie).

Do innych uwarunkowań powodujących ograniczenia w użytkowaniu terenów należy zaliczyć
występowanie cmentarzy grzebalnych .
Na obszarze gminy nie ustalono obszarów ograniczonego użytkowania, brak jest też:
a) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  
b) instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów

przyrodniczych albo środowiska, 
c) terenów naturalnych zagrożeń geologicznych i terenów zagrożonych osuwaniem się mas

ziemnych. 

4. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM ZMIANY STUDIUM

4.1 Położenie i istniejące użytkowanie obszarów objętych projektem zmiany studium 
Obszary położone w miejscowości Brzeziny:
• trzy obszar o powierzchni łącznej ok. 2,36 ha, położone we wschodniej części gminy,
• zgodnie z ewidencją gruntów w większości są to grunty rolne niskich klas bonitacyjnych;

w granicach obszaru znajdują się też przeznaczone w poprzedniej  edycji  studium pod
zabudowę, tereny zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej,

• obejmuje działki stanowiące własność osób fizycznych;
• obszar  obejmuje  w  większości  tereny  rolne  niezabudowane  położone  pomiędzy

zabudowaniami wsi;  tereny rolne w części są wykorzystywane dla prowadzenia produkcji
rolniczej, w części są odłogowane i ulegają stopniowemu zadrzewieniu; tereny rolne w części
są zmeliorowane.

Obszary położone w miejscowości Wilcza Góra:
• dwa obszary o powierzchni łącznej ok. 13,24 ha, położone we wschodniej części gminy,
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• zgodnie z ewidencją gruntów w większości są to grunty rolne niskich klas bonitacyjnych;
w granicach obszaru znajdują się też przeznaczone w poprzedniej edycji studium tereny
lasów,

• obejmuje działki stanowiące własność osób fizycznych; 
• obszar  obejmuje  w  większości  tereny  rolne  niezabudowane;  tereny  rolne  w  części  są

wykorzystywane  dla  prowadzenia  produkcji  rolniczej,  w  części  są  odłogowane  i ulegają
stopniowemu zadrzewieniu; tereny rolne są przecięte nie wydzielonym geodezyjnie rowem
odwadniającym.

Obszar położony w miejscowości Kamińsko:
• obejmuje drogę o długości 2,6 km, szerokości ok. 5,5 m, położoną we wschodniej części

gminy,
• zgodnie z ewidencją gruntów jest do teren drogi,
• obejmuje działki stanowiące własność powiatu kłobuckiego,
• obszar obejmuje drogę gruntową biegnącą przez kompleks lasów państwowych.

4.2 Uzbrojenie obszarów objętych projektem zmiany studium
Obsługa  komunikacyjna  jest  zapewniona  poprzez istniejące  drogi:  asfaltowe,  utwardzone
oraz gruntowe; drogi stanowią dojazd do pól i terenów leśnych; część istniejących dróg nie
jest wydzielona geodezyjnie.
Obszary w Wilczej Górze jest uzbrojony - istnieje napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV;
Obszary w miejscowości Brzeziny wymagają uzbrojenia.

4.3        Opis obszarów sąsiadujących
 Obszary położone w miejscowości Brzeziny: położone są wśród terenów zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej; jeden z nich przylega do cieku wodnego.
Obszary położone w miejscowości Wilcza Góra : położone w pobliżu terenów przeznaczonych
pod  zabudowę,  ale  też  w pobliżu  terenów leśnych,  przeznaczonych  do zalesień  i  gruntów
rolnych; jeden z obszarów sąsiaduje z ciekiem wodnym.
Obszar w miejscowości Kamińsko: położony wśród lasów państwowych.

5. OPIS  PROJEKTU  ZMIANY  STUDIUM UWARUNKOWAŃ  I  KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5.1 Dotychczasowe przeznaczenie obszarów objętych zmianą studium
Obszar  położony  w  miejscowości  Brzeziny   i  Wilcza  Góra:  w  obowiązującym  Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2015 r. i miejscowym planie
zagospodarowania  przestrzennego  z  2007  r.  -  tereny  położone  w  północnej  części
opracowania w większości stanowią tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej; na fragmencie
stanowią tereny przeznaczone do zalesienia.
Obszar  położony  w  miejscowości  Kamińsko:  w  obowiązującym  Studium  uwarunkowań
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  z  2015  r.  i  miejscowym  planie
zagospodarowania  przestrzennego  z  2007  r.  -  tereny  położone  w  północnej  części
opracowania stanowi teren dróg publicznych – droga powiatowa,

5.2       Opis ustaleń projektu zmiany studium
Dla obszarów objętych zmianą określono następujące kierunki dotyczące zagospodarowania
i użytkowania  terenów  oraz  określono  minimalne  i  maksymalne  parametry  i wskaźniki
urbanistyczne:
Wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę:
Tereny  rolnicze  wskazane  do  rozmieszczenia  urządzeń  wytwarzających  energię
z odnawialnych  źródeł  energii  o mocy przekraczającej  100 kw,  w ograniczonym zakresie:
obejmujące istniejące tereny rolne, częściowo odłogowane; są to tereny przeznaczone do
wykorzystania  jako  tereny  rolnicze,  dopuszczone  do  rozmieszczenia  urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  o mocy przekraczającej 100 kW, w
ograniczonym zakresie; są to tereny przeznaczone dla lokalizacji zabudowy niskiej (do 6 m)
przy min. 50% terenu jako biologicznie czynnego.
Wyznaczono tereny wyłączone spod zabudowy:
Tereny lasów państwowych: obejmują istniejące tereny dróg publicznych przeznaczone pod
tereny lasów państwowych.

31



Prognoza oddziaływania na środowisko  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń – 2017 r.

Dla obszarów objętych zmianą studium, wprowadzono szczegółowe ustalenia  w zakresie
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100
kW:

• wprowadzono  ograniczenie,  dopuszczając  lokalizację  urządzeń  (instalacji
odnawialnych  źródeł  energii  stanowiących  zespół  urządzeń  służących  do
wytwarzania  energii  wraz  z urządzeniami  do  wyprowadzania  mocy):  nie
wymagających  wyznaczenia  stref  ochronnych  związanych  z ograniczeniami  w
zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów sąsiadujących, a także
nie powodujących uciążliwości dla otoczenia związanych z emisją zanieczyszczeń lub
odorów;  w  szczególności  dopuszczono  lokalizację  urządzeń  wykorzystujących
energię promieniowania słonecznego (w tym paneli fotowoltaicznych lub kolektorów
słonecznych) oraz urządzeń wykorzystujących energię geotermalną (w szczególności
jako źródła energii cieplnej),

• wykluczono lokalizację:  elektrowni  wiatrowych  (urządzeń wykorzystujących energię
wiatru innych niż mikroinstalacje), urządzeń wykorzystujących energię otrzymywaną
z: biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów, w szczególności lokalizacji
obiektów  związanych  z wytwarzaniem/przetwarzaniem  lub  spalaniem:  biomasy,
biogazu,  biogazu  rolniczego  lub  biopłynów oraz  obiektów wysokich,  stanowiących
dominanty przestrzenne.

W  projekcie  zmiany  studium  wprowadzono  ustalenia  dotyczące  sposobu  obsługi
komunikacyjnej oraz sposobu uzbrojenia obszarów objętych zmianą.
Dla  obszarów  przeznaczonych  do  zabudowy  (w  dostosowaniu  do  funkcji  terenów  i  ich
położenia) wprowadzono nakazy:

a) określenia  przeznaczenia  podstawowego  oraz  dopuszczalnego  terenu,  poprzez
wybór  jednego  z  ustalonych  w studium  kierunków  zagospodarowania,
w dostosowaniu do występujących potrzeb inwestycyjnych, bez możliwości łączenia
na jednym terenie zabudowy o konfliktowych funkcjach,

b) ograniczenia zabudowy mogącej powodować uciążliwości, w szczególności poprzez
przeznaczenie terenu dla ściśle określonej działalności lub wprowadzenie zakazów
dla  lokalizacji  działalności  określonego  rodzaju,  w  tym  w  zakresie  wielkości
prowadzonej hodowli,

c) dla prawidłowego odwodnienia i umożliwienia migracji zwierząt - nakaz wydzielenia
pasów  zieleni  niskiej  wzdłuż:  istniejącego  rowu/  cieku  wodnego,  dróg,  terenów
leśnych i przeznaczonych do zalesienia oraz wprowadzenia odpowiednich regulacji
dla ogrodzeń, 

d) wprowadzenia regulacji  dla lokalizacji  obiektów budowlanych w granicach terenów
zmeliorowanych,

w stosunku  do terenów,  dopuszczonych  do  lokalizacji    urządzeń  wytwarzających  energię
z     odnawialnych  źródeł  energii  o     mocy  przekraczającej  100  kW nakazano: wprowadzenie
ustaleń ograniczających lub eliminujących wpływ projektowanych urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii na środowisko, w tym w zakresie oddziaływania na
powierzchnię  ziemi (w/z stosowanych konstrukcji  wsporczych)  oraz emitowania  refleksów
świetlnych (nakaz stosowania powłok antyrefleksyjnych).
Dla ochrony środowiska i jego zasobów,  ochrony przyrody,  krajobrazu,  w tym krajobrazu
kulturowego do planów sporządzanych dla obszarów objętych zmianą studium wprowadzono
nakazy:
-  zróżnicowania  dotyczącego  przeznaczenia  terenów  oraz  sposobów  zagospodarowania
i warunków  zabudowy  uwzględniających  występujące  uwarunkowania,  z  uwzględnieniem
istniejących:  cieków  wodnych,  rowów  odwadniających,  gruntów  rolnych  zmeliorowanych
a także gruntów rolnych zadrzewionych położonych w sąsiedztwie terenów leśnych, 
wprowadzenia odpowiednich ustaleń mające na celu ochronę:

– powietrza  -  w  tym  nakaz  stosowania  w  prowadzonej  działalności  instalacji
i  technologii  niskoemisyjnych  zapewniających  ograniczenie  wielkości  substancji
odprowadzanych do powietrza,

– wód powierzchniowych i podziemnych - w tym nakaz utwardzenia lub uszczelnienia
powierzchni  zagrożonych  zanieczyszczeniem,  a  także  ujęcia  i zagospodarowania
ścieków,  w  tym  wód  opadowych  i  roztopowych,  zgodnie  z  przepisami  z zakresu
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Prawa  wodnego,  z  uwzględnieniem  ustaleń  rozporządzenia  w sprawie  warunków
korzystania z wód regionu wodnego Warty,

– powierzchni  ziemi  -  poprzez  ograniczenie  powierzchni  terenów  dopuszczonych
do  zabudowy  i utwardzenia  oraz  ustalenie  minimalnych  powierzchni  biologicznie
czynnych,  

– krajobrazu -  ze względu na położenie w granicach Parku Krajobrazowego Lasy nad
Górną Liswartą -  nakazy:  ograniczenia  wysokości  obiektów budowlanych,  ochrony
i kształtowania terenów zieleni oraz wprowadzenia ustaleń w/z kolorystyki obiektów
budowlanych,

– korytarzy  ekologicznych  -  poprzez  wprowadzenie  regulacji  umożliwiających
przemieszczanie się dziko żyjących zwierząt, w szczególności poprzez wyznaczanie
pasów  zieleni  wzdłuż  istniejących  rowów,  dróg  i  wprowadzenie  odpowiednich
regulacji dla ogrodzeń,

-  wprowadzenia  odpowiednich  ustaleń  dla  ochrony przed zanieczyszczeniem  środowiska
i negatywnym oddziaływaniem na tereny sąsiadujące:

– wprowadzenia ograniczeń dla lokalizacji zabudowy mogącej powodować uciążliwości,
w szczególności poprzez przeznaczenie terenu dla ściśle określonej działalności lub
poprzez wprowadzenie zakazów dla lokalizacji działalności określonego rodzaju, 

– wykluczenia  możliwości  lokalizacji  inwestycji  kwalifikowanych  do  przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

– wykluczenie  możliwość  lokalizacji  inwestycji  mogących  stwarzać  uciążliwości  dla
otoczenia,  takich  jak:  zakłady  o zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia
poważnej  awarii  przemysłowej,  obiekty  związane  z  prowadzeniem  działalności
związanej  z  gospodarowaniem  odpadami,  bazy  transportowe,  obiekty  handlu
targowiskowego, giełdy towarowe, obiekty sprzedaży pojazdów ciężarowych, sprzętu
budowlanego i rolniczego, komisów samochodowych,

-  w  granicach  terenów  wyznaczonych  w  studium  do  rozmieszczenia  urządzeń
wytwarzających  energię  z odnawialnych  źródeł  energii  o mocy  przekraczającej  100kW
wprowadzono: 

– nakaz  wydzielenia  terenów  zieleni  pełniącej  funkcje  izolacyjne  i  umożliwiające
przemieszczanie się dziko żyjących zwierząt,  w szczególności  wzdłuż rowów,  dróg
lub w sąsiedztwie lasów,

– w przypadku  lokalizacji  paneli  fotowoltaicznych  lub  kolektorów słonecznych  nakaz
ograniczenia  lub wyeliminowania możliwości emitowania refleksów świetlnych przez
te  urządzenia  (w  tym  poprzez  wprowadzenie  ustaleń  dotyczących  konieczności
stosowanie powłok antyrefleksyjnych),

– nakaz  określenia  rodzaju  dopuszczonych  urządzeń  wytwarzających  energię
z odnawialnych źródeł energii, wykluczając możliwości lokalizacji: 
– urządzeń  wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii  wymagających

wyznaczenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz w
zagospodarowaniu  i użytkowaniu  terenów  sąsiadujących,  w  tym  elektrowni
wiatrowych  (urządzeń  wykorzystujących  energię  wiatru  innych  niż
mikroinstalacje),

– urządzeń  powodujących  uciążliwości  dla  otoczenia  związanych  z  emisją
zanieczyszczeń lub odorów, 

– urządzeń wykorzystujących energię otrzymywaną z: biomasy,  biogazu,  biogazu
rolniczego  oraz  z biopłynów  a  także  obiektów  związanych
z wytwarzaniem/przetwarzaniem  lub  spalaniem:  biomasy,  biogazu,  biogazu
rolniczego lub biopłynów,

– nakaz  określenia  parametrów  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu,  w  sposób
chroniący 
– krajobraz  (ograniczając  wysokość  urządzeń,  eliminując  obiekty  wysokie,

stanowiące dominanty przestrzenne) 
– powierzchnię ziemi (ustalając minimalną powierzchnię terenu biologicznie czynną

oraz sposób posadowienia urządzeń w ziemi).
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W  zmianie  Studium  zachowano  w  maksymalnym  stopniu  ustalenia  dotychczasowego
Studium,  uwzględniając  zmiany  wynikające  z  przepisów wyższego  rzędu  i  aktów prawa
miejscowego (w tym ustalenia dotyczące ochrony: przyrody, zabytków i przed powodzią oraz
ustalenia  zawarte  w obowiązujących  planach  miejscowych)  oraz  dokonane  zmiany
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, systemach komunikacyjnych i infrastrukturze. 

6. OCENA  POTENCJALNYCH  ZMIAN  AKTUALNEGO  STANU  ŚRODOWISKA  
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

Tendencje  zmian  w  środowisku  będące  skutkiem  realizacji  ustaleń  zawartych  
w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”
mogą mieć zarówno charakter pozytywny jak również i negatywny w zależności od czynnika
mającego wpływ na jego zmianę.
Za korzystne tendencje wynikające z braku nowego dokumentu należy uznać możliwość:

 dokonywania  się  procesu  naturalnej  sukcesji  na  terenach  aktualnie
niezainwestowanych,

 zachowania  obszarów  biologicznie  czynnych  obszarów  o  walorach
przyrodniczych  
oraz krajobrazu „otwartego” – niezainwestowanego,

 zachowania terenów zadrzewionych, zalesionych oraz rolnych.
Za niekorzystne tendencje w przypadku braku ww. dokumentu należy uznać:

 niekontrolowany  rozwój  zabudowy  mogący  spowodować  degradację  walorów
przyrodniczych,  krajobrazowych,  kulturowych  –  w  efekcie  chaos  przestrzenny
związany z realizacją zabudowy w sposób nieplanowy,

 ograniczenie możliwości rozwoju gospodarczego oraz aktywizacji części terenów,
 brak możliwości realizacji  kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego

zapewniających zachowanie cennych lub zagrożonych składników różnorodności,
biologicznej oraz ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem,

 ograniczenie  możliwości  działań  zmierzających  do  wprowadzenia  ładu
przestrzennego,

 możliwość  podejmowania  doraźnych  działań  bez  uwzględnienia  procesów
zachodzących w środowisku oraz przewidywania skutków ich realizacji.

OKREŚLENIE,  ANALIZA I  OCENA POTENCJALNYCH  ZMIAN  STANU  ŚRODOWISKA
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY STUDIUM

Tendencja do zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanej zmiany studium
Stan
i funkcjonowanie 
środowiska

Niezależnie  od  przyjęcia  niniejszej  zmiany  studium  będą  następować  zmiany
w  zagospodarowaniu  terenów,  wynikające  z  realizacji  obowiązujących
dokumentów planistycznych gminy – studium i planu miejscowego. 
Studium uwarunkowań nie jest też narzędziem regulującym szereg innych zjawisk
mogących  mieć znaczący wpływ na środowisko,  ze  względu na brak  podstaw
prawnych do ich wprowadzenia do ustaleń planu; są one regulowane przez inne
ustawy  i  opracowanie  odpowiednich  dokumentów/  przepisów  należy  do
kompetencji  innych organów -  np.  dotyczących  ochrony wód podziemnych,  na
podstawie  ustawy  prawo  wodne;  brak  też  faktycznego  wpływu  studium
uwarunkowań na powstające zjawiska lub zachowania (np. na zwiększenie ruchu
drogowego  lub  niskiej  emisji,  na  przestrzeganie  przepisów z  zakresu  ochrony
środowiska  w tym na prawidłowe  postępowanie  ze ściekami  i  odpadami).  Jak
wynika z przeprowadzonych analiz, brak przyjęcia zmiany planu miejscowego dla
środowiska będzie neutralny lub będzie miał skutki negatywne. 
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Brak przyjęcia zmiany planu będzie mieć skutki:  
nieznacznie  pozytywne dla  powierzchni  ziemi  (wielkości  terenów zajętych  pod
inwestycje), 
neutralne, dla:
 stanu powietrza atmosferycznego,
 emisji zanieczyszczeń dla powietrza atmosferycznego,
 odprowadzenia  ścieków  do  wód  powierzchniowych  i  wgłębnych  oraz

powierzchni ziemi,
 oddziaływania hałasem, 
 kształtowania się klimatu,
 ludzi ,
 ochrony zabytków,

nieznacznie pozytywne, dla
 różnorodności biologicznej,
 roślin i zwierząt, 
 stanu wód powierzchniowych i wgłębnych,
 prowadzenia gospodarki odpadami,
 zmiany ukształtowania terenów,
pozytywne, dla: 
 ochrony krajobrazu.

zasoby 
środowiska

Teren  gminy  nie  wyróżnia  się  ze  względu  na  istniejące  zasoby  naturalne,
krajobraz, stan powierzchni ziemi. 
Brak realizacji zmiany studium ma neutralne znaczenie dla ochrony istniejących
zasobów naturalnych.

Odporność na 
degradację i 
zdolności do 
regeneracji

Teren gminy cechuje się dobrym stanem środowiska, ze względu na: 
 stosunkowo duże zróżnicowanie środowiska biologicznego,
 generalnie brak występowania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt, roślin,
 dobre warunki klimatyczne, stosunkowo dobre wskaźniki jakości powietrza, 
 generalnie niski poziom hałasu,
 występowanie dużych zwartych terenów leśnych.
Środowisko przyrodnicze wykazuje też stosunkowo duże zdolności do regeneracji.
Zmiana  studium  dotyczy  stosunkowo  niewielkich  obszarów,  nie  wpływa
negatywnie na w/w elementy środowiska. 
W ustaleniach zmiany studium zawarto ograniczenia mających na celu ochronę
najbardziej  wrażliwych  elementów  środowiska  oraz  mających  na  celu
zabezpieczenie przed możliwą degradacją obszaru.  
Brak  przyjęcia  zmiany  studium  będzie  mieć  skutki  neutralne  dla  zachowania
odporności środowiska na degradację i zdolności do regeneracji.

7.  OCENA  STANU  ŚRODOWISKA  NA  OBSZARACH  OBJĘTYCH  
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO.

Stan  i  uwarunkowania  środowiska  na  terenie  gminy,  określone  zostały
w rozdziale 3 niniejszej prognozy.
Generalnie należy stwierdzić, iż na terenie gminy, znaczącym zagrożeniem dla środowiska
oraz ludzi, są zagrożenia powodziowe. 
Proponowane w projekcie „Studium…” tereny do zmiany użytkowania, położone są
poza zasięgiem terenów szczególnego zagrożenia powodzią (tereny zalewowe).

Znaczące  zagrożenie  dla  środowiska  może  być  również,  związane  z  ryzykiem,
wystąpienie poważnych awarii.  Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
–  Prawo  ochrony  środowiska,  poprzez  „poważną  awarię’  rozumie  się  zdarzenie,
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania  lub  transportu  w  którym  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub  środowiska  lub  powstania  takiego  zagrożenia  z  opóźnieniem.  Zgodnie  art.  3  pkt  37
poprzez „substancję niebezpieczną” rozumie się jedną lub więcej substancji albo mieszaniny
substancji,  które  ze  względu  na  swoje  właściwości  chemiczne,  biologiczne  lub
promieniotwórcze  mogą  w  razie  nieprawidłowego  obchodzenia  się  z  nimi,  spowodować
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zagrożenie  życia  lub  zdrowia  ludzi  lub  środowiska;  substancją  niebezpieczną  może  być
surowiec, produkt, półprodukt, odpad,a także substancja powstała w wyniku awarii.

W przypadku awarii możemy mieć do czynienia z wystąpieniem pożaru, eksplozji lub
wycieku substancji. Bezpośrednie zagrożenie pożarem lub eksplozją stwarza transport paliw,
gazów, oleju lub ich magazynowanie. Zagrożenie może wiązać się np. z rozszczelnieniem
zbiorników  paliw  na  stacjach  benzynowych,  a  w  przypadku  gazociągów  również
ze sposobem ich doprowadzenia lub przyłączenia, szczelności oraz pracy stacji redukcyjnej.
Potencjalne  źródła  zagrożenia  dla  środowiska  i  zdrowia  ludzi  mogą  stanowić  pęknięcia
rurociągów  w  wyniku  niewłaściwej  konserwacji  lub  złego  stanu  technicznego  urządzeń.
W przypadku wystąpienia awarii na jej negatywne skutki narażone są: powierzchnia gruntu –
gleba, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze oraz zdrowie i życie ludzi. Na terenie
gminy  nie  występują  zakłady  posiadające  bądź  produkujące  materiały  niebezpieczne,
stwarzające potencjalne zagrożenia chemiczno - pożarowe.

Potencjalne  zagrożenie  mogą stwarzać  stacje  benzynowe  i  stacje  dystrybucji  gazu.
Projekt  zmiany  „Studium…”  nie  przewiduje  nowych  terenów  dla  realizacji  stacji  paliw.
Drogami wojewódzkimi 491 i 492 oraz  linią kolejową przewożone są materiały chemiczne
z  grupy  niebezpiecznych.  Obszarami  najbardziej  zagrożonymi  są  tereny  wzdłuż  linii
kolejowej oraz wzdłuż dróg wojewódzkich.

Stacje i linie elektromagnetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej są źródłem
promieniowania  elektromagnetycznego.  Projekt  zmiany  „Studium…”  dopuszcza
modernizację i rozbudowę linii elektroenergetycznych napięć oraz stacji bazowych telefonii
komórkowej.  Z uwagi na fakt, że modernizacja dotyczy głównie powstałej już infrastruktury,
nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko.  W efekcie zmniejszy się
awaryjność systemu i związane z tym niedogodności lub chwilowe konflikty.  Dla ww. stacji
nie wyznaczono obszarów ograniczonego użytkowania.

Budowa  szkieletowych  lokalnych  i  regionalnych  szerokopasmowych  łączy z siecią
szerokopasmową na poziomie centralnym. Przewiduje się oddziaływanie na środowisko ze
względu na budowę i instalację nowych obiektów stanowiących źródło emisji promieniowania
niejonizującego.  Oddziaływanie  to  będzie  miało  charakter  lokalny  i  o  małym  nasileniu.
Oddziaływaniem  pośrednim  pozytywnym  może  być  zwiększenie  możliwości  edukacji
ekologicznej.
          Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przebiega wzdłuż ciągów drogowych oraz
przez  tereny  prywatnych  posesji  (działek  budowlanych)  i  jest  korzystna  z  następujących
względów:
- budowa sieci wodociągowej zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z wody dobrej
jakości, 
-  budowa  sieci  kanalizacyjnej  poprawi  stan  środowiska  w  gminie,  stan  zdrowotności,
czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych, 
- eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie powoduje negatywnych oddziaływań
na środowisko przyrodnicze, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe, krajobraz, nie
emituje hałasu.

Projekt „Studium…” nie wprowadza zakazu realizacji  zabudowy produkcyjnej z grupy
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Jednak jakakolwiek
działalność  produkcyjna  winna  zamykać  ewentualną  uciążliwość  w  granicach  własności
przedsiębiorcy.  Zapisy  projektu  „Studium…”  dla  terenów  działalności  gospodarczej
i  usługowej  nie  pozwalają  wnioskować  odnośnie  przewidywanego  oddziaływania
na  środowisko.  Określenie  charakteru  oddziaływania  projektowanej  produkcji  lub
działalności,  która  może  być  realizowana  w  obrębie  wyznaczonych  terenów,  na  etapie
opracowania „Studium…”, które określa jedynie lokalne kierunki polityki przestrzennej gminy,
nie jest możliwe.

Projekt  „Studium…” dopuszcza się rozbudowę i  modernizację  istniejących  urządzeń
i  sieci  oraz  lokalizację  urządzeń  wytwarzających  energię  z  odnawialnych  źródeł  energii,
z wyjątkiem elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 100 KW. Warunkiem ich lokalizacji
jest  zachowanie  wymogów  wynikających  z  przepisów  odrębnych,  w  tym  dotyczących
ochrony  środowiska,  oraz  zachowanie  odpowiednich  odległości  projektowanych
urządzeń  i  sieci  od  istniejącej  i  dopuszczonej  w  planach  miejscowych  zabudowy.
Lokalizacja  urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii nie  może  się
wiązać  z  koniecznością  utworzenia  stref  ochronnych  związanych  z  ograniczeniami
w  zabudowie  i  zagospodarowaniu  terenów  poza  terenami,  będącymi  w  dyspozycji
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inwestora realizującego urządzenia, wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii.  
Dopuszcza się lokalizację elektrowni wodnych, pod warunkiem ograniczenia ich mocy do
2,5 MW.  

Planowana budowa i modernizacja dróg na terenie gminy będzie spełniała standardy
uwzględniające ochronę środowiska. W przypadku modernizacji dróg gruntowych – pokrycie
ich dywanikiem asfaltowym wystąpi zmiana struktury gruntu, ale dzięki temu zmniejszy się
niekorzystne oddziaływanie ruchu na środowisko. Realizacja prac budowlanych, przy zacho-
waniu obowiązujących norm, przepisów oraz uwag i zaleceń poszczególnych dysponentów
uzbrojenia terenu, pozwoli na ograniczenie bądź na zminimalizowanie negatywnego oddzia-
ływania na środowisko. Większość zakłóceń w środowisku naturalnym zniknie po ustaniu ro-
bót i uprzątnięciu terenu. 

8.    ISTNIEJĄCE  PROBLEMY  OCHRONY  ŚRODOWISKA  ISTOTNE  Z  PUNKTU
WIDZENIA  REALIZACJI  „STUDIUM”,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  DOTYCZĄCE
OBSZARÓW  PODLEGAJĄCYCH  OCHRONIE  NA  PODSTAWIE  USTAWY
Z 16 KWIETNIA 2004 R.  O OCHRONIE PRZYRODY

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
wskazuje cele i kierunki polityki przestrzennej, określone w sposób zapewniający utrzymanie
równowagi przyrodniczej oraz racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, umożliwiającą
jednocześnie zaspokojenie potrzeb ludności, produkcji i rolnictwa.

Z  oceny  istniejących  uwarunkowań  środowiskowych  wynika,  iż  na  obszarze  gminy
za istotne problemy w zakresie ochrony środowiska należy uznać:

 zachowanie  oraz  ochronę  przed  przekształceniem,  dewastacją  i  degradacją
terenów  o  walorach  krajobrazowych  oraz  przyrodniczych  decydujących
o bioróżnorodności obszaru,

 zapewnienie  ciągłości  korytarzy  ekologicznych,  w  szczególności  doliny  rzeki
Liswarty,  stanowiącej  o  głównych  powiązaniach  ekologicznych  z  innymi
wartościowymi  obszarami,  położonymi  poza granicami  gminy  poprzez ochronę
doliny przez zainwestowaniem, nie związanym z gospodarką wodną,

 ochronę  wód  podziemnych  przed  zanieczyszczeniem,  tj.  GZWP-325,
oraz obszarów pozostających w zasięgu alimentacji  eksploatowanych ujęć wód
podziemnych,

 ochronę  terenów  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  przed  zmianą  istniejącego
sposobu użytkowania,

 niezadowalający  stan  czystości  wód  powierzchniowych  dla  wykorzystania
rekreacyjnego,

 ochronę  dolin  rzecznych  przed  zainwestowaniem  obiektami  nie  związanymi  
z gospodarką wodną,

 istniejące  zainwestowanie  na  terenach  pozostających  w  pobliżu  strefy
bezpośredniego zagrożenia powodzią,

 zwiększenie  powierzchni  terenów  leśnych  decydujących  o  różnorodności
przyrodniczej obszaru,

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
 występowanie elementów infrastruktury technicznej wymagających uwzględniania

stref technicznych wyłączonych z zainwestowania,
 występowanie obiektów i obszarów prawnie chronionych.

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Przystajń jest dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru całej gminy. Każda planowana inwestycja mogąca znacząco od-
działywać na środowisko musi uzyskać tzw. decyzję środowiskową, której wydanie poprze-
dzone  jest  oceną  oddziaływania  na  środowisko  (OOS).  Celem OOS jest  określenie  czy
wpływ danej inwestycji będzie znaczący dla środowiska, co pomoże w podjęciu decyzji ze-
zwalającej na realizację danego przedsięwzięcia.

Obszar  gminy Przystajń pozostaje poza zasięgiem większości ustanowionych form
ochrony przyrody wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.
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Na terenie gminy Przystajń nie występują takie formy ochrony przyrody jak: park narodowy,
rezerwat  przyrody,  obszar  chronionego  krajobrazu,  obszar  Natura  2000,  stanowisko
dokumentacyjne,  zespół  przyrodniczo-krajobrazowy  czy  użytek  ekologiczny.  Jedynymi
ustanowionymi  formami  ochrony  przyrody  są:  park  krajobrazowy  i  pomniki  przyrody
ożywionej. Lasy na terenie gminy Przystajń, pozostające w zarządzie Nadleśnictwa Herby,
zostały  uznane  za  ochronne.  W  projekcie  zmiany  „Studium…”  uwzględniono:  pomniki
przyrody, lasy grupy I-szej, korytarze ekologiczne.
Najważniejsze problemy ochrony środowiska na terenie Gminy Przystajń to:
- brak  kanalizacji  sanitarnej  i  oczyszczalni  ścieków,  nieuregulowana  gospodarka  

wodno – ściekowa,  mająca znaczny wpływ na zanieczyszczenia  gleby oraz wód  
gruntowych i podziemnych oraz wód głębinowych, 

- optymalne gospodarowanie przestrzenią i ograniczenie presji urbanistycznej,
- dostosowanie  i  przebudowa  układu  drenarskiego  dla  potrzeb  realizacji  obiektów  

budowlanych i infrastruktury technicznej,
- dzikie wysypiska śmieci.
Środowisko  przyrodnicze  na  obszarze  gminy  uległo  stosunkowo  niewielkim
przekształceniom. Dominują w nim elementy o charakterze naturalnym – lasy oraz tereny
przekształcone w kierunku rolnym, nie wywołujące uciążliwych i nieodwracalnych skutków. 
Teren gminy cechuje się dobrym stanem środowiska, w tym należy wyróżnić: 
 stosunkowo duże zróżnicowanie środowiska biologicznego,
 generalnie brak występowania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt, roślin,
 dobre warunki klimatyczne,
 stosunkowo dobre wskaźniki jakości powietrza, 
 generalnie niski poziom hałasu.
Teren gminy nie wyróżnia się ze względu na istniejące zasoby naturalne, krajobraz, stan
powierzchni ziemi.

Środowisko przyrodnicze wykazuje też stosunkowo duże zdolności do regeneracji. Sprzyja
temu przede wszystkim duża lesistość i dobre warunki klimatyczne. 
W granicach gminy nie występują:  obszary NATURA 2000, parki narodowe;  wśród terenów
chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody należy wyróżnić:
 Park Krajobrazowy „Lasy nad Górną Liswartą” i jego otulinę,
 pomniki przyrody.
Terenami bardzo cennymi przyrodniczo są tereny lasów państwowych, zaliczonych do lasów
ochronnych  grupy  I  (lasów:  wodochronnych,  stanowiących  drzewostany  uszkodzone  na
skutek  działalności  przemysłu,  położonych  w  odległości  do  10km  od  granic
administracyjnych miast liczących ponad 50 tys, mieszkańców, stanowiących drzewostany
nasienne oraz cennych pod względem przyrodniczym).

Do obiektów i obszarów o wysokich walorach należy zaliczyć również obiekty wpisane do
rejestru zabytków.
Powyżej  wymienione  obiekty  i  obszary  są  dobrze  zachowane  i  w  sposób  wystarczający
chronione  (poprzez  wprowadzone  dotychczas  formy  ochrony,  położenie  tych  obiektów
i  terenów  a  także  fakt,  że  większość  tych  terenów  stanowi  własność  państwową  lub
kościelną).  
Sporządzany  projekt zmiany studium w sposób prawidłowy adaptuje zasady ochrony tych
terenów,  określone  w  odpowiednich  aktach  prawnych,  rozszerzając  je  o  ustalenia
zagospodarowania terenów przyległych. 

Do obszarów cennych przyrodniczo, wymagających ochrony i wprowadzenia odpowiednich
zapisów  w dokumentach  planistycznych  gminy  (studium,  planach  miejscowych)  należy
zaliczyć:

 doliny  rzek  z towarzyszącymi  łąkami  i pastwiskami,  terenów  podmokłych  lub
zagrożonych podtopieniami, stanowiących korytarze ekologiczne,

 pozostałe  tereny  leśne  oraz  istniejące  zadrzewienia  śródpolne,  przydrożne
i nadwodne,  

 niektóre  tereny  rolne  obejmujące:  gleby  wysokich  klas  bonitacyjnych,  gleby
pochodzenia organicznego, łąki i pastwiska.

Powyżej  wymienione  obiekty  i  obszary  mogą  być  narażone  na  różnego  rodzaju
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zanieczyszczenia lub niekorzystne przekształcenia;  w obecnym stanie prawnym brak jest
odpowiedniej ochrony tych terenów wprowadzonych na podstawie przepisów odrębnych lub
ich ochrona na podstawie przepisów odrębnych może być niewystarczająca. 

Do  podstawowych  istniejących  problemów  ochrony  środowiska,  wymagających
uwzględnienia  w  dokumentach  planistycznych  gminy  (studium,  planach  miejscowych)
należy:
 stan większości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  – poziomu czwartorzędowego

oraz możliwość pogorszenia ich stanu wskutek braku skanalizowania większości terenów
zabudowanych,

 występujące  zagrożenie  zanieczyszczenia  wód  podziemnych  –  poziomu  jurajskiego
wskutek braku skanalizowania większości terenów zabudowanych,

 występowanie terenów o obniżonej jakości powietrza, z występującą tzw. niską emisji
oraz terenów położonych wzdłuż dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.

9.   CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY , W JAKICH TE
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLEDNIONE PODCZAS
OPRACOWANIA DOKUMENTU

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym realizowana jest
w  Polsce  głównie  poprzez  odpowiednie  akty  prawne,  tj.  ustawy  i  rozporządzenia.
Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym określone zostały w Polityce Ekologicznej
Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 r.  W ramach Polityki  Ekologicznej
Państwa  za  istotny  w  planowaniu  przestrzennym  należy  uznać  kierunek  ekologiczny.
W  rozumieniu  ustaleń  tego  dokumentu  kształtowanie  przestrzeni  winno  odbywać  się
w sposób umożliwiający zachowanie zarówno ładu przestrzennego jak również pozwalający
na racjonalną gospodarkę zasobami przyrody.

Również Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5) zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dokumentem  istotnym  dla  zapewnienia  wysokiego  poziomu  ochrony  środowiska
i  zdrowia  ludzkiego  oraz  ogólnej  poprawy  stanu  środowiska,  jest  Decyzja  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  22  lipca  2002  r.,  ustanawiająca  Szósty  Program  Działań
Wspólnoty na rzecz ochrony środowiska.
Program ten ma na celu, m.in.:

 ograniczenie  wielkości  stężenia  w  powietrzu  gazów  powodujących  efekt
cieplarniany,

 wskazuje na problem substancji będących wytworem działalności człowieka, które
powodują  negatywny  wpływ  na  stan  środowiska  lub  stanowią  zagrożenie  dla
zdrowia ludzi,

 osiągnięcie  poziomów  jakości  wód  powierzchniowych,  które  nie  powodują
zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska,

 ochronę,  odnowę  istniejących  systemów  ekologicznych  oraz  ograniczenie
niekorzystnych zmian w zakresie bioróżnorodności.

W  zakresie  ochrony  środowiska,  w  szczególności  oceny  wpływu  niektórych
przedsięwzięć,  planów  i  programów  na  środowisko,  za  istotne  na  szczeblu  państw
członkowskich Unii Europejskiej są dyrektywy:

 Dyrektywa  2001/42/WE Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  27  czerwca
2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

 Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne na środowisko.

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie,  udziale  społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na
środowisko,  na  podstawie  której  opracowana  została  niniejsza  prognoza,  jest  aktem
prawnym dostosowującym ustawodawstwo Polski do wymogów Unii Europejskiej w zakresie
strategicznym ocen oddziaływania na środowisko, w tym również ww. dyrektyw unijnych.

W  zakresie  ochrony  środowiska  przyrodniczego  na  szczeblu  międzynarodowym  
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i wspólnotowym istotne znaczenie posiadają:
 Dyrektywa  Rady  79/409/EWG  z  dnia  2  kwietnia  1979  r.  w  sprawie  ochrony

dzikiego ptactwa (Dz.U. WE L 103 z 25.04.1979 r. z późniejszymi zmianami),
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk

przyrodniczych  oraz  dzikiej  fauny i  flory  (Dz.Urz.  WE L 206  z  22.08.1992 r.  
z późniejszymi zmianami).

Na  terenie  gminy  Przystajń  nie  występują  obszary  specjalnej  ochrony  ptaków oraz
siedlisk  chronione  na  mocy  dyrektyw  Wspólnoty  Europejskiej,  tj.  ww.  Dyrektywy  Ptasiej
i Dyrektywy Siedliskowej.
W  ramach  europejskiego  programu  międzynarodowej  Unii  Ochrony  Przyrody  (IUCAN)
powstała  koncepcja  europejskiej  sieci  ECONET  w  ramach  której  opracowano  koncepcję
Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET – Polska. Sieć tę tworzą obszary węzłowe o wysokim
stopniu  różnorodności  biologicznej  i  krajobrazowej  o  znaczeniu  krajowym
i  międzynarodowym,  powiązanych  korytarzami  ekologicznymi  oraz  obszary  wymagające
unaturalnienia.  Tereny w północnej  części  gminy,  stanowią  fragment obszaru węzłowego
o znaczeniu krajowym 15K – obszar Wyżyny Wieluńskiej.

Projekt  zmiany  „Studium  uwarunkowania  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy Przystajń”, uwzględnia podstawowe cele i działania, istotne dla
prowadzenia  prawidłowej  gospodarki  zasobami  środowiska  przyrodniczego
i  kulturowego.  W  ustaleniach  „Studium..”  znajdują  się  zapisy  wystarczające  dla
zapewnienia  ochrony,  zachowania  różnorodności  biologicznej  oraz  powiązań
ekologicznych na obszarze gminy.

Polityka ochrony środowiska jest jedną z najważniejszych polityk Unii Europejskiej, ponieważ
obejmuje swym zakresem wszystkie dziedziny życia społeczno - gospodarczego oraz prze-
widuje realizację działań o efektach długofalowych (charakter horyzontalny). Dlatego też poli-
tyka wspólnotowa musi znajdować odzwierciedlenie w strategiach niższego rzędu.
Podstawowym dokumentem w zakresie ochrony środowiska, ustanowionym przez Unię Eu-
ropejską jest  VI Program Działa  ń   Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony   ś  rodowiska
„  Ś  rodowisko 2010:  nasz wybór,  nasza przyszłość. Program ten określa priorytetowe pola
działań w dziedzinie ochrony środowiska, ujęte w kilka strategii tematycznych dotyczące:
- ochrony gleby,
- ochrony i zachowania środowiska morskiego,
- zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
- środowiska miejskiego,
- zarządzania zasobami naturalnymi,
- utylizacji odpadów.

Do głównych priorytetów w okresie funkcjonowania programu zaliczono zagadnienia:
- zmiany klimatyczne,
- przyroda i bioróżnorodność,
- środowisko naturalne, zdrowie i jakość życia,
- zasoby naturalne i odpady.
Zapisy te są wynikiem potrzeby stworzenia jednolitej procedury administracyjnej, stosowanej
przy planowaniu  projektów gospodarczych w celu kontroli  ich skutków dla ludzi,  zwierząt
i środowiska.

Cele Programu opierają się ponadto na zapisach Traktatu z Maastricht (1991r.), które zawie-
rają główne zasady polityki w zakresie ochrony środowiska:
- zasada integrowania,
- zasada „zanieczyszczający płaci”,
- zasada usuwania zanieczyszczenia u źródła,
- zasada zapobiegania,
- zasada ochrony.

Sejmik  Województwa  Śląskiego  przyjął  Strategię  Rozwoju  Województwa  Śląskiego
„Śląskiego 2020”, stanowiącą aktualizację   Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata
2000-2020   przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 roku. Za aktualizacją
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przemawiały  zmieniające  się  uwarunkowania  rozwoju  regionalnego,  zawarte,  m.in.
w  dokumentach  szczebla  krajowego,  a  także  w  prawodawstwie  związanym
z prowadzeniem polityki rozwoju. Celem aktualizacji Strategii było jeszcze silniejsze wpisanie
regionu  w światowe  trendy związane  z  rozwojem  gospodarki  opartej  na  wiedzy,  dyfuzją
rozwoju poprzez ośrodki metropolitalne oraz podnoszeniem jakości życia przy uwzględnieniu
wymogów  wynikających  z  zasad  zrównoważonego  rozwoju.  Znalazło  to  swoje
odzwierciedlenie w zdefiniowanych priorytetach rozwoju województwa ukierunkowanych na:
wzmacnianie metropolizacji  regionu poprzez rozwój  funkcji  związanych z kulturą i  nauką,
powiązanie  z  przestrzenią  europejską,  powszechną  dostępność  do  regionalnych  usług
publicznych o wysokim standardzie, rozwój nowej gospodarki opartej na kreacji i absorpcji
technologii.
Mimo że „Studium” w pierwszym rzędzie nie zakłada rezultatów z zakresu ochrony środowi-
ska, spełnia wymagania i zasady wpisane w dokumentach wyższego rzędu w tym zakresie.
Skutki realizacji „Studium” pośrednio wpływać będą na poprawę stanu środowiska w gminie,
jej najbliższym sąsiedztwie i w regionie. 
Działania zawarte w „Studium” wpływające pozytywnie na poszczególne komponenty środo-
wiska:

Ochrona powietrza
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych;
- zmniejszenie zapotrzebowania na energię  - termomodernizacja budynków, modernizacja
źródeł ciepła i sieci przesyłowych;
- rozbudowa sieci gazowych;
- stosowanie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych;
- popularyzacja ekologicznych źródeł energii - modernizacja sieci elektroenergetycznych,
popularyzacja odnawialnych źródeł energii;
- modernizacja systemu komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin.

Ochrona wód
- racjonalizację gospodarki wodnej;
- modernizacja sieci wodociągowej i rozbudowa na nowo powstałych terenach pod
zabudowę mieszkaniową;
- uporządkowanie gospodarki ściekowej: budowę systemów kanalizacji sanitarnej
i kanalizacji deszczowej;
- budowa oczyszczalni ścieków;

Zmniejszenie hałasu
- modernizacja dróg (poprawa stanu nawierzchni) wraz z optymalizacją płynności
ruchu;
- tworzenie pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych.

Ochrona przyrody
- ochrona istniejących zasobów leśnych;
- ochrona pomników przyrody, terenów rezerwatów przyrody.

Realizacja tych Celów ochrony środowiska w ramach zmiany „Studium” prowadzona
będzie  poprzez  wyznaczenie  nowych  i  uzupełnienie  wzdłuż  ciągów  komunikacyjnych
dotychczasowych  terenów  zainwestowanych.  Pozwala  to  na  możliwie  maksymalne
ograniczenie  ubytków terenów biologicznie  czynnych  i  stworzenie  warunków dla  rozwoju
sieci kanalizacji sanitarnej a tym samym zmniejszenia niebezpieczeństwa zanieczyszczenia
wód podziemnych.
Projektowane  w  opracowaniu  tereny  do  zabudowy  mieszkaniowej   nie  naruszają  granic
objętych ochroną i nie stanowią dla terenów zagrożenia.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Przystajń”
uwzględnia założenia ochrony środowiska.

Zakres  wprowadzonych  w  studium  uwarunkowań  zmian  w  znacznym  stopniu
ogranicza  jego  znaczenie,  ze  względu  na  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym cele ochrony środowiska.
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Przepisy prawa polskiego z zakresu ochrony środowiska na bieżąco implementują przepisy
ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym  i  wspólnotowym  (w  tym:  konwencje
międzynarodowe,  programy  działań  wspólnotowych,  dyrektywy  rady  i  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego regulujące zagadnienia z zakresu ochrony środowiska). Niniejsza
zmiana  studium  uwarunkowań  jest  sporządzona  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
z  zakresu  ochrony  środowiska;  w  trakcie  prowadzonej  procedury  przeprowadzono
postępowanie związane ze sporządzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
oraz umożliwiono udział społeczeństwa w opracowaniu zmiany planu.

10. PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE  ODDZIAŁYWANIE  W  TYM  ODDZIAŁYWANIE
BEZPOŚREDNIE,  POŚREDNIE,  WTÓRNE,  SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE,  ŚREDNIOTERMINOWE,  DŁUGOTERMINOWE,  STAŁE
I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE NA OBSZAR NATURA 2000
I ŚRODOWISKO

Po wdrożeniu  ustaleń zawartych w projekcie  zmiany „Studium...”do  pozytywnych
oddziaływań na środowisko należy:

 utrzymanie terenów i obiektów prawnie chronionych
 ochronę  przed  zmianą  użytkowania  kompleksów  gleb  o  najwyższej  wartości  

dla produkcji rolnej
 wprowadzenie ochrony dolin rzecznych  oraz jej dopływów jako naturalnych korytarzy

ekologicznych wyłączonych z lokalizacji obiektów kubaturowych,
 wprowadzeniem ochrony zasobów wód podziemnych, 

 negatywne, związane są z:
 zmniejszeniem się  powierzchni  terenów biologicznie  czynnych  w wyniku  realizacji

nowego zainwestowania terenu
 zmianą krajobrazu rolnego (otwartego) na zurbanizowany
 zmianą przeznaczenia gruntów rolnych na cele nie związane z produkcją rolną
 powstaniem nowych lokalnych źródeł uciążliwości w postaci:

* wzrostu  natężenia  hałasu,  w  tym  również  związanego  z  budową,  a  po  jej
zakończeniu z obsługą nowo zrealizowanych obiektów

 przekształceniami  powierzchni  terenu  -  lokalne  zmiany  ukształtowania  terenu,
dewastacja  gleb  w  wyniku  realizacji  nowego  zainwestowania  oraz  projektowanej
eksploatacji kruszywa naturalnego

Potencjalne  niekorzystne  oddziaływanie  winno  ograniczyć  się  do  najbliższego  otoczenia
terenów  przewidzianych  do  zainwestowania  oraz  realizowanych  systemów  infrastruktury
technicznej.

WPŁYW NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY ŚRODOWISKA

Realizacja  ustaleń  zawartych  w projekcie  zmiany „Studium kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Przystajń”  pociągnie za sobą zmianę istniejącego stanu środowiska.
Sposób i stopień oddziaływania na środowisko zależy od lokalnych uwarunkowań, takich jak:
typ  krajobrazu,  budowa geologiczna,  ukształtowanie  powierzchni,  stosunki  wodne,  walory
przyrodnicze, stan czystości powietrza oraz zainwestowanie terenu. 

Oddziaływanie na ludzi.
Celem  ochrony  środowiska  wytyczonym  w  projekcie  „Studium…”  jest  zachowanie
istniejących walorów przyrodniczych, utrzymywanie równowagi przyrodniczej,  w przypadku
jej  naruszenia  dążenie  do  przywrócenia,  a  także  optymalne  wykorzystanie  zasobów
naturalnych  dla  zrównoważonego  rozwoju  gminy  oraz  zapewnienie  najkorzystniejszych
warunków zdrowotnych jej mieszkańcom.
Realizacja  ustaleń  projektu  „Studium…”  generalnie  nie  spowoduje  ujemnego  wpływu  na
zdrowie ludzi  pod warunkiem respektowania ustalonych odległości  zabudowy oraz miejsc
przebywania  ludzi  od  istniejących  i  projektowanych  obiektów  i  sieci  infrastruktury
technicznej .
Znaczące oddziaływanie na środowisko oznacza również znaczące oddziaływanie na ludzi,
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tj. ich zdrowie. Przekroczone standardy emisyjne oraz dopuszczalne normy hałasu określone
są   w przepisach o ochronie środowiska. W wyniku realizacji ustaleń zmiany „ Studium nie
przewiduje się przekroczenia tych norm.
Studium wprowadza przede wszystkim tereny OZE. Tego typu inwestycje mogą mieć jedynie
bezpośredni  ale krótkotrwały  lub  chwilowy  charakter  uciążliwości  akustycznej  związany z
fazą budowy obiektów na poszczególnych terenach.

Wpływ na hydrosferę
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych są wytwarzane
ścieki komunalne, produkcyjne, wody opadowe, spływy powierzchniowe z terenów łąk, pól
i dróg oraz „dzikie” zrzuty ścieków do rowów lub gruntu.
Obszar  gminy  położony  jest  w  zasięgu  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych
w utworach jury środkowej GZWP-325. „Studium…” określa zasady zagospodarowania na
obszarach  występowania  GZWP.  Ochronie  podlegają  również  obszary  w  obrębie
wyznaczonych  stref  ochronny  bezpośredniej  oraz  alimentacji  ujęć  wód  podziemnych
eksploatowanych dla celów komunalnych. Realizacja nowej zabudowy nie będzie się wiązać
wzrostem zapotrzebowania na wodę oraz ze wzrostem ilości wytwarzanych ścieków sanitar-
nych. 

Głównymi  ciekami wodnymi  przepływającymi  przez teren gminy są rzeki:  Liswarta
i Pankówka. Obie rzeki należą do cieków objętych badaniami jakości wód realizowanymi
w  ramach  sieci  regionalnej.  Stan  czystości  wód  rzeki  Liswarty monitorowany  jest  w  3
punktach  pomiarowych  położonych  poza  granicami  gminy  Przystajń,  tj.  w  miejscowości:
Boronów (gm. Boronów), Danków (gm. Lipie) oraz Kule - ujście do Warty (gm. Popów).

O  jakości  wód  rzeki  Liswarty  w  miejscowości  Boronów  zadecydowały  zarówno
zanieczyszczenia fizykochemiczne, jak również bakteriologiczne (III klasa) a wg oznaczeń
fizykochemicznych: związki biogenne (III klasa) oraz zawiesina (III klasa). BZT5, ChZT oraz
utlenialność utrzymywały się w ll-ej klasie czystości,  pozostałe parametry,  tj.  tlen, związki
mineralne  oraz  metale  ciężkie  odpowiadały  normom  dla  l-szej  klasy  czystości.
W pozostałych punktach pomiarowych o ogólnej III klasie czystości zadecydowały głównie
zanieczyszczenia bakteriologiczne (III klasa).

Stan  czystości  wód  rzeki  Pankówki monitorowany  jest  w  punkcie  pomiarowym
zlokalizowanym w rejonie ujścia do rzeki Liswarty (13 km).
Z  przeprowadzonych  w  2001  r.  badań  wynikało,  iż  jakość  wód  rzeki  w  w/w  punkcie
pomiarowym wg klasyfikacji ogólnej odpowiada lll-ej klasie czystości.
 jakości wód rzeki Pankówki zadecydowały głównie zanieczyszczenia bakteriologiczne (III
klasa), a wg oznaczeń fizykochemicznych: związki biogenne, zawiesina, BZT5, ChZT
 utlenialność (II klasa czystości).
Pozostałe parametry fizykochemiczne, tj. tlen, związki mineralne, metale ciężkie odpowiada-
ły normom l-szej klasy czystości.

Gmina położona jest w obrębie czwartorzędowych i jurajskich użytkowych poziomów
wodonośnych, które stanowią podstawę do zaopatrzenia ludności w wodę. Ze względu na
budowę  geologiczną  (brak  izolacji  od  powierzchni  terenu)  oraz  stopnia  antropopresji,
występujące na terenie gminy wody podziemne są podatne na zanieczyszczenia. Dotyczy to
zarówno wód czwartorzędowego jak również i środkowojurajskiego poziomu wodonośnego
występującego  w  piaskach  i  piaskowcach  kościeliskich  (dogger),  GZWP-325  Cz-wa.
W szczególnie na obszarach wskazywanych do wysokiej ochrony wód (OWO).

Z  wykonanych  badań  jakości  wód  podziemnych,  realizowanych  w  ramach  sieci
monitoringu  regionalnego  wynika,  iż  wody  środkowojurajskiego  poziomu  wodonośnego
(GZWP-325) charakteryzowały się zmienną jakością.

Wody podziemne w punkcie pomiarowym J 204 Przystajń spełniały kryteria dla wód
III klasy czystości, tj. wód niskiej jakości. O przynależności do III klasy czystości zadecydo-
wało głównie nadmierne zanieczyszczenie związkami N03, HC03 oraz C org. Wody poziomu
piaskowców kościeliskich są również zanieczyszczone związkami żelaza. Zanieczyszczenie
wód  podziemnych  związane  jest  ze  sposobem zagospodarowania  i  użytkowania  terenu,
w szczególności z nieuporządkowaną gospodarką wodno - ściekową, występowaniem punk-
towych  ognisk  zanieczyszczeń  oraz  działalnością  rolniczą.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
miejscowości położonych na terenach wymagających ochrony wód podziemnych (rejon wy-
chodni warstw kościeliskich), na których funkcjonuje sieć wodociągowa a nie ma zorganizo-
wanego w pełni systemu odprowadzania ścieków.
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Klimat
Ustalenia  projektu „Studium…” nie  spowodują  istotnych zmian klimatu lokalnego.  Zmiany
w  lokalnych  warunkach  klimatycznych  mogą  dotyczyć  jedynie  wzrostu  minimalnych
i  maksymalnych  temperatur  powietrza,  wilgotności  powietrza  (większe  obniżenie  w ciągu
dnia) oraz prędkości wiatru. Przewiduje się nieznaczną modyfikację kierunków nawietrzania
oraz  osłabienie  prędkości  i  siły  wiatru  w  przyziemnej  warstwie  atmosfery,  w  wyniku
wprowadzenia nowych lokalnych barier.

Wpływ na powietrze atmosferyczne
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływ mają zarówno emitory

zlokalizowane  na  terenie  gminy,  jak  również  poza  jej  granicami.  Zmiany  stężeń
zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego  zależą  od  istniejących  warunków
meteorologicznych,  szczególnie  kierunków  i  prędkości  wiejących  wiatrów,  ciśnienia
atmosferycznego  oraz  opadów.  Największe  znaczenie  ma  prędkość  i  kierunek  wiatru.
Prędkość  decyduje  bowiem  o  tempie  rozprzestrzeniania  się  zanieczyszczeń,  natomiast
kierunek wiatru o trasie ich tranzytu.

System  monitoringu  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  na  terenie  województwa
śląskiego  oparty  jest  na  pomiarach  stężeń  zanieczyszczeń  w powietrzu,  wykonywanych
w punktach pomiarowych wchodzących w skład sieci monitoringu krajowego i regionalnego.
Gmina Przystajń aktualnie położona jest poza zasięgiem badań w obu sieciach monitoringu.

W ogólnym bilansie emisji  zanieczyszczeń powietrza w powiecie najwyższy udział
stanowił dwutlenek siarki - ok. 46% i tlenek węgla - 41%. Stan powyższy był porównywalny
z latami ubiegłymi.

Stan czystości powietrza atmosferycznego zależy głównie od dwóch rodzajów źródeł
zanieczyszczeń:

 emisji z obiektów przemysłowych i energetycznych,
 niskiej emisji lokalnej pochodzącej z palenisk domowych, małych kotłowni, szklarni

oraz transportu samochodowego.
Obecnie głównym źródłem zanieczyszczania powietrza na terenie gminy i powiatu jest niska
emisja.  W  ostatnim  10-leciu  nastąpił  bowiem  wyraźny  spadek  emisji  przemysłowych
i  energetycznych  będący  rezultatem  ograniczenia  produkcji  przemysłowej  oraz
wprowadzania  inwestycji  proekologicznych.  Niemniej  prawie  wszystkie  inwestycje
i przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy wykorzystują do ogrzewania i produkcji
jako  paliwo  węgiel,  a  więc  paliwo  wysokoemisyjne.Do  głównych  źródeł  zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego:

 gospodarstwa domowe i szklarnie w wyniku spalania paliw konwencjonalnych,
 kotłownie  –  zakładów  produkcyjno  -  usługowych  oraz  obiektów  użyteczności

publicznej
 komunikacja drogowa,
 substancje odorotwórcze.

Zakładana w projekcie „Studium…” realizacja nowej zabudowy, z uwagi na jej charakter nie
będzie stanowić źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
Niezależnie  od powyższego wskazane w obowiązującym studium kierunki  rozwoju  gminy
przewidują stosowanie rodzajów paliw, które maksymalnie ograniczą występowanie niskiej
emisji,  a  tym  samym  wpłyną  na  poprawę  parametrów jakości  powietrza  oraz  zmniejszą
ryzyko wystąpienia zagrożeń dla ludzi oraz flory i  fauny.  Jednak szybka zmiana sposobu
ogrzewania może najprawdopodobniej wystąpić dopiero po doprowadzeniu do gminy gazu
sieciowego.
W związku z obsługą projektowanych do zainwestowania terenów oraz intensyfikacją zain-
westowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych należy się spodziewać wzrostu zanieczyszczeń
do  powietrza  atmosferycznego  oraz  poziomu  hałasu  komunikacyjnego  wynikającego  ze
zwiększenia  natężenia  ruchu  samochodowego.  Dla  ochrony  potencjalnych  mieszkańców
przed uciążliwościami wskazane jest usytuowanie zabudowy w większej odległości od dróg
niż przewidują to przepisy szczególne (ustawa o drogach publicznych).  Uzasadnione jest
również  wprowadzenie  wzdłuż  dróg  o  największym  natężeniu  ruchu,
na odcinkach najbardziej zagrożonych uciążliwościami komunikacyjnymi ekranów akustycz-
nych przy wykorzystaniu  zieleni  o charakterze zieleni  zimozielonej.  Główny wzrost  emisji
gazów i pyłów do powietrza wiąże się z realizacją  nowych obiektów zabudowy mieszkanio-
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wej  i  usługowej.  Na  terenie  gminy  nie  funkcjonuje  scentralizowany  system  ogrzewania,
obszary te ogrzewane są w sposób indywidualny w oparciu o paliwa stałe, t.j. węgiel, koks.
Postuluje  się  stopniową  rezygnacje  z  dotychczasowych  sposobów  ogrzewania  mieszkań
w tym wody na rzecz ekologicznych systemów paliw ciekłych i gazowych. Postuluje się także
wprowadzenie  alternatywnych,  ekologicznych  systemów  wytwarzania  ciepła  (kolektory
słoneczne, kotłownie na biomasę, pompy ciepła). Szczególny wzrost emisji  gazów i pyłów
do  powietrza  następuje  w  okresie  grzewczym,  co  będzie  oddziaływaniem  długotrwałym,
bezpośrednim i pośrednim. 
Alternatywą zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powietrza jest gazyfikacja gminy. 
Innym oddziaływaniem na  stan czystości powietrza będzie oddziaływanie  związane z pracą
maszyn budowlanych,  transportem materiałów,  dostarczanych na tereny wyznaczone pod
nową zabudowę mieszkaniową, usługową i  infrastrukturę komunikacyjną.
Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, krótkotrwałe, lokalne  ustąpi po zakończeniu prac bu-
dowlanych.
Stan  sanitarny  powietrza  atmosferycznego  ogólnie  nie  powinien  się  znacznie  pogarszać
gdyż  na terenie gminy nie planuje się  powstawania  instalacji przemysłowych mogące być
źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza w ilościach mogących zauważalnie pogarszać
jakość powietrza. 

Wpływ na ukształtowanie powierzchni i litosfery
Następstwem realizacji  ustaleń  zawartych w projekcie zmiany „Studium…” będzie powięk-
szenie  areału  gruntów wykluczonych  z  użytkowania  rolniczego  i  terenów otwartych  oraz
zmiany usytuowania gruntów na rzecz elektrowni fotowoltaicznych. 
Ustalenia  projektu  mogą  powodować  przekształcenia  wierzchniej  warstwy  litosfery  i  po-
wierzchni ziemi, związane przede wszystkim z pracami ziemnymi, wykonywanymi podczas
powstawania nowych terenów zainwestowania. Oddziaływanie na powierzchnię terenu może
wystąpić  również w przypadku skażenia gruntu w czasie wystąpienia awarii urządzeń, insta-
lacji lub środków i maszyn transportowych prowadzących prace budowlane lub w czasie eks-
ploatacji w wyniku katastrof lub wypadków z udziałem pojazdów samochodowych przewożą-
cych substancje niebezpieczne. Będzie to oddziaływanie o charakterze fizykochemicznym, a
nie przekształcenia mechaniczne. W przypadku skażenia działania ratunkowe często wiążą
się z osunięciem skażonej warstwy gruntu z określonej miąższości, co okresowo wpływa na
zmianę ukształtowania powierzchni ziemi. 
Nie wiążą się to z zanieczyszczeniem gleby pod warunkiem prawidłowej gospodarki odpada-
mi i ściekam. Działania podjęte na terenie gminy w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
i gospodarki odpadami są w tym względzie prawidłowe w stosunku do istniejących uwarun-
kowań.

Oddziaływanie na florę
Występujące  na terenie  gminy  lasy  i  zadrzewienia  zajmują  około  32,3% jej  ogólnej  po-
wierzchni. Istniejące lasy pozostają pod wpływem emitowanych gazów, pyłów oraz związ-
ków siarki („kwaśne" deszcze) i azotu pochodzących z emitorów zlokalizowanych poza gra-
nicami gminy (terenów przemysłowych i zurbanizowanych). Wpływ emisji głównie S02 szcze-
gólnie uwidacznia się w lasach państwowych należących do Nadleśnictwa Herby. Aktualnie
pozostają one w ll-ej strefie średnich uszkodzeń drzewostanów. Dominacja wśród drzewo-
stanów monokultur sosnowych, mało odpornych na zanieczyszczenia zwiększa ryzyko szy
szego uszkodzenia drzewostanów.
Na  terenie  gminy  szatę  roślinną  reprezentują  głównie  agrocenozy,  gruntów  ornych,  łąk
i pastwisk z fragmentami zadrzewień, zakrzewień oraz niewielkie powierzchniowo kompleksy
leśne. Pod przyszłe zainwestowanie „Studium…” przeznacza głównie tereny rolne o niewiel-
kiej  wartości  przyrodniczej,  pozbawione  cennych florystycznie  i  faunistycznie  siedlisk.  Na
terenach  tych  występują  miejscami  również  zbiorowiska  roślinności  synantropijnej  –
segetalnej,  fragmentarycznie  ruderalnej  szczególnie  na  obrzeżach  dróg,  w  miejscach
zaniedbanych  pól  ornych oraz nie  użytkowanych  rolniczo odłogów.  W granicach terenów
wskazywanych do zainwestowania nie występują zbiorowiska wymagające ochrony, będące
ostojami florystycznymi, faunistycznymi lub stanowiące siedliska występowania chronionych
gatunków roślin oraz rozrodu i gniazdowania chronionych gatunków zwierząt.  Nowe tereny
budowlane  są  głównym  czynnikiem  powodującym  zmniejszenie  powierzchni  biologicznie
czynnej.  Większość nowych terenów w Studium” wyznacza się  na obszarach pozbawionych
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szaty roślinnej o charakterze gruntów ornych. Oddziaływanie ma charakter lokalny, bezpo-
średni i długoterminowy. W wyniku powstania  nowej zabudowy  w obrębie wyznaczonych
pod nią obszarów wprowadzone zostaną gatunki obce niosące zmiany szaty roślinnej. Bę-
dzie to wtórne oddziaływanie ustaleń zmiany Studium. W większości przypadków nie ulegną
zanikowi cenne zbiorowiska roślinne.
Budowa ta wiąże się z oddziaływaniem bezpośrednim poprzez zajęcia terenu i zniszczeniem
szaty roślinnej. Etap budowy  będzie się wiązał również z lokalizacją składów budowlanych,
realizacja dróg dojazdowych, skutkujących niszczeniem siedlisk florystycznych. Usunięta zo-
stanie roślinność wraz z wierzchnią warstwą pokrywy glebowej. W wyniku interwencji w sku-
pisko leśne w sposób wycinki drzew,może nastąpić zmiana składu gatunkowego podszytu
oraz runa  za przyczyną dostępu światła  słonecznego w miejsca dotychczas zacienione.
W miejsca gatunków cieniolubnych pojawia się gatunki światłolubne. Oddziaływanie to bę-
dzie miało charakter lokalny. Realizacja obwodnicy nie będzie miała bezpośredniego nega-
tywnego wpływu na inne cenne zbiorowiska roślinne występujące w sąsiedztwie planowanej
infrastruktury komunikacyjnej. Po zakończeniu prac budowlanych należy przeprowadzić re-
kultywację terenów zajętych w etapie budowy. 

Oddziaływanie na faunę
W  granicach  terenów  wskazywanych  do  zainwestowania  nie  występują  tereny
o szczególnej atrakcyjności biologicznej dla ssaków, płazów, gadów i ptaków, stanowiących
dla nich bazę pokarmową.
W granicach obszarów wskazywanych  do zainwestowania  nie gniazdują  gatunki  zwierząt
podlegające  ochronie  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia
28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
Realizacja ustaleń projektu „Studium…” na terenach proponowanych do zainwestowania nie
spowoduje  zatem  istotnych,  negatywnych  skutków  dla  istniejącej  fauny.  Wpływ
na bytowanie wielu gatunków fauny może mieć jedynie sposób realizacji nowych elementów
infrastruktury głównie komunikacyjnej, stwarzającej bariery utrudniające przemieszczanie się
zwierząt.  Ustalenia zmiany studium dotyczące  wprowadzenia nowych obszarów zabudowy
nie  powinny  stwarzać  bezpośredniego  zagrożenia  dla  fauny  opracowywanego  obszaru,
w głównej mierze zmieniają dotychczasowe funkcjonowanie występujących tam gatunków bo
zmuszają do migracji. Będzie to oddziaływanie bezpośrednie, długoterminowe i stałe, o cha-
rakterze lokalnym. Nie przewiduje się jednak, by było to oddziaływanie znaczące ponieważ
tereny nowej zabudowy zlokalizowane są w połączeniu z terenami zabudowy już istniejącej
lub w sąsiedztwie na terenach  użytkowanych rolniczo.

Oddziaływanie na bioróznorodność 
Realizacja ustaleń zmiany studium spowoduje utratę istniejących siedlisk w wyniku zabudo-
wy terenów do tej pory niezainwestowanych przede wszystkim pół uprawnych. Zmiany te po-
wodują lokalne straty w bioróżnorodności, na skutek przekształcenia występujących tu wa-
runków przyrodniczych. W przypadku wkroczenia zabudowy na tereny użytkowane rolniczo
nie można mówić o istotnych stratach bioróżnorodności. Zmniejszeniu ulegnie  powierzchnia
terenów biologicznie czynnych, zmniejszy się powierzchnia terenów na których w naturalny
sposób może zachodzić proces infiltracji wód opadowych lecz nie ulegną zniszczeniu cenne
biocenozy.
Zmiana studium wprowadza zapisy, które w prawidłowy sposób chronią najcenniejsze ob-
szary  przyrodnicze  gminy,  charakteryzujące  się  największa  bioróżnorodnością.  Ochronie
podlegają kompleksy leśne, doliny rzeczne ze zbiorowiskami roślinnymi w nich występujący-
mi.
Przez teren gminy przebiegają szlaki migracji ptaków, migracji ssaków kopytnych i ssaków
drapieżnych, międzynarodowy korytarz spójności obszarów chronionych „ Liswarta”.

Wpływ na krajobraz
Znaczącym  skutkiem  realizacji  ustaleń  zmiany  „Studium…”  będą  zmiany  w  krajobrazie
w  wyniku  zainwestowania  otwartych  dotychczas  terenów.  Zmiana  przeznaczenia  części
terenów  rolnych  pod  zabudowę  spowoduje  wyłączenie  tych  terenów
z użytkowania rolniczego oraz zmniejszenie się powierzchni terenów biologicznie czynnych
(niezabudowanych  i  nieutwardzonych),  umożliwiających  naturalną  wegetację  roślin
oraz  migrację  zwierząt.  Zainwestowanie  terenów  otwartych  wiąże  się  w  praktyce
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z nieodwracalnymi zmianami lokalnego krajobrazu. Realizacja nowych obiektów na terenach
proponowanych  w  projekcie  „Studium…”  może  spowodować  krótkookresowe  lub  trwałe
zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi. Mogą one polegać na wykonaniu np. wykopów,
nasypów  pod  nowe  obiekty  budowlane.  Projekt  zmiany  „Studium…”  wprowadza  ogólne
zasady zagospodarowania i użytkowania terenów w obrębie określonych stref funkcjonalno-
przestrzennych.  Respektowanie  ich  ograniczy  częściowo  niekorzystne  przekształcenie
krajobrazu  oraz  wpłynie  na  uporządkowanie  terenu  również  w  sąsiedztwie  najbliższego
otoczenia terenów wskazywanych do zainwestowania.

Gleby
Skałami  macierzystymi  gleb  na  terenie  powiatu  kłobuckiego  są  w  większości  utwory
piaszczyste  i  słabogliniaste,  na  których  wytworzyły  się  gleby  lekkie  i  bardzo  lekkie
(pseudobielice). Gleby te na terenie gminy zajmują ok. 90,5% powierzchni gruntów ornych.
Właściwości  fizyko-chemiczne  tych  gleb  sprzyjają  ich  zakwaszeniu.  Zjawisko  to  jest
potęgowane  działaniem  czynników  antropogenicznych,  tj.  „kwaśne”  deszcze,  nawożenie
gruntów. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gle-
boznawstwa w Puławach (IUNG) w 1995 r.  na terenie gminy najwyższy udział  stanowiły
gleby bardzo kwaśne - 38,1% o < pH 4,5 w KCI i  kwaśne - 61,9% pH 4,5 - 5,5 w KCI.
Zakwaszenie  gleb  powoduje  utrudnienia  w  pobieraniu  przez  rośliny  składników
pokarmowych oraz uaktywnienie się toksycznych związków glinu,  manganu i  żelaza oraz
metali ciężkich. Powoduje to zmniejszenie plonów roślin uprawnych oraz pogorszenie jakości
uzyskiwanych produktów.
Z  wykonanej  przez  IUNG  w  Puławach  analizy  przestrzeni  produkcyjnej  wynikało,  iż  na
terenie gminy Przystajń występują gleby o naturalnej (0 stopień) i podwyższonej zawartości
metali śladowych (l i II stopień) oraz lokalnie gleby słabo zanieczyszczone (II stopień) w skali
od 0 do V.
Zgodnie z klasyfikacją IUNG:

 stopień 0 -  stanowią gleby niezanieczyszczone,
 stopień i - stanowią gleby o podwyższonej zawartości metali,
 stopień II - stanowią gleby słabo zanieczyszczone,
 stopień III - stanowią gleby średnio zanieczyszczone,
 stopień IV -  stanowią gleby silnie zanieczyszczone,
 stopień V -  stanowią gleby bardzo silnie zanieczyszczone.

Gleby  zanieczyszczone  w  stopniu  ll-im  stwierdzono  na  wschód  od  miejscowości
Przystajń, przy granicy z gminą Panki. Na glebach słabo zanieczyszczonych dozwolona jest
uprawa  roślin  zbożowych,  okopowych  i  pastewnych,  natomiast  niedozwolone  jest
prowadzenie upraw ogrodniczych.
Zanieczyszczenie  gleb  jest  wynikiem  zarówno  negatywnych  oddziaływań  przemysłu  jak
również  uwarunkowań  naturalnych,  tj.  płytkiego  zalegania  osadów  kruszconośnych.
Skażenie gleb jest czynnikiem potencjalnie zagrażającym jakości wód podziemnych.

Dewastacja i degradacja gleb i krajobrazu na terenie gminy wiąże się również z po-
wierzchniową  eksploatacją  złóż  surowców  mineralnych:  glin,  iłów  dla  potrzeb  ceramiki
budowlanej  oraz  piasków,  piasków  ze  żwirem  do  celów  budowlanych,  a  w  przeszłości
również rud żelaza.
Pozostałością po eksploatacji złóż są liczne wyrobiska, niekiedy wypełnione wodą oraz niec-
ki osiadania, hałdy niskie i kopce. W niektórych wyrobiskach składowane są na „dziko” śmie-
ci (Kostrzyna, Ługi Radły). Niewłaściwie zlokalizowane składowiska śmieci bez odpowied-
nich zabezpieczeń mogą stać się źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych. Największe
powierzchniowo tereny przekształcone w wyniku eksploatacji górniczej występują w rejonie
miejscowości Kuźnica Stara.

Zasoby naturalne
Gmina nie należy do zasobnych w występowanie kopalin użytecznych. 
Projekt „Studium…” nie dotyczy przedmiotowych zagadnień. 
Większość  występujących  wyrobisk,   z  których  okresowo  pozyskiwano  kopaliny  podlega
samorekultywacji biologicznej. Ponadto na terenie gminy eksploatowane są wody podziemne
do  celów  komunalnych.  Studnie  ujęcia  komunalnego  mają  wyznaczone  strefy  ochrony
bezpośredniej oraz projektowaną strefę ochrony pośredniej. P
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Zabytki
Zgodnie  z  ustaleniami  zmiany  „Studium…”  główne  kierunki  polityki  przestrzennej
w zakresie ochrony walorów środowiska kulturowego, zmierzają do zapewnienia możliwie
najskuteczniejszej  ochrony  obiektów,  zespołów  oraz  założeń  historycznych.  Projekt
„Studium…” przyjmuje jako podstawową zasadę ochronę obiektów i  obszarów wpisanych
do  rejestru  zabytków,  stanowisk  archeologicznych  i  rejonów  ich  występowania
oraz współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i  innych związanych z pracami
ziemnymi  z  odpowiednim  organem  ds.  zabytków.  „Studium…”  wprowadza  również
szczegółowe  zasady  zagospodarowania  i  ochrony  obiektów  posiadających  walory
historyczne i kulturowe.

Dobra materialne
Przesłankę  niekorzystnego  oddziaływania  może  stanowić  ruch  komunikacyjny
w  stosunku  do  obiektów  usytuowanych  w  odległościach  mniejszych  niż  przewidują
to  przepisy  szczególne.  Z  charakteru  ruchu  komunikacyjnego  wynika,  że  może  on
powodować  niekorzystne  oddziaływanie  na  obiekty  budowlane,  a  także  wpływać
na  pogorszenie  komfortu  zamieszkania.  Ten  charakter  oddziaływania  z  natury  swej
występuje okresowo w mniejszym lub większym natężeniu. Potencjalnym zabezpieczeniem
jest  zastosowanie  w  przypadkach  koniecznych  zmian  w  organizacji  ruchu,  ekranów
akustycznych  trwałych  lub  z  roślin  zimozielonych  oraz  usytuowanie  nowej  zabudowy
w  odległościach  zabezpieczających  przed  niekorzystnymi  oddziaływaniami  ruchu
samochodowego (hałas, emisje zanieczyszczeń).

Niekorzystne  oddziaływanie  dla  obiektów  stałego  pobytu  ludzi  mogą  stanowić  linie
elektroenergetyczne oraz urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii,
w przypadku lokalizacji tych obiektów w zasięgu ich stref oddziaływania.

Potencjalne  znaczące  oddziaływanie  na  dobra  materialne  może  wystąpić  również
w  przypadku  lokalizacji  działalności  produkcyjnej  lub  usługowej  nie  spełniających
wymaganych parametrów jakości środowiska. 
W projekcie  „Studium…”  znajduje  się  zapis,  iż  uciążliwość  prowadzenia  działalności  nie
może powodować przekroczenia dopuszczalnych norm oraz wykraczać poza granice terenu
do  którego  użytkownik  posiada  tytuł  prawny.  Dotyczy  to  szczególnie  terenów
przeznaczonych dla działalności produkcyjno - usługowej oraz dla różnorodnej działalności
gospodarczej. Istotne naruszenie dóbr materialnych może mieć miejsce także na terenach
zagrożonych powodzią, wskazanych jako obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

Emisja hałasu
Istotnym  czynnikiem  mającym  wpływ  na  degradację  środowiska  oraz  będącym  źródłem
uciążliwości dla znacznej części mieszkańców jest hałas.

Do podstawowych źródeł uciążliwości akustycznej dla środowiska należą generalnie:
ruch  drogowy  i  kolejowy,  prowadzona  działalność  przemysłowa  i  usługowa,  szczególnie
zlokalizowana  w  obrębie  zabudowy  mieszkaniowej.  Wśród  występujących  źródeł  hałasu
głównym źródłem hałasu na terenie gminy jest hałas komunikacyjny.

Wzrost  liczby  pojazdów  osobowych  i  ciężarowych,  wzmożony  ruch  tranzytowy
powoduje wzrost natężenia hałasu w środowisku zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w
bezpośrednim sąsiedztwie dróg o wysokim natężeniu ruchu pojazdów.

Na terenie gminy głównym źródłem hałasu komunikacyjnego jest droga wojewódzka nr
494 Bierdzany - Olesno - Przystajń - Panki - Wręczyca Wielka - Częstochowa. Dominującym
źródłem  hałasu  szczególnie  w  porze  nocnej  są  pojazdy  ciężarowe  oraz  osobowe,
rozwijające prędkości powyżej 90 km/h. W związku z tym, iż teren powiatu kłobuckiego nie
został objęty pomiarami hałasu prowadzonymi w ramach cyklu 5-letniego w stałych punktach
pomiarowych  wzdłuż  głównych  ciągów komunikacyjnych  województwa  trudno jest  ustalić
rzeczywistą  uciążliwość  akustyczną  ruchu  komunikacyjnego  odbywającego  się  na  w/w
drodze dla terenów położonych w jej otoczeniu.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Gmina pozostaje  poza zasięgiem przebiegu  linii  elektromagnetycznych  wysokich  napięć,
tj. 110, 220 i 400 kV, których strefy oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego
stanowiłyby ograniczenia dla zainwestowania terenów położonych w ich zasięgu.  Źródłem
promieniowania jest jednak sieć telefonii komórkowej. Na terenie gminy zlokalizowana jest
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stacja  telefonii  komórkowej  przy  ul.  Bór  w  Przystajni  oraz  stacje  telekomunikacyjne
przekaźnikowe w miejscowości: Kuźnica Stara, Wrzosy i Bór Zajaciński.
Przy zachowaniu procedury wymaganej przez polskie przepisy, dotyczącej wymagań, jakie 
musi    spełniać instalacja  sieci  bazowej  telefonii  komórkowej,  ich oddziaływanie  nie ma  
większego wpływu na środowisko i zdrowie społeczeństwa.

Zagrożenia powodziowe
Na terenie gminy występują tereny zalewowe, które miejscami obejmują tereny zabudowy
mieszkaniowej.  Zgodnie  z  wykonanym  przez  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej
w Poznaniu  studium dla  zlewni  górnej  Warty wynika,  iż  w obrębie  doliny  rzeki  Liswarty
znaczną powierzchnię zajmują obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Również w obrębie doliny rzeki Pankówki tereny narażone są potencjalnie na zalanie
przy wezbraniu większych wód opadowych. Aktualnie dla rzeki Pankówki brak jest jednak
studium określającego zasięg obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi na terenach bezpośredniego zagrożenia
powodziowego  występują  ograniczenia  w  zakresie  sposobu  ich  użytkowania  i  zagos-
podarowania.

11. PRZEWIDYWANE  ZNACZĄCE  ODDZIAŁYWANIA,  W  TYM  ODDZIAŁYWANIA  
BEZPOŚREDNIE,  POŚREDNIE,  WTÓRNE,  SKUMULOWANE,  
KRÓTKOTERMINOWE,  DŁUGOTERMINOWE,  STAŁE  I  CHWILOWE  ORAZ  
POZYTYWNE  I NEGATYWNE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU  
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO TERENU

Na terenie gminy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000
istniejące lub proponowane do włączenia do sieci. Projektowane w „Studium…” zmiany w
zakresie  przeznaczenia  terenów  nie  będą  miały  wpływu  na  cele  i  przedmiot  ochrony
obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.

Przedstawiony projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przystajń” nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na cele
i  przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000  oraz  integralność  tego  obszaru  z  uwagi
na brak na terenie gminy oraz w jej otoczeniu tego typu obiektów przyrodniczych. W związku
z powyższym w projekcie zmiany „Studium…” nie wskazuje się rozwiązań mających na celu
zapobieganie,  ograniczenie  lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na
środowisko obszaru Natura 2000.
Dokonywane w projekcie „Studium…” zmiany w zakresie zagospodarowania przestrzennego
nie dotyczą terenów występowania wartościowych lub chronionych siedlisk przyrodniczych,
miejsc  gniazdowania  i  rozrodu  chronionych  gatunków  zwierząt  lub  obszarów  objętych
ochroną prawną.
Ustalenia  projektu  „Studium…”  uwzględniają  rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie,
ograniczanie  negatywnych  oddziaływań  na środowisko jakie mogą wystąpić  w przypadku
realizacji  przyjętych rozwiązań przestrzennych.  Rozwiązania eliminujące negatywne skutki
dla  środowiska  określone  zostały  w  ramach  polityki  w  zakresie  ochrony  środowiska
przyrodniczego, kulturowego, kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

Wprowadzenie  w  kierunku  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  nowych
terenów  zabudowy  może  spowodować  wystąpienie  lokalnych  zmian  w  ukształtowaniu
terenu,  t.j  niwelacje  terenu pod obiekty  budowlane,  wykopy,  nasypy.  Wpływ na pokrywę
glebową polegać będzie na usunięciu jej wierzchniej warstwy (pokrywy roślinnej), zaburzeniu
profilu glebowego w miejscach przeznaczonych pod zabudowę oraz realizację powierzchni
utwardzonych.  Dla ograniczenia negatywnego wpływu realizowanych obiektów (inwestycji)
na powierzchnię ziemi istotne znaczenie będzie miało ponowne wykorzystanie wierzchniej
warstwy  gleby  –  humusu  zdejmowanego  w  trakcie  wykonywania  prac  ziemnych
do zagospodarowania  lub rekultywacji  innych terenów (np.  wyrobisk  poeksploatacyjnych),
wzbogacenia mniej wartościowych pod względem biologicznym terenów bądź wykorzystania
jej  w  obrębie  nowo  kształtowanych  terenów,  w tym  również  zieleni.  Wszystkie  te  ubytki
elementów środowiska   mogą być ograniczone i kompensowane w wyniku wprowadzenia
obowiązku;

-zadrzewień i krzewów towarzyszących tej zabudowie,
-utrzymanie  możliwie  wysokiego  udziału  powierzchni  biologicznie  czynnej  na
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terenach projektowanego zainwestowania
 Ochronie jakości wód powierzchniowych, podziemnych oraz poprawie stanu czystości

powietrza  atmosferycznego  sprzyjają  ustalenia  dotyczące  rozbudowy  systemu  kanalizacji
sanitarnej oraz wykorzystania do opalenia na szerszą skalę proekologicznych źródeł energii.
Projekt  „Studium…”  wskazuje  również  nowe  tereny  do  realizacji  zalesień,  istotnych  dla
zwiększenia  i  wzbogacenia  różnorodności  biologicznej  oraz  tworzenia  wewnętrznej  sieci
powiązań przyrodniczych.

Określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko a także na cele
i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

W  granicach  gminy  Przystajń  inie  występują:  obszary  NATURA  2000.  Również  zakres
wprowadzonych w studium uwarunkowań zmian nie daje żadnych podstaw do obaw, aby
znaczące oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku ich realizacji  mogło mieć
jakikolwiek  wpływ na  cele i  przedmiot  ochrony wyznaczonych obszarów NATURA 2000,
a także na ich integralność.
Wyznaczenie nowych terenów dla lokalizacji zabudowy może potencjalnie wiązać się: 
1) ze  zwiększeniem  emisji  wszystkich  zanieczyszczeń,  wynikających  z  realizacji

i eksploatacji inwestycji, a także zwiększenia ruchu komunikacyjnego, w tym szczególnie
może powodować: 

• emitowanie hałasu i drgań związanych z: realizacją inwestycji,  z ruchem pojazdów
samochodowych;  skala oddziaływania uzależniona jest m.in. od: sposobu realizacji
inwestycji,  od  spełnienia  przez  stosowane  maszyny  i  urządzenia  wymagań
dotyczących emitowanego hałasu wynikających z przepisów odrębnych, od natężenia
ruchu komunikacyjnego, od jakości pojazdów samochodowych i jakości dróg; istotne
w  skali  oddziaływania  hałasem  jest  ukształtowanie  terenu  i  pokrycie  terenu
roślinnością;  podstawowe  znaczenie  dla  zmniejszenia  hałasu  ma  przestrzeganie
przepisów  określających  dopuszczalne  poziomy  hałasu  w  środowisku,  z
uwzględnieniem rodzaju zabudowy i pory dnia; 

• z  zajęciem  terenu  pod  inwestycje  –  mogących  powodować:  naruszenie  pokrywy
glebowej, przekształcenie naturalnej rzeźby terenu, możliwość naruszenia stosunków
wodnych;  skala  oddziaływania  jest  uzależniona  od  właściwego  sposobu  realizacji
inwestycji,  w tym ochrony humusu i dostosowania miejsca lokalizacji  inwestycji  do
występujących warunków hydrogeologicznych oraz od minimalizowania powierzchni
terenów  utwardzonych;  istotne  jest  prowadzenie  rekultywacji  terenów
zdegradowanych;

• niekorzystnym oddziaływaniem na rośliny i zwierzęta związanym z: 
–wycinką drzew związaną z realizacją inwestycji,
-  niszczeniem  terenów  biologicznie  czynnych,  w  tym  nie  zachowanie  istniejących
ciągów ekologicznych,

• niekorzystnym  oddziaływaniem  na  ludzi  związanym  m.in.  z  uciążliwościami
powodowanymi w trakcie realizacji i funkcjonowaniem inwestycji oraz powodowanymi
przez ruch komunikacyjny (hałas, zanieczyszczenie powietrza);

• funkcjonowanie  obiektów  zaliczanych  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko.

Określone powyżej oddziaływania mogą powstać w związku z realizacją dokonanych zmian
w  obowiązującym  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego
gminy; skala tych oddziaływań jest uzależniona nie tylko od rodzaju i skali wprowadzonych
zmian lecz również od ustaleń wprowadzonych w zmianie studium i następnie w ustaleniach
wprowadzonych  w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  sporządzonego
dla obszarów objętych zmianą studium. 
Przy sporządzonych prawidłowo zapisach zmiany studium (i kolejno w planie miejscowym
sporządzonym  dla  obszarów  objętych  zmianą  studium),  i  przy  założeniu,  że  będą  one
przestrzegane  przy  realizacji  tych  zmian,  wystąpienie  znaczącego  oddziaływania  na
środowisko może wystąpić  jedynie  w niektórych przypadkach,  zakres tego oddziaływania
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może  być  nieznaczny,  mieścić  się  w  granicach  dopuszczonych  przepisami  odrębnymi
wielkościach;  może  również  nastąpić  zmniejszenie  dotychczasowych  istniejących
i możliwych do wystąpienia uciążliwości.

Analiza  i  ocena  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  zanieczyszczeniami  na
elementy  środowiska,  wynikających  z ustaleń  zmiany studium (uwaga –  pominięto
ocenę tych elementów środowiska, na które brak jest oddziaływania, oddziaływanie
jest neutralne lub jest nieistotne)

Elementy 
środowiska  

Sposób, czas, 
zasięg i skala 
oddziaływania

Uwagi dotyczące ustaleń zmiany 
studium

Emisja 
zanieczyszczeń 
do powietrza

produkcja, 
działalność 
gospodarcza, 

powietrze bezpośrednie,  
długoterminowe, 
miejscowe, 
nieznaczne,
odwracalne

Oddziaływanie będzie neutralne

ruch 
komunikacyjny 

powietrze bezpośrednie,   
chwilowe lub 
średnioterminowe,
miejscowe, 
nieznaczne,
odwracalne

nie powinno zanotować się 
przekroczenia dopuszczalnych 
wielkości zanieczyszczeń powietrza

Odprowadzanie 
ścieków 

produkcja, 
działalność 
gospodarcza

powierzchnia 
ziemi

bezpośrednie, 
chwilowe,
miejscowe, 
zauważalne, 
odwracalne

oddziaływanie neutralne

produkcja, 
działalność 
gospodarcza

wody 
powierzchniowe
i wgłębne

bezpośrednie, 
stałe, miejscowe, 
zauważalne,
odwracalne

oddziaływanie neutralne

powierzchnia 
ziemi

bezpośrednie, 
chwilowe, 
miejscowe, 
zauważalne, 
odwracalne

ruch 
komunikacyjny 

wody 
powierzchniowe
i wgłębne,
powierzchnia 
ziemi

bezpośrednie, 
chwilowe, 
miejscowe, 
nieznaczne, 
odwracalne

ze względu na spodziewany niewielki 
wzrost ruchu samochodowego 
spowodowanego samą zmianą 
studium,oddziaływanie wynikające z  
ruchu komunikacyjnego będzie 
neutralne

rolnictwo wody 
powierzchniowe
i wgłębne,
powierzchnia 
ziemi

bezpośrednie, 
chwilowe, 
miejscowe, 
zauważalne, 
odwracalne
 

studium w stosunku do obowiązującego
jedynie w niewielkim stopniu zajmuje 
tereny rolne, rozróżniając dopuszczony 
sposób ich zagospodarowania; w 
związku z faktem, iż 
zagospodarowywane tereny były 
odłogowane i nieuprawiane, 
oddziaływanie wynikające ze zmian 
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wprowadzonych zmianą studium ma 
neutralny wpływ na rolnictwo gminy

Wytwarzanie 
odpadów

produkcja, 
działalność 
gospodarcza,

powierzchnia 
ziemi

pośrednie, stałe, 
lokalne, 
zauważalne,
cz. odwracalne

wprowadzono ustalenia dotyczące 
planów miejscowych w zakresie 
wymaganych zakazów (dotyczących  
gromadzenia, składowania odpadów 
mogących zanieczyścić środowisko,      
w tym pogorszyć walory krajobrazowe), 
a także ustalenia dotyczące zasad 
postępowania z odpadami; 
ustalenia zmiany studium są w tym 
zakresie neutralne

Emisja hałasu

produkcja, 
działalność 
gospodarcza, 

ludzie bezpośrednie,  
krótkoterminowe 
lub 
długoterminowe, 
miejscowe, 
nieznaczne lub 
zauważalne,
odwracalne,

Oddziaływanie neutalne

Emisja pól 
elektromagnety-
cznych

ludzie bezpośrednie, 
długoterminowe 
lub stałe,
miejscowe, 
nieznaczne, 
odwracalne

Oddziaływanie neutralne

Zmiana 
ukształtowania 
terenów

powierzchnia 
ziemi,
krajobraz 

bezpośrednie, 
stałe,
miejscowe, 
cz. odwracalne
 

Oddziaływanie neutralne

Realizacja 
inwestycji

ludzie wtórne, stałe, 
miejscowe,
nieznaczne, cz. 
odwracalne

Oddziaływanie neutralne

rośliny,
powierzchnia 
ziemi

bezpośrednie, 
stałe, miejscowe, 
nieznaczne, cz. 
odwracalne

biorąc pod uwagę skalę 
wprowadzonych zmian  oraz ich 
lokalizację poza terenami chronionymi, 
należy stwierdzić, że ustalenia zmiany 
studium są w tym zakresie neutralne

krajobraz bezpośrednie, 
stałe, miejscowe 
lub lokalne,
zauważalne, 
nieodwracalne

biorąc pod uwagę skalę 
wprowadzonych zmian  oraz ich 
lokalizację, a także ograniczenia 
gabarytowe, należy stwierdzić, że 
ustalenia zmiany studium są w tym 
zakresie neutralne

Analiza  i  ocena przewidywanych znaczących  oddziaływań na elementy środowiska
wynikających z ustaleń zmiany studium:
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Elementy
środowiska

Przewidywane skutki wpływu realizacji ustaleń zmiany studium

Różnorodnoś
ć biologiczna

Projektowane zmiany przeznaczenia  terenów dotyczą obszarów o najmniejszym
zróżnicowaniu  biologicznym.  W  ustaleniach  zmiany  studium  uwzględniono
zachowanie ciągłości obecnych ekosystemów.
Nie przewiduje się wpływu ustaleń zmiany studium na ten element środowiska.

Zasoby
naturalne

Na terenie gminy występują ustanowione tereny  górnicze, obejmujące niewielkie
tereny  w kilku  miejscowościach;  udokumentowane  złoża  surowców mineralnych
dotyczą rud żelaza,  nie mających obecnie  żadnego znaczenia użytkowego oraz
niewielkich  terenów z  występowaniem  kopalin  pospolitych,  mających  znaczenie
użytkowe. 
Ustalenia zmiany studium nie mają wpływu na powyższe tereny.
Ustalenia zmiany studium są w tym zakresie neutralne.

Ludzie Na obszarze gminy nie występują szczególne zagrożenia zdrowia ludzi.
Wprowadzona w ustaleniach zmiany studium skala zmian i ich lokalizacja będzie
w tym zakresie neutralna.

Zwierzęta W związku z występowaniem znacznych obszarów leśnych występuje stosunkowo
duża liczba gatunków dzikich zwierząt. Wśród spotykanych gatunków nie występują
zwierzęta, dla których istnieje obowiązek wyznaczania ochrony miejsc ich stałego
przebywania lub miejsc rozrodu. 
Ustalenia zmiany studium nie naruszają istniejących siedlisk,  nie pogarszają też
w  stosunku  do  staniu  istniejącego  możliwości  migracji  zwierząt  (wprowadzono
odpowiednie zapisy w tym zakresie).
Ustalenia zmiany studium w tym zakresie są neutralne.  

Rośliny Na  terenie  gminy,  poza  terenami  prawnie  chronionymi,  występują  nieliczne
stanowiska gatunków roślin chronionych i rzadkich. Występują jednak one lokalnie,
poza  terenami  dopuszczonymi  zmianą  studium  do  zabudowy  i  nie  posiadają
znaczenia wskazującego na konieczność objęcia ich formami ochrony określonymi
w przepisach o ochronie przyrody. 
Ustalenia zmiany studium w tym zakresie są neutralne.

Wody
powierzchnio-
we i wgłębne

Większość rzek (przechodzących przez tereny zurbanizowane lub  odbierających
ścieki  oczyszczone  z  oczyszczalni  ścieków)  prowadzi  wody  zanieczyszczone.
Biorąc  pod  uwagę  budowę  geologiczną  terenu  wody  podziemne nie  są  dobrze
chronione przed zanieczyszczeniami.
Podstawowe  środki  ochrony  wód  należą  do  działań  prawnych  i  inwestycyjnych
innych  niż  studium  uwarunkowań  (m.in.  poprzez:  przestrzeganie  przepisów
z  zakresu:  prawa  ochrony  środowiska,  prawa  wodnego  i  prawa  budowlanego;
realizację systemu kanalizacji  sanitarnej i  modernizację istniejących oczyszczalni
ścieków;  właściwe  postępowanie  ze  ściekami  i  substancjami  ropopochodnymi;
przestrzeganie przepisów w/z szczelności i kontroli eksploatacji  szamb; właściwe
prowadzenie  produkcji  rolnej,  w  tym  odpowiednie  postępowanie  z  gnojówką
i  obornikiem  a  także  wprowadzenie   odpowiednich  ograniczeń  prawnych  na
podstawie przepisów prawa wodnego – m.in. poprzez wyznaczenie stref ochrony
ujęć wód podziemnych, zatwierdzenie  warunków korzystania z wód podziemnych
i studium ochrony przeciwpowodziowej).
W granicach obszarów nie występują wody powierzchniowe (naturalne cieki wodne,
wody powierzchniowe stojące); obszar w Brzezinach jest w części zmeliorowany,
obszar w Wilczej Górze posiada wysoki poziom wód gruntowych.
Ustalenia zmiany studium nie mają wpływu na powyższe tereny.
Ustalenia zmiany studium są w tym zakresie neutralne.
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Powietrze Obszar  gminy  cechuje  się  stosunkowo  dobrymi  wskaźnikami  jakości  powietrza.
Występują tereny o obniżonej jakości powietrza, z występującą tzw. niską emisją
oraz tereny położone wzdłuż dróg komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu.
Podstawowe  środki  ochrony  powietrza  należą  do  działań  prawnych
i inwestycyjnych innych niż studium uwarunkowań. 
Ze  względu  rodzaj  i  skalę  zmian  wprowadzonych  zmianą  studium  w  stosunku
do dotychczasowego zagospodarowania i przeznaczenia terenów, pod warunkiem
przestrzegania  obowiązujących  przepisów  z  zakresu  ochrony  powietrza
i  ograniczeń  wprowadzonych  w  ustaleniach  zmiany  studium  skutki  realizacji
projektowanych zmian będą dla środowiska neutralne; nie powinny wystąpić też
negatywne  zmiany odnoszące  się  do ilości  i  typu  źródeł  emisji  zanieczyszczeń
powietrza atmosferycznego.  
Ustalenia zmiany studium nie mają wpływu na powyższe tereny.
Ustalenia zmiany studium są w tym zakresie neutralne.

Powierzchnia
ziemi

Wykorzystania  terenu  dla  inwestycji  spowoduje  wyłączenie  części  terenów
z produkcji rolnej (zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej). 
Na  ograniczenie  negatywnego  wpływu  w  tym  zakresie  podstawowe  znaczenie
będzie miała ochrona warstwy próchniczej. Istotne będzie również przestrzeganie
zachowania  minimalnych  powierzchni  biologicznie  czynnych  poszczególnych
terenów  wyznaczonych  w  ustaleniach  zmiany  studium  (eliminacja  utwardzania
dużych powierzchni terenu).
Biorąc  pod  uwagę  skalę  zmian  obecnie  wprowadzonych  w  stosunku  do  stanu
istniejącego,  negatywne  skutki  realizacji  zmiany  studium  na  powierzchnię  ziemi
będą dla środowiska niewielkie.

Krajobraz Obszar  gminy  posiada  stosunkowe  małe  urozmaicenie  pod  względem
ukształtowania terenu, a studium nie przewiduje znacznych przekształceń terenu. 
Obszary objęte  zmianą  Studium nie  wyróżniają  się  ze względu  na  występujące
walory krajobrazowe.
Ustalenia  zmiany  studium  chronią  najcenniejsze  elementy  krajobrazu  (doliny
rzeczne, kompleksy leśne) przed ich niekontrolowanym przekształceniem.
Przy  zachowaniu  wymogów  wynikających  ze  studium,  dotyczących   ładu
przestrzennego oraz kształtowania terenów zieleni wprowadzenie zmiany studium
może mieć nieznacznie niekorzystne znaczenie dla kształtowania krajobrazu.

Klimat Ze  względu  na  projektowane  w  zmianach  studium  funkcje  i  sposób
zagospodarowania terenów  nie przewiduje się wpływu wprowadzonych ustaleń  na
klimat.
Podstawowe znaczenie dla zachowania korzystnych warunków klimatycznych jest
ochrona  dużych  kompleksów  leśnych  oraz  ochrona  przed  zabudową  dolin
rzecznych (zapewnienie prawidłowych warunków przewietrzania).
Obszary objęte zmianą Studium są położone poza obszarami występowania
niekorzystnych zjawisk klimatycznych oraz poza obszarami, których zabudowa 
może wpłynąć na istniejący klimat.

Zabytki Obiekty  i  obszary  wpisane  do  rejestru  zabytków  są  chronione  w  sposób
wystarczający.  W  granicach  obszarów  nie  występują  obiekty  lub  obszary
wymagające ochrony jako zabytki; w tym nie występują zabytki archeologiczne.
Ustalenia  zmiany  studium  wprowadzają  ochronę  pozostałych  obiektów
zabytkowych. 
Ze  względu  na  brak  innych  form  ochrony  zabytków,  niż  rejestr  zabytków,
wprowadzenie odpowiednich ustaleń w zmianie studium jest korzystne. 

Dobra
materialne

W granicach gminy brak obiektów wymagających ochrony w tym zakresie.
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12. ROZWIĄZANIA  MAJĄCE  NA  CELU  ZAPOBIEGANIE,  OGRANICZENIE  LUB  
KOMPENSACJĘ  PRZYRODNICZĄ,  NEGATYWNYCH  ODDZIAŁYWAŃ  NA  
ŚRODOWISKO,  MOGĄCYCH  BYĆ  REZULTATEM  REALIZACJI  PROJEKTO-
WANEGO  DOKUMENTU,  W  SZCZEGÓLNOŚCI  NA  CELE  I  PRZEDMIOT  
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

Przedstawiony projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przystajń” nie będzie powodować negatywnych oddziaływań na cele
i  przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000  oraz  integralność  tego  obszaru  z  uwagi
na brak na terenie gminy oraz w jej otoczeniu tego typu obiektów przyrodniczych. W związku
z powyższym w projekcie zmiany „Studium…” nie wskazuje się rozwiązań mających na celu
zapobieganie,  ograniczenie  lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań
na środowisko obszaru Natura 2000.

Dokonywane  w  projekcie  „Studium…”  zmiany  w  zakresie  zagospodarowania
przestrzennego nie dotyczą terenów występowania wartościowych lub chronionych siedlisk
przyrodniczych, miejsc gniazdowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt lub obszarów
objętych  ochroną  prawną.  W związku  z  tym  nie  istnieje  potrzeba  podejmowania  działań
mających na celu rekompensatę utraty tych elementów środowiska przyrodniczego.

Ustalenia projektu „Studium…” uwzględniają rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie  negatywnych  oddziaływań  na środowisko jakie mogą wystąpić  w przypadku
realizacji  przyjętych rozwiązań przestrzennych.  Rozwiązania eliminujące negatywne skutki
dla  środowiska  określone  zostały  w  ramach  polityki  w  zakresie  ochrony  środowiska
przyrodniczego, kulturowego, kierunkach rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Zostały one również uwzględnione w projektowanych zasadach zagospodarowania terenów
w obrębie wyznaczonych stref polityki przestrzennej.

Skutki  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko  ograniczają/eliminują
w szczególności określone w projekcie „Studium…” cele polityki ekologicznej oraz zasady 
i warunki zagospodarowania obszarów wymagających podjęcia działań ochronnych.

Realizacja  nowej  zabudowy,  obiektów  oraz  infrastruktury  technicznej
lub komunikacyjnej może spowodować jednak wystąpienie lokalnych zmian w ukształtowaniu
terenu (niwelacja terenu pod obiekty budowlane, wykopy,  nasypy itp.) Wpływ na pokrywę
glebową polegać będzie na usunięciu jej wierzchniej warstwy (pokrywy roślinnej), zaburzeniu
profilu glebowego w miejscach przeznaczonych pod zabudowę oraz realizację powierzchni
utwardzonych.  Dla ograniczenia negatywnego wpływu realizowanych obiektów (inwestycji)
na powierzchnię ziemi istotne znaczenie będzie miało ponowne wykorzystanie wierzchniej
warstwy  gleby  –  humusu  zdejmowanego  w  trakcie  wykonywania  prac  ziemnych
do zagospodarowania  lub rekultywacji  innych terenów (np.  wyrobisk  poeksploatacyjnych),
wzbogacenia mniej wartościowych pod względem biologicznym terenów bądź wykorzystania
jej w obrębie nowo kształtowanych terenów, w tym również zieleni. Wymóg ten winien być
uwzględniony w zapisach projektu zmiany „Studium…”.
Realizacja  nowych  obiektów  zgodnie  z  przyjętymi  kierunkami  zagospodarowania
przestrzennego  wiązać  się  będzie  ze  zwiększeniem  ilości  ścieków,  odpadów  oraz
zwiększeniem  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego.   sieci  powiązań
przyrodniczych.
W związku z przyjętymi w projekcie ”Studium…” zasadami i warunkami zagospodarowania
terenów  nie  występuje  potrzeba  wprowadzenia  dodatkowych  ustaleń
w zakresie kompensacji przyrodniczej.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego przedstawione w projekcie zmiany „Studium…”
określające  politykę  gminy  wynikają  z  istniejącego  stanu  zagospodarowania,  założonych
celów  i  zadań  społeczno  -  gospodarczych  oraz  aktualnych  potrzeb  w  zakresie
zagospodarowania  przestrzennego.  Zostały  wypracowane  w  oparciu  o  występujące
na  terenach   gminy  Przystajń  uwarunkowania  w  toku  konsultacji  przeprowadzonych
z przedstawicielami społeczeństwa gminy. Projektowane zmiany użytkowania terenu wpisują
się  w  określone  w  „Studium…”  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  dlatego  nie
występują przesłanki do określenia alternatywnych kierunków rozwoju gminy.
W granicach  gminy  Przystajń  i  w  jej  sąsiedztwie  nie  występują  obszary NATURA 2000.
Również zakres wprowadzonych w studium uwarunkowań zmian nie daje żadnych podstaw
do obaw, aby znaczące oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku ich realizacji
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mogło  mieć  jakikolwiek  wpływ  na   cele  i  przedmiot  ochrony  wyznaczonych  obszarów
NATURA 2000, a także na ich integralność.
W ustalenia zmiany studium zastosowano w dwojaki  sposób rozwiązania mające na celu
zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację  przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na
środowisko,  mogących  być  rezultatem  tej  zmiany;  dotyczą  one  przyjętych  rozwiązań
przestrzennych oraz wprowadzonych ustaleń dla poszczególnych terenów. 
W  zmianie  studium  wprowadzono  podział  na  tereny  o  różnych  funkcjach,  w  sposób
optymalny  zaspakajający  potrzeby  mieszkańców  oraz  chroniący  środowisko.  Przyjęte
kierunki  rozwoju poszczególnych  terenów są zgodne z uwarunkowaniami i  wynikającymi
z przepisów odrębnych; na rysunku kierunki rozwoju zmiany studium: 
 wykluczono  zabudowę  z  terenów prawnie  chronionych  oraz  terenów leśnych  (w tym

lasów ochronnych i lasów położonych w granicach parku krajobrazowego), 
 ograniczono zabudowę z: terenów rolnych dobrej jakości i zmeliorowanych, z obszarów

występowania gleb organicznych i narażonych na podtopienia i powodzie.
Funkcja  terenów  dopuszczonych  do  zabudowy  jest  dostosowana  do  występujących  lub
mogących wystąpić uciążliwości. 
W ustaleniach zmiany studium wprowadzono szereg szczegółowych ograniczeń mających
na celu ochronę cennych elementów środowiska i ochronę przed zagrożeniami; ograniczenia
te obejmują m.in.: 
 wymagania wynikające z aktów i decyzji ustanawiających tereny prawnie chronione, 
 szczególną ochronę korytarzy ekologicznych oraz terenów leśnych,  
 ochronę  stawów,  źródeł,  cieków wodnych oraz zadrzewień śródpolnych,  przydrożnych

i nadwodnych,
 ochronę  terenów  rolnych  (w  tym:  gleb  wyższych  klas  bonitacyjnych  i  pochodzenia

organicznego, łąk i pastwisk oraz terenów zmeliorowanych). 
Dodatkowo,  w  ustaleniach  studium  zawarto  szereg  wytycznych  do  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego, dotyczących ochrony środowiska. 
Na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko podstawowe znaczenie będzie miało
rygorystyczne przestrzeganie przez organy wydające pozwolenia na budowę i inwestorów
ograniczeń zawartych w planach miejscowych  sporządzonych na podstawie  opracowanej
zmiany studium oraz przestrzeganie innych przepisów z zakresu ochrony środowiska. 
Ze względu na skalę wprowadzonych zmian w studium i lokalizację projektowanych zmian,
nie  wymagane  jest  wprowadzenie  do  zmiany  studium  odrębnych  zapisów  dotyczących
kompensacji przyrodniczej. 
Podstawowym  działaniem  kompensacyjnym  mających  na  celu  wyrównanie  szkód
wynikających z zajęcia  gruntów pod inwestycje (w skali całej gminy), będzie prowadzenie
równolegle obok realizacji  inwestycji  na terenach dopuszczonych do zabudowy,  zalesienia
terenów nieprzydatnych do prowadzenia produkcji rolniczej (nieużytków, gleb najsłabszych
klas, terenów o niekorzystnym położeniu)

13.  ROZWIĄZANIA  ALTERNATYWNE  DO  ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH
W PROJEKTOWANEJ ZMIANIE DOKUMENTU Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU
I  METOD  OCENY  PROWADZĄCEJ  DO  TEGO  WYBORU  ALBO
WYJAŚNIENIABRAKU ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, W TYM WSKAZANIA
NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI
LUB WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  przedstawione  w  projekcie  zmiany
„Studium…” określające  politykę  gminy  wynikają  z  istniejącego  stanu zagospodarowania,
założonych celów i zadań społeczno - gospodarczych oraz aktualnych potrzeb w zakresie
zagospodarowania  przestrzennego.  Zostały  wypracowane  w  oparciu  o  występujące
na  terenach  gminy  Przystajń  uwarunkowania  w  toku  konsultacji  przeprowadzonych
z przedstawicielami społeczeństwa gminy.

Projektowane  zmiany  użytkowania  terenu  wpisują  się  w  określone  w  „Studium…”
kierunki zagospodarowania przestrzennego dlatego nie występują przesłanki do określenia
alternatywnych kierunków rozwoju gminy.
Jak stanowią obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska prognozę opracowuje
się  także  do  projektu  studium  i  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  gminy
do projektów zmian tych studiów.
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Podstawą  opracowania  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  jest  ustawa
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ustawa  ta  określa  również
szczegółowy zakres opracowywanej prognozy.
W prognozie poddano analizie i ocenie przyszłe zamierzenia inwestycyjne na terenie gminy
Przystajń i na tej podstawie określono czy i ewentualnie w jakim zakresie zamierzenia te
mogą niekorzystnie oddziaływać na poszczególne elementy środowiska. 
Przy  opracowaniu  Prognozy  oddziaływania  na  środowisko  dla  Studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń  - aby w pełni  ocenić  czy
poddawany  prognozie  dokument  zawiera  elementy  zapewniające  ochronę  środowiska
kierujące  się  zasadą  zrównoważonego  rozwoju  zbadano  zależność  „Studium”  od
dokumentów  strategicznych  wyższego  szczebla  (wspólnotowych,  krajowych,
wojewódzkich),-  ponadto  przeprowadzono  w  „Studium”  analizę  zgodności  dokumentu
z  Planem  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Przystajń i  innymi  dokumentami  strategicznymi
obowiązującymi na terenie gminy.
Wykazano,  że  żadne  z  proponowanych  działań  nie  ma  znaczącego,  negatywnego
oddziaływania  na  środowisko.  Potencjalne,  negatywne  oddziaływanie  na  środowisko  są
związane  głównie  z  fazą  realizacji  inwestycji.  Oddziaływania  te  mogą  być  znacznie
ograniczone poprzez wybór odpowiedniej lokalizacji, właściwą realizację, oraz użytkowanie
inwestycji. 

W  przypadku  gdy  nie  zostanie  wdrożone,  prowadzić  będzie  do  pogłębiania  się
problemów w zakresie rozwoju przestrzennego oraz pośrednio ochrony środowiska.

Przeprowadzona  analiza  i  ocena  wszystkich  założonych  kierunków  działań
w „Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla gminy Przystajń” pozwala
na stwierdzenie, że, generalnie, ich realizacja przyniesie pozytywne skutki dla środowiska
w  perspektywie  długoterminowej,  spowoduje  poprawę  jakości  środowiska,  zachowanie
różnorodności  biologicznej  oraz  dziedzictwo  przyrodniczo  -  kulturowe,  a  także  wpłynie
na ograniczenie zużywania zasobów środowiskowych. 

W granicach gminy Przystajń nie występują obszary NATURA 2000. Również zakres
wprowadzonych  w  studium  zmian  nie  daje  żadnych  podstaw  do  obaw,  aby  znaczące
oddziaływania na środowisko spowodowane w wyniku ich realizacji mogło mieć jakikolwiek
wpływ na  cele i przedmiot ochrony wyznaczonych obszarów NATURA 2000, a także na ich
integralność.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami wynikającymi z przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym, przy
sporządzaniu zmian w obowiązujących studium uwarunkowań wymagane jest uwzględnienie
obecnego  sposobu  zagospodarowania  poszczególnych  terenów  oraz  zapisanego
w obowiązującym planie miejscowym przeznaczenia terenów.  
Gmina może zdecydować się na opracowanie nowego dokumentu, w których zostaną na
nowo wytyczone kierunki rozwoju poszczególnych miejscowości i zostaną określone nowe
przebiegi inwestycji infrastrukturalnych. Winno to jednak wynikać z przeprowadzonej analizy
i przyjętego przez organy gminy stwierdzenia, że dotychczasowe studium wymaga takiego
zakresu zmian oraz posiadania przez gminę środków finansowych na ich realizację. Mogłoby
to  wynikać  też  z  planowanej  realizacji  na  terenie  gminy  nowych  inwestycji  o  znaczeniu
ponadlokalnym  lub  dokonania  zmian  w  dotychczas  planowanych  inwestycjach
ponadlokalnych. 
Obecnie, nie przewiduje się dokonania takich zmian, o takiej skali przez gminę, nie wynika to
też z żadnych innych dokumentów wyższego rzędu. 

Przyjęte  w  studium  zmiany  mają  jedynie  znaczenie  lokalne,  nie  dotyczą
realizacji  inwestycji,  które  spowodowały  by  znaczące  oddziaływanie  na  tereny
sąsiadujące lub na środowisko. 
Skala zmian w studium, jak i przyjęte kierunki rozwoju poszczególnych terenów, znacząco
ograniczają  możliwość  przedstawienia  rozwiązań  alternatywnych;  w  stosunku  do  już
przyjętych rozwiązań w sporządzonym projekcie zmiany studium uwarunkowań – alternatywy
te  mogłyby  przedstawiać  np.  próby  różnego  przeznaczenia  poszczególnych  terenów lub
w pewien sposób ograniczać zasięg terenów wskazanych do zabudowy, leczy były to tylko
zabieg formalny, nie mający faktycznie żadnego znaczenia dla ochrony środowiska lub dla
podejmowania  decyzji  o  wyborze  nowych  terenów  do  zabudowy  w  poszczególnych
miejscowościach gminy. 
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Sporządzając niniejszy projekt zmiany studium, jako podstawowe kryterium wprowadzenia
poszczególnych  ustaleń  zmiany  studium  przyjęto  zrównoważony  rozwój  gminy,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę terenów cennych przyrodniczo; biorąc pod
uwagę  zakres  niniejszej  zmiany  studium  i  analizując  wprowadzone  rozwiązania,  trudno
wskazywać  na  inne,  które  przy  uwzględnieniu  postulatów społeczności  lokalnej  mogłyby
sprzyjać w większym stopniu ochronie środowiska i mogły być ekonomicznie uzasadnione.

W obecnym stanie prawnym podstawową rolą w ochronie środowiska w tym zakresie jest
przestrzeganie  przepisów  z  tego  zakresu  na  etapie  budowy  i  użytkowania  obiektów
budowlanych oraz konsekwentna realizacja ustanowionych programów z zakresu ochrony
środowiska.

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

W  niniejszej  zmianie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego gminy, określając kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy: 
1) uaktualniono ustalenia studium w jego części tekstowej i rysunkowej, 
2) zachowano tereny wyznaczone dotychczas na rysunku studium do zabudowy, 
3) zachowano wyznaczone dotychczas na rysunku studium obszary i obiekty chronione na

podstawie przepisów odrębnych, z dokonaniem uaktualnienia,
4) wprowadzono  zmiany  dotyczące  lokalizacji  terenów  przeznaczonych  pod  elektrownie

fotowoltaiczne  oraz  likwidację  drogi  w  kompleksach  leśnych,  przy  uwzględnieniu
ograniczeń z występujących aktualnie uwarunkowań.

Tereny wskazane do realizacji elektrowni fotowoltaicznych: stanowią grunty rolne
niskich kas bonitacyjnych (nie chronionych na podstawie ustawy o ochronie gruntów
rolnych  i  leśnych),  w  stanie  istniejącym  w  znaczącej  większości  nie
wykorzystywanych  rolniczo,  nie  stanowią  gruntów  leśnych,  są  położone  poza
obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi.
Skala  zmian,  rozmieszczenie  terenów  dopuszczonych  do  zainwestowania
i istniejące uwarunkowania przyrodnicze nie wpłyną na zmianę wizerunku gminy, która
zachowa  charakter  gminy  wielofunkcyjnej,  o  funkcji  mieszkaniowo-rolniczej,
z uzupełniającymi funkcjami: przemysłową i leśno- rekreacyjną. 

Skala  zmian,  rozmieszczenie  terenów  dopuszczonych  do  zainwestowania
i istniejące uwarunkowania przyrodnicze nie wpłyną na zmianę wizerunku gminy, która
zachowa  charakter  gminy  wielofunkcyjnej,  o  funkcji  mieszkaniowo-rolniczej,
z uzupełniającymi funkcjami: przemysłową i leśno- rekreacyjną. 
Przyjęte  w  zmianie  studium  rozwiązania  funkcjonalno-przestrzenne  nie  ingerują
niekorzystnie w istniejące uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego.
Uwzględniają natomiast ustanowione prawnie formy ich ochrony. Dzięki temu możliwe
będzie  zachowanie  i  wzbogacanie  istniejącej  na  tym  terenie  różnorodności
biologicznej.  Obok siebie  funkcjonować bowiem będą obszary szeroko rozumianej
działalności człowieka oraz tereny o słabo przekształconej tą działalnością formie. 

Charakterystyka terenów objętych zmianą studium
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Podstawą  opracowania  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  jest  ustawa
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowisko.  Ustawa  ta  określa  również
szczegółowy zakres opracowywanej prognozy (art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2).

Przedmiotem  niniejszej  „prognozy”  jest  identyfikacja,  analiza  oraz  ocena  skutków
wpływu na środowisko ustaleń zawartych w projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego” sporządzonym dla gminy Przystajń. Ponadto „prognoza”
ma również na celu przedstawienie rozwiązań lub działań istotnych dla zapobiegania lub
ograniczania  oddziaływań  jakie  mogą  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  ustaleń  określonych
w projekcie „Studium…”.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” ma na celu
określenie  podstawowych  kierunków polityki  przestrzennej  gminy w sposób zapewniający
warunki  otrzymania  równowagi  przyrodniczej  oraz  racjonalną  gospodarkę  zasobami
środowiska  umożliwiającą  jednocześnie  zaspokojenie  potrzeb  ludności,  produkcji
i rolnictwa. 
Istotny wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej gminy mają istniejące uwarunkowania
środowiska.

Przeprowadzona analiza istniejących uwarunkowań środowiska oraz ocena obecnego
zagospodarowania  i  użytkowania  terenu,  pozwalają  na  stwierdzenie,  iż  występujące
ograniczenia wiążą się z występowaniem:

 eksploatowanych  zasobów  wód  podziemnych,  wymagających  z  uwagi  na
istniejącą budowę geologiczną ochrony przed zanieczyszczeniami pochodzenia
antropogenicznego

 terenów  o  nieuporządkowanej  gospodarce  ściekowej  na  znacznych
powierzchniowo obszarach

 obiektów  i  obszarów  podlegających  ochronie  prawnej  (pomniki  przyrody
ożywionej, lasy grupy I-szej – ochronne)

 fragmentów zbiorowisk  roślinności  decydujących  o różnorodności  przyrodniczej
gminy obszarów spełniających  funkcję  powiązań przyrodniczo – klimatyczno –
wodnych  (korytarze  ekologiczne),  istotnych  dla  funkcjonowania  systemu
przyrodniczego  w tym  rejonie  –  doliny  rzek:  Liswarty),  charakteryzujących  się
niekorzystnymi warunkami gruntowo – wodnymi oraz lokalnego mikroklimatu

 znacznych  powierzchniowo  terenów  zmeliorowanych  oraz  pozostających  
w zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodzią, w obrębie których znajdują się
również fragmenty terenów zainwestowanych,

 wód powierzchniowych charakteryzujących się niezadowalającym stanem jakości,
 gleb  o  wysokiej  wartości  dla  produkcji  rolnej  (III  klasy  bonitacyjnej  użytków

rolnych) oraz chronionych gleb organicznych,
 udokumentowanych złóż surowców mineralnych,
 obiektów  zabytkowych  wpisanych  do  rejestru  zabytków  oraz  stanowiących

o zasobach dziedzictwa kulturowego.
Z oceny stanu i funkcjonowania środowiska wynika, iż na terenie gminy:

 środowisko  przyrodnicze  zostało  przekształcone  głównie  w  związku
z  zainwestowaniem  terenów  w  wyniku  realizacji  zabudowy  mieszkaniowej,
produkcyjnej, infrastruktury technicznej, komunikacyjnej oraz melioracyjnej,

 wśród obiektów związanych  z działalnością  gospodarczą dominują  drobne obiekty
produkcyjno - usługowe oraz usługowe, które nie powodują znaczących negatywnych
oddziaływań na środowisko,
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 nie występują siedliska i gatunki chronione na mocy Dyrektywy Rady 79/409/EWG
z dnia  2  kwietnia  1979  r.  w  sprawie  ochrony  dzikiego  ptactwa,  w  ramach  której
zostały wytypowane na terenie Polski ostoje ptactwa 

 nie występują obszary przeznaczone do ochrony – ostoje Natura 2000 oraz ostoje
CORINE.

Z  oceny  istniejących  uwarunkowań  wynika,  iż  na  terenie  gminy  za  istotne  problemy
w zakresie ochrony środowiska należy uznać:

 zachowanie  oraz  ochronę  przed  przekształceniem,  dewastacją  lub  degradacją
terenów  o  walorach  krajobrazowo  -  przyrodniczych  decydujących
o bioróżnorodności obszaru oraz powiązaniach ekologicznych gminy z terenami
ościennymi, 

 zwiększenie  powierzchni  terenów decydujących  o  różnorodności  przyrodniczej
obszaru w szczególności terenów leśnych,

 ochronę  jakości  wód  podziemnych  przed  zanieczyszczeniem  na  obszarach
wskazywanych  do  wysokiej  ochrony  wód  oraz  obszarów  pozostających  
w zasięgu alimentacji eksploatowanych ujęć wód podziemnych,

 ochronę  terenów  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej  oraz  lasów  przed  zmianą
istniejącego sposobu użytkowania,

 poprawę stanu czystości wód powierzchniowych,
 ochronę  dolin  rzecznych  przed  zainwestowaniem  obiektami  niezwiązanymi

z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową,
 występowanie  zainwestowania  na  terenach  położonych  w  zasięgu  stref

bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  (terenów  zalewowych)  wyznaczonych
przez RZGW w Poznaniu,

 respektowanie odległości zabudowy od obiektów i sieci infrastruktury technicznej,
określonych w przepisach szczególnych

Z  analizy  ustaleń  określonych  w  projekcie  „Studium…”  dla  gminy  Przystajń,  należy
wnioskować,  iż  w  efekcie  ich  wdrażania  wystąpią  zarówno  negatywne  jak  i  pozytywne
oddziaływania  na  środowisko.  Realizacja  projektu  „Studium…”  stwarza  potencjalne
zagrożenie dla środowiska wiążące się ze/z:

 zmianą  sposobu  użytkowania  terenów  w  związku  z  przeznaczeniem  części
gruntów rolnych i leśnych, na cele nie związane z produkcją rolną i leśną,

 zmianą krajobrazu rolnego (otwartego) na zurbanizowany,
 zmniejszeniem się powierzchni terenów biologicznie czynnych w wyniku realizacji

nowego zainwestowania,
 realizacją  nowej  zabudowy  wraz  z  towarzyszącymi  obiektami  i  sieciami

infrastruktury technicznej,
 powstaniem nowych  lokalnych  źródeł  uciążliwości  w postaci:wzrostu  natężenia

hałasu komunikacyjnego, 
o degradacji  gleby,  zmian ukształtowania terenu w wyniku realizacji  nowego  

zagospodarowania terenu oraz projektowanej eksploatacji powierzchniowej  
kruszywa naturalnego.

W przeważającej większości potencjalnie negatywne oddziaływanie ograniczy się jedynie do
najbliższego otoczenia terenów przewidzianych do zainwestowania.
Pozytywne oddziaływanie na środowisko w wyniku realizacji ustaleń „Studium…” związane
jest z:

 zachowaniem terenów i obiektów objętych ochroną prawną (pomnik przyrody,  lasy
ochronne, itp.),

 utrzymaniem funkcji doliny rzeki Liswarty i jej dopływów jako korytarzy ekologicznych,
decydujących o powiązaniach gminy z terenami otaczającymi,

 ochroną  terenów  występowania  elementów  przyrodniczych,  stanowiących  
o  różnorodności  przyrodniczej  obszaru,  tj.  zadrzewień,  zieleni  śródpolnej
i przydrożnej, 

 ochroną obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obiektów o walorach
kulturowych oraz stanowisk archeologicznych i rejonów ich występowania,

Określone  w  „Studium…”  kierunki  ochrony  środowiska  oraz  przyrody  i  krajobrazu

60



Prognoza oddziaływania na środowisko  
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń – 2017 r.

kulturowego  mają  na  celu  zapobieganie  lub  wyeliminowanie  potencjalnie  niekorzystnych
oddziaływań  nowo  projektowanych  funkcji  na  poszczególne  komponenty  środowiska.
Zmierzają one w kierunku uporządkowania gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami oraz
likwidacji  części  źródeł  zagrożenia  antropogenicznego  dla  wód  powierzchniowych
i wgłębnych oraz gleb.
Przedstawione  w  „Studium…”  kierunki  i  zasady  zagospodarowania  terenów  będą  mieć
również wpływ na uporządkowanie obecnego sposobu użytkowania terenów, wykształcenie
ładu przestrzennego oraz harmonijnego krajobrazu kulturowego.
Przeprowadzona  ocena  jakościowych  cech  środowiska  przyrodniczego  pozwala  na
stwierdzenie, że środowisko przyrodnicze gminy sprzyja realizacji ustaleń zmiany studium;
pozwala na rozwój funkcji związanych z przedsiębiorczością.
Teren gminy cechuje się dobrym stanem środowiska.  Środowisko przyrodnicze cechuje się
dużą zdolnością do regeneracji i stosunkowo dużą odpornością na degradację (za wyjątkiem
wód podziemnych). 
Cenne obiekty i obszary przyrodnicze są chronione w stopniu wystarczającym.
Ze  względu  na  położenie  gminy  w  obszarze  głównych  zbiorników  wód  podziemnych
szczególnie  istotny  jest  brak:  wprowadzenia  obszarów  ochronnych  zbiorników  wód
śródlądowych,  zgodnie z art.  59 ustawy Prawo wodne. Brak jest też ustanowionych stref
ochrony  pośredniej  ujęć  wód  podziemnych  oraz  zatwierdzonych  warunków  korzystania
z wód regionu wodnego Warty. 
Brak też prawnej ochrony dolin rzek na całym ich przebiegu jako terenów stanowiących ciągi
ekologiczne. 
Do występujących problemów dotyczących stanu lub ochrony środowiska należy zaliczyć:
1) zły  stan  większości  wód  powierzchniowych,  zły  stan  części  wód  podziemnych  oraz

możliwość  pogorszenia  ich  stanu  wskutek  braku  skanalizowania  większości  terenów
zabudowanych;

2) występowanie  terenów  o  obniżonej  jakości  powietrza  lub  o  zwiększonym  hałasie
(występowanie  zjawiska  niskiej  emisji,  pogorszenie  wzdłuż  dróg  prowadzących  ruch
tranzytowy  wskaźników  hałasu  i  czystości  powietrza,  funkcjonowanie  pojedynczych
zakładów zanieczyszczających powietrze i emitujących hałas); 

3) potencjalne  zagrożenie  awarią  istniejącego  ropociągu  i  wpływ  na  otoczenie
projektowanej autostrady. 

Sporządzony  projekt  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego: 
1) uwzględnia  ustanowione  prawnie  formy  ochrony  środowiska  i  w  sposób  prawidłowy

adaptuje zasady ochrony tych terenów;
2) zachowuje  istniejące,  najcenniejsze  tereny  przyrodnicze,  w  tym  tereny  leśne

i doliny rzeczne;
3) zapewnienia możliwość ochrony walorów krajobrazowo-kulturowych gminy oraz ochronę

tych elementów cennych przyrodniczo, które do tej pory były nie chronione;
4) proponuje  równomierny  i  zrównoważony  rozwój  gminy,  z  zachowaniem  ładu

przestrzennego; 
5) dostosowuje  funkcję  poszczególnych  terenów do występujących  (mogących  wystąpić)

uciążliwości;
6) dopuszcza rozwój funkcji związanych z aktywizacją gospodarczą.
Przyjęte w zmianie  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy  rozwiązania  funkcjonalno-przestrzenne  nie  ingerują  niekorzystnie  w  istniejące
uwarunkowania środowiska przyrodniczego i kulturowego. Umożliwią zrównoważony rozwój
gminy, bez ingerencji w szczególnie cenne elementy środowiska przyrodniczego.  

15. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW

Opracowanie  wykonano  na  podstawie  szczegółowej  analizy  materiałów  kartograficznych,
studialnych, planistycznych i wizji terenowych. Zgromadzono wszelkie dostępne dokumenty
charakteryzujące poszczególne elementy środowiska dla terenów gminy, w tym szczególnie
dotyczące terenów objętych projektem planu:
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• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ - uchwała nr
V/26/2/2016  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  z  dnia  29  sierpnia  2016r.  (Dz.Urz.
Woj.Śląskiego z 2016r. poz.4619)

• Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy
Przystajń  -  Uchwała  Nr  VIII.7.3.2015  z  dnia  29  czerwca  2015  r.  Rada  Gminy
Przystajń .

• UCHWAŁA NR XIV.147.2016 RADY GMINY PRZYSTAJŃ z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przystajń na lata 2016-2022.

• Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Przystajń z 2004 r.
• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń - zatwierdzony

uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XL/40/06 z dnia 25 września 2006 roku, ogłoszony
został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152 poz. 4857 z dnia 22
grudnia 2006 roku, zmieniony uchwałą Nr XII.117.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia
30 listopada 2015 r.

• Prognoza  oddziaływania  studium  na  środowisko  Gminy  Przystajń  z  2015  r.
(opracowanie mgr. inż. Magdalena Wąsińska)

• Opracowanie ekofizjograficzne z 2015 r. (mgr inż. Magdalena Wąsińska)
• Uproszczony plan urządzenia lasu 
• Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  18 października  2016 r.  w sprawie  Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz .U. z 2016
r. poz. 1938)

• Warunki  korzystania  z  wód  regionu  wodnego  Warty,  Rozporządzenie  Dyrektora
RZGW w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Ślaskiego z 2014 r., poz.
1974)

• Program ochrony  powietrza dla  terenu  województwa  śląskiego  mającego  na  celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji,  uchwała  nr IV/57/3/2014  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  z  dnia  1
grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 6275)

• Program ochrony środowiska  przed  hałasem dla  województwa  śląskiego  do roku
2018  dla  terenów  poza  aglomeracjami,  położonych  wzdłuż  odcinków  dróg
o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych
o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie, uchwała Nr V/15/2015 Sejmiku
Województwa  Śląskiego  z  dnia  16  listopada  2015  r.  (Dz.  Urz.  Województwa
Śląskiego z 2015r. poz.5949)

• Akty ustanawiające i  chroniące formy ochrony przyrody w granicach gminy Herby
(park  krajobrazowy,  rezerwaty  przyrody,  użytki  ekologiczne,  pomniki  przyrody,
obszary Natura 2000)

• Akty chroniące zabytki  w granicach gminy Herby -  Zarządzenie Nr 0050.19a.2013
Wójta Gminy Herby z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Herby, decyzje o wpisie obiektów do rejestru zabytków

• Informacje  i  raporty  o  stanie  środowiska  dostępne  na  stronach  internetowych
poszczególnych  organów  i instytucji,  w  tym:  Wojewódzkiej  Inspekcji  Ochrony
Środowiska w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach,
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w  Poznaniu,  Państwowego  Instytutu  Geologicznego  w  Warszawie,  Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

• Decyzje  i  opracowania  związane  z  ochroną  środowiska  będące  w  zasobach
archiwalnych gminy (w tym dotyczące: wyłączeń z produkcji rolnej, pozwoleń wodno-
prawnych,  opracowań  hydrogeologicznych,  ekofizjograficznych,  prognoz  i  ocen
oddziaływania na środowisko)

• Mapy  zagrożenia  powodziowego, przekazane do gminy Herby,  opracowane przez
Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu  

• Ewidencja gruntów – mapy w skali 1:2000 
• Mapy glebowo–rolnicze, skala 1:5000 
• Mapa hydrograficzna, skala 1:50000 (Główny Geodeta Kraju 1999 r)
• Mapa sozologiczna, skala 1:50000 (Główny Geodeta Kraju 1997 r)
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