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1. Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot, cel, zakres merytoryczny prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko to opracowanie wykonywane w celu określenia wpływu na 

środowisko projektowanego sposobu zagospodarowania w granicach administracyjnych gminy Świerklany  

w jednostce Jankowice. 

Wymagania dotyczące zakresu merytorycznego prognozy zostały określone w art. 51 ust. 2 Ustawy  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353) oraz w piśmie Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Rybniku z dnia 19 sierpnia 2014 r. (znak pisma ONS-ZNS.522.37.2014) oraz w piśmie 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. (znak pisma 

WOOŚ.411.165.2014.RK1). 

Do wykonania prognozy zastosowano metodę analizy systemowej opierającą się na tworzeniu modeli i 

stosowaniu hipotez, jako podstawy rozważań. 

 

1.2 Podstawy opracowania oraz wykorzystane materiały 

Niniejszą prognozę sporządzono na zlecenie P.P.S.U i R. TERPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy oparto się o następujące akty prawne: 

[1.2.1.] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 

jednolity Dz. U. 2016 poz. 353); 

[1.2.2.] Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672);  

[1.2.3.] Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1651); 

[1.2.4.] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 469 z późniejszymi 

zmianami); 

[1.2.5.] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112); 

[1.2.6.] Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2100); 

[1.2.7.] Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 

909 z późniejszymi zmianami); 

[1.2.8.] Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 196); 

[1.2.9.] Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883); 

[1.2.10.] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, 

poz.463); 

[1.2.11.] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 71); 

[1.2.12.] Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r (Dz. U. 2014 poz. 1446). 

Ustawy te dały podstawę do wydania szeregu rozporządzeń oraz podejmowania na ich podstawie uchwał 

w sprawie tworzenia określonego typu obszarów i obiektów oraz wprowadzania ochrony gatunkowej roślin i 

zwierząt. Stanowią one również podstawę do konstrukcji planów zagospodarowania przestrzennego. 

[1.2.13.] Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb Gminy Świerklany, wyk. EKOID 2014 r.; 

[1.2.14.] Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” 

przyjęta uchwałą nr 189/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany  z dnia 20 czerwca 2013 r.; 
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[1.2.15.] Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2008 - 2015, Świerklany, wrzesień 2008r 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pszczyna na lata 2008 – 2015, Pszczyna 2008 

r.; 

[1.2.16.] Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2012-2015 z perspektywą 

na lata 2016-2019”. Wyk.: firma ALBEKO z siedzibą w Opolu, Świerklany 2012; 

[1.2.17.] Kondracki J., 2001: Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa; 

[1.2.18.] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany. 

Uwarunkowania ekologiczne, oprac. przez Zakład Projektowania Ochrony Środowiska „Dudek” w 

Gliwicach, styczeń – luty, 1999 r.;  

[1.2.19.] Szczegółowa mapa geologiczna Polski, arkusz Rybnik, w skali 1:50 000; 

[1.2.20.] Mapa hydrogeologiczna Polski, Ark. Gliwice w skali 1:200 000; 

[1.2.21.] Mapa warunków występowania, użytkowania, zagrożenia i ochrony zwykłych wód podziemnych 

Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia w skali 1:100 000; 

[1.2.22.] Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony, 

w/g podziału A. S. Kleczkowskiego, Kraków 1990 r.; 

[1.2.23.] Mapa hydrograficzna arkusz Rybnik skala 1:50 000;  

[1.2.24.] Mapa sozologiczna arkusz Rybnik skala 1:50 0000; 

[1.2.25.] Centralna Baza Danych Geologicznych – Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut 

Badawczy, Warszawa /http://baza.pgi.gov.pl/; 

[1.2.26.] Matuszkiewicz, 2008: Regionalizacja geobotaniczna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostęp 

online: www.igipz.pan.pl); 

[1.2.27.] Matuszkiewicz, 2008: Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ, Warszawa (dostęp 

online: www.igipz.pan.pl); 

[1.2.28.] Kistowski M.: Ocena odporności środowiska na degradację oraz jego zdolności do regeneracji (dostęp 

online: http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl/kistowski_projekty_pdf); 

[1.2.29.] Parusel J. B., Skowrońska K., Wower A., Korytarze ekologiczne w Województwie Śląskim – koncepcja 

do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Etap I., CDPGŚ, Katowice, 2007 r; 

[1.2.30.] Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Świerklany na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”. Wyk.: firma ALBEKO z siedzibą 

w Opolu, Świerklany 2012; 

[1.2.31.] Opracowanie "Rozpoznanie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi wraz z programem 

wykonania prac terenowych oraz dokumentowania osuwisk na obszarze Powiatu Rybnickiego - Etap I 

- Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi", Sosnowiec 2014 r.; 

[1.2.32.] Opracowanie "Stworzenie rejestru zawierającego informacje o ruchach masowych ziemi na obszarze 

Powiatu Rybnickiego - Etap II - Rejestr osuwisk na obszarze Powiatu Rybnickiego", Sosnowiec 2015 r.; 

[1.2.33.] www.katowice.pios.gov.pl (informacje o stanie środowiska w woj. śląskim); 

[1.2.34.] http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/; 

[1.2.35.] www.btsearch.pl; 

[1.2.36.] dane zebrane w czasie wizji terenowej. 
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2. Informacja o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

2.1 Obszar opracowania i jego zagospodarowanie antropogeniczne 

 

Rysunek 1 Mapa lokalizacji terenu objętego opracowaniem 

Administracyjnie teren będący przedmiotem opracowania położony jest w południowej części 

województwa śląskiego, w obrębie gminy Świerklany i obejmuje sołectwo Jankowice (północno – zachodni 

fragment gminy). 

Obszar ten zajmuje powierzchnię około 1 125 ha, gdzie etap I obejmuje teren o powierzchni ok. 1083 ha, 

a etap II obejmuje teren o powierzchni ok. 42 ha. Od południowego - wschodu graniczy ze Świerklanami 

Górnymi, od południa – ze Świerklanami Dolnymi, tj. pozostałymi sołectwami wchodzącymi w skład gminy. 

Od strony północno – zachodniej i północnej sołectwo Jankowice graniczy z miastem Rybnik (dzielnice 

Chwałowice i Radziejów), od południowego – zachodu – z gminą Marklowice (powiat wodzisławski). 
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Jankowice są zurbanizowaną wsią o charakterze podmiejskim. Na ich terenie dominuje zabudowa 

jednorodzinna oraz zagrodowa z towarzyszącą zabudową usługową. Wiele obiektów przemysłowych, głównie 

szybów pomocniczych, baz i składów okolicznych kopalń węgla kamiennego, powstało w wyniku urbanizacji 

miejscowości.   

Jednostki osadnicze skupione są w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych, tj. wzdłuż ulic: Nowa, 

Rybnicka, Kościelna, Świerklańska, Pawła Wowry i koncentrują się w centralnej oraz północno – wschodniej 

i północno - zachodniej części sołectwa. 

Obok głównego trzonu osadniczego wsi występuje szereg rozproszonych siedlisk takich jak: 

Michałkowice, Podlesie, Moczydła i Podkościele. Obecnie budynki jednorodzinne zastąpiły dawną zabudowę 

zagrodową.  Znaczy wpływ na kształt wsi miała lokalizacja dawnych folwarków i dworów. 

Liczne szkody górnicze w obrębie gminy powodują, że układ osadniczy Jankowic cechuje się znaczną 

labilnością. Obecnie zauważa się całkowity zanik zabudowy w północnej części sołectwa na pograniczu  

z Chwałowicami. Prognozować można, iż ze względu na intensyfikację deformacji terenu podobne zjawisko 

obserwować będzie można w środkowej części sołectwa w rejonie ul. Kościelnej. Jest to przyczyną koncentracji 

zabudowy wzdłuż drogi Rybnik - Świerklany na południe od jej skrzyżowania z drogą Boguszowice - Radlin, czyli 

w rejonach mniej narażonych na szkody górnicze. 

Większe kompleksy powierzchni biologicznie czynnych, w skład których wchodzą głównie tereny upraw 

rolnych, łąki, pastwiska i nieużytki obejmują pas rozciągający się w środkowej części sołectwa na obrzeżach 

zabudowań. Południowa część terenu obejmuje kompleksy leśne (Las Podlesie, Las Królewiok, Las Jankowicki). 

Północny fragment terenu oraz miejscami wzdłuż lokalnych cieków wodnych to głównie tereny dolesień. Wokół 

zbiornika Podkościele oraz w sąsiedztwie zabytkowego Kościoła p.w. Bożego Ciała występują tereny zieleni 

urządzonej.  

Do głównych ciągów komunikacyjnych przecinających sołectwo Jankowice należy ulica Rybnicka (droga 

wojewódzka nr 929) łącząca Świerklany Górne z Rybnikiem. Uzupełnieniem układu komunikacyjnego jest sieć 

dróg i ulic o charakterze lokalnym, także stanowiących dojazdy do poszczególnych posesji. 

Przez teren sołectwa w jego wschodniej części biegnie przemysłowa linia kolejowa łącząca szyb kopalni 

„Jankowice z  zakładem głównym i dalej z innymi zakładami w rejonie. 

Na terenie sołectwa Jankowice zachował się jeden zabytek zarejestrowany w rejestrze zabytków 

województwa śląskiego. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała z XVII wieku, drewniany,  

o konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z kamienia, zlokalizowany przy ul. Rybnickiej. Ze względu na szkody 

górnicze obejmujące ten fragment sołectwa Kopalnia „Chwałowice” wyznaczyła dla obiektu filar ochronny. 

 

Pomniki przyrody  

Na terenie Jankowic znajduje się trzy stanowiska drzew objętych statusem pomnika przyrody. Są to:  

 Drzewo o nazwie „Dąb Michał” należy do gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)  

i zlokalizowane jest w północno - wschodniej części sołectwa, przy ul. Akacjowej – w obrębie jednostki 

planistycznej 25MNU. Powyższy pomnik przyrody został utworzony 21.05.1997 r. na mocy Uchwały nr 

XXXII/264/97 Rady Gminy Świerklany z dnia 21.05.1997 r. w sprawie ochrony indywidualnej w drodze 

uznania za pomnik przyrody. Wiek drzewa określono na około 200 lat, o okazałej, symetrycznie 

rozwiniętej koronie, wysokości 19 m i obwodzie na wysokości 1,3 m równym 432 cm; 

 Drzewo o nazwie „Dąb Jan” należy do gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) i zlokalizowane jest w 

północnej części sołectwa, w obrębie jednostki planistycznej 11R. Powyższy pomnik przyrody został 

utworzony 28.10.1999 r. na mocy Uchwały nr XII/118/99 Rady Gminy Świerklany z dnia 20.10.1999 r. 

w sprawie ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody. Wiek drzewa określono na 

około 160 lat, o okazałej symetrycznej koronie, wysokości 21 m i obwodzie na wysokości 1,3 m 

równym 405 cm; 

 Grupa wielogatunkowa złożona z 23 drzew, tj.: sosna wejmutka (Pinus strobus – 1 sz.), lipa 

drobnolistna (Tilia cordata  - 3 szt.), Dąb szypułkowy (Quercus robur – 7 szt.), Buk pospolity (Fagus 

sylvatica – 6 szt.), Grab pospolity (Carpinus belutus – 3 szt.), Klon zwyczajny (Acer paltanoides – 2 szt.) i 

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum – 1 szt.),  zlokalizowana jest w środkowej części 
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sołectwa, przy ul. Bema – w obrębie jednostki planistycznej 13U. Powyższy pomnik przyrody został 

utworzony 22.09.2004 r. na mocy Uchwały nr XXIX/157/04 Rady Gminy Świerklany z dnia 20.09.2004 r. 

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Drzewa te znajdują się na terenie „Parku Teofila” w 

Jankowicach, zajmującego powierzchnię ok. 18 arów. Jest  to park ze starym, cennym drzewostanem, 

zlokalizowany w centrum wsi, stanowiący pozostałość po parku w otoczeniu byłego dworu rodziny 

Wolff. 

Infrastruktura techniczna 

Na terenie sołectwo, podobnie jak w obrębie całej gminy nie ma bezpośrednich ujęć wody. Gmina 

zaopatrywana jest w wodę poprzez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach. 

Odprowadzanie ścieków z terenów położonych w granicach sołectwa odbywa się za pomocą sieci 

kanalizacyjnej. Jednakże część terenu pozostaje bez dostępu do sieci kanalizacyjnej, a ścieki socjalno – bytowe 

odprowadzane są do przydomowych szamb.  

W północno - wschodniej części gminy zlokalizowana jest mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 

ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów wybudowana w 2000 roku i administrowana przez Gminny 

Zakład Wodociągów w Jankowicach. Teren zlewni oczyszczalni obejmuje obszar północnej części gminy, 

sołectwo „Jankowice” bez części zachodniej oraz północną i środkową część sołectwa Świerklany Górne. 

Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w warunkach terenowych gminy jest skomplikowane. Obszar 

gminy bowiem leży na naturalnym dziale wodnym i jest dodatkowo zdeformowany intensywną działalnością 

górniczą. System odprowadzania i oczyszczania ścieków jest więc uwarunkowany istniejącym ukształtowaniem 

terenu oraz aktualna i przewidywaną eksploatacją zasobów węgla kamiennego. 

Energia elektryczna jest dostarczana do gospodarstw za pośrednictwem linii średniego i niskiego 

napięcia. Przez teren sołectwa biegnie również kilka linii wysokiego napięcia 110 kV z południa w kierunku 

północnym i wschodnim. Do linii wysokiego napięcia wymagana jest strefa bezpieczeństwa wynosząca w 

odległości poziomej nie mniej niż 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV. Ponadto na terenie gminy 

zlokalizowana jest stacja 110/6 kV KWK Jankowice z transformatorami o mocy 32 i 25 MVA. Do zasilania 

odbiorców na terenie sołectwa stacje transformatorowe 21/0,4 kV z transformatorami o mocy z zakresu od 63 

do 630 kVA. Stacje SN/NN zasilane są na ogół liniami napowietrznymi 21 kV. 

Na terenie Gminy Świerklany znajduje się Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Jankowicach, 

zarządzane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Świerklanach przy ul. Strażackiej 1. 

Składowisko przyjmowało odpady do końca 2011 r. Obecnie odpady pochodzące z terenu Gminy Świerklany 

unieszkodliwiane są na składowiskach znajdujących się poza jej obszarem. 

2.2 Charakterystyka zamierzeń planistycznych 

W planie przedstawionym do oceny ustala się następujące przeznaczenia podstawowe terenów: 

Symbole literowe dotyczące przeznaczenia terenu:  

MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

MNU - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i teren zabudowy usługowej, 

U - teren zabudowy usługowej, 

UKk - teren zabudowy usługowej kultu religijnego, 

UO - teren zabudowy usługowej oświaty, 

US - teren sportu i rekreacji, 

PU - teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, 

PG - teren zakładu górniczego, 

KS - teren obsługi urządzeń komunikacji samochodowej, 

ZP - teren zieleni urządzonej, 

ZWS - teren zieleni w dolinach cieków wodnych, 

ZL - teren lasów, 

ZLd - teren dolesień, 

ZC - teren cmentarzy, 

R - teren rolniczy, 
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WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych, 

WSp - teren wód powierzchniowych śródlądowych – Potok Radziejowski, 

ITE - teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki, 

ITW - teren infrastruktury technicznej wodociągowej, 

KP - teren parkingów,   

KDG - teren drogi publicznej klasy „główna”, 

KDZ - teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 

KDL - teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

KDD - teren drogi publicznej klasy „dojazdowa”, 

KDW - teren drogi wewnętrznej, 

KX - teren drogi pieszo-jezdnej, 

KDX - teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, 

KK - teren kolejowy. 

Oceniany projekt planu wprowadza w większości takie przeznaczenia terenu, które nawiązują do 

istniejących już form zagospodarowania. W stosunku do stanu istniejącego oceniany projekt planu przewiduje 

poszerzenie istniejących lub wprowadzenie nowych terenów zabudowy (m.in. mieszkaniowej, mieszkaniowo-

usługowej, usługowej czy też obiektów produkcyjnych) kosztem obszarów biologicznie czynnych. 

Plan zachowuje jednocześnie tereny biologicznie czynne, w tym również wskazuje obszary przeznaczone 

do dolesień. 

2.3 Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizuje ustalenia zawarte  

w obowiązującym przepisach odrębnych (wymienionych w pkt. 1.2). Wskazane kierunki i zagospodarowania 

wraz z określonymi zasadami ochrony środowiska i jego zasobów są zgodne z zapisami zawierającymi się 

w Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000 -2020 (przyjętej uchwałą Nr II/37/6/2005 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005 r.) oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Śląskiego (przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/21/2/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r.).  

Przedmiotowy projekt planu nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany” przyjętej Uchwałą Nr 186/XXVIII/13 Rady Gminy 

Świerklany z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Zapisy zmiany planu realizują również politykę rozwoju Gminy Świerklany przyjętą na szczeblu lokalnym 

i określoną w takich dokumentach jak: 

1. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2012 – 2015 z perspektywą 

na lata 2016 - 2019; 

2. Program ochrony środowiska dla Gminy Świerklany na lata 2008 - 2015; 

Ponadto plan uwzględnia założenia ochrony środowiska gruntowo – wodnego określonego  

na szczeblu ponadlokalnym i określone w „Krajowym programie oczyszczania ścieków”. 

 

Ocena zgodności ustaleń projektu planu z wnioskami wynikającymi z opracowania ekofizjograficznego 

sporządzonego dla Gminy Świerklany 

Analiza przedmiotowego projektu planu wykazała, że uwzględniono w nim wiele zaleceń 

przedstawionych w opracowaniu ekofizjograficznym dla gminy Świerklany. Zachowano między innymi znaczną 

część obszarów biologicznie czynnych, w szczególności dolin cieków. Ustalenia planu uwzględniają także 

wymogi ochrony środowiska w tym gleb i wód.  

Przedmiotowy plan zachowuje powierzchnie biologicznie czynne, w tym Las Podlesie i Las Królewiok 

oraz większe kompleksy rolne, wprowadza również nowe tereny dolesień dzięki czemu możliwe jest 

zachowanie głównych wartości przyrodniczych przedmiotowego terenu. Wprowadzanie nowych terenów 
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przeznaczonych pod zabudowę jest oparte na zasadzie dogęszczenia istniejącej zabudowy. Ustalenia planu 

uwzględniają także wymogi ochrony środowiska w tym gleb i wód. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż 

projekt planu jest w większości zgodny z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

wykonanym dla tego terenu.  

Potencjalne rozbieżności pomiędzy wskazaniami w opracowaniu ekofizjograficznym, a ustaleniami 

projektu miejscowego planu polegają na wprowadzeniu (poszerzeniu) we wspomnianym planie terenów 

zabudowy na obszarach holoceńskich dolin cieków, co do których w ekofizjografii zaproponowano ograniczenie 

realizacji zabudowy. Trzeba jednak podkreślić, że w ocenianym projekcie planu zachowano (tam gdzie to było 

możliwe) ciągłość morfologiczną cieków oraz utrzymano tereny zieleni na powierzchniach przyległych, przez co 

wypracowano rozsądny kompromis pomiędzy zachowaniem wskazań ekofizjograficznych, a potrzebą rozwoju 

gminy. Trzeba też zauważyć, iż aktualne możliwości rozwoju obszarów zabudowy wynikają z kierunków 

zagospodarowania przyjętych na terenie gminy w przeszłości, a których w prosty sposób nie da się odwrócić. 

Wskazań opracowania ekofizjograficznego, które odnosi się ogólnie do całego obszaru gminy nie należy 

traktować jako bezwzględnie wiążących, ale jako wskazówki przedstawione przede wszystkim z punktu 

widzenia zachowania „interesu środowiska”. Ostateczna ocena wymaga jednak uwzględnienia lokalnych 

możliwości i uwarunkowań kulturowych, społecznych i ekonomicznych. Ostatecznie w przytoczonym wyżej 

zakresie wprowadzania zabudowy na obszarach dolin holoceńskich można stwierdzić, iż omawiane potencjalne 

niezgodności nie będą źródłem znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko.  

Podobnie, jako przedstawione przede wszystkim z punktu widzenia zachowania „interesu środowiska” 

zaproponowano zachowania stref ekotonowych wokół granicy lasu poprzez zachowanie pasa roślinności 

wolnego od zabudowy. Powyższego wskazania w projekcie Planu…nie uwzględniono, co jednak wynika z faktu, 

że w większości przypadków (istniejące tereny zabudowa) brak jest takiej możliwości. Zatem wprowadzanie 

tego typu ustaleń nie ma w ocenianym projekcie racjonalnego uzasadnienia. 

Najważniejszym problemem występującym w granicach analizowanego obszaru są wpływy związane 

z prowadzoną w podłożu gminy eksploatacją węgla kamiennego. Intensywna działalność górnicza i eksploatacja 

systemem na zawał, ze względu na specyfikę warunków gruntowo-wodnych, uwidacznia się w środowisku 

osiadaniem terenu dochodzące do kilku metrów, wpływami eksploatacji w IV kategorii (wymagane szczególne 

zabezpieczenia dla obiektów budowlanych) i V kategorii (obszary wykluczone spod zabudowy do czasu 

zakończenia eksploatacji) szkód górniczych oraz zmianami naturalnej rzeźby terenu (prognozuje się że do 2040 

roku tereny w zachodniej części gminy osiądą 14,5 m), konsekwencja tego będzie powstawanie rozległych 

niecek osiadania wypełniających się wodą i tworzących bezodpływowe zbiorniki wodne a także podtapianie 

terenów wynikające z niskiego poziomu wód gruntowych i spływu wód powierzchniowych powodujących szybki 

napływ do niecek. Ponadto osiadania będą związane ze zmianami w naturalnej sieci hydrograficznej obszaru, 

w tym zmianami kierunku spływu wód powierzchniowych, kształtów zlewni i stref wododziałowych.  

Zgodnie z zaleceniami wskazanymi w Opracowaniu ekofizjograficznym dla  gminy Świerklany w obrębie 

terenów znajdujących się w zasięgu aktualnie prowadzonej lub prognozowanej eksploatacji górniczej przy 

realizacji nowych przeznaczeń należy zwrócić uwagę na konieczność: 

 wyłączenia z zabudowy obszarów objętych wpływami IV i V kategorii ze względu na uciążliwości 

realizacji zabudowy jak i późniejszego użytkowania obiektów, 

 ograniczenia zabudowy na obszarach depresyjnych, które mogą zostać podtopione lub wręcz zalane, 

 realizację zabezpieczeń infrastruktury na terenach IV i V kategorii szkód górniczych, 

 organizację gospodarki wodno – ściekowej w terenach depresyjnych, a zwłaszcza na kompleksowe 

rozwiązania gospodarki wodami deszczowymi i ściekami z wykluczeniem indywidualnych rozwiązań, 

wśród których należałoby wprowadzić całkowity zakaz rozsączania  - wprowadzania wód do gruntu. 

Plan przedstawiony do oceny nie przewiduje realizację nowej zabudowy, m.in. w zasięgu V kategorii 

deformacji powierzchni, a jedynie utrzymuje rezerwy budowlane wyznaczone już w planach obowiązujących, 

tak by nie ingerować w już nabyte prawo zabudowy gruntów.  
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W ocenianym planie wprowadzono również ustalenie uwzględnienia warunków wynikających 

z uwarunkowań górniczo – geologiczno – geotechnicznych powodujących występowanie skomplikowanych 

warunków gruntowych zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. 

Oprócz tego wskazano na rysunku planu granice złóż, terenów i obszarów górniczych, w zasięgu których 

usytuowane jest sołectwo Jankowice.  

Należy podkreślić, iż przyjęte w planie kierunki zagospodarowana są zgodne z obowiązującym aktualnie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego… . 

3. Informacja o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 
W czasie sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko stosuje się różnorodne metody 

analityczne i waloryzacyjne. Aktualnie brak jest znormalizowanego nazewnictwa w tym zakresie. W niniejszym 

opracowaniu posłużono się między innymi następującymi metodami: 

W zakresie opisu stanu środowiska posłużono się metodami analitycznymi  

W zakresie prognozowania wielkości oddziaływania na środowisko na etapie realizacji ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zastosowano prognozowanie przez analogie, biorąc pod 

uwagę analizy i badania obszarów o podobnych zagospodarowaniu terenu, charakterze i funkcjach. 

Podczas sporządzania niniejszej prognozy nie napotkano na istotne trudności lub luki informacyjne, 

które uniemożliwiałyby identyfikację zagrożeń lub ocenę oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Plan przedstawiony do oceny obejmuje teren położony w granicach sołectwa Jankowice  

w gminie Świerklany. Jest to obszar  w znacznej części przekształcony antropogenicznie w związku  

z działalnością przemysłową, rolniczą oraz towarzyszącą jej zabudową mieszkaniową, zagrodową oraz 

usługową. Plan przedłożony do oceny przewiduje rozwój (poszerzenie) istniejących form zagospodarowania, 

a także wprowadzeniu na obszary biologicznie czynne nowych terenów zabudowy mieszkaniowej lub usługowej 

czy też terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.  Dla przedmiotowego terenu w planie 

wprowadzono zapisy ustalające zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego w postaci ustaleń, 

nakazów i zakazów ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. W związku z powyższym dla 

skutków oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego zagospodarowania powierzchni terenu, za 

wystarczający przyjmuje się system monitoringu państwowego realizowany przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie kontroli jakości wód i 

powietrza. W obszarze sołectwa przewidziano realizację zabudowy wzdłuż istniejących ciągów 

komunikacyjnych – drogowych oraz kolejowych. Obszary te będą potencjalnie narażone na oddziaływanie 

hałasu komunikacyjnego. Emisja hałasu będzie jednak uzależniona od natężenia ruchu oraz zastosowanych 

zabezpieczeń. W przypadku realizacji terenów podlegających ochronie akustycznej w pobliżu głównych dróg 

bądź linii kolejowej, korzystne byłoby zweryfikowanie oddziaływania hałasu komunikacyjnego na te obszary i w 

razie konieczności podjęcie odpowiednich środków zaradczych. 

5. Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego 

stanu w przypadku braku realizacji projektowanego planu 

5.1 Stan zasobów środowiska  

Stan środowiska omawianych terenów kształtowany jest nie tylko przez czynniki miejscowe, ale jest 

także wypadkową jej powiązań z otoczeniem.  

Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne wg. Kondrackiego [1.2.17] sołectwo Jankowice, 

podobnie jak cała gmina Świerklany, położone jest w obrębie prowincji Wyżyn Polskich (34), na obszarze 
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podprowincji Wyżyny Śląsko – Krakowskiej (341), makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1), w mezoregionie 

Płaskowyż Rybnicki (341.15).  

Obszar objęty projektem planu to w dużej mierze tereny biologicznie czynne, z dominującymi 

kompleksami lasów i terenami dolesień. W środkowej części sołectwa na obrzeżach terenów zabudowanych 

rozciągają się tereny o charakterze rolniczym (łąki, pola uprawne) wraz z towarzyszącymi zadrzewieniami 

i zakrzewieniami śródpolnymi. Lokalnie występują również tereny zieleni urządzonej w postaci założeń czy 

parków. Znaczny odsetek powierzchni stanowią także siedliska typowo antropogeniczne, do których można 

zaliczyć obszary zabudowy zagrodowej wraz z terenami zieleni urządzonej, ogrodami przydomowymi a także 

tereny nieużytków. Wyraźnie mniejszy udział mają siedliska wodne.  

Z uwagi na dotychczasowy sposób zagospodarowania omawianego terenu oraz obszarów przyległych, 

wymiana biologiczna przebiega tu bez większych zakłóceń, a analizowany obszar odznacza się licznymi 

powiązaniami przyrodniczymi z sąsiednimi terenami. Lokalne szklaki migracji stanowią zadrzewienia 

i zakrzewienia śródpolne, obszary leśne a także koryta cieków, które przyczyniają się do wymiany 

bioróżnorodności na przedmiotowym terenie. Istotnym elementem pełniącym funkcję korytarzową jest Las 

Królewiok oraz Las Podlesie. Stanowią one połączenie z większym kompleksem leśnym – Las Blicherski – 

zlokalizowanym na północny – wschód od przedmiotowego terenu w sołectwie Świerklany Górne oraz 

kompleksami lasów rozciągających się na terenie miast Radlin i Wodzisław Śląski. Jednakże ich funkcja jest 

ograniczona z uwagi na istniejącą infrastrukturę drogową.  

O powiązaniach sołectwa z terenami otaczającymi decyduje również charakterystyczna dla tego rejonu 

budowa geologiczna oraz związane z nią wody podziemne występujące w utworach czwartorzędowych, 

spełniające kryteria dla Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP Rybnik).  

 

Ukształtowanie powierzchni terenu  

Naturalna rzeźba obszaru gminy jest urozmaicona poprzez liczne wzniesienia i wąwozy. Na stopień 

zróżnicowania rzeźby terenu wpływa występowanie na powierzchni utworów lessowych i lessopodobnych 

podatnych na erozję, zaleganie bogatych, intensywnie eksploatowanych złóż węgla kamiennego oraz 

wododziałowe położenie gminy, w strefie wododziału Wisły i Odry.  

Ukształtowanie powierzchni gminy jest zatem zróżnicowane. Przez teren gminy przechodzi pas 

najwyższych wzniesień Płaskowyżu Rybnickiego. Teren wznosi się w kierunku południowym. Najwyżej położona 

jest południowo-wschodnia część gminy obejmująca Świerklany Górne, gdzie najwyższe wzniesienia osiągają 

wysokość ponad 290 m n.p.m. Południowa i środkowa część gminy charakteryzuje się stosunkowo gęstą siecią 

głęboko wciętych dolin i wąwozów, które rozdzielają południową część gminy na szereg izolowanych 

grzbietów. Najniżej położona jest dolina potoku Szotkówka (nieco powyżej 240 m n.p.m.). Różnice wysokości 

dochodzą na terenie gminy do 50 m, przy czym największe deniwelacje występują w części południowej, na 

terenie Świerklan Dolnych.  

Na rzeźbę terenu ma także wpływ działalność człowieka, związana z przemysłem wydobywczym. 

Na granicy gmin Świerklany i Jastrzębie – Zdrój zlokalizowane jest zwałowisko odpadów pogórniczych „Borynia 

- Jar” wznoszące się na wysokość 351 m n.p.m. 

W krajobrazie gminy dominują pagórki o stosunkowo stromych stokach, doliny potoków czasami tworzą 

formy parowów. Główna dolina, Dolina Szotkówki, jest stosunkowo szeroka i płaskodenna. Obejmuje ona 

południowe tereny Świerklan Górnych i Dolnych, opadając ku niżej położonej Dolinie Olzy. Dolinki w rejonie 

Jankowic opadające w kierunku północnym są znacznie płytsze i mają łagodniejsze zbocza.  

W najwyżej położonej południowej i środkowej części sołectwa rzędne wysokościowe w obrębie 

wzniesień kształtują się na poziomie 280,0 – 285,0 m n.p.m. Ponadto południowa część terenu charakteryzuje 

się obecnością sieci dolin i wąwozów. Najniżej położona jest dolina bezimiennego cieku wypływającego  

w środkowej części sołectwa (247,0 m n.p.m.). Deniwelacje terenu w obrębie tej części sołectwa oscylują na 

poziomie 30 – 35 m.  

Najniżej położona jest część północno - zachodnia zlokalizowana w obrębie doliny potoku Podkościele  

i samego zbiornika Podkościele. Rzędne terenu kształtują się tutaj na poziomie około 233 m n.p.m.  

Biorąc pod uwagę powyższe, można powiedzieć, że cały analizowany teren nachylony jest w kierunku 
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północno – zachodnim. 

W rzeźbie terenu w obrębie sołectwa wyróżnić można również szereg form antropogenicznych tj. 

składowiska odpadów pogórniczych w części północnej obszaru, czy bryła zamkniętego składowiska odpadów 

komunalnych przy południowo – zachodniej granicy terenu.  

Również nasypy drogowe i kolejowe stanowią fragment rzeźby o charakterze antropogenicznym. 

Powiat Rybnicki należy do obszarów, na których istnieją zagrożenia związane z występowaniem 

ruchów masowych oraz osuwiskami. Na obszarze powiatu rybnickiego dominują osuwiska małe o płytko 

wykształconej powierzchni odkłucia. Są to osuwiska asekwentne rozwinięte w utworach luźnych lub  mało 

spoistych wrażliwych na procesy erozyjne. Powstały one głównie w lessach z okresu zlodowacenia Wisły lub 

piaskach i żwirach wodnolodowcowych górnych  z okresu zlodowacenia Odry (w tym na terenie gminy 

Świerklany).  

 Większość osuwisk na terenie powiatu rybnickiego powstało w wyniku dynamicznych czynników 

naturalnych (infiltracji wód opadowych i roztopowych oraz podcięcia erozyjnego), które wykorzystywały 

naturalne predyspozycje danych obszarów do uruchomienia mas skalnych (tzw. czynniki statyczne): podatność 

podłoża na osuwanie – obecność utworów luźnych i warstw o różnej litologii i przepuszczalności. Ponieważ 

większość osuwisk znajduje się na stromych zboczach dolin  Płaskowyżu Rybnickiego położonych w okolicy 

miejscowości Świerklany i Jankowice Rybnickie należy obszary te uznać za podatne na dalszą działalność 

osuwiskową związaną z oddziaływaniem wspomnianych wyżej naturalnych czynników dynamicznych. 

Szczególne zagrożenie stwarza infiltracja wód roztopowych i opadowych oraz podcięcie erozyjne stoków, na 

których występują miąższe pokrywy piasków, żwirów, iłów, glin i lessów. Większe ruchy masowe na tym 

obszarze mogą wystąpić także w wyniku podcięcia stoków podczas wezbrań  i powodzi. Z przeprowadzonych 

prac wynika także, że osiadanie terenu wywołane eksploatacją złóż węgla kamiennego także może mieć wpływ 

na rozwój osuwisk.  

Rozróżnia się następujące rodzaje osuwisk: 

Osuwiska aktywne wyróżniają się wyraźną i czytelną rzeźbą z charakterystycznym zespołem form: skarpy, 

nabrzmienia powierzchni terenu, zerwania darni, występowanie zagłębień bezodpływowych i małych 

zbiorników wodnych, wysięków, źródeł czy podmokłości czy przejawów wód gruntowych. Są to obszary nie 

nadające się pod żadną formę inwestycji budowlanych czy inżynieryjnych, gdyż zachodzące w nich procesy 

grawitacyjnego przemieszczania koluwiów (o różnym stopniu natężenia), występujące od szeregu lat, powodują 

i będą powodować stałe zniszczenia, a przez to straty materialne. Ponadto stabilizacja w całości dużego 

czynnego osuwiska może być bardzo kosztowna, a stabilizacja tylko jego części może nie dać oczekiwanych 

efektów.  

Osuwiska okresowo aktywne obejmują obiekty, w których nie stwierdzono śladów współczesnych lub 

niedawnych (w czasie do 5 lat) zsunięć i przemieszczeń grawitacyjnych mas ziemnych (koluwiów), jednak 

przemieszczenia takie miały miejsce w okresie ostatnich 50 lat. W takich obszarach prawdopodobne jest 

uaktywnienie się całego osuwiska lub jego części. Tego typu osuwiska również należą do terenów 

niebezpiecznych. Na ich terenie nie powinny być lokalizowane nowe inwestycje inżynieryjno - budowlane w 

planach zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie badania geologiczne i geologiczno - inżynierskie 

całego obszaru osuwiska mogłoby zweryfikować dane pochodzące z obserwacji terenowych i wskazać 

ewentualne tereny dla budownictwa lekkiego (z wyłączeniem budownictwa wielokondygnacyjnego, ciężkiego, 

wielkokubaturowego).  

Osuwiska nieaktywne obejmują tereny objęte ruchami osuwiskowymi, na których w czasie co najmniej 

ostatnich 50 latach nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń. Nie oznacza to jednak, że tereny te nie 

podlegają procesom osuwiskowym. Sugeruje się, aby w tych obszarach znacznie ograniczać budownictwo 

(zwłaszcza wielkokubaturowe, ciężkie), a każdy planowany obiekt posiadał wykonaną wcześniej dokumentację 

geologiczno-inżynierską określającą warunki podłoża w kontekście ewentualnego ruchu koluwiów.  
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Budowa geologiczna 

Obszar całej gminy Świerklany, w całości położony jest w południowo-zachodniej części jednostki 

strukturalnej – zapadliska górnośląskiego, wypełnionego osadami karbonu, trzeciorzędu i czwartorzędu.  

Utwory karbonu na terenie gminy Świerklany reprezentowane są przez serię paraliczną (SP), górnośląską serię 

piaskowcową (GSP) i serię mułowcową (SM). Seria paraliczna zaliczana  do namuru A, o maksymalnej, 

miąższości ponad 3000 m, to pakiet utworów klastycznych, różnoziarnistych od iłowców do zlepieńców, 

pochodzenia lądowego z wkładkami iłowców morskich zawierających skamieniałe fragmenty fauny mięczaków. 

W obrębie tych utworów występują liczne pokłady węgla kamiennego o średnich grubościach 1,0 - 1,5 m. 

Górnośląska seria piaskowcowa (GSP) jest zaliczana do namuru B - C i osiąga maksymalną grubość około 600 m 

w niecce chwałowickiej. Seria zbudowana głównie z piaskowców różnoziarnistych, przeławiconych warstwami 

węgla o maksymalnej grubości 12,0 - 15,0 m. Najgrubsze pokłady należą do grupy 500 i występują w obrębie 

warstw siodłowych. Seria mułowcową (SM), to kompleks osadów mułowcowo-iłowcowych z warstwami pia-

skowców, rzadziej zlepieńców i pokładami węgla, których grubość tylko lokalnie przekracza 3,0 m. Spąg 

węglonośnej serii karbońskiej przyjmuje się na głębokości około 1000 m tj. na głębokości, do której istnieją 

techniczne możliwości eksploatacji węgla kamiennego i dokumentowane są jego zasoby. Strop utworów 

karbońskich z bilansowymi pokładami węgla występuje na wysokościach od 50 m p.p.m. do 200 - 250 m p.p.m. 

Seria utworów górnokarbońskich charakteryzuje się znacznym zaangażowaniem tektonicznym; w granicach 

gminy Świerklany utwory karbonu tworzą nieckę chwałowicką - strukturę fałdowo-nasunięciową (nasunięcia: 

orłowskie i michałkowickie) z licznymi strefami uskokowymi, o biegu NEN-SWS, stanowiąc w części granice 

obszarów górniczych czynnych kopalń węgla kamiennego: „Chwałowice”, „Jankowice”, „Marcel” i „Borynia-

Zofiówka-Jastrzębie” – Ruch „Borynia”.  

Utwory trzeciorzędu na terenie gminy Świerklany zalegają niezgodnie (luki stratygraficzne)  

na zerodowanym stropie utworów górnokarbońskich w postaci miąższego pakietu mioceńskich iłów 

piaszczystych i marglistych z wkładkami piasków i żwirów oraz łupków ilastych z przewarstwieniami gipsu, 

anhydrytu i soli kamiennej warstw: skawińskich, wielickich i grabowieckich. Strop ilastej serii utworów 

trzeciorzędu w granicach obszaru gminy Świerklany występuje na rzędnych w granicach: 220 – 260 m n.p.m.  

Utwory czwartorzędu występują bezpośrednio na stropie ilastych utworów trzeciorzędu pokrywając cały 

obszar gminy Świerklany warstwą o miąższości maksymalnie do ok. 20 m. Utwory powierzchniowe starszego 

czwartorzędu – plejstocenu, budują piaski i żwiry wodnolodowcowe (górne), genetycznie związane ze 

zlodowaceniem środkowopolskim, występujące w północnej części obszaru gminy. Młodsze natomiast osady 

plejstocenu, zajmujące środkową i południową część obszaru gminy, reprezentowane są przez pokrywy 

lessowe, powstałe w okresie zlodowacenia północnopolskiego. Najmłodsze ogniwo czwartorzędu – holocen, 

występuje w dolinach cieków powierzchniowych i nieckach bezodpływowych w postaci piasków i pyłów, 

z przewarstwieniami osadów akumulacji organicznej (namuły, torfy). 

 

Złoża kopalin 

Węgiel kamienny 

Złoże „Chwałowice” (MIDAS 361) - o powierzchni ogółem 2073 ha, z czego ok. 13% znajduje się w 

północnej części gminy Świerklany. Złoże obejmuje północne fragmenty sołectwa Świerklany Jankowice. 

Występujące tu bilansowe pokłady węgla przynależą do serii paralicznej, górnośląskiej serii piaskowcowej i serii 

mułowcowej,  charakteryzują się zmienną miąższością od 1,0 m do maksymalnie 14,0 m i korzystnymi 

parametrami jakościowymi. Eksploatacja złoża prowadzona jest od 1905 r. 

Złoże „Chwałowice 1” (MIDAS 17956) – złoże rozpoznane szczegółowo, o powierzchni ogółem 2690,94 ha, 

którego fragment zlokalizowany jest w północnej części sołectwa Świerklany Jankowice. Występujące tu 

pokłady węgla przynależą do serii paralicznej. Złoże cechują wysokie parametry jakościowe. Gęstość 

przestrzenna wynosi pomiędzy 1,38 a 1,42 m
3
. Głębokość spągu to średnio 1 000 m. W złożu występują węgle 

kamienne typów: 33, 34 i 31+32.  
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Złoże „Jankowice"  (MIDAS 360) – złoże o powierzchni  2830 ha, z czego 40% znajduje się w środkowej 

części gminy Świerklany. Złoże „Jankowice” obejmuje centralną część sołectwa. Występujące tu bilansowe 

pokłady węgla przynależą do serii paralicznej (SP), górnośląskiej serii piaskowcowej (GSP) i serii mułowcowej 

(SM). Złoże cechuję zmienna miąższość, w granicach: 1,0 – 15,0 m i wysokie parametry jakościowe. Głębokość 

spągu to średnio 1 150 m. Eksploatacja złoża w tym rejonie prowadzona jest od 1916 r. W złożu występują 

węgle kamienne typów: 33, 34, 31+32 i 35. 

Złoże „Marcel 1” (MIDAS 17950) – złoże rozpoznane szczegółowo, o łącznej powierzchni 3080 ha, którego 

fragment znajduje się w środkowo-zachodniej części sołectwa Świerklany Janowice. Występujące tu bilansowe 

pokłady węgla przynależą do serii paralicznej. Złoże cechują wysokie parametry jakościowe. Gęstość 

przestrzenna wynosi 1,39 m
3
. Głębokość spągu to średnio 1 200 m. W złożu występują węgle kamienne typów: 

33, 34 i 31+32.  

Metan – stanowi kopalinę towarzyszącą w złożach węgla kamiennego, którego znaczne ilości występują 

w pokładach węgla południowej i zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Począwszy od połowy 

lat 80. ubiegłego wieku wzrosło zainteresowanie metanem i jego wydobyciem na skalę przemysłową w ramach 

profilaktycznego odmetanowania eksploatowanego złoża węgla kamiennego. Szacunkowe zasoby przemysłowe 

metanu, jako kopaliny towarzyszącej w złożach węgla kamiennego eksploatowanych w granicy gminy 

Świerklany, wg stanu na 31.12.2013 r. wynoszą łącznie 165,97 mln. m
3
 (Bilans zasobów kopalin i wód 

podziemnych wg stanu na 31.12.2013 r. – PIG-PIB Warszawa).  

Złoże "Jankowice-Wschód" (MIDAS 17235) – złoże metanu pokładu węgli, o całkowitej powierzchni złoża 

619,5 ha, jest rozpoznane wstępnie. Złoże obejmuje południowo-wschodni fragment sołectwa Świerklany 

Janowice. Rozpoznano 3 poziomy metanonośne pokładów węgla. Zasoby bilansowe szacowane są na 

17,74 mln m
3
. 

Kruszywa naturalne (piaski i żwiry) – na terenie gminy Świerklany, w granicach sołectwa Jankowice, występuje 

fragment złoża piasków podsadzkowych czwartorzędowych "Marklowice" (PP 243) obejmuje środkową 

i południową część sołectwa Świerklany Jankowice. Złoże ma formę soczewkową. Powierzchnia 

udokumentowanego złoża to 1267 ha. Gęstość nasypowa złoża wynosi od 1,35 do 1,97 t/m
3
. Średnia miąższość 

złoża oceniana jest na 13,00 m. Aktualnie eksploatacja złoża zaniechana. 

 

Eksploatacja górnicza 

Aktualnie, na obszarze sołectwa Jankowice, eksploatację górniczą złóż węgla kamiennego prowadzą 3 

ruchy górnicze Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. KWK ROW: Ruch „Chwałowice”,  Ruch „Jankowice”, Ruch 

„Marcel”: 

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK ROW Ruch "Chwałowice" – powstała z połączenia KWK „Rymer” i KWK 

„Chwałowice”, eksploatuje złoże węgla kamiennego w granicy obszaru i terenu górniczego „Chwałowice”, na 

terenie gmin: Rybnik, Wodzisław Śląski i Świerklany (północna część gminy), na podstawie obowiązującej do 

2016 r. koncesji nr 212/93 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 08.11.1993 r. 

oraz „Chwałowice 1”, na terenie gmin: Rybnik i Świerklany, na podstawie obowiązującej do 2040 r. koncesji, 

decyzja ustanawiająca z 13.09.2016 r. Ministra Środowiska. Powierzchnia obszaru górniczego kopalni 

w granicach gminy wynosi 3030 ha. Budowle i urządzenia powierzchniowe związane z prowadzoną 

działalnością górniczą, zlokalizowane są poza obszarem gminy Świerklany, przy czym, na terenie gminy znajduje 

się, związany w przeszłości z ruchem zakładu górniczego i zlikwidowany Szyb IV wentylacyjny. Z działalnością 

górniczą zakładu górniczego związane są dwa nieczynne zwałowiska odpadów wydobywczych, każde 

o powierzchni powyżej 5 ha, zlokalizowane w Jankowicach Rybnickich (12,5 ha - w całości na obszarze gminy) 

i przy granicy administracyjnej z Rybnikiem - dzielnica Chwałowice (8 ha - z czego niewielka część w obrębie 

gminy Świerklany). W granicach obszaru i terenu górniczego został wyznaczony filar ochronny dla kościoła, 

zatwierdzony przez OUG Rybnik z dn. 22.03.1971 r. L.dz. V-14/3/70. 

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK ROW Ruch "Jankowice" – eksploatuje złoże węgla kamiennego, 

w granicy obszaru i terenu górniczego „Jankowice”, na obszarach gmin: Rybnik, Marklowice i Świerklany 
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(północna część gminy), w oparciu o wydaną do 2019 r. koncesję nr 215/93 Ministra Ochrony Środowiska, 

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.01.1994 r. Powierzchnia obszaru górniczego kopalni w granicach 

gminy wynosi 792 ha. Eksploatacja złoża w tym rejonie prowadzona jest od 1916 r. Urządzenia powierzchniowe 

kopalni „Jankowice” zlokalizowane są w większości poza obszarem gminy Świerklany, za wyjątkiem Szybu 3, 

wentylacyjnego w środkowej części gminy i dwóch nieczynnych szybów: 5 i 5a, przy granicy z gminą 

Marklowice. W tej części gminy znajdują się także nieczynne zwałowiska odpadów wydobywczych, związane w 

przeszłości z ruchem zakładu górniczego. Na terenie obszaru i terenu górniczego przy wschodniej granicy gminy 

został wyznaczony teren objęty filarem ochronnym.   

Polska Grupa Górnicza sp. z o.o. KWK ROW Ruch "Marcel" – prowadzi eksploatację górniczą w granicy obszaru 

i terenu górniczego „Radlin I”, na terenie gmin: Wodzisław Śląski i Świerklany (południowo-zachodnia część 

gminy), na podstawie o wydanej do 2019 r. koncesji nr 214/93  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29.01.1994 r. Powierzchnia obszaru górniczego kopalni w granicach gminy 

wynosi 483 ha. Eksploatacja złoża prowadzona jest od 1899 r., Urządzenia powierzchniowe KWK „Marcel” są 

zlokalizowane w większości poza obszarem gminy Świerklany. 

 

Typy gleb 

Na obszarze całej gminy Świerklany występują gleby typologicznie należące do następujących klas: 

 Gleb brunatnoziemnych, 

 Gleb bielicoziemnych, 

 Gleb zabagnionych, 

 Gleb bagiennych, 

 Gleb pobagiennych, 

 Gleb napływowych. 

Na analizowanym terenie najliczniej reprezentowane są gleby brunatne wyługowane i kwaśne. Są to 

gleby wytworzone na utworach piaszczystych, rzadziej żwirowych, gliniastych, ilastych i lessopodobnych. Bielice 

i pseudobielice występują na niewielkich izolowanych powierzchniach. 

Na terenie sołectwa nielicznie występują także czarne ziemie zdegradowane, klasyfikowane jako gleby 

pobagienne, zlokalizowane w dolinach większych cieków.  

Grunty zagospodarowane rolniczo zajmują około 63,1% całej powierzchni gminy, z czego aż 50,8% to 

grunty orne. Na terenie gminy najliczniej reprezentowane są gleby klasy IIIb - są to gleby średnio dobre, 

dominują one w Świerklanach Górnych oraz gleby klasy IVa - gleby średnie występujące na terenie Świerklan 

Dolnych. Grunty te reprezentują głównie dwa kompleksy glebowo - rolnicze: pszenny dobry oraz pszenny 

wadliwy. Poza nimi znaczną rolę odgrywają kompleksy żytnie - dobry i słaby. Na terenie Jankowic i Świerklan 

Dolnych sporadycznie występuje kompleks zbożowo - pastewny słaby. Grunty orne najniższych klas 

bonitacyjnych  IVb, V i VI przeważają na terenie Jankowic, gdzie dominują dwa kompleksy żytni dobry i słaby.  

Użytki zielone natomiast, łąki i pastwiska trwałe, zajmują około 14% gruntów rolniczych.  

Warunki klimatyczne 

Według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej opracowanej przez R. Gumińskiego (1948), obszar gminy 

Świerklany zaliczyć należy do dzielnicy Podsudeckiej. Leży on w północno - zachodniej części tej dzielnicy.   
Na warunki klimatyczne w gminy Świerklany ma wpływ bliskość Bramy Morawskiej oraz położenie 

kompleksu leśnego Beskidu Śląskiego i pobliskich lasów rybnicko - pszczyńskich. Klimat Świerklan cechuje duża 

zmienność i aktywność atmosferyczna, która jest wynikiem ścierana się wpływów kontynentalnych 

i oceanicznych. Swobodny przepływ wilgotnych i ciepłych mas powietrza z południa poprzez Bramę Morawską 

powoduje, iż Świerklany pod względem klimatycznym wyróżniają się od centralnych i północnych terenów 

województwa śląskiego. Odrębność ta zaznacza się w wyraźnym ociepleniu, przedłużeniu okresu 

wegetacyjnego oraz zwiększoną częstotliwością opadów atmosferycznych.  

Średnia roczna temperatura powietrza w gminie Świerklany wynosi 7,8°C, najwyższą miesięczna 

temperaturę notuję się w lipcu ( około 18°C), natomiast najniższą w styczniu (-2,5°C).  Lato, liczone od 

temperatury powyżej 15°C, trwa 100 dni w roku, zaś dni mroźnych w gminie przypada od 20 do 40 w roku, a dni 
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z przymrozkami od 100 do 130 w roku. Przymrozki wiosenne występują zwykle w do trzeciej dekady kwietnia, 

a w obniżeniach terenu mogą pojawiać się do drugiej połowy maja. Jesienne przymrozki natomiast 

obserwowane są od drugiej lub trzeciej dekady października. Na terenie gminy występuje średnio od 40 do 55 

dni w roku z pokrywą śnieżną. 

Średnia zachmurzenie nie zmienia się w sposób zasadniczy w skali roku, wynosi od 4,2 stopni w lipcu do 

6 stopni w listopadzie. 

Warunki anemologiczne, szczególnie istotne dla przewietrzania obszaru i stanu sanitarnego powietrza 

(przemieszczanie zanieczyszczeń), są uzależnione od kierunku napływu głównych mas powietrza oraz 

modyfikowane przez rozkład zasadniczych elementów orograficznych w analizowanym obszarze.  

Na terenie gminy przeważają wiatry z sektora południowo - zachodniego. Stanowią one około 60% 

wiatrów w ciągu roku, w tym blisko 20% to wiatry wiejące od strony bramy Morawskiej, czyli z kierunku 

południowo - zachodniego. Powoduje to, że klimat jest dość łagodny. Około 15% stanowią cisze atmosferyczne. 

Średnia prędkość wiatru w gminie jest na poziomie 2,2 m/s, najwyższe prędkości wiatrów odnotowuje się 

z kierunku południowo - zachodniego - 3,2 m/s. Najwyższe średnie prędkości wiatru notowane są w styczniu 

i w marcu, natomiast najniższe w lipcu i sierpniu. 

Przedstawiony wyżej układ wiatrów jest przyczyną różnego kształtowania stanu sanitarnego powietrza 

w regionie. Wiatry wiejące z zachodu (W), południowego – zachodu (SW) i południa (S) sprzyjają przewietrzaniu 

obszaru obniżając poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Natomiast wiatry wiejące z innych kierunków 

powodują nanoszenie tych zanieczyszczeń z innych części GOP-u i ROW-u nad analizowany obszar. 

Przy charakterystyce klimatycznej szczególnie istotne są warunki opadowe na analizowanym obszarze, 

od których zależy ilość wody pozostającej w obiegu. Roczna suma opadów na obszarze gminy zamyka się 

w granicach 800 mm. Najwyższe sumy opadów odnotowywane są w lipcu ( średnio 118 mm), natomiast 

najniższe w styczniu (średnio 35 mm). Średnia wilgotność względna  powietrza wynosi około 80% 

Dla zasobności wodnej obszaru ma jednak większe znaczenie nie bezwzględna wartość opadów, ale 

rodzaj i rozkład opadów w roku. W naszej strefie klimatycznej normą jest, iż znacznie mniejsze opady w postaci 

śniegu występują w okresie zimowym. Przy niskich temperaturach gruntu opady te są akumulowane i następnie 

w okresie roztopów stosunkowo szybko spływają powodując znacznie wyższe stany wody niż wysokie opady 

letnie. Są one również bardziej efektywne w przypadku zasilania wód gruntowych i odbudowy podziemnych 

zasobów wodnych. Warunkiem jest jednak występowanie zimą dodatnich temperatur, które będą powodowały 

odwilże i brak przemarznięcia wierzchniej warstwy gruntu. Wysoka efektywność opadów okresu zimowego 

wynika z faktu, iż niskie stosunkowo temperatury zimowe nie sprzyjają parowaniu i nie występuje wtedy 

wegetacja. 

Warunki topoklimatyczne 

Przeprowadzona analiza topoklimatyczna terenów położonych w granicach sołectwa Jankowice (oparta 

na wydzieleniach topoklimatycznych sporządzonych przez Paszyńskiego (1980) wykazała, iż w obszarze 

opracowania występują zróżnicowane typy topoklimatu terenów o różnej przydatności do zabudowy. Dla 

potrzeb niniejszego opracowania wykonano uproszczony podział topoklimatyczny wydzielając tereny o 

korzystnych i niekorzystnych warunkach do zabudowy, z podziałem na poszczególne grupy topoklimatyczne, 

które warunkowane są przez charakterystyczne dla nich czynniki środowiskowe (głębokość zalegania 

zwierciadła wód podziemnych, rzeźba terenu, pokrycie szatą roślinną, warunki przewietrzania itd.). 

Wydzielono następujące topoklimaty: 

 topoklimat form wklęsłych 

 tereny wokół zbiorników wodnych, 

 tereny dolin rzecznych porośnięte roślinnością łąkową, 

 obszary zurbanizowane położone w obniżeniach terenu, 

 zagłębienia terenowe, 

 obszary silnie zurbanizowane położone w dnach dolin i innych formach wklęsłych. 

 tereny podmokłe w dolinach rzecznych. 

 topoklimat form wypukłych 
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 tereny płaskie wyniesione powyżej dna dolin, 

 rozległe partie wierzchowinowe, 

Najkorzystniejszymi warunkami do zabudowy odznaczają się tereny form wypukłych, tj. obszary 

zlokalizowane na zboczach dolin o niewielkim nachyleniu, na wywłaszczeniach i rozległych wierzchowinach. Są 

one dobrze przewietrzane (zanieczyszczenia na tych terenach nie gromadzą się), odznaczają się małymi 

wahaniami temperatur i niewielkim uwilgotnieniem a także dobrym nasłonecznieniem. 

Niekorzystne warunki do zabudowy występują głównie w obniżeniach terenu (niecki, zapadliska, doliny 

rzeczne itd.). Warunki topoklimatyczne w ich obrębie związane są z tworzeniem się zastoisk ziemnego 

powietrza, zaleganiem wilgotnych, chłodnych mas powietrza, częstymi zamgleniami, niższą temperaturą w 

stosunku do otoczenia a w przypadku terenów antropogenicznych, gdzie naturalna rzeźba terenu została 

zmieniona – powstały obniżenia i zapadliska związane ze szkodami górniczymi – niedostatecznym 

przewietrzaniem terenu i zaleganiem zanieczyszczeń w przyziemnych warstwach powietrza powodujących 

koncentrację szkodliwych substancji w warstwie, w której funkcjonuje człowiek. 

Wody powierzchniowe  

Pod względem hydrograficznym Gmina Świerklany położona jest w strefie wododziału Wisły  

i Odry. Położenie w strefie wododziałowej powoduje, iż stanowi ona obszar źródliskowy ze stosunkowo gęsta 

siecią krótkich, górnych odcinków cieków.  

Na terenie sołectwa Jankowice znajdują się źródliska Potoku Radziejowskiego (dwa źródła)  

i Potoku Chwałowickiego (jedno źródło). Są to: 

 Źródło „Boże Ciało” w Jankowicach przy sanktuarium, 

 Źródło w Jankowicach przy ul. Liściastej, 

 Źródło w Jankowicach przy ul. Nowej, 

Głównymi ciekami odwadniającymi przedmiotowy teren są: 

 Potok Radziejowski – mający swoje źródła w zachodniej części sołectwa i prowadzący wody w 

kierunku zachodnim. Potok Radziejowski  jest lewobrzeżnym dopływem Nacyny (dział wodny III 

rzędu rzeki Odry), która z kolei jest lewym dopływem Rudy (dział wodny II rzędu rzeki Odry), 

będącej prawobrzeżnym dopływem Odry,  

 Potok Podkościele – wypływający ze zbiornika Podkościele i prowadzący wody  

w kierunku północno – zachodnim do Potoku Radziejowskiego,  

 Potok Chwałowicki – którego źródła znajdują się w południowej części sołectwa, prowadzący 

wody w granicach sołectwa Jankowice, w kierunku północnym oraz jego lewobrzeżny bezimienny 

dopływ odwadniający środkową część sołectwa, 

 Bezimienne niewielkie cieki znajdujące się w obrębie kompleksu leśnego Las Królewiok, 

miejscami okresowe lub nie posiadające ujść. 

 

Na terenie sołectwa powierzchniowe wody stojące, w postaci bezodpływowych zbiorników wodnych, 

występują głównie w postaci niewielkich zbiorników pochodzenia antropogenicznego, zlokalizowane są 

głównie w jego północnej części. Powstały one w związku z intensywną działalnością wydobywczą węgla 

kamiennego kopalń „Chwałowice” i „Jankowice”. Szkody górnicze na terenie całej gminy, w tym również na 

terenie sołectwa Jankowice, powodują powstawanie niecek, które wypełniają się płytko zalegającymi wodami 

gruntowymi oraz wodami opadowymi i ze spływów terenowych lub też zasilane są ze źródeł podziemnych. 

Wielkość tych zbiorników (powierzchnia i ilość wód) jest zmienna z uwagi na prowadzoną działalność górniczą 

systemem ścianowym na zawał lub systemem filarowym na zawał stropu. Dotychczasowa działalność górnicza 

spowodowała obniżenia dochodzące do 20 m w dolinach Potoków Chwałowickiego i Radziejowskiego. 

Przewiduje się dalsze obniżanie się terenu. Może to spowodować powstanie nowych zalewisk. 

Największym zbiornikiem wód stojących jest zbiornik - zalewisko Podkościele. Jakość wody  

w tym zalewisku charakteryzuje się wysokim stopniem czystości. 

Zbiornik Podkościelne powstał w wyniku osiadania terenu na skutek podziemnej eksploatacji węgla 

kamiennego w rejonie źródliskowym Potoku Podkościelne, który jest prawobrzeżnym dopływem Potoku 
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Radziejowskiego. Powierzchnia zbiornika wynosi około 4,1 ha. Średnia głębokość zbiornika wynosi około 0,9 m. 

Zwierciadło wody utrzymywane jest sztucznie na rzędnej 237,0 m n.p.m., poniżej rzędnej dna potoku 

Podkościelne. 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)  

Przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu dwóch JCWP o nazwie „Ruda do zbiornika Rybnik bez 

Potoków: Przegędzy i Kamienia” (kod: PLRW 60006115651) oraz JCWP o nazwie „Szotkówka bez Lesznicy” 

(kod: PLRW 6000611489). 

Granice pomiędzy poszczególnymi Jednolitymi Częściami Wód Powierzchniowych na terenie 

opracowania wyznaczane są głównie przez topograficzny dział wodny II rzędu. 

Wody podziemne 

Pod względem podziału hydrogeologicznego Polski, przyjętego w treści seryjnych Map 

hydrogeologicznych Polski, w skali 1:200 000 – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, obszar gminy 

Świerklany położony jest w granicy Regionu Przedkarpackiego (XXII), w zasięgu Podregionu Przedkarpacko-

Śląskiego (XXII7) i w części – Podregionu Rybnickiego (XXII8), w których wody podziemne występują w utworach 

stratygraficznie przynależnych do czwartorzędu, trzeciorzędu i karbonu.  

Piętro wodonośne czwartorzędu - zbudowane jest z wodnolodowcowych utworów piaszczysto-

żwirowych zlodowacenia środkowopolskiego. W granicach gminy, w profilu piętra wodonośnego czwartorzędu 

występuje od jednego do trzech poziomów wodonośnych, rozdzielonych utworami półprzepuszczalnymi i 

nieprzepuszczalnymi, o genezie lodowcowej lub zastoiskowej (iły).  Zwierciadło wody zalega na różnych 

głębokościach, które uzależnione są od budowy geologicznej, warunków litologicznych, morfologii terenu oraz 

czynników antropogenicznych i waha się od kilkudziesięciu centymetrów w dolinach potoków i w strefach 

maksymalnego osiadania do kilku metrów na wyniesieniach i do kilkunastu metrów na wysoczyznach; w 

przeważającej części gminy, zwierciadło wody, pierwszego od powierzchni poziomu wodonośnego 

czwartorzędu zalega na głębokości od 2 - 5 m p.p.t. Z uwagi na przewarstwienia utworów spoistych, o niskich 

parametrach przepuszczalności, poszczególne poziomy cechują zmienne warunki zasilania. Pierwszy, 

przypowierzchniowy poziom wodonośny posiada na ogół charakter swobodny, natomiast poziomy niżej leżące, 

występują w niewielkim reżimie naporowym. Spływ wód podziemnych następuje zgodnie kierunkiem spływu 

wód powierzchniowych, czyli zgodnie z nachyleniem powierzchni terenu. Potencjalna wydajność wodonośca 

wyrażająca się wydajnością pojedynczego ujęcia studziennego, wynosi od kilku do kilkunastu m
3
/h, przy 

znacznych, na ogół depresjach. W większości przypadków, wody poziomów piętra wodonośnego czwartorzędu, 

ujmowane są płytkimi studniami gospodarskimi. Jedynym większym ujęciem analizowanej struktury 

wodonośnej, jest, znajdujące się poza granicami Świerklan, ujęcie w Rybniku (Boguszowicach), związane z KW 

S.A. Oddział KWK „Jankowice”, którego udokumentowana wydajność 14,5 m
3
/h, przy depresji 5,4 m. 

Zgodnie z ustaleniami Mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) Narodowego Archiwum 

Geologicznego Państwowego Instytutu Geologicznego-Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie,, wg 

stanu z marca 2012 r. północno-wschodnia część obszaru gminy Świerklany znajduje się w granicy głównego 

zbiornika wód podziemnych GZWP nr 345 „Zbiornik Rybnik” – zbiornika odkrytego, o typie porowym, 

wykształconego w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędu doliny rzecznej.  

Pod względem regionalnego podziału wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, zachodnia 

oraz częściowo północno-wschodnia i południowa część gminy znajduje się w zasięgu wydzielonego, 

użytkowego poziomu wód podziemnych UPWP QI „Rejon Górnej Odry” w utworach czwartorzędu. 

Piętro wodonośne trzeciorzędu - jest związane z piaszczystymi utworami, występującymi pomiędzy 

nieprzepuszczalnymi utworami serii ilastej, w formie zróżnicowanie rozprzestrzenionych soczewek, o zmiennej 

miąższości: od kilku centymetrów do kilkudziesięciu metrów. Rozprzestrzenienie tego piętra wodonośnego jest 

lateralnie bardzo ograniczone, a struktura wodonośna i nie posiada znaczenia użytkowego, głównie z uwagi na 

niską zasobność. Utwory trzeciorzędowe, zbudowane głównie z serii ilastych, są w sensie hydrogeologicznym, 

nieprzepuszczalne i izolujące niżejległy kompleks utworów karbońskich przed infiltracją wód poziomu 

wodonośnego czwartorzędu. 
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Piętro wodonośne karbonu – związane są z występowaniem przepuszczalnych utworów w warstwach: 

serii mułowcowej (SM), górnośląskiej serii piaskowcowej (GSP) oraz serii paralicznej (SP). Wodonoścem są 

szczelinowo-porowe, przepuszczalne piaskowce i zlepieńce, o miąższości od kilku do kilkunastu metrów, 

zalegające na zróżnicowanych głębokościach w profilu litologicznym karbonu górnego. W podziale regionalnym 

wód podziemnych, północna część gminy znajduje się w zasięgu wydzielonego użytkowego poziomu wód 

podziemnych UPWP CIV „Rydułtowy”, o typie szczelinowo-porowym, zalegającym na głębokości: 250 – 400 m 

p.p.t.. Poziom ten drenowany jest przez wyrobiska górnicze złóż węgla kamiennego, struktura wodonośna 

karbonu, w tym ww. poziom użytkowy, nie są w granicach gminy gospodarczo wykorzystywane.  

Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)  

Obszar sołectwa Jankowice leży w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 140  

(PLGW 6210140).  

Podstawowymi kierunkami środowiskowymi w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych jest  

utrzymanie lub poprawa ich jakości w celu zachowania dobrego stanu ilościowego i chemicznego. Zgodnie 

z planem gospodarowania wodami na terenie dorzecza Wisły i Odry, dla w/w jednolitych części wód 

podziemnych ustalono derogacje związane z eksploatacja złoża  "Bzie - Dębina 2 - Zachód" (PLGW 6210140).  

Do źródeł zagrożeń dla jednolitych części wód podziemnych na przedmiotowym terenie należą 

potencjalne zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego oraz przemysłowego, a także  

z sektora rolniczego. Zagrożenia te mogą potencjalnie wynikać z niewłaściwego stosowania oraz 

przechowywania nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, a także nadmiernego ich stosowania. Kolejne 

potencjalne zagrożenie stanowią stosowane w rolnictwie i leśnictwie środki chemicznej ochrony roślin.  

Do zanieczyszczeń wód podziemnych może przyczyniać się również bezprawne składowanie odpadów 

komunalnych na niezabezpieczonych powierzchniach biologicznie czynnych, w tym na obrzeżach lasów, 

w przydrożnych rowach itp. 

Warunki florystyczno-faunistyczne  

Zgodnie z podziałem Polski na regiony geobotaniczne według Matuszkiewicza (2008), Gmina Świerklany 

położona jest na obszarze dwóch regionów geobotanicznych, należących do Działu Wyżyn Południowopolskich 

(C), Krainy Górnośląskiej (C.3), Okręgu Rybnicko – Kędzierzyńskiego (C.3.2). Północno – wschodnia część gminy 

znajduje się w zasięgu podokręgu Rybnickiego (C.3.2.c), część południowo – zachodnia leży na obszarze 

podokręgu Wodzisławskiego (C.3.2.d).   

Do potencjalnej roślinności naturalnej (Matuszkiewicz, 2008) na terenie Gminy Świerklany należą 

zbiorowiska, takie jak: 

- Fraxino – Alnetum – niżowy łęg jesionowo – olszowy; 

- Tilio – Carpinetum – grąd subkontynentalny; 

- Calamagrostio – Quercetum – acydofilny środkowoeuropejski las dębowy; 

- Melico – Fagetum (Galio odorati - Fagenion) – żyzna buczyna niżowa. 

Na przestrzeni lat pod wpływem antropopresji, pierwotne siedliska roślinne ulegały przekształceniom.  

W konsekwencji doszło do zmian w fizjonomii i strukturze gatunkowej poszczególnych fitocenoz. Głównym 

kierunkiem przemian flor następujących pod wpływem działalności człowieka na terenie Jankowic było wycięcie 

lasów i przystosowanie terenu pod pola uprawne oraz łąki. 

Wśród zbiorowisk roślinnych występujących w granicy sołectwa można wyróżnić m.in.: pola uprawne 

 i pastwiska wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, łąki, kompleksy leśne zlokalizowane  

w południowej części terenu oraz zbiorowiska związane ze środowiskiem wodnym, tj. asocjacje roślinne 

związane z ciekami i zbiornikami wodnymi. Ponadto w granicach opracowania występują zbiorowiska typowo 

antropogeniczne, do których należy zaliczyć tereny zieleni urządzonej oraz obszary ruderalne takie jak nieużytki 

porośnięte roślinnością spontaniczną, tereny zadrzewień oraz rekultywowane zwałowiska odpadów 

pogórniczych. 

Pomimo licznych przekształceń, teren ten charakteryzuje się stosunkowo znaczna bioróżnorodnością.  

Do wyróżniających się na tle całego sołectwa zbiorowisk należą: Las Jankowice, Las Podlesie 

(z naturalnym źródełkiem zwanym Studzienką), Las Królewiok (najatrakcyjniejszy krajobrazowo, z dużą grupą 
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wiekowych okazów buków). Wymienione obszary leśne są pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńsko – 

Raciborskiej, jednak obecnie widoczne są w nich wpływy presji antropogenicznej.  

Las Królewiok jest największym lasem na terenie Gminy Świerklany położonym w jej centralnej części, 

obejmując południowy fragment sołectwa Jankowice. Las Królewiok wraz z Lasem Jankowice i Lasem Podlesie 

stanowią jeden kompleks leśny, będący pozostałością dawnej Puszczy Pszczyńsko – Raciborskiej. Z uwagi na 

fakt, iż na terenie lasu panują zróżnicowane warunki siedliskowe, będące bezpośrednio związane 

z urozmaiconą rzeźba terenu, las ten ma charakter mozaikowy. Niemniej jednak można uznać, że nawiązuje on 

składem florystycznym a także fizjonomią do zespołu kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae - Fagetum).  

W skład różnowiekowego drzewostanu na terenie lasu wchodzi buk (Fagus sylvatica), tworzący lokalnie 

płaty starodrzewu, gdzie poszczególne osobniki mogą osiągać wiek około 100 lat, a także dąb (Quercus robur), 

brzoza (Betula pendula), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), modrzew europejski (Larix decidua) oraz grab 

pospolity (Carpinus betulus) i topola osika (Populus tremula). Podszyt na terenie lasu różni się przede wszystkim 

stopniem pokrycia oraz zróżnicowaniem gatunkowym. W miejscach, gdzie jest on słabo wykształcony a w 

drzewostanie dominuje buk, płaty zbiorowiska najsilniej nawiązują swoją fizjonomią do fitocenoz kwaśniej 

buczyny niżowej. Podszyt zbudowany jest głównie z podrostu drzew dominujących w drzewostanie a także z 

gatunków krzewiastych, takich jak kruszyna pospolita (Frangula alnus) i dziki bez czarny (Sambucus nigra). Runo 

jest zróżnicowane i wykazuje różny skład gatunkowy w poszczególnych płatach. Runo o charakterze trawiasto – 

turzycowym buduje turzyca drżączkowata (Carex brizoides) z domieszką śmiałka pogiętego (Deschampsia 

flexuosa), śmiałka darniowego (Deschampsia caespitosa) i trzcinnika leśnego (Calamagrostis arundinacea). 

Runo zdominowane przez paprocie budują gatunki: orlica pospolita (Pteridium aquilinum), narecznica oścista 

(Dryopteris carthusiana) i narecznica samcza (D. filix - mas). Lokalnie runo zdominowane jest przez jeżynę 

(Rubus sp.), co wskazuje na degradację siedliska.   

Podobnie jak dla Lasu Królewiok, zbiorowiskiem wyjściowym dla Lasu Jankowice było zbiorowisko 

kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae - Fagetum). Gatunkami dominującymi w drzewostanie są: buk (Fagus 

sylvatica), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), lokalnie pojawia się lipa 

drobnolistna (Tilia cordata). W warstwie podszytu występują gatunki krzewiaste oraz podrost drzew. Runo ma 

charakter ubogi.  

W strefie ekotonowej wykształcają się zbiorowiska okrajkowe z udziałem antropofitów, w tym także 

roślin inwazyjnych, takich jak nawłoć późna (Solidago gigantea). 

Las Podlesie położony jest w północno – zachodniej części gminy przy południowo – zachodniej granicy 

sołectwa Jankowice. Najsilniej nawiązuje charakterem do zespołu kwaśnej buczyny niżowej (Luzulo pilosae - 

Fagetum). Gatunkiem dominującym w drzewostanie jest buk (Fagus sylvatica), występują także niewielkie 

domieszki dębu (Quercus robur), świerka (Picea abies) oraz sosny (Pinus sylvestris). Zbiorowisko 

charakteryzowało się także słabo wykształconą warstwą podszytu, lokalnie las pozbawiony był podszytu, 

sporadycznie pojawiała się jedynie kruszyna pospolita (Frangula alnus) i podrost buka. Warstwa runa 

wyróżniała się niewielkim pokryciem, które było także uzależnione od stopnia wilgotności podłoża. W 

przeważającej części dno lasu było pokryte ściółką. Gatunkami występującymi w runie były rośliny buczyn, z 

domieszką gatunków grądowych, m. in: kosmatka gajowa (Luzula luzuloides), szczyr trwały (Mercurialis 

perennis), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), konwalijka dwulistna 

(Maianthemum bifolium) oraz narecznica samcza (D. filix - mas). Lokalnie pojawiają się także płaty niecierpka 

drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) oraz turzycy drżączkowatej (Carex brizoides).  

Ze względu na mozaikowy charakter całego kompleksu leśnego, lokalnie na terenie Lasu Podlesie 

pojawiają się płaty z dominującą w drzewostanie olszą czarną (Alnus glutinosa), porastające siedliska o wyższej 

wilgotności podłoża, zbiorowiska z udziałem gatunków grądowych, a także fitocenozy o charakterze lasu 

mieszanego z udziałem gatunków borowych, w tym z dominującym dębem szypułkowym (Quercus robur). 

Wśród struktur przyrodniczych pełniących ważną rolę w funkcjonowaniu lokalnego ekosystemu, należy  

wyróżnić także zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Występują one na terenach otwartych, gdzie 

zdecydowanie urozmaicają krajobraz, na przydrożach oraz obrzeżach lasów. Najczęściej mają charakter płatów 

porastających miejsca o niekorzystnym ukształtowaniu terenu dla gospodarki rolnej. Stanowią one lokalne 

korytarze ekologiczne a także miejsca do gniazdowania ptaków związanych z obszarami otwartymi 
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Zbiorowiska łąkowe i pastwiska wykształciły się w miejscach wylesionych i utrzymywane są na skutek 

działalności człowieka, tj. wykaszania lub wypasania. Zaprzestanie użytkowania łąk prowadzi do wkraczania 

gatunków drzewiastych do fitocenoz łąkowych na skutek spontanicznej sukcesji naturalnej i co za tym idzie, do 

tworzenia wtórnych zbiorowisk leśnych. Aktualny charakter i stan zbiorowisk łąkowych uzależniony jest od ich 

lokalizacji, warunków gruntowo – wodnych oraz od sposobu i intensywności ich użytkowania. Intensyfikacja 

użytkowania łąk lub długotrwałe zaprzestanie ich wykorzystywania, ale także wahania poziomu wód 

gruntowych prowadzą do spadku bioróżnorodności tych siedlisk. 

Z uwagi na lokalne warunku gruntowo – wodne, na terenie całej Gminy Świerklany wyróżniono kilka 

typów zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych. Przeważającą część użytków zielonych stanowią półnaturalne 

i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe z klasy Molinio – Arrhenatheretea. Przeważającą część 

zbiorowisk łąkowych stanowiły łąki świeże oraz wilgotne. 

Cenne z punktu widzenia przyrodniczego płaty wilgotnych łąk wyczyńcowych porastały siedliska świeże 

oraz wilgotne, np. w dolinach cieków. Zbiorowiska te wyróżniały się dużą bioróżnorodnością, dominującymi 

gatunkami były trawy: wyczyniec łąkowy (Alopecurus pratensis), kłosówka włnista (Holcus lanatus), kupkówka 

pospolita (Dactylis glomerata), wiechlina łąkowa (Poa pracensis), tomka wonna (Anthoxantum odoratum), 

wiechlina zwyczajna (Poa trivialis), tymotka łąkowa (Phleum pratense) a także jaskier ostry (Ranaunculus acris), 

koniczyna biała (Trifolium repens), pięciornik gęsi (Potentilla anserina) oraz firletka poszarpana (Silene flos-

cuculi). Zbiorowiska te występowały także w postaci zubożałej i zdegradowanej.  

W układzie przyrodniczym Jankowic istotną rolę pełnią agrocenozy oraz towarzyszące im zbiorowiska 

segetalne, z dominującymi gatunkami pospolitych w skali kraju chwastów upraw zbożowych i okopowych. Skład 

gatunkowy towarzyszących uprawom roślin synantropijnych jest ściśle powiązany z charakterem prowadzonej 

uprawy.  

W dolinach cieków można spotkać fitocenozy roślinności wodnej i szuwarowej.  

Zieleń urządzoną stanowią przede wszystkim pozostałości po zbytkowej zieleni parkowej oraz 

przydrożne zadrzewione aleje. Uzupełnione są one o tereny zielone w obszarach zurbanizowanych (urządzone 

ogródki przydomowe) oraz rozproszone przydrożne zadrzewienia. Przykładem zieleni urządzonej wartym uwagi 

są drzewa na terenie „Parku Teofila” w Jankowicach, przy ul. Bema zajmującego powierzchnię ok. 18 arów. Jest 

to park ze starym, cennym drzewostanem, zlokalizowany w centrum wsi, na terenie objętym szkodami 

górniczymi. Oprócz walorów dendrologicznych jest też cennym dziedzictwem historycznym i kulturowym wsi, 

gdyż zadrzewienie jest pozostałością po parku w otoczeniu byłego dworu rodziny Wolff. 

Na terenie sołectwa Jankowice znajdują się trzy pomniki przyrody ożywionej:  

1. „Dąb Michał” –wiek około 200 lat, o okazałej, symetrycznie rozwiniętej koronie, wysokości 19 m 

i obwodzie na wysokości 1,3 m równym 432 cm, rosnący przy ul. Akacjowej w Jankowicach. 

2. „Dąb Jan” – wiek około 160 lat, o okazałej symetrycznej koronie, wysokości 21 m i obwodzie na 

wysokości 1,3 m równym 405 cm, rosnący przy ul. Świerklańskiej w Jankowicach. 

3. Grupa wielogatunkowa 23 drzew (Sosna wejmutka (Pinus strobus) – 1 szt., Lipa drobnolistna (Tilia 

cordata) – 3 szt., Dąb szypułkowy (Quercus robur) – 7 szt., Buk pospolity (Fagus sylvatica) – 6 szt., 

Grab pospolity (Carpinus betulus) – 3 szt., Klon zwyczajny (Acer paltanoides) – 2 szt. I Kasztanowiec 

biały (Aesculus hippocastanum) – 1 szt.)  

Zróżnicowanie siedlisk ekologicznych na terenie Świerklan przyczynia się do występowania zróżnicowanej 

reprezentacji fauny, w tym bezkręgowców, ryb, płazów, gadów, ptaków i ssaków.  

Przedstawicielami ssaków związanymi z siedliskami leśnymi i łąkowymi są między innymi: zając (Lepus 

europaeus), sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes). W okolicach zalewiska 

znajdującego się na obrzeżach lasu Podlesie, odnotowano ślady żerowania piżmaka (Ondatra zibethicus). 

Ponadto obszar gminy zamieszkują drobne ssaki związane z parkami miejskimi takie jak wiewiórka (Sciurus 

vulgaris) czy też jeż (Erinaceus europaeus).  

Na terenach otwartych oraz w lasach gminy, a także pośród zieleni parkowej miejsce do gniazdowania i 

lęgu znajdują liczne ptaki a wśród nich: wróbel domowy (Passer domesticus), sikora bogatka (Parus major) 

i modraszka (Cyanistes caeruleus) sroka (Pica pica), sójka (Garrulus glandarius), wrona siwa (Corvus cornix), 

gawron (Corvus frugilegus), rudzik (Erithacus rubecula), pliszka siwa (Motacilla alba), szpak (Sturnus vulgaris), 
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kos (Turdus merula), świergotek polny i łąkowy (Anthus campestris, A. pratensis), skowronek polny (Alauda 

arvensis), kukułka (Cuculus canorus) oraz na terenach rolnych – bażant (Phasianus colchicus). 

Do przedstawicieli związanych z siedliskami wodnymi na obszarze gminy należą między innymi kaczka 

krzyżówka (Anas platyrhynchos), łyska (Fulica atra), kaczka czernica (Aythya fuligula), trzciniak (Acrocephalus 

arundinaceus) oraz mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) i rybitwa (Sterna sp.) 

Walory krajobrazowe 

Krajobraz Jankowic cechuje duże urozmaicenie. Wiele małych dolinek przecina gliniasty grunt 

trzeciorzędowy, w którym wody polodowcowe wyżłobiły bardzo liczne, głębokie i długie jary. Elementy, które 

wpływają na urozmaicenie i malowniczość krajobrazu to zadrzewienia śródpolne, wokół stawów, a także wśród 

osiedli i na terenach przemysłowych.  

Na granicy Jankowic i Świerklan znajduje się duży kompleks leśny z drzewostanem stanowiącym niegdyś 

fragment Puszczy Pszczyńsko-Raciborskiej. Pozostałością po przepięknych i zasobnych drzewostanach 

pierwotnych są również pojedyncze, wiekowe drzewa, pieczołowicie chronione jako pomniki przyrody.  

Wśród terenów atrakcyjnych dla potrzeb turystyki i rekreacji na terenie sołectwa wskazać można 

kompleksy leśne, które zlokalizowane są głównie przy południowej granicy sołectwa. Wykorzystywane są one 

prze okoliczną ludność do turystyki pieszej oraz form krótkopobytowych. Pod względem walorów 

krajobrazowych najbardziej atrakcyjny jest Las Królewiok z dużą grupą wiekowych okazów buków oraz Las 

Polesie.  

W północnej części Jankowic znajduje się wiele bezodpływowych zbiorników wodnych, które powstały  

 w wyniku osiadania gruntu i wypływu wód gruntowych na powierzchnię. Występowanie tych zbiorników jest 

efektem działalności górniczej kopalni „Chwałowice” i „Jankowice”. Największym zbiornikiem wodnym jest 

zalewisko Podkościele. Jakość wód w zbiorniku jest stosunkowo wysoka, a sam zbiornik i teren wokół niego 

odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi. Aktualnie zbiornik pełni funkcję rekreacyjną. 

Krajobraz kulturowy obejmujący obszary zabudowane występuje przede wszystkim w środkowej  

i północnej części sołectwa, gdzie przeważają mieszkalne budynki jednorodzinne usytuowane w ogrodach. 

Znaczna ilość zieleni towarzysząca budynkom łagodzi kontrastowy widok obiektów kubaturowych i podnosi 

estetykę lokalnego krajobrazu kulturowego, a ponadto powoduje, iż krajobraz obszarów zabudowanych jest 

w znacznym stopniu zharmonizowany z sąsiadującymi terenami otwartymi. 

5.2 Istniejące zagrożenia środowiska, a jego odporność na degradację oraz zdolność do samoregeneracji 

Z problemem odporności środowiska wiąże się ocena jego zdolności do regeneracji. Regeneracja 

następuje wyłącznie pod wpływem procesów naturalnych, gdyż celowe działania człowieka mogą znacznie 

przyspieszyć regenerację środowiska, zaburzając jednak naturalny cykl odnowienia przyrody. Można stwierdzić, 

że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są także jego możliwości regeneracyjne. Zdolność do 

regeneracji najczęściej jest wyrażana długością czasu, jaki upływa między momentem ustania działania 

czynników odkształcających środowisko a powrotem środowiska do stanu, który występował przed 

rozpoczęciem działania tych czynników. Uzupełniającym miernikiem jest różnica stanów środowiska w punkcie 

„początkowym” (przed oddziaływaniem) i końcowym („po regeneracji”) ponieważ środowisko rzadko wraca do 

stanu  

w pełni zgodnego z wyjściowym. Tempo regeneracji ekosystemów zależy od wielu czynników. Wpływa na nie 

między innymi charakter naturalnych siedlisk, które tu niegdyś występowały oraz od stopnia przekształcenia 

pierwotnego środowiska.  

Można stwierdzić, że im wyższa jest odporność środowiska, tym większe są także jego możliwości 

regeneracyjne. 

Środowisko terenu objętego opracowaniem w związku z wieloletnią działalnością człowieka uległo 

nieodwracalnym przekształceniom.  
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Obecnie do głównych antropogenicznych oddziaływań i zagrożeń środowiska przedmiotowego obszaru 

należą: 

- przekształcenia powierzchni ziemi i gleby oraz regulacja koryt cieków powierzchniowych, 

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, 

- zanieczyszczenie powietrza, 

- emisja hałasu, 

- promieniowanie niejonizujące, 

- przekształcenia biocenoz. 

Przekształcenia powierzchni ziemi i gleb oraz regulacja koryt cieków powierzchniowych  

Przedstawiony do oceny plan obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych sołectwa 

Jankowice. Ukształtowanie ternu objętego opracowaniem wynika przede wszystkim z jego budowy 

geologicznej, tj. obecności na powierzchni utworów lessowych i lessopodobnych, podatnych na erozję. Wpływ 

na rzeźbę terenu ma obecność dolin cieków wodnych (Potok Chwałowicki, Potok Radziejowski, Potok 

Podkościele i ich pomniejsze dopływy oraz mniejsze dopływy rzeki Szotkówki), ale także położenie całej gminy 

Świerklany w strefie wododziału Wisły i Odry.  

Na skutek wieloletniej działalności człowieka wiele komponentów środowiska w granicach terenu 

objętego opracowaniem podlegało przekształceniom i stale pozostaje pod wpływem oddziaływań 

antropogenicznych.  

Jednym z najbardziej widocznych przejawów przekształcenia środowiska naturalnego są zmiany 

w ukształtowaniu powierzchni ziemi i stosunkach, a także deformacje ciągłe oraz nieciągłe powierzchni, lokalne 

zalewiska i podtopienia oraz powstawanie nadpoziomowych wyniesień ze skały płonnej (związane z długoletnią 

eksploatacją węgla kamiennego w podłożu obszaru objętego opracowaniem) prowadzące w konsekwencji 

również do przeobrażenia szaty roślinnej obszaru. 

Oddziaływania związane z działalnością górniczą powodują, iż regeneracja środowiska (powrót do stanu 

przed oddziaływaniem) jest praktycznie niemożliwy. Ograniczenie pogłębiania się zmian wywołanych 

eksploatacją jest możliwy w momencie jej zaprzestania i odpowiedniego zabezpieczenia wyrobisk. Odporność 

na degradację w omawianym przypadku określana jest ilością zabezpieczeń pozwalających na funkcjonowanie 

środowiska przy postępującej deformacji powierzchni. Wpływy eksploatacji górniczej na powierzchnię 

zaznaczają się i będą zaznaczać w obrębie całego omawianego terenu.  

Intensywna eksploatacja złóż węgla kamiennego na terenie, prowadzona systemem z zawałem stropu, 

powoduje znaczące przeobrażenia i degradację powierzchni ziemi. W wyniku działalności górniczej ograniczeniu 

lub wyłączeniu z gospodarczego użytkowania podlegać będą tereny IV i V kategorii szkód górniczych. 

W strefie wpływów głównych od dokonanej i projektowanej eksploatacji górniczej, powstały i dalej będą 

pogłębiać się niekorzystne zmiany powierzchni terenu w postaci deformacji ciągłych (niecki osiadań) oraz 

zmiany w elementach hydrograficznych terenu, mające istotny wpływ na stan zagospodarowania terenu, w 

szczególności w odniesieniu do obiektów budowlanych (kubaturowych, urządzeń infrastruktury technicznej) 

oraz upraw rolnych.  

W granicach planu występują obszary dawnej płytkiej eksploatacji górniczej i inne tereny zagrożone 

możliwością wystąpienia deformacji nieciągłych. 

Na terenie objętym opracowaniem trwałe i praktycznie nieodwracalne przekształcenia powierzchni 

ziemi miały miejsce przede wszystkim na obszarach zabudowanych, a także w rejonie ciągów komunikacyjnych, 

gdzie powierzchnie biologicznie czynne były niwelowane i zajmowane na rzecz zabudowań oraz powierzchni 

utwardzonych i szczelnych.  

Z urbanizacją nierozerwalnie wiąże się rozwój komunikacji. Istnienie szlaków komunikacyjnych na 

terenie całej gminy Świerklany, jak również sołectwa Jankowice, ma długie tradycje (historyczne szlaki 

handlowe). Sieć komunikacyjna jest stosunkowo dobrze rozwinięta. Przez teren objęty opracowaniem 

przebiega droga o randze wojewódzkiej nr 929 i drogi lokalne łączące sołectwo Jankowice z sąsiadującymi 

obszarami. Sieć kolejowa obejmuje jedną linię przemysłowa łączącą obiekty kopalni „Jankowice” z innymi 

zakładami górniczymi. Wpływ sieci komunikacyjnej przejawia się głównie poprzez zwiększone oddziaływanie 
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akustyczne i pogorszenie się jakości powietrza atmosferycznego na terenach przyległych do ciągów drogowych i 

kolejowych. 

Przekształcenia dotyczą również koryt cieków, które podlegały regulacji. Regulacja cieków wodnych jest 

niekorzystnym zjawiskiem z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ przyczynia się do dewastacji siedlisk 

i roślinności nabrzeżnej, co w konsekwencji ogranicza ich zdolność do samooczyszczania.  

Problemem dla środowiska przyrodniczego sołectwa, a w szczególności dla gleb, są zanieczyszczenia 

odpadami, pojawiające się w postaci tzw. „dzikich wysypisk” odpadów. Porzucane bezprawnie odpady 

zaobserwowano na obrzeżach kompleksów leśnych, np. na terenach nie zainwestowanych w okolicach Lasu 

Królewiok, a także w przydrożnych rowach i na nieużytkach, np. w okolicach ul. Nowej. „Dzikie wysypiska” 

odpadów stwarzają ryzyko skażenia środowiska odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia 

odpadów komunalnych. 

W granicach sołectwa występują także  tereny osuwisk ujęte w Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu 

Rybnickiego oraz tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych ujęte w Rejestrze terenów zagrożonych 

ruchami masowymi. 

 

Tereny zagrożone ruchami masowymi 

Tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych znajdują się w obrębie wysoczyzny lessowej bądź na 

zboczach zbudowanych z piasków i żwirów wodnolodowcowych górnych z okresu zlodowacenia Odry i/lub glin 

zwałowych zlodowacenia Odry, niekiedy Sanu. Nieliczne znajdują się na obszarach występowania osadów 

środkowego miocenu lub czwartorzędowych utworów deluwialnych. 

Wyznaczone tereny zagrożone posiadają zróżnicowaną powierzchnię i wieloraką ocenę ich predyspozycji 

do rozwoju ruchów masowych. Głównymi kryteriami zakwalifikowania obszarów do terenów zagrożonych są: 

nachylenia stoków (silnie nachylone, odcinkami strome) i ich wysokość względna (nawet do 40 m), obecność 

wysięków i podmokłości, erozyjne podcięcia na granicy z doliną rzeczną, występowanie skał podatnych 

(luźnych, małozwięzłych, ilastych) na rozwój i uruchomienie ruchów masowych, osadów deluwialnych w 

dolnych częściach stoków. Na rozwój procesów osuwiskowych wpływ mogą mieć intensywne opady 

atmosferyczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych oraz erozja dolnych partii stoków/zboczy. Na terenie 

sołectwa Jankowice zarejestrowano 39 terenów zagrożonych ruchami masowymi. W obrębie części z nich 

występują przejawy ruchów masowych (osuwiska).  

 

Tereny osuwisk 

Na obszarze powiatu rybnickiego dominują osuwiska małe o płytko wykształconej powierzchni 

odkłucia. Są to osuwiska asekwentne rozwinięte w utworach luźnych lub  mało spoistych wrażliwych na procesy 

erozyjne. Powstały one głównie w lessach z okresu zlodowacenia Wisły lub piaskach i żwirach 

wodnolodowcowych górnych z okresu zlodowacenia Odry. W Jankowicach zlokalizowanych jest 15 osuwisk 

(drugie miejsce pod względem liczebności w gminie Świerklany). W zachodniej części miejscowości 

zarejestrowano 13 osuwisk. Dziesięć z nich jest aktywnych, a 3 są okresowo aktywne. Prawie wszystkie 

osuwiska w tym rejonie znajdują się poza terenami objętymi zabudową i infrastrukturą. Tylko niewielkie, 

aktywne osuwisko nr 14/Ś powstało w skarpie przy ulicy ks. Walentego. W Jankowicach Rybnickich znajdują się 

największe osuwiska w powiecie rybnickim. Są to aktywne osuwiska nr 2/Ś, 3/Ś i 4/Ś  

o powierzchniach odpowiednio 3,69,  1,18 i 4,16 ha. Osuwiska te zarejestrowano w Lesie Tomaszek. 

Wykształciły się one na stokach schodzących w kierunku obniżenia (niecki osiadań), które wypełnione jest 

nasypem antropogenicznym w formie hałdy odpadów po eksploatacji węgla kamiennego. Osuwiska 2/Ś i 4/Ś 

posiadają najbardziej urozmaiconą morfologię koluwium podkreśloną kilkoma skarpami wtórnymi. 

 

Zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych 

Obszar sołectwa Jankowice  znajduje się częściowo (północno – wschodnia i północna część) 

w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 345 „Zbiornik Rybnik” – zbiornika odkrytego, o typie 

porowym, wykształconego w piaszczysto-żwirowych utworach czwartorzędu wypełniających dolinę rzeczną. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą ok. 8 tys. m
3
/d, przy module zasobów 1,29 l/s*km

2
. Z 
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uwagi na wysoki stopień zagrożenia wód podziemnych na zanieczyszczenia, powierzchnia zbiornika została 

zakwalifikowana do obszaru wymagającego najwyższej ochrony (ONO), natomiast bezpośrednia strefa zasilania 

wód tego zbiornika w granicach gminy Świerklany, została objęta obszarem wymagającym wysokiej (OWO) i 

najwyższej (ONO) ochrony. 

Obszar Jankowic leży w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW 6210140. Zgodnie z 

informacjami prezentowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska stan ilościowi i chemiczny JCWPd 

nr 140 jest dobry. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na terenie dorzecza odry i Wisły, dla powyższej 

jednolitej części wód podziemnych ustalono derogacje związane z eksploatacja złoża „Bzie – Dębina 2 – 

Zachód”.  

Do źródeł zagrożeń dla jednolitych części wód podziemnych na przedmiotowym terenie należą 

potencjalne zanieczyszczenia pochodzące z sektora komunalnego oraz przemysłowego, a także z sektora 

rolniczego. Zagrożenia te mogą potencjalnie wynikać z niewłaściwego stosowania oraz przechowywania 

nawozów mineralnych, w tym nawozów azotowych, a także nadmiernego ich stosowania. Potencjalnym 

zagrożeniem dla stanu chemicznego wód podziemnych stanowią także chemiczne środki ochrony roślin, 

stosowane w rolnictwie i leśnictwie. 

Do zanieczyszczeń wód podziemnych może przyczyniać się również bezprawne składowanie odpadów 

komunalnych na niezabezpieczonych powierzchniach biologicznie czynnych, w tym na obrzeżach lasów, w 

przydrożnych rowach itp. 

Osiadania terenu powstałe na wskutek eksploatacji górniczej spowodują istotne, odcinkowe zmiany w 

reżimie przepływu wód w ciekach powierzchniowych m.in. w części wschodniej biegu potoku Radziejowskiego, 

w jego strefie źródliskowej oraz na ok. 500 m odcinku biegu potoku Chwałowickiego. Powstaną przeciwspadki 

co w  konsekwencji doprowadzi do utworzenia się zalewisk. 

Powiększeniu ulegną ponadto istniejące obecnie, a powstałe dotąd, w związku z wpływami dokonanej 

eksploatacji górniczej, niecki bezodpływowe, wypełnione wodą z zasilania powierzchniowego. W szczególności 

dotyczy to niewielkich zbiorników wód powierzchniowych w północnej części sołectwa Jankowice, w granicy TG 

„Chwałowice”.   

Zanieczyszczenie powietrza  

Warunki aerosanitarne na analizowanym terenie kształtowane są przez różne źródła emisji 

zanieczyszczeń, w tym gazowych i pyłowych. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie całej 

gminy, w tym również w obrębie sołectwa Jankowice,  jest emisja toksycznych substancji pochodzących z 

lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Są one 

źródłem tak zwanej niskiej emisji. Spala się w nich różnego rodzaju materiały odpadowe (dominuje węgiel 

kamienny i koks), a także odpady komunale, które są źródłem emisji dioksyn. Wielkość zanieczyszczeń 

emitowanych z tych źródeł do powietrza atmosferycznego jest trudna do oszacowania i cechuje się znaczna 

zmiennością sezonową, co wynika z występowania sezonu grzewczego, co wynika z występowania sezonu 

grzewczego. Zanieczyszczenie z tego rodzaju źródła zawierają znaczne ilości popiołu (20%), siarki (1-2%) oraz 

azotu (1%). 

Na stan atmosfery maja również wpływ zanieczyszczenia komunikacyjne. Oddziałują na środowisko w 

najbliższym otoczeniu drogi, a ich wpływ maleje wraz z odległością. Szczególnie niekorzystny wpływ maja one 

na uprawy polne. Z dróg kołowych o dużym natężeniu emitowane są zanieczyszczenia powstające ze spalania 

paliw samochodowych. Zanieczyszczenia komunikacyjne to głównie tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, 

węglowodory, pyły i metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego i 

powodują wzrost stężenia ozonu w troposferze.  

Na terenie sołectwa szczególne zagrożenie ze strony komunikacyjnej stanowi główna droga wojewódzka 

o nr 929. Jest to droga o złych parametrach i dużym natężeniu ruchu pojazdów. 

W Świerklanach nie ma większych zakładów przemysłowych mających niekorzystny wpływ na 

zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Dominuje tu przemysł wydobywczy, oparty na węglu kamiennym. 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w obrębie sołectwa Jankowice są składowiska odpadów pogórniczych, 

składowisko odpadów komunalnych i oczyszczalnie ścieków.  
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Emisja hałasu 

Na terenie Jankowic głównym źródłem hałasu jest komunikacja oraz zakłady przemysłowe. 

Do głównych źródeł hałasu należy hałas liniowy związany z układem komunikacji drogowej. Czynnikami 

wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są: natężenie i płynność ruchu, udział pojazdów ciężarowych 

w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu oraz 

położenie drogi, a także charakter obudowy trasy. Przez teren sołectwa przebiega droga wojewódzka nr 929 

relacji Rybnik - Świerklany Górne. Obciążenie drogi w granicach sołectwa zaliczyć można do wysokich, a jej 

parametry techniczne nie zapewniają dostatecznej przepustowości.  

Znaczące źródło hałasu komunikacyjnego na tle istniejących ciągów komunikacyjnych na terenie 

Jankowic stanowią także drogi niższej klasy prowadzące ruch lokalny w kierunku Radlina (ul. Nowa) oraz 

Chwałowic (ul. Rybnicka).  

Drugą grupę stanowi hałas kolejowy. Przez teren sołectwa przebiega przemysłowa (górnicza) linia 

kolejowa. Jest to jednotorowa linia łącząca szyb KWK „Jankowice” wraz ze stacją zwrotną zlokalizowaną w 

Michałkowicach. Linia te obsługuje kopalnie węgla kamiennego, prowadzi ona wyłącznie ruch towarowy. W 

porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowych przekraczać może dopuszczalną wartość 50dB w odległości 

około 80m od osi torów. 

Kolejnym źródłem hałasu są zakłady przemysłowe (w granicach terenu opracowania znajdują się głównie 

obszary przemysłowe, na których usytuowane są obiekty Kopalni „Jankowice” usytuowane głównie we 

wschodniej części sołectwa, bądź mniejsze obiekty przemysłowe i produkcyjne rozmieszczone w rozproszeniu 

na terenie całego sołectwa). Na hałas przemysłowy składają wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie 

zakładu, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). 

Działalność zakładów, obiektów handlowych czy placówek usługowych kształtuje klimat akustyczny terenów 

bezpośrednio z nimi sąsiadujących. 

 

Wpływ promieniowania niejonizującego 

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałuje na 

każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powodując w nim procesu jonizacji. Związane jest 

ściśle ze zmianami pola elektromagnetycznego. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz. U. Nr 192, poz. 1883) określa dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową odrębną wartość 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysokości 1kV/m.  

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń w/w 

rozporządzenie określa wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w 

wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. 

W odniesieniu do całej gminy Świerklany źródłami niejonizującego promieniowania 

elektromagnetycznego mającego negatywny wpływ są: linie przesyłowe energii elektrycznej, stacje 

elektroenergetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, stacje telefonii komórkowej, urządzenia diagnostyczne oraz 

niektóre urządzenia przemysłowe. 

Na terenie Jankowic  zlokalizowana jest jedna stacja bazowa nadawczo – odbiorcza telefonii 

komórkowej – przekaźniki T-Mobile, Orange i NetWorkS. Nadajnik znajduje się na kominie usytuowanym w 

obrębie terenu Zakładu Głównego KWK „Jankowice” przy ul. Jastrzębskiej 12.  

Przez centralną oraz północna i północno - wschodnią część sołectwa z południa biegną będące w 

eksploatacji Górnośląskiego Zakładu Energetycznego S.A. napowietrzne elektroenergetyczne linie wysokiego 

napięcia (110 kV). Ponadto na terenie gminy zlokalizowana jest stacja 110/6 kV KWK „Jankowice” z 

transformatorami o mocy 32 i 25 MVA. 

Energia elektryczna do zabudowań znajdujących się w obrębie przedmiotowego terenu rozprowadzana 

jest za pomocą sieci średniego i niskiego napięcia.  
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Przekształcenia biocenoz 

Naturalna pokrywa glebowa jak również naturalna szata roślinna w granicach przedmiotowego terenu 

na przestrzeni lat uległy znacznemu przekształceniu.  

Wprowadzanie antropogenicznych form zagospodarowania terenu sprzyja bez wątpienia 

przeobrażeniom szaty roślinnej. Wyraźnym tego przykładem jest zmniejszenie się obszarów leśnych na 

przestrzeni lat, spowodowane zajmowaniem gruntów na potrzeby rolnictwa i osadnictwa. Z tego względu na 

użytkach rolnych szata roślinna wyraźnie różni się od potencjalnej roślinności naturalnej. Zbiorowiska nieleśne 

wykształcone w granicach opracowania mają w większości charakter antropogeniczny, a swoje istnienie 

zawdzięczają rolniczej działalności człowieka. 

Lasy Królewiok, Podlesie oraz Jankowice, stanowią największe kompleksy leśne w granicy Jankowic i 

lokalnie zachowały one częściowo swój naturalny charakter. Przykładem może być tutaj fragmenty lasów z 

płatami zachowanej kwaśnej buczyny niżowej. Zbiorowiska te oprócz wyróżniających się cech florystycznych 

stanowią także schronienie dla wielu gatunków zwierząt, w tym ssaków oraz ptaków. Stanowią ponadto 

elementy łączące obszar gminy z terenami przyległymi umożliwiając migrację gatunków i w związku z tym 

funkcjonują jako korytarze ekologiczne. 

Obecnie wszystkie ww. kompleksy leśne noszą wyraźne ślady działalności człowieka, co uwidacznia się 

przede wszystkim w strukturze gatunkowej oraz wiekowej drzewostanu. Można zatem stwierdzić, że na 

przestrzeni lat uległy licznym przekształceniom antropogenicznym.  

Obszarami cennymi pod względem przyrodniczym są również liczne, rozdrobnione fragmenty lasów 

prywatnych w głęboko wciętych dolinach potoków: Chwałowickiego i Radziejowskiego.  

W pobliżu siedlisk wodnych na obszarze sołectwa lokalne zadrzewienia tworzą m.in. wierzby (Salix sp.), topole 

(Populus sp.) oraz olsze (Alnsu sp.).  

W dolinach lokalnych cieków wodnych tj. Potoku Radziejowskiego, Chwałowickiego, Podkościele oraz 

mniejszych bezimiennych cieków, wykształcały się płaty łąk świeżych oraz wilgotnych. Zbiorowiska te 

wyróżniały się znaczną bioróżnorodnością, pomimo, iż ich charakter można uznać w dużej mierze za zubożały. Z 

przyrodniczego punktu widzenia zbiorowiska te uznawane są za półnaturalne. W miejscach bardziej suchych 

przeważały łąki świeże oraz zbiorowiska pastwiskowe. Głównym zagrożeniem dla zbiorowisk w typie łąk jest 

zaprzestanie ich użytkowania. Może ono doprowadzić do stopniowego wkraczania gatunków krzewiastych i 

drzewiastych na skutek spontanicznej sukcesji. Jednakże obecnie obserwowany jest niekorzystny kierunek 

przemian flor, mianowicie, na siedliska łąkowe, na których zaprzestano wykaszania bądź wypasu wkraczają 

gatunki o szerokim spektrum tolerancji ekologicznej, w tym rośliny inwazyjne. Jest to zjawisko wysoce 

niekorzystne, prowadzące w konsekwencji do spadku bioróżnorodności, na skutek wyparcia gatunków 

rodzimych o węższym zakresie tolerancji środowiskowej. W granicach opracowania zaobserwowano zarastanie 

nieużytkowanych łąk poprzez inwazyjne nawłocie a także ekspansywne gatunki ruderalne. 

Na obszarach zabudowanych naturalna lub półnaturalna szata roślinna praktycznie nie występuje. Na 

powierzchniach biologicznie czynnych w rejonie zabudowy została ona zastąpiona przez uprawiane gatunki 

ozdobne i użytkowe, a także spontaniczną roślinność synantropijną towarzysząca osadom ludzkim. 

Przeobrażenia szaty roślinnej i siedlisk przyrodniczych pociągnęły za sobą zmiany w składzie 

gatunkowym zwierząt. Wraz z rozwojem rolnictwa i osadnictwa pojawiły się gatunki związane z terenami 

otwartymi oraz siedzibami ludzkimi. Aktualne uwarunkowania siedliskowe na terenie opracowania, ich zasięg 

oraz zajmowane powierzchnie sugerują względną stabilność gatunkową lokalnej fauny, przy czym intensyfikacja 

gospodarki rolnej lub jej zaprzestanie, a także niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna może powodować 

ustępowanie niektórych gatunków. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w wielu miejscach na terenie sołectwa w wyniku przeobrażeń 

środowiska przyrodniczego oraz ciągłej presji ze strony człowieka prawdopodobieństwo samoistnego powrotu 

lokalnego środowiska (bez pomocy człowieka) do stanu pierwotnego jest znikome. Przywrócenie pierwotnych 

wartości środowiska, o ile w ogóle jest możliwe, wymagałoby kosztownych, ukierunkowanych zabiegów ze 

strony człowieka i będzie procesem długotrwałym. 

Niemniej jednak w obliczu antropopresji w obszarze objętym opracowaniem kształtują się nowe 

środowiska zasiedlane przez określone gatunki roślin i zwierząt, w tym gatunki chronione. Sytuacja taka jednak 
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nie jest trwała, gdyż środowisko przyrodnicze ma ograniczoną wytrzymałość na określone czynniki 

degradacyjne. Jednakże przy podjęciu stosownych działań oraz przyjęciu zrównoważonej polityki przestrzennej 

możliwe będzie utrzymanie miejsc najcenniejszych pod względem przyrodniczym. 

5.3 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego planu 

Poprzez brak realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego rozumie się sytuację 

pozostawienia obszaru w dotychczasowym sposobie użytkowania. 

Omawiany obszar położony jest w obrębie sołectwa Jankowice, a przeprowadzona wizja terenowa 

wykazała, że teren objęty projektem planu poddawany jest ciągłej presji antropogenicznej.  

W związku z tym potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku realizacji planu będą związane 

z utrzymywaniem lub pogłębianiem się oddziaływań już tu występujących. Są one związane z emisją hałasu, 

zanieczyszczeń atmosferycznych bądź lokowaniem odpadów a przede wszystkim ze zmianami morfologii terenu 

oraz lokalnych stosunków wodnych w wyniku prowadzonej w granicach terenu opracowania podziemnej 

eksploatacji węgla kamiennego metodą na tzw. „zawał”. 

Prawdopodobnym jest, że aktualnie występująca antropopresja z czasem będzie się pogłębiać. W 

przypadku pozostawienia tego terenu w dotychczasowym użytkowaniu będzie można zaobserwować 

rozproszone, powiększające się tereny zbudowane. 

Rozrost nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej w sposób chaotyczny, nieuporządkowany 

spowoduje dysharmonię krajobrazu omawianego terenu, a także wpłynie na stan i jakość środowiska 

przyrodniczego. Rozpraszanie zabudowy spowoduje również pokrycie terenu siecią dróg i zwiększeniem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

Reasumując wprowadzenie na omawianym terenie planu zagospodarowania przestrzennego umożliwi 

uporządkowanie terenu oraz kontrolę rozwoju zabudowy.  

Prognozowane zmiany i potencjalne zagrożenia środowiska związane z wpływami górniczymi 

Projektowana eksploatacja górnicza węgla kamiennego będzie miała istotny wpływ na zmiany morfologii 

terenu oraz stosunków wodnych w rejonie planu.  

Obejmie ona środkowo-zachodnią i północną część obszaru gminy Świerklany, w tym całe sołectwo 

Jankowice. Zgodnie z przedstawioną przez poszczególne zakłady górnicze prognozą, docelowe wpływy robót 

górniczych w ww. przedziale czasowym, spowodują powstanie kilku niezależnych, zróżnicowanych 

głębokościowo i powierzchniowo niecek obniżeniowych, w przewadze o charakterze bezodpływowym i 

przewidywanych maksymalnych wartościach obniżeń względnych, oraz od 8,0 do 11,0 m w granicy TG 

„Chwałowice” (obszary: C, D), od 9,5 do 11,0 m w granicy TG „Jankowice” (obszary: E, F, G) oraz  od 8,0 do 14,5 

m w granicy TG „Radlin I” (obszary: H, I). Obniżenia terenu w poszczególnych nieckach i związane z nimi 

wartości odkształceń poziomych powierzchni właściwe dla V kategorii deformacji terenu górniczego (>9 m/mm) 

obejmą tereny w większości wolne od zabudowy w granicy TG „Radlin I” i południowej części TG „Jankowice” 

oraz w zdecydowanej większości tereny zabudowane w północnej części gminy w granicach TG „Jankowice” i 

TG „Chwałowice”.  

Tereny o takiej skali przewidywanych deformacji powierzchni w zasadzie kwalifikuje się jako nie 

nadające się do zabudowy, a istniejące w granicach tego terenu obiekty budowlane (kubaturowe i sieci 

infrastruktury technicznej) są narażone na bardzo poważne uszkodzenia i zniszczenia. Wymagane w takim 

przypadku będą odpowiednie zabezpieczenia istniejących obiektów budowlanych o niższej kategorii odporności 

oraz zabezpieczenia konstrukcyjne obiektów nowobudowanych na terenach o przewidywanej III i IV kategorii 

odkształceń.    

Ponadto w granicach planu istnieją obszary potencjalne zagrożone powstawaniem deformacji 

o charakterze nieciągłym (w tym m.in. tereny dawnej płytkiej eksploatacji). W przedstawionej prognozie 

wytypowano obszar o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia takich deformacji w granicy TG „Jankowice”, 
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w środkowo-zachodniej części gminy, w terenie niezabudowanym (obszar III) oraz w obszarze zurbanizowanym 

Jankowic Rybnickich (obszar IV).  

Osiadania terenu powstałe na wskutek eksploatacji górniczej spowodują istotne, odcinkowe zmiany w 

reżimie przepływu wód w ciekach powierzchniowych w granicach ww. terenów górniczych. Obniżenia terenu w 

granicach od 3 m w części zachodniej do 8,5 m w części wschodniej biegu potoku Radziejowskiego, spowodują 

na odcinku ok. 600 m na zachód od granicy z miastem Rybnikiem, przeciwspadki i możliwość powstania 

zalewisk w terenie, który już obecnie uznano jako bezodpływowy z zainstalowanym stanowiskiem pompowym 

(obszar F). Zmiany hydrograficzne wystąpią także w strefie źródliskowej tego potoku (potencjalna możliwość 

powstania zalewisk), gdzie spodziewane deformacje wynoszą 10 – 11 m (obszar F). Podobne predyspozycje do 

powstania niecki bezodpływowej i obszarów zalewiskowych mogą wystąpić na ok. 500 m odcinku biegu potoku 

Chwałowickiego, w strefie prognozowanych, docelowych osiadań o maksymalnej amplitudzie ok. 11 m (obszar 

D). W obu przypadkach nie wyklucza się konieczności budowy stanowisk pompowych lub pozostawienie 

zalewisk jako nowego elementu krajobrazowego.  

Wskutek spodziewanych osiadań wystąpią zmiany powierzchni i kształtu istniejącego,  

wg danych KW S.A. Oddział KWK Jankowice”, obszaru bezodpływowego uformowanego w rejonie  

ul. Nowej w Jankowicach i odwadnianego dwoma stanowiskami pompowymi. Zasięg tej niecki, z możliwością 

powstania lokalnych zalewisk, przesunie się w kierunku na południe, w stronę spodziewanych, względnych 

obniżeń terenu ok. 9 m (obszar E). Spodziewane jest także powstanie trzech niecek bezodpływowych, z 

możliwymi podtopieniami i zalewiskami w rejonie prognozowanych, znaczących osiadań powierzchni terenu, o 

amplitudzie: 8 – 14 m w granicach TG „Jankowice” i „Radlin I”, w południowej części sołectwa (obszary: G, H, I).  

Powiększeniu ulegną ponadto istniejące obecnie, a powstałe dotąd, w związku z wpływami dokonanej 

eksploatacji górniczej, niecki bezodpływowe, wypełnione wodą z zasilania powierzchniowego. W szczególności 

dotyczy to niewielkich zbiorników wód powierzchniowych w północnej części terenu w granicy TG 

„Chwałowice”, w rejonie prognozowanych, docelowych osiadań terenu w zakresie: 3,0 – 7,5 m (zbiornik Wn-

10a/75), ze zlewni którego następuje przerzut wody do potoku Podkościele, poprzez dwie zainstalowane 

pompownie) oraz w zakresie: 4 – 6 m (rejon zbiornika Wn-45/2001) i 9 – 12 m (rejon zbiornika Wn-47/2010) w 

północno-wschodniej części gminy, przy granicy z miastem Rybnik.   

Zgodnie z prognozą wpływu eksploatacji górniczej JSW S.A. Oddział KWK „Chwałowice”  

w latach: 2014 – 45, nastąpi przyrost osiadań powierzchni terenu maksymalnie do 10 m w północno-zachodniej 

części gminy (rejon zbiornika Wn-10/75 oraz maksymalnie do 13 – 14 m w północno-wschodniej części gminy, 

co dodatkowo pogłębi problemy odwodnienia terenu w rejonie biegu potoku Chwałowickiego.   

W związku z powyższym, w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, prognozowane osiadania, 

nakładając się na dokonane wpływy pochodzące od eksploatacji, wpłyną między innymi na morfologię terenu, 

przyczynią się do zmiany warunków gruntowo-wodnych a co za tym idzie, spowodują zmiany w szacie roślinnej 

oraz właściwościach gleb, m.in. w rejonach narażonych na potencjalne powstanie zalewisk w nieckach 

obniżeniowych bądź w dolinach lokalnych cieków. 

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

6.1 Formy ochrony prawnej  

6.1.1. Lasy ochronne  

Lasy ochronne to obszary leśne podlegające ochronie ze względu na pełnione funkcje, określone w 

Ustawie o lasach [1.2.6].  

W granicach terenu objętego projektem planu nie znajdują się lasy mające status lasów ochronnych.  

Oceniany plan utrzymuje wszystkie tereny leśne w dotychczasowym użytkowaniu. Dodatkowo, 

wprowadza, za wskazaniami Studium…, tereny dolesień, głównie w północnej części sołectwa oraz  

w dolinach lokalnych cieków powierzchniowych. 
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6.1.2. Zasoby wodne 

Zasoby wodne podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo wodne [1.2.4]. Ustawa reguluje 

gospodarowanie wodami zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Ochronie podlegają między innymi wody podziemne i obszary ich zasilania. Ochrona ta polega na 

zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania 

oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód.  

Analizowany obszar znajduje się w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), w granicy 

głównego zbiornika wód podziemnych nr 345 „Zbiornik Rybnik”. 

Głównym elementem powierzchniowej sieci hydrograficznej jest Potok Chwałowicki, Potok 

Radziejowski, Potok Podkościele oraz pomniejsze dopływy ww. cieków odwadniające środkowa  

i północną część terenu, a także dopływy rzeki Szotkówki odwadniające południowy fragment obszaru.  

W przedstawionym do oceny projekcie planu wprowadzono ustalenia dotyczące ochrony wód 

powierzchniowych i wód podziemnych w związku z czym realizacja ustaleń planu nie przyczyni się do 

znaczącego pogorszenia się stanu wód podziemnych i powierzchniowych. 

6.1.3. Ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego 

Przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu dwóch JCWP o nazwie „Ruda do zbiornika Rybnik bez 

Potoków: Przegędzy i Kamienia” (kod: PLRW 60006115651) oraz JCWP o nazwie „Szczotkówka bez Lesznicy” 

(kod: PLRW 6000611489). Zgodnie z informacjami zawartymi w planie gospodarowania wodami w obszarze 

dorzecza Odry, obie jednolite części wód powierzchniowych mają status naturalnej części wód. Aktualnie ich 

stan jest zły a możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona.  Oceniany projekt planu 

wprowadza zapisy mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. W związku z tym realizacja 

zamierzeń planu przy zachowaniu wprowadzanych ustaleń  w zakresie ochrony wód nie powinna stwarzać 

dodatkowego zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych w/w jednolitej części wód powierzchniowych. 

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w planie uwzględniono istniejące obszary górnicze, gdzie aktualna 

i projektowana eksploatacja złóż węgla kamiennego może wpływać na stan ilościowy jednolitych części wód 

podziemnych. 

6.1.4. Złoża kopalin 

Udokumentowane złoża kopalin podlegają ochronie na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska [1.2.2] 

oraz  ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze [1.2.8]. 

W granicy sołectwa Jankowice występują złoża kopalin energetycznych w utworach karbonu: węgla 

kamiennego oraz metanu, a także piasków podsadzkowych 

W projekcie planu przedłożonym do oceny uwzględniono występowanie następujących złóż: 

1) Złoże węgla kamiennego „Marcel 1”; 

2) Złoże węgla kamiennego „Jankowice”; 

3) Złoże węgla kamiennego „Chwałowice”; 

4) Złoże węgla kamiennego „Chwałowice 1” 

5) Złoże metanu pokładów węgli „Jankowice-Wschód” 

6) Złoże piasków podsadzkowych „Marklowice” 

Powyższe złoża, jak również wyznaczone dla nich obszary i tereny górnicze, zostały uwzględnione 

w ocenianym projekcie planu.  

 

6.1.5. Flora i fauna 

Flora i fauna podlega ochronie na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska [1.2.2] oraz Ustawy 

o ochronie przyrody [1.2.3]. 

Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska ochrona zwierząt oraz roślin polega na:  

1)  zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi 

przyrodniczej;  
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2)  tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta 

i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;  

3)  zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby 

niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;  

4)  zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.  
W myśl Ustawy o Ochronie Przyrody ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska 

i ostoje roślin, zwierząt i grzybów. Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu 

ochrony dziko występujących na terenie kraju lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej rzadkich, 

endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie 

przepisów umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, gatunków roślin, zwierząt i 

grzybów oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.  

W rozumieniu wyżej wymienionej ustawy w stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych 

ochroną gatunkową zabrania się:  

W stosunku do rodzimych dziko występujących roślin objętych ochroną gatunkową (ścisłą lub częściową) 

obowiązują m.in. zakazy:  

1) umyślnego niszczenia;  

2) umyślnego zrywania lub uszkadzania; 

3) niszczenia ich siedlisk; 

4) pozyskiwania lub zbioru; 

5) przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

6) zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny;  

7) wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;  

8) umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym; 

9) umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego; 

W stosunku do zwierząt należących do gatunków dziko występujących objętych ochroną ścisłą lub 

częściową wprowadza się m.in. następujące zakazy: 

1. umyślnego zabijania; 

2. umyślnego okaleczania lub chwytania; 

3. umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych; 

4. transportu; 

5. chowu; 

6. zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków; 

7. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub 

żerowania; 

8. niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub 

innych schronień; 

9. umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień; 

10. zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany lub darowizny okazów gatunków; 

11. wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków; 

12. umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca; 

13. umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego. 

Ochronie, polegającej na zapobieganiu niszczeniu i dewastacji, podlegają także tereny zieleni 

urządzonej, drzewa i krzewy oraz ich zbiorowiska nie będące lasem. W Ustawie o Ochronie Przyrody nakazano 

zwrócić szczególną uwagę na Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 

lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni 

lub zadrzewieniach, powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. Zabiegi w 

obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:  

1)  usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami 

budowlanymi lub urządzeniami technicznymi;  

2)  kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat;  
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3)  utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.  

Na drogach publicznych oraz ulicach i placach środki chemiczne powinny być stosowane w sposób 

najmniej szkodzący terenom zieleni oraz zadrzewieniom.  

Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono obszarów podlegających ochronie na mocy Ustawy 

o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r [1.2.3], występują tutaj natomiast drzewa objęte ochroną 

pomnikową:  

Na terenie gminy znajdują się trzy stanowiska drzew objętych statusem pomnika przyrody. Są to: 

1. „Dąb Michał” – pomnik utworzony 21.05.1997 r. na mocy Uchwały nr XXXII/264/97 Rady Gminy 

Świerklany z dnia 21.05.1997 r. w sprawie ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik 

przyrody – dąb szypułkowy (Quercus robur), wiek około 200 lat, o okazałej, symetrycznie rozwiniętej 

koronie, wysokości 19 m i obwodzie na wysokości 1,3 m równym 432 cm, rosnący przy ul. Akacjowej 

w Jankowicach. 

2. „Dąb Jan” – pomnik utworzony 28.10.1999 r. na mocy Uchwały nr XII/118/99 Rady Gminy Świerklany 

z dnia 20.10.1999 r. w sprawie ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody – dąb 

szypułkowy (Quercus robur), wiek około 160 lat, o okazałej symetrycznej koronie, wysokości 21 m 

i obwodzie na wysokości 1,3 m równym 405 cm, rosnący przy ul. Świerklańskiej w Jankowicach. 

3. Grupa wielogatunkowa – pomnik utworzony na mocy Uchwały nr XXIX/157/04 Rady Gminy Świerklany 

z dnia 22.09.2004 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – grupa 23 drzew: 

a. Sosna wejmutka (Pinus strobus) – 1 szt.; 

b. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) – 3 szt.; 

c. Dąb szypułkowy (Quercus robur) – 7 szt.; 

d. Buk pospolity (Fagus sylvatica) – 6 szt.; 

e. Grab pospolity (Carpinus betulus) – 3 szt.; 

f. Klon zwyczajny (Acer paltanoides) – 2 szt.; 

g. Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) – 1 szt.  

Drzewa te znajdują się na terenie „Parku Teofila” w Jankowicach, przy ul. Bema zajmującego 

powierzchnię ok. 18 arów. Jest to park ze starym, cennym drzewostanem, zlokalizowany w centrum wsi, na 

terenie objętym szkodami górniczymi. Oprócz walorów dendrologicznych jest też cennym dziedzictwem 

historycznym i kulturowym wsi, gdyż zadrzewienie jest pozostałością po parku w otoczeniu byłego dworu 

rodziny Wolff. 

Na terenie Jankowic, z uwagi na charakter zagospodarowania, istnieją sprzyjające warunki do 

występowania chronionych gatunków roślin czy też zwierząt. Trzeba jednak zauważyć, iż największe 

koncentracje gatunków chronionych zwłaszcza z takich grup jak płazy, gady, ptaki i ssaki na terenie sołectwa 

mają miejsce w dolinach cieków na obszarach podmokłych, w rejonie zbiorników wodnych oraz w obszarach 

o charakterze leśnym. W mniejszym stopniu gatunki podlegające ochronie (głównie ptaki) zasiedlają tereny 

rolne czy obszary zabudowy.  

Na obszarach zabudowy oraz terenach rolnych w bliskim jej sąsiedztwie występują głównie rośliny jak 

i zwierzęta należące w większości do gatunków pospolitych, zsynantropizowanych. 

Przestawiony do oceny plan przewiduje lokalnie poszerzenie terenów zabudowy kosztem terenów 

biologicznie czynnych, głównie użytków rolnych, ale lokalnie także niewielkich zadrzewień czy też obszarów 

w pobliżu cieków i zbiorników wodnych. 

W związku z tym realizacja wybranych ustaleń planu (np. realizacja jednostki 22U) może być związana 

z zajęciem siedlisk faunistycznych, w tym także siedlisk chronionych gatunków zwierząt jak na przykład ptaków, 

a lokalnie także płazów jak na przykład, żab zielonych, żaby trawnej czy ropuchy szarej.  

Zgodnie z materiałami archiwalnymi na terenie gminy Świerklany występuje świergotek polny (Anthus 

campestris) – gatunek ptaka ujętego w załączniku I dyrektywy ptasiej. Choć występowania tego gatunku 

w obszarze planu jest możliwe, to jednak nie odnaleziono danych, które precyzowałyby rozmieszczenie ich 

stanowisk w granicach opracowania oraz jednoznacznie potwierdzałyby ich obecność. Potencjalnie zatem 

podczas realizacji planu może dojść do zajęcia lokalnych fragmentów siedlisk tego gatunku. 
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Należy jednak zauważyć, iż znaczna część siedlisk sprzyjających występowaniu wspomnianych wyżej 

gatunków chronionych na przedmiotowym terenie zostanie zachowana, w związku z czym realizacja projektu 

planu nie wykluczy możliwości występowania tych zwierząt w granicach sołectwa. 

Aktualnie trudno przewidzieć z całą pewnością które konkretnie gatunki w danym czasie (podczas 

realizacji planowanego przeznaczenia) będą podlegały presji. Należy także podkreślić, iż zabudowa będzie 

realizowana stopniowo w związku z czym nie dojdzie do gwałtownego przekształcenia siedlisk w na całym 

obszarze, gdzie przewiduje się zmianę przeznaczenia. Podczas realizacji zabudowy na wyżej omówionych 

fragmentach proponuje się podjęcie stosownych działań prewencyjnych, ograniczających ewentualny wpływ na 

faunę (ich propozycje przedstawiono w rozdziale 13). 

W północno – zachodniej części sołectwa, w rejonie zbiornika Podkościele (jednostka 1 WS), plan 

przewiduje realizację terenów sportu i rekreacji (jednostkę 1US). W omawianej jednostce możliwe zatem 

będzie realizacja obiektów takich jak place zabaw, boiska, ścieżki zdrowia, bieżnie, skate park, siłownie, korty 

tenisowe i podobne obiekty sportowe usytuowane na wolnym powietrzu, służące rekreacji i wypoczynkowi 

czynnemu, przy czym minimalny udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach 

terenów US został ustalony na poziomie przynajmniej 50% działki budowlanej. 

Dodatkowo plan ustala zakaz podwyższenia i nadsypywania terenów w odległości mniejszej niż 10 m od 

linii brzegu cieków wodnych oraz zbiorników wodnych, na terenie 1US także zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych. 

W związku z powyższym ograniczone będą możliwości ingerencji w bezpośrednie sąsiedztwo zbiornika 

wodnego Podkościele. Mając na uwadze ustalony minimalny odsetek powierzchni biologicznie czynnych oraz 

inne ustalenia, realizacja planu nie spowoduje znacząco negatywnego ograniczenia funkcji przyrodniczej 

zbiornika. Nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną, choć z uwagi 

na aktywność rekreacyjno – sportową niektóre gatunki ptaków mogą się płoszyć i tym samym zostać wyparte 

z rejonu zbiornika. Należy jednak podkreślić, że zbiornik ten powstał wtórnie jako efekt działalności górniczej.  

W północno – wschodniej części Jankowic zlokalizowany jest niewielki zbiornik wodny (jednostka 4WS), 

który w myśl ustaleń projektu planu zostanie otoczony terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

(25MN). Zbiornik ten także powstał jako niecka osiadania i funkcjonuje potencjalnie jako miejsce rozrodu 

niektórych gatunków płazów (głównie ropuch). W ostatnich latach podlegał jednak swoistej przebudowie 

w związku z czym został pozbawiony biologicznej struktury przybrzeżnej. Realizacja zabudowy wokół zbiornika 

przyczyni się niejako do izolacji tego zbiornika i potencjalnie ograniczy jego dostępność dla wybranych grup 

zwierząt. Plan wprowadza wokół zbiornika pas z ograniczeniem lokalizacji zabudowy o szerokości ok. 5 m. Nie 

mniej rozpatrując prognozowane ograniczenie funkcji omawianego zbiornika przez zabudowę w odniesieniu do 

skali całego terenu gminy oraz uwzględnieniu faktu powstawania w gminie niecek osiadań i zalewisk należy 

stwierdzić, że ustalenia planu w zakresie realizacji terenu zabudowy 25MN nie będą miały znaczącego wpływu 

na całokształt zasobów siedliskowych (przyrodniczych) gminy. 

Zgodnie z opracowaniem „Korytarze ekologiczne…” [1.2.29] teren objęty opracowaniem leży poza 

zasięgiem ponadlokalnych korytarzy migracji ssaków kopytnych i drapieżnych oraz ptaków.  

W granicach sołectwa korytarzami migracji o charakterze lokalnym mogą być cieki wodne. Należy jednak 

podkreślić, że znaczna część z nich została już przekształcona lub podlega presji antropogenicznej, a ich funkcje 

środowiskowe są zaburzone. Nie mniej możliwa jest (przynajmniej na wybranych, niezagospodarowanych 

dotychczas odcinkach) migracja drobnych (małych) gatunków zwierząt. Przedmiotowy projekt planu 

w znacznym stopniu zachowuje terenu biologicznie czynne wzdłuż cieków wodnych na terenie Jankowic. 

Lokalnie przewiduje realizację nowych lub poszerzenie istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej lub 

usługowej w sąsiedztwie cieków (głównie potoku Chwałowickiego i jego lokalnych dopływów) jednakże 

wprowadza jednocześnie tereny zielone (w większości jednostki ZWS) stanowiące swoisty bufor zieleni wzdłuż 

cieków. W związku z powyższym choć realizacja planu będzie lokalnie związana z zajęciem fragmentów siedlisk 

w dolinach cieków (np. w rejonie projektowanej jednostki 22U, południowo – wschodniego fragmentu 

jednostki 5PU, czy zachodniego fragmentu jednostki 22MNU) to jednak realizacja jego ustaleń nie doprowadzi 

do nieumożliwienia lokalnych migracji drobnych zwierząt. Tereny zieleni o charakterze buforowych nie zostały 
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wprowadzone w rejonie projektowanych terenów 1 US czy 5 US, zlokalizowanych w sąsiedztwie cieków. W 

planie zakazano jednak 

- budowy ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu cieków wodnych oraz zbiorników 

wodnych, 

- realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5 m od linii brzegu cieków wodnych oraz zbiorników 

wodnych, 

- podwyższenia i nadsypywania terenów w odległości mniejszej niż 10 m od linii brzegu cieków wodnych 

oraz zbiorników wodnych. 

Powyższe zapisy powodują, iż migracja drobnych zwierząt wzdłuż cieków w rejonie terenów US również 

będzie możliwa.  

Oceniając projekt realizacji zabudowy na terenie sołectwa czy też całej gminy należy mieć również na 

uwadze, że wiele terenów (znaczne powierzchnie) jest nieprzydatnych pod względem budowalnym ze względu 

na istniejące i prognozowane wpływy wynikające z działalności górniczej. W konsekwencji zajmowane są 

obszary które są możliwe do zagospodarowania, choć potencjalnie pełnią określone funkcje ekologiczne.  

Warto mieć również na uwadze fakt, że ze względu na specyfikę działalności gospodarczej prowadzonej na 

terenie gminy, z jednej strony potencjalnie zagospodarowywane są tereny, które pierwotnie wyróżniały się pod 

względem przyrodniczym (np. fragmenty dolin cieków), z drugiej strony natomiast na skutek działalności 

górniczej powstają nowe obszary z siedliskami wilgotnymi i podmokłymi lub zbiorniki wodne (np. zbiornik 

Podkościele) które koncentrują gatunki chronione i pełnią funkcje siedliskotwórcze. 

6.1.6. Walory krajobrazowe 

Walory krajobrazowe podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody [1.2.3]. 

Walory krajobrazowe, rozumiane jako wartości ekologiczne, estetyczne i kulturowe terenu oraz 

związanych z nim elementów przyrodniczych, ukształtowane przez siły przyrody lub w wyniku działalności 

człowieka, podlegają ochronie bez względu na to, czy są objęte szczególnymi formami ochrony przyrody.  

Jankowice odznaczają się krajobrazem głównie rolniczym z przewagą zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, z pośród form typowo wiejskich wyróżniają się również obiekty o charakterze 

antropogenicznym (związane z zabudowaniami zakładów przemysłowych i produkcyjnych) takie jak na przykład 

obiekty KWK „Jankowice”. Ponadto antropogenicznymi formami są m.in. wyniesienia w postaci składowisk 

odpadów pogórniczych czy nasypy infrastruktury komunikacyjnej. Rzeźba terenu jest urozmaicona i cechuje się 

obecnością sieci głęboko wciętych dolin i wąwozów, które rozdzielają szereg izolowanych grzbietów. 

Zapisy planu chronią istniejące walory krajobrazowe wprowadzając m.in. zakaz zasypywania i niszczenia 

wód powierzchniowych oraz niszczenia zieleni wysokiej i niskiej na obrzeżach. 

Na obszarze objętym planem występuje jeden zabytek chroniony prawem, zgodnie z wymaganiami 

przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jest to kościół parafialny pod wezwaniem 

Bożego Ciała z XVII wieku, drewniany, o konstrukcji zrębowej na podmurowaniu z kamienia, zlokalizowany 

w Jankowicach przy ul. Rybnickiej. 

Ponadto, w planie wprowadzono zapisy mające na celu ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dób kultury współczesnej m.in. obiektów zabytkowych objętych ochroną w planie, krzyży i figur 

oraz stanowisk archeologicznych zidentyfikowanych w granicach sołectwa Jankowice.  

Dla wszystkich ww. obiektów oceniany projekt planu wprowadza odpowiednie nakazy i zakazy, które nie 

przyczynią się do pogorszenia walorów krajobrazowych przedmiotowego terenu.  

Przedstawiony do oceny projekt planu przewiduje przede wszystkim poszerzenie (rozwój) zabudowy 

mieszkaniowej w związku z czym na terenie sołectwa dojedzie do dalszego przekształcenia krajobrazu zgodnie 

z już zaznaczającą się tendencją. Zachowana zostanie jednak znaczna część istniejących terenów biologicznie 

czynnych.  

W stosunku do założeń obowiązującego Studium… została znacząco zmniejszona powierzchnia 

przeznaczona pod zabudowę, głównie o charakterze mieszkaniowym. Celem planu przedstawionego do oceny 

jest przede wszystkim dogęszczanie istniejących luk w zabudowie oraz realizację nowej zabudowy na terenach 
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przylegających do już zainwestowanych – a zatem – zachowana zostanie zasada nie rozpraszania zabudowy 

w granicach sołectwa.   

6.1.7. Klimat akustyczny 

Klimat akustyczny podlega ochronie na mocy rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu [1.2.5]. 

Na podstawie w/w rozporządzenie na omawianym terenie będą obowiązywały następujące dopuszczaln 

poziomy hałasu (poniższa tabela). 

 

Tabela 1  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł 

hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków 

powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki 

mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

 

L.p. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem 

hałasu 

LDWN 

przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim dobom w 
roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

LDWN przedział czasu 
odniesienia równy 

wszystkim dobom w 
roku 

LN 

przedział czasu 
odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

1 

a) Tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy 
związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i 
młodzieży 

64 59 50 40 

2 

a) Tereny zabudowy 
zagrodowej 
b) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe 
c) Tereny mieszkaniowo-
usługowe 

68 59 55 45 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.  

Zapisy w planie przedstawionym do oceny wskazują na tereny zabudowy, dla których obowiązywała 

będzie, zgodnie z zapisami planu, ochrona przed hałasem:  

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom 

hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy usługowej oznaczonych 

symbolem MNU dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

c) dla terenu zabudowy usługowej oświaty oznaczonego symbolem UO dopuszczalny poziom hałasu jak dla 

terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

d) dla terenów sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów 

rekreacyjno –wypoczynkowych. 

Ponadto zapisy projektu planu wprowadza zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób 

stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie wytwarzania hałasu i 

wibracji.  
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6.1.8. Grunty rolne i leśne 

Grunty rolne i leśne podlegają ochronie z mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [1.2.7].  

Część gruntów rolnych znajdujących się w granicach opracowania została przeznaczona w projekcie 

planu do przekształcenia w tereny zabudowy. 

Przyjęcie planowanych kierunków zagospodarowania zmieni docelowo strukturę użytkowania terenu. 

Przekształcenie wymagać będzie w pierwszej kolejności odrolnienia terenów rolnych zgodnie z obowiązującym 

ustawodawstwem zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W granicach sołectwa występują powierzchnie o charakterze leśnym, które w większości zostaną 

zachowane w dotychczasowym zagospodarowaniu. Miejscami plan przewiduje realizację zabudowy 

w obszarach zadrzewionych. Warto jednak podkreślić, iż w planie wprowadzono szereg terenów 

przeznaczonych pod dolesienia, co ostatecznie skompensuje potencjalny ubytek powierzchni zadrzewionych. 

6.1.9. Obszary cenne przyrodniczo, a nie objęte ochroną  

Teren objęty niniejszym opracowaniem stale podlega presji antropogenicznej, głównie ze strony 

przemysłu prowadzonego na obszarze sołectw oraz gmin przyległych. Z przyrodniczego punktu widzenia 

najcenniejszymi terenami pod względem bioróżnorodności są doliny cieków wraz z towarzyszącą im 

roślinnością, kompleksy leśne. Także inne tereny biologicznie czynne jak zadrzewienia i zakrzewienia czy też 

użytki rolne nie są pozbawione wartości przyrodniczej. Tworzą one zasób siedliskowy terenu, a ponadto 

umożliwiają wymianę biologiczną w rejonie sołectwa oraz z terenami przyległymi. Oprócz funkcji ekologicznych 

pełnią istotną rolę w zróżnicowaniu lokalnego krajobrazu.  

Na utrzymanie zasługują również lokalne zbiorniki wodne wzbogacające zasoby siedliskowe terenu, 

w szczególności zbiornik Podkościele jak również szereg mniejszych zalewisk powstałych przeważnie 

w obniżeniach terenu będących skutkami prowadzonej w podłożu obszaru eksploatacji węgla kamiennego. 

Wysokimi walorami przyrodniczymi na terenie na terenie sołectwa Jankowice, ale również w obrębie 

całej gminy, odznaczają się przede wszystkim większe kompleksy leśne będące pozostałością puszczy 

pszczyńsko – raciborskiej, które lokalnie zachowały częściowo swój naturalny charakter. Przykładem może być 

tutaj Las Królewiok i Las Podlesie z płatami zachowanej kwaśnej buczyny niżowej. Zbiorowiska te oprócz 

wyróżniających się cech florystycznych stanowią także schronienie dla wielu gatunków zwierząt, w tym ssaków 

oraz ptaków. Stanowią ponadto elementy łączące obszar gminy z terenami przyległymi umożliwiając migrację 

gatunków i w związku z tym funkcjonują jako korytarze ekologiczne. 

Obszary cenne przyrodniczo wymienione powyżej, zgodnie z zapisami planu, zostaną w większości 

pozostawione w niezmienionej formie zagospodarowania. 

Na tereny użytków rolnych zlokalizowanych w centralnej części sołectwa oceniany plan wprowadza 

zabudowę mieszkaniową. Jednakże już w chwili obecnej obserwuje się stopniowe zajmowanie tych powierzchni 

przez zabudowania. Większe kompleksy rolne zlokalizowane w południowo – zachodniej i południowo 

wschodniej zostaną pozostawione w dotychczasowej formie zagospodarowania. 

W planie przewidziano jedynie lokalnie realizację terenów zabudowy w rejonie zadrzewień czy zbiornika 

wodnego (np. jednostka 25 MN). 

  

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym  

i krajowym oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowywania projektu planu 

Podstawowe cele ochrony środowiska zostały uwzględnione w następujących dokumentach krajowych: 

1. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (ogłoszona w Monitorze Polskim Nr 26, 

poz. 432), 

2. „Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju” z 2005 r., 

3. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju”(do 2033 r.) - w toku prac, 



Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerklany  
w jednostce „A” Jankowice 

Ekoid  ul. Łączna 3/40 40-236 Katowice   Tel./fax.:  353 32 14,  255 28 23 str.37 

4. Polska 2025 - Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (Rządowe Centrum 

Studiów Strategicznych, 2000 r),  

5. Dokument Rządowy Polityka ekologiczna państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016 

 oraz międzynarodowych, ratyfikowanych przez stronę Polską, których ustalenia w znaczącej części 

 zawarte są w w/w dokumentach oraz przepisach prawnych.  

Główne cele zawarte w tych dokumentach to: 

Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju: 

- przyjęcie nadrzędnej zasady zrównoważonego rozwoju, 

- eksponowanie wartości krajobrazowych i ich harmonizowanie z zagospodarowaniem,  

-  ochrona zasobów wodnych poprzez prowadzenie wodochronnej gospodarki  

w zlewniach, polegającej m.in. na wprowadzeniu szczególnych zasad ochrony środowiska w 

obszarach alimentacji wód podziemnych, zachowanie nieuregulowanych rzek, których funkcje 

przyrodnicze nie uległy dewastacji, 

- ochrona dolin rzecznych reprezentujących bogactwo przyrody oraz spełniających funkcje 

korytarzy ekologicznych, oczek wodnych i terenów wodno-błotnych, 

- tworzenie warunków dla ochrony i rozwoju terenów zielonych wewnątrz i wokół miast oraz 

zagospodarowanych terenów rekreacyjnych, 

-  zahamowanie procesów degradacji oraz przywrócenie wartości środowiska przyrodniczego na 

obszarach o szczególnym jego zniszczeniu lub zubożeniu przez urbanizację, melioracje osuszające 

oraz regulacje rzek, 

- określenie obszarów wymagających ograniczenia działalności inwestycyjnej  

i gospodarczej, 

- określenie złóż surowców mineralnych, których eksploatacja nie może być uruchomiona, jeżeli 

może naruszać inne zasoby przyrody, istotne części lub całość systemu ekologicznego, 

-  uwzględnienie ekologicznych podstaw polityki przestrzennej w stosunku do transportu poprzez 

wskazanie obszarów do preferencji prośrodowiskowego transportu i nasycenie odpowiednim 

transportem obszarów o szczególnych walorach społecznych, realizacje na przebiegu korytarzy 

ekologicznych przepustów drogowych umożliwiających migracje fauny, odpowiednie trasowanie 

autostrad z ominięciem obszarów o cennych walorach przyrodniczych,  

- stopniowe rozszerzanie i utrwalania dobrej kondycji ekologicznej obszarów o walorach 

przyrodniczych objętych ochroną prawną, 

-  powszechne i współzależne uwzględnienie uwarunkowań przyrodniczych   

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz programach przedsięwzięć 

publicznych o znaczeniu ponadlokalnym, 

-  promowanie ekologicznych kierunków i form w wybranych dziedzinach i obszarach 

(ekoturystyka, ekorolnictwo, ekosadownictwo), 

-  zlikwidowanie zagrożenia ekologicznego w obszarach o przekroczonych normach zanieczyszczeń, 

- ochrona różnorodności biologicznej obszarów niezdegradowanych, które stanowią główny 

potencjał przyrodniczy kraju,  

- ustanowienie obowiązkowej komasacji gruntów realizowanej w oparciu o pomoc państwa, 

podporządkowanej działalności przeciwerozyjnej na najlepszych glebach oraz najbardziej 

podatnych na erozję wodną lub podjęcie innych skutecznych środków gwarantujących 

odpowiednie ich zabezpieczenie przed erozją, 

-  zahamowanie rozpraszania zabudowy, zwłaszcza na tereny o wysokich walorach 

krajobrazowych, 

-  ochrona jako „dziedzictwa ludzkości" zanikających krajobrazów (mozaiki ekosystemów leśnych, 

łąkowych, polnych oraz związanych z osadnictwem),  

-  priorytetowe traktowanie tworzenia korytarzy ekologicznych w trakcie realizacji programów 

zwiększania lesistości, 
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-  ochrona i wykorzystanie rodzimej różnorodności biologicznej w programach rekultywacji 

obszarów zdegradowanych działalnością gospodarczą. 

Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju:  

Głównym jej celem jest stworzenie warunków dla stymulowania rozwoju, sprzyjających sukcesywnemu 

eliminowaniu procesów i działań gospodarczych szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowaniu 

sposobów gospodarowania przyjaznych dla środowiska oraz przywracaniu równowagi na obszarach dewastacji i 

degradacji przyrodniczej. Głównym założeniem rozwojowym strategii jest utrzymanie wzrostu gospodarczego w 

powiązaniu ze zdecydowanym wzrostem efektywności wykorzystania surowców, paliw oraz zasobów przyrody 

a także zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Ponadto strategia zaleca: 

- uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego elementów ochrony środowiska, 

ochrony różnorodności biologicznej i pomników natury, 

-  pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów i zasobów skażonych, dla 

czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej, 

-  przestrzeganie prawa ekologicznego krajowego i międzynarodowego przez wszystkie podmioty, 

- zapewnienie równego dostępu do środowiska i jego zasobów, 

-  zapewnienie konkurencyjności wykorzystania zasobów odnawialnych i recyklingu surowców, 

- zapewnienie swobodnego transferu technologicznego i inwestycji proekologicznych, 

-  uwzględnienie zagadnień środowiskowych w opracowywanych politykach i programach 

sektorowych szczebla krajowego i regionalnego. 

Polityka ekologiczna państwa z uwzględnieniem perspektywy na lata 2009 – 2012  

z perspektywą do roku 2016 określa cele średniookresowe do 2012 r. m.in. dla: 

- ochrony przyrody i krajobrazu, 

- ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów, 

-  ochrony gleb, 

- ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych,  

- biotechnologii i organizmów zmodyfikowanych genetycznie, 

- materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności i odpadowości gospodarki, 

-  wykorzystania energii odnawialnej, 

-  kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią, 

- jakości wód, zanieczyszczeń powietrza, gospodarki odpadami, chemikalia w środowisku, 

oddziaływania hałasu, oddziaływania pól elektromagnetycznych, poważnych awarii 

przemysłowych, 

-  przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Polityka ekologiczna państwa  

Jest podstawą do podejmowania działań na szczeblu lokalnym. Jej główne cele to: m. in.: 

- zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie 

odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów,  

- likwidację zanieczyszczeń u źródła, ograniczenie emisji pyłowej, gazowej i gazów cieplarnianych 

do wielkości wynikających z przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wprowadzanie 

norm emisyjnych i produktowych w gospodarce, 

-  racjonalizację i modernizację gospodarki energetycznej, 

- zmniejszenie uciążliwości transportu, w szczególności drogowego na terenach zamieszkania. 

Wymienione powyżej cele znalazły odzwierciedlenie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych sołectwa Jankowice. 
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8. Przewidywane znaczące oddziaływanie (w tym bezpośrednie, wtórne  

i skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

Na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie nie występują żadne obszarowe formy ochrony ustanowione na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

Najbliżej zlokalizowanym obszarem sieci Natura 2000 oddalonym od przedmiotowego terenu  

o około 14,3 km w kierunku zachodnim jest obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski 

(PLB240003), obejmujący fragment doliny Odry na południe od Raciborza z kompleksem stawowym "Wielikąt" 

(po prawej stronie Odry) wraz z terenem lasu grądowego "Ligota Tworkowska" (po lewej stronie Odry). 

Kompleks składa się z dziewięciu większych (17-41 ha) i kilkunastu małych stawów. Na większości stawów 

występują szuwary w postaci wąskich, przybrzeżnych pasów, a tylko na niektórych mniejszych stawach tworzą 

rozległe łany. Część ogroblowania porastają stare drzewa liściaste. Las Tworkowski jest miejscem gniazdowania 

bielika, a miejscem żerowania są stawy. Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 22 gatunków ptaków z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz 2 gatunki ptaków migrujących, regularnie występujących, nie 

wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady tj.: hełmiatka i rycyk.  

Z kolei najbliżej usytuowaną ostoją siedliskową jest obszar Natura 2000 Las koło Tworkowa 

(PLH240040), obejmujący niewielki fragment lasów grądowych i łęgowych w dolinie Odry, w pobliżu wsi Ligota 

Tworkowska i oddalony od granic rozpatrywanego terenu o około 18,6 km w kierunku na zachód. 

Ponadto w odległości  około 18,3 km w kierunku południowo – wschodnim rozciąga się obszar Natura 

2000 specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Wisły (PLB240001), obejmujący tereny znajdujące się w rejonie 

Zbiornika Goczałkowickiego. Z kolei w odległości około 19,0 km na południowy – wschód od granic sołectwa 

Jankowice znajduje się obszar Natura 2000 ostoja siedliskową Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki 

(PLH240039), obejmujący południowo-zachodnie rejony Zbiornika Goczałkowickiego. 

Najbliżej położonymi rezerwatami przyrody są: rezerwat „Łężczak”, oddalony o około 19,9 km na 

północny – zachód od granic analizowanego obszaru, którego przedmiotem ochrony jest zachowania ze 

względów naukowych i kulturowych obszaru leśno-stawowego, który obejmuje zespoły wielogatunkowe lasu 

łęgowego, starorzecza Odry ze stanowiskiem rzadkiej rośliny – orzecha wodnego i aleje złożone z zabytkowych 

drzew oraz w celu zabezpieczenia miejsc masowego gnieżdżenia się ptactwa. Warunkiem niezbędnym do 

zachowania ww. przedmiotów ochrony jest zapewnienie trwałego utrzymania w rezerwacie ekstensywnej 

gospodarki rybackiej. Ponadto w odległości około 23,0 km znajduje się rezerwat „Babczyna Dolina”, którego 

przedmiotem ochrony jest zespół przyrodniczy boru trzcinnikowego z rzadkimi gatunkami mszaków a w 

odległości około 26,0 km rozciąga się rezerwat „Rotuz”, w którym przedmiotem ochrony jest zespół torfowisk 

przejściowych i roślinności bagiennej, położony w rejonie zbiornika Goczałkowickiego, na pograniczu gmin 

Czechowice-Dziedzice i Chybie.  

Odległość obszaru do granic najbliżej usytuowanego parku krajobrazowego – „Cysterskich Kompozycji 

Krajobrazowych Rud Wielkich” wynosi ok. 7,9 km w kierunku północno – zachodnim, północnym i północno - 

wschodnim. 

W odległości około 14,3 km  w kierunku na zachód utworzony został Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy 

„Wielikąt”, obejmuje on kompleks stawów hodowlanych Gospodarstwa Rybackiego „Wielikąt”, wraz z 

otaczającymi polami i łąkami. Główną masę roślinności wynurzonej stanowi trzcina pospolita, a następnie pałki 

– szerokolistna i wąskolistna. Występuje tu także rzadki kosaciec żółty. Groble otaczające zbiorniki na ogół 

porastają drzewa liściaste, przede wszystkim dęby szypułkowe, klony – zwyczajne i jawory, brzozy 

brodawkowate, topole czarne, osiki, graby oraz olchy czarne. Stare jawory i klony rosną też wzdłuż drogi polnej 

łączącej dwa przysiółki – Wielikąt z Grabówką. Oprócz tego od strony wschodniej przylegają do ogroblowania 

pasy starego zadrzewienia (głównie olsza) o łącznej powierzchni około 7 ha. Kompleks stawów stwarza 

unikatowe warunki dla bytowania  i rozrodu ptactwa wodnego.  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B3r_trzcinnikowy&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mszaki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trzcina_pospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ka_szerokolistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ka_w%C4%85skolistna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kosaciec_%C5%BC%C3%B3%C5%82ty
https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C4%85b_szypu%C5%82kowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_zwyczajny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klon_jawor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza_brodawkowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoza_brodawkowata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topola_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Topola_osika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grab_pospolity
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olcha_czarna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grab%C3%B3wka_(powiat_wodzis%C5%82awski)
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16,3 km w kierunku południowo – zachodnim od granic przedmiotowego terenu rozciąga się Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Meandry rzeki Odry”. Odcinek rzeki Odry z licznymi zakrętami między mostem 

Bohumin-Chałupki  a ujściem Olzy oraz przylegające do rzeki grunty nadrzeczne, w tym łąki i fragmenty lasów 

zalewowych, są obszarem o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej. Występuje tu kilka rzadkich zbiorowisk 

roślinnych chronionych w skali europejskiej, są to między innymi: lasy nadrzeczne z olszą czarną i jesionem, łęgi 

wierzbowo-topolowe i fragmenty wilgotnych łąk. W okolicach meandrów potwierdzono występowanie ponad 

126 gatunków roślin. 

Z uwagi na odległość, jaka dzieli omawiany teren od najbliższych istniejących powierzchniowych form 

ochrony przyrody jak również ze względu na jego aktualne zagospodarowanie i użytkowanie, należy stwierdzić, 

iż brak jest jakiegokolwiek oddziaływania i powiązań tego terenu z chronionymi obiektami przyrodniczymi 

usytuowanymi w jego sąsiedztwie.  

Na terenie objętym opracowaniem, w projekcie planu ustala się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i 

drogowej, łączności publicznej, budowli przeciwpowodziowych, wydobywania ze złoża gazu i wydobywania 

kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach określonych w przepisach wykonawczych w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także zakaz lokalizowania zakładów 

stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przeprowadzana jest na 

zasadach określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowa ocena wpływu na 

środowisko dla wszystkich potencjalnych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wykracza 

poza zakres niniejszej prognozy.  

 

Tabela 2 Typy możliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze 

Oddziaływania pozytywne Oddziaływania negatywne 

Typ oddziaływania Rodzaj jednostki Typ oddziaływania Rodzaj jednostki 

Powietrze atmosferyczne 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, 

ITW, ITO, KP 

Zmniejszenie lub likwidacja 
powierzchni biologicznie 

czynnych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KDX, 

KK 

Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego, z 
zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności 
publicznej, budowli 

przeciwpowodziowych, 
wydobywania ze złoża gazu i 

wydobywania kopalin ze złoża 
metodą podziemną, o 

parametrach określonych w 
przepisach wykonawczych w 

sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, 
ZLd, ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 

KDL, KDD, KDW,, KX, KDX, 
KK 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub 
lokalizacja nowych 

emitorów 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP 
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Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
zakładów stwarzających ryzyko 

poważnej awarii 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, 
ZLd, ZC, R, WS, WSp, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu 
zagospodarowania i 

użytkowania terenów w sposób 
stwarzający uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości, w 

szczególności w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, 
ZLd, ZC, R, WS, WSp, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wzrost natężenia emisji z 
ruchu samochodów oraz 
lokalizacja nowych miejsc 

postojowych stanowiących 
źródło emisji 

zanieczyszczeń do 
powietrza 

KDG, KDZ, KDL, KDD, 
KDW, KDX, KK 

Powierzchnia terenu, krajobraz 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, 

ITW, ITO, KP 

Nieznaczna makroniwelacja 
dla lokalizacji nowych 

obiektów 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KDX, 

KK 

Wprowadzenie nakazu sposobu 
posadowienia obiektów 

budowlanych wymienionych w 
ustaleniach szczegółowych i ich 

realizacja bez naruszenia 
geometrii i stabilności skarp 

dolin 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, 
ZLd, ZC, R, WS, WSp, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie  zakazu wszelkiej 
zabudowy za wyjątkiem 

elementów zagospodarowania 
towarzyszącego (ścieżki piesze, 

pieszo – rowerowe, kładki, 
mosty, budowle 

przeciwpowodziowe, 
infrastruktura techniczna) 

ZWS Lokalizacja nowych 
obiektów i urządzeń 

infrastruktury 
komunikacyjnej 

KDG, KDZ, KDL, KDD, 
KDW, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu 
zasypywania i niszczenia wód 

powierzchniowych oraz 
niszczenia zieleni wysokiej i 

niskiej na obrzeżach 

Ws, WSp 

Wprowadzenie zakazu 
likwidowania i niszczenia 
zadrzewień śródpolnych i 
przydrożnych na terenach 

rolnych, jeżeli nie wynikają one z 
potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

R 

Wprowadzenie zakazu 
wykorzystywania odpadów do 
zmian ukształtowania terenu, 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, 
ZLd, ZC, R, WS, WSp, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 
KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie nakazu 
wprowadzenia zieleni izolacyjnej 

na terenach obiektów 
produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług wzdłuż 
granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

PU 
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oraz z terenami zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zabudowy usługowej 

Gleby 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, ITW, 

ITO, KP 

Likwidacja warstwy 
glebowej na rzecz 

powierzchni utwardzonych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KDX, KK 

Wprowadzenie nakazu 
zabezpieczenia gruntu przed 

infiltracją do środowiska 
gruntowo – wodnego w 
przypadku czasowego 

przechowywania odpadów 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu 
odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do 
gruntu oraz stosowania 

rozwiązań technicznych w 
zakresie wodno – ściekowej, 
które mogłyby powodować 

przedostawanie się 
nieoczyszczonych ścieków do 

gruntu 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ITE, ITW, ITO, 

KP 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, 

ITW, ITO, KP 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na 

rzecz terenów 
zabudowanych i 

powierzchni uszczelnionych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KDX, KK 

Wprowadzenie nakazu 
zabezpieczenia gruntu przed 

infiltracją do środowiska 
gruntowo – wodnego w 
przypadku czasowego 

przechowywania odpadów 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ITE, ITW, ITO, 

KP 

Wprowadzenie zakazu 
odprowadzania 

nieoczyszczonych ścieków do 
gruntu oraz stosowania 

rozwiązań technicznych w 
zakresie wodno – ściekowej, 
które mogłyby powodować 

przedostawanie się 
nieoczyszczonych ścieków do 

gruntu 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie zapisu 
uniemożliwiającego lokalizację 

przedsięwzięć, dla których 
raport wykaże oddziaływanie w 
zakresie zanieczyszczenia wód 

podziemnych 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 
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Wprowadzenie zakazu 
nawożenia gnojowicą użytków 

rolnych znajdujących się w 
obrębie obszarów o najwyższej 
podatności na zanieczyszczenie 

poziomu zbiornikowego oraz 
położonych w odległości nie 
mniejszej niż 100 m od koryt 

cieków powierzchniowych 

R 

Wprowadzenie nakazu 
ograniczenia stosowania 

nawozów i środków ochrony 
roślin na terenach rolniczych 
zwłaszcza zlokalizowanych w 

obszarach o najwyższej 
podatności wód podziemnych na 

zanieczyszczenie 

R 

Wprowadzenie  zakazu wszelkiej 
zabudowy za wyjątkiem 

elementów zagospodarowania 
towarzyszącego (ścieżki piesze, 

pieszo – rowerowe, kładki, 
mosty, budowle 

przeciwpowodziowe, 
infrastruktura techniczna) 

ZWS 

Wprowadzenie zakazu 
zasypywania i niszczenia wód 

powierzchniowych oraz 
niszczenia zieleni wysokiej i 

niskiej na obrzeżach 

Ws, WSp 

Wprowadzenie zakazu 
wykonywania prac 

powodujących zmianę 
stosunków wodnych, jeśli nie 

służą ochronie 
przeciwpowodziowej, melioracji 

lub regulacji koryt służącej 
poprawie warunków korzystania 

z wód 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ITE, ITW, ITO, 

KP 

Wprowadzenie nakazu sposobu 
posadowienia obiektów 

budowalnych wymienionych w 
ustaleniach szczegółowych i ich 

realizacja bez naruszenia 
geometrii i stabilności skarp 

dolin 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Zachowanie otwartego koryta 
wód powierzchniowych z 

dopuszczeniem realizacji kładek 
pieszych i pieszo – rowerowych, 

dojść, dojazdów, przepustów 
oraz mostów 

Zakaz budowy ogrodzeń w 
odległości mniejszej niż 1,5 m od 

linii brzegu 

Zakaz realizacji zabudowy w 
odległości mniejszej niż 5,0 m od 

linii brzegu 

Zakaz podwyższenia brzegu i 
nadsypania terenów w 

odległości mniejszej niż 10 m od 
linii brzegu 
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Klimat 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, ITW, 

ITO, KP 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na 

rzecz terenów 
zabudowanych i 

powierzchni uszczelnionych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, 
KDL, KDD, KDW, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego, z 
zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności 
publicznej, budowli 

przeciwpowodziowych, 
wydobywania ze złoża gazu i 

wydobywania kopalin ze złoża 
metodą podziemną, o 

parametrach określonych w 
przepisach wykonawczych w 

sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
zakładów stwarzających ryzyko 

poważnej awarii 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ITE, ITW, ITO, 

KP 

Wzrost emisji ciepła w 
wyniku wzrostu terenów 

zabudowanych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, R, ITE, 

ITW, ITO, KP 

Wprowadzenie zakazu 
zagospodarowania i 

użytkowania terenów w sposób 
stwarzający uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości, w 

szczególności w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub 
lokalizacja nowych 

emitorów 

MN, MNU, U, UKk, 
UO, US, PU, PG, KS, R, 
ITE, ITW, ITO, KP, KDG, 
KDZ, KDL, KDD, KDW, 

KDX, KK 

Ludzie (warunki życia) 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, ITW, 

ITO, KP 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na 

rzecz terenów 
zabudowanych i 

powierzchni uszczelnionych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZP, ZWS, 
ZL, ZLd, ZC, R, WS, WSp, 
ITE, ITW, ITO, KP, KDG, 
KDZ, KDL, KDD, KDW, 

KDX, KK Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na 
środowisko, za wyjątkiem 

inwestycji celu publicznego, z 
zakresu infrastruktury 

technicznej i drogowej, łączności 
publicznej, budowli 

przeciwpowodziowych, 
wydobywania ze złoża gazu i 

wydobywania kopalin ze złoża 
metodą podziemną, o 

parametrach określonych w 
przepisach wykonawczych w 

sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

Wprowadzenie zakazu lokalizacji 
zakładów stwarzających ryzyko 

poważnej awarii 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZC, ITE, ITW, ITO, 

KP 

Utrzymanie poziomu emisji 
zanieczyszczeń lub 
lokalizacja nowych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZP, ZWS, 
ZL, ZLd, ZC, R, WS, WSp, 
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Wprowadzenie zakazu 
zagospodarowania i 

użytkowania terenów w sposób 
stwarzający uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości, w 

szczególności w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, 

wytwarzania hałasu i wibracji, 
emisji pola 

elektromagnetycznego 

MN, MNU, U, UKk, UO, US, 
PU, PG, KS, ZP, ZWS, ZL, ZLd, 

ZC, R, WS, WSp, ITE, 
ITW, ITO, KP, KDG, KDZ, KDL, 

KDD, KDW, KX, KDX, KK 

emitorów ITE, ITW, ITO 

Wprowadzenie nakazu 
wprowadzenia zieleni izolacyjnej 

na terenach obiektów 
produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług wzdłuż 
granicy z terenami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz z terenami zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 
zabudowy usługowej 

PU Wzrost natężenia emisji z 
ruchu samochodów oraz 
lokalizacja nowych miejsc 

postojowych stanowiących 
źródło emisji 

zanieczyszczeń do 
powietrza 

KDG, KDZ, KDL, KDD, 
KDW, KDX, KK 

cały obszar objęty planem 
położony jest w strefie 
ograniczonej wysokości 

zabudowy lotniczego urządzenia 
naziemnego radaru 
meteorologicznego  
(numer z rejestru: 

MET/N/B/4083/0/2009) 

- 

Różnorodność biologiczna / Flora i fauna 

Wprowadzenie minimalnego 
odsetka powierzchni 

biologicznie czynnych dla 
terenów zabudowy na poziomie 

5% - 60% 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZC, ZP, ITE, 

ITW, ITO, KP 

Zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej na 

rzecz terenów 
zabudowanych i 

powierzchni uszczelnionych 

MN, MNU, U, UKk, UO, 
US, PU, PG, KS, ZP, 

ZWS, ZL, ZLd, ZC, R, WS, 
WSp, ITE, ITW, ITO, KP, 

KDG, KDZ, KDL, KDD, 
KDW, KDX, KK 

Wprowadzenie nakazu 
zachowania i ochrony pomników 

przyrody znajdujących się w 
granicach sołectwa Jankowice 

5MNU, 40MNU, 10R 

Wprowadzenie  zakazu wszelkiej 
zabudowy za wyjątkiem 

elementów zagospodarowania 
towarzyszącego (ścieżki piesze, 

pieszo – rowerowe, kładki, 
mosty, budowle 

przeciwpowodziowe, 
infrastruktura techniczna) 

ZWS 

Wprowadzenie zakazu 
zasypywania i niszczenia wód 

powierzchniowych oraz 
niszczenia zieleni wysokiej i 

niskiej na obrzeżach 

Ws, WSp   

Zasoby naturalne 

Uwzględnienie występowania złóż surowców mineralnych brak oddziaływania 

Zabytki 

Plan ustala zasady ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr 
kultury współczesnej, dla obiektów takich jak: 

1) Obiekty chronione prawem, zgodnie z wymaganiami 
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami obejmują: 

a) obiekt wpisany do rejestru zabytków: Kościół 
parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała, z VII 

wieku, drewniany, konstrukcji zrębowej na 

brak oddziaływania 
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podmurowaniu z kamienia. Granice ochrony 
obejmują całość obiektu w ramach ogrodzenia i 

wyposażenie wnętrza; wpisany do rejestru 
zabytków województwa śląskiego pod nr A562/66 z 

05.02.1966r. 

b) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie: 

 Budynek przedszkola - ul. Krótka 7, 

 Budynek mieszkalny - ul. Feliksa Hoły 13, 

 Budynek mieszkalny - ul. Nowa 164, 

 Budynek mieszkalny - ul. Nowa 6, 

 Budynek mieszkalny - ul. Rybnicka 2, 

 Budynek mieszkalny - ul. Rybnicka 3, 

 Budynek mieszkalny - ul. Rybnicka 19, 

 Budynek mieszkalny - ul. Rybnicka 20, 

 Budynek mieszkalny - ul. Rybnicka 47, 

 Budynek mieszkalny - ul. Korfantego 20, 

 Probostwo i budynek gospodarczy – ul. Rybnicka. 

c) krzyże i figury objęte ochroną w planie: 

 Postać Chrystusa na postumencie - ul. Rybnicka/ przy 
kościele pw. Bożego Ciała, 

 Kolumna Matki Boskiej z Dzieciątkiem - przy kościele 
pw. Bożego Ciała, 

 Krzyż przydrożny z 1909r. - ul. Rybnicka/ 
Grażyńskiego, 

 Krzyż przydrożny z 1888r. - ul. Wowry 25, 

 Krzyż przydrożny z 1905r. - ul. Boguszowicka, 

 Krzyż przydrożny - ul. Rybnicka, 

 Krzyż przydrożny - ul. Kościelna/ Wolności, 

 Krzyż na cmentarzu Rzymsko - Katolickim - ul. 
Rybnicka, 

 Drewniane krzyże przydrożne - ul. Świerklańska, 

 Drewniane krzyże przydrożne - ul. Nowa, 

 Drewniane krzyże przydrożne - ul. Feliksa Hoły/ 
Wiejska/ Nowa, 

 Drewniane krzyże przydrożne - ul. Świerklańska - w 
sąsiedztwie Urzędu Gminy. 

d) stanowiska archeologiczne. 
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8.1 Oddziaływania rozwiązań planu na środowisko: bezpośrednie i pośrednie, średnio i długo terminowe, 

stałe i chwilowe, wtórne i skumulowane  

Plan przedstawiony do oceny obejmuje teren położony w granicach gminy Świerklany, w obrębie sołectwa 

Jankowice. Jest to w większości obszar noszący ślady widocznych przekształceń antropogenicznych tj. związanych z 

prowadzoną wieloletnią eksploatacją zalegających w podłożu pokładów węgla kamiennego wraz terenami 

przemysłowymi Zakładu Górniczego rozmieszczonymi na terenie sołectwa, działalnością rolniczą oraz towarzyszącą 

jej zabudową mieszkaniową, a także usługową.  

Każde zmiana zainwestowania terenu związana jest z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, choćby 

przez przekształcenie powierzchni ziemi lub utwardzenie nawierzchni. Oddziaływanie to będzie różne w zależności 

od intensywności zainwestowania.  

Aktualnie na obszarach już zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie na 

środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych i tzw. 

„niska emisja”), emisją hałasu do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym 

przekształceniem powierzchni terenu. Na terenach już zagospodarowanych realizacja ustaleń planu będzie więc 

związana głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących. 

Dodatkowo plan przedstawiony do oceny uwzględnia wszelkie ograniczenia wynikające  

z uwarunkowań środowiskowych obszaru, a także wprowadza zasady ochrony środowiska, przyrody  i krajobrazu 

kulturowego ograniczające potencjalnie negatywny wpływ realizacji nowego zagospodarowania.  

Plan przedstawiony do oceny, dla przedmiotowego terenu, zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, za wyjątkiem: inwestycji 

celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej, budowli 

przeciwpowodziowych, wydobywania ze złoża gazu i wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, 

o parametrach określonych w przepisach wykonawczych. Dopuszcza natomiast lokalizację usług nieuciążliwych dla 

sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza, wytwarzania hałasu 

i wibracji a także emisji pola elektromagnetycznego. Dodatkowo projektowane inwestycje nie mogą stanowić 

zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych.  

W przypadku realizacji nowej zabudowy czy też elementów infrastruktury drogowej oddziaływanie 

krótkotrwałe na etapie budowy polegać będzie między innymi na emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza 

(których źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, 

ograniczony do czasu realizacji poszczególnych inwestycji.  

Oddziaływanie trwałe będzie polegało przede wszystkim na przekształceniu powierzchni ziemi spowodowanym na 

przykład pracami niwelacyjnymi oraz zajęciem terenu przez obiekty kubaturowe czy powierzchnie uszczelnione. 

Wprowadzanie pozaprzyrodniczych form zagospodarowania będzie związane z zajęciem powierzchni biologicznie 

czynnych i usunięciem porastającej je roślinności. Realizacja ustaleń planu będzie lokalnie związana z koniecznością 

wycinku zieleni wysokiej (drzew i krzewów). Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych trwale przekształcone zostaną 

siedliska faunistyczne (ograniczona zostanie ich powierzchnia). Wraz zajęciem terenów biologicznie czynnych, 

potencjalnie zamieszkująca je fauna kręgowców zostanie z nich wyparta. 

Realizacja nowego zainwestowania wymagała będzie częściowe przekształcenia istniejących terenów 

biologicznie czynnych i będzie oddziaływaniem trwałym. Wprowadzenie nowego zainwestowania w postaci 

zabudowy przy zachowaniu minimalnego odsetka powierzchni biologicznie czynnej dla terenów na poziomie od 5% 

do 60% całkowitej powierzchni działki budowlanej pozwoli na zachowanie jak największego odsetka powierzchni 

biologicznie czynnej w obrębie przedmiotowego terenu. 

Dogęszczanie istniejącej zabudowy, np. wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych oraz realizacja nowych 

obszarów zabudowy kosztem powierzchni biologicznie czynnych przyczyni się do zmian lokalnych warunków 

aerosanitarnych. Zwiększenie odsetka terenów zabudowanych może przyczynić się do pogorszenia czystości 

powietrza poprzez wzrost tzw. niskiej emisji. Realizacja zwartej zabudowy produkcyjnej na północy oraz 
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południowym – zachodzie sołectwa także może przyczynić się do wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, które 

mogą stamtąd być nawiewane na tereny przyległe (w kierunku północno - wschodnim). 

Aktualnie istniejące w graniach opracowania ciągi komunikacyjne (przewidziane również w projekcie planu) 

oddziałują na tereny przyległe, w tym lokalnie na obszary zabudowy mieszkaniowej. Wzrost długotrwałego 

oddziaływania akustycznego od tych emitorów mógłby potencjalnie nastąpić z chwilą zwiększenia ich 

przepustowości. W obszarze sołectwa przewidziano realizację zabudowy wzdłuż istniejących ciągów 

komunikacyjnych, drogowych oraz kolejowych. Obszary te będą potencjalnie narażone na ponadnormatywne 

oddziaływanie hałasu. Emisja hałasu będzie uzależniona od natężenia ruchu oraz zastosowanych zabezpieczeń. 

Opisane wyżej oddziaływania związane z realizacją planu będą się w mniejszym lub większym stopniu 

kumulować w środowisku. Nakładanie się wpływów pochodzących z poszczególnych terenów spowoduje wzrost 

tego oddziaływania. Kumulacji podlegać będzie przede wszystkim hałas, a także emitowane zanieczyszczenia 

atmosferyczne. Kumulacja ta może mieć miejsce w granicach jednostek stanowiących źródło oddziaływań bądź na 

terenach przyległych. O efekcie kumulacji w skali lokalnej można mówić również w przypadku zajmowanie 

powierzchni biologicznie czynnych.  

Opisane wpływy zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji będą ograniczane zapisami planu a także 

przepisami zawartymi w obowiązującym ustawodawstwie dotyczącymi między innymi dopuszczalnych poziomów 

hałasu i sposobu ograniczenia jego wpływu, a także gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.  

Wszystkie wyżej opisane oddziaływania związane z realizacją zagospodarowań wprowadzanych  

w planie zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji będą ograniczane zapisami planu. Plan określa między innymi 

dopuszczalne parametry i rozwiązania techniczne dla wprowadzanych form zabudowy oraz ogranicza ich 

ewentualnego oddziaływania w zakresie emisji hałasu do środowiska, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz 

ogranicza wpływ na środowisko gruntowo – wodne. 

Tabela 3 Charakterystyka typów oddziaływań 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

bezpośrednie  

- zanieczyszczenie powietrza spalinami 

pochodzącymi z maszyn pracujących na 

budowach 

- wzrost poziomu hałasu związanego 

z pracami budowlanymi przy tworzeniu 

nowych obiektów kubaturowych i ciągów 

komunikacyjnych realizowanych w ramach 

zmiany przekształcenia terenu  

- zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej 

- wzrost ilości wytwarzanych odpadów 

- wzrost emisji hałasu bytowego 

pośrednie - brak znaczących oddziaływań 

- generowanie ruchu pojazdów na terenach 

nowo zainwestowanych 

- wraz ze wzrostem powierzchni zabudowy 

synantropizacja większej powierzchni 

zbiorowisk roślinnych 

wtórne - brak znaczących oddziaływań 

- w wyniku przekształcenia zagospodarowania 

znacznych powierzchni terenów może dojść 

do zmiany liczebności i rodzaju populacji 

organizmów żywych 

skumulowane - brak znaczących oddziaływań 
- zwiększony wpływ antropogeniczny na 

terenach biologicznie czynnych 

krótkoterminowe 

- hałas budowlany związany z realizacją 

zagospodarowania wprowadzanego w 

projekcie planu 

- zanieczyszczenie powietrza związane 

- brak znaczących oddziaływań 
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z pracami budowlanymi 

- powstawanie odpadów budowlanych 

długoterminowe - brak znaczących oddziaływań 
- zmiany morfologii terenu związane 

z powstawaniem nowych terenów zabudowy 

stałe - brak znaczących oddziaływań 

- lokalne zmiany mikroklimatu związane 

z przyrostem terenów zabudowanych 

- zmiany morfologii terenu związane 

z powstaniem nowych obiektów 

budowlanych 

- zwiększenie powierzchni terenów 

utwardzonych 

chwilowe 
- powstanie odpadów „budowlanych” oraz 

gruntu z wykopów 

- zwiększenie natężenia ruchu 

komunikacyjnego 

Można stwierdzić, iż realizacja miejscowego planu przy zachowaniu ograniczeń wpływu na środowisko 

wynikających z jego ustaleń oraz przepisów odrębnych nie spowoduje poważnych zagrożeń dla środowiska. 

9. Stan środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem  
Obszar objęty planem zagospodarowania przestrzennego to tereny położone w granicach 

administracyjnych sołectwa Jankowice. W centralnej i północnej części przeważa zabudowa jednorodzinna oraz 

zabudowania o charakterze usługowym skupiona wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Przy wschodniej 

granicy rozciągają się tereny przemysłowe. W części południowej dominują użytki rolne oraz lasy. Wzdłuż dolin 

lokalnych cieków powierzchniowych (m.in. Potok Radziejowski, Potok Chwałowicki, Potok Podkościele) rozciągają 

się tereny wskazane w planie do dolesień oraz lokalne ekosystemy związane z dolinami cieków (ekosystemy 

łąkowe itp.). Większe kompleksy leśne zlokalizowane są przy południowej granicy sołectwa, są to Las Podlesie, Las 

Królewiok i Las Jankowice. W części północno – zachodniej sołectwa znajduje się zalewisko Podkościele. Jakość 

wody w tym zalewisku charakteryzuje się wysokim stopniem czystości. Zbiornik Podkościelne powstał  

w wyniku osiadania terenu na skutek podziemnej eksploatacji węgla kamiennego w rejonie źródliskowym Potoku 

Podkościelne.  

Aktualny stan środowiska przedmiotowego terenu, mimo dużego odsetka powierzchni biologicznie 

czynnych nosi wyraźne cechy antropogenizacji. W wielu miejscach sołectwa, zwłaszcza na terenach zabudowanych, 

środowisko uległo znacznym przekształceniom i utraciło swoje pierwotne walory przyrodnicze. W szczególności 

widoczna jest degradacja naturalnej rzeźby terenu w obrębie sołectwa związana z długoletnią eksploatacją węgla 

kamiennego przez kopalnie „Marcel”, „Chwałowice i „Jankowice”.  Z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze 

obszary zachowały się w dolinach cieków oraz w rejonie lokalnych zbiorników wodnych. Zasób siedliskowych 

wzbogacają również tereny zadrzewione. 

Oceniany plan obok utrzymania istniejącego charakteru zagospodarowania w większej części obszaru 

przewiduje także realizację terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz terenów obiektów produkcyjnych, 

składów, magazynów i usług na terenach biologicznie czynnych. Znaczna część nowo wprowadzanych terenów o 

charakterze zabudowy jednorodzinnej i usługowej obejmuje powierzchnie biologicznie czynne pośród już 

istniejących zabudowań, zatem ich realizacja będzie polegała jedynie na dogęszczeniu istniejącej zabudowy. 

Wprowadzenie terenów obiektów usług (U) oraz terenów produkcyjnych, składów i magazynów (jednostka 

PU), związana będzie z zajęciem powierzchni biologicznie czynnych, zwłaszcza w północnej  i środkowo - 

wschodniej części sołectwa.  

Realizacja nowych obiektów spowoduje ograniczenie powierzchni biologicznie czynnych oraz usunięcie 

występującej tu roślinności na rzecz powierzchni zabudowanych, utwardzonych czy zieleni urządzonej. Nowe 

zagospodarowanie tych terenów ograniczy powierzchnię istniejących tu siedlisk, a zwierzęta potencjalnie tu 

występujące zostaną wyparte na tereny przyległe.  

Należy jednak podkreślić, że znaczna część obszaru planu, w tym tereny położone w południowej i 

północnej części terenu zostanie przeznaczona bądź utrzymana w dotychczasowym użytkowaniu jako tereny 
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rolnicze, zieleni urządzonej, zieleni w dolinach cieków wodnych a także lasy i dolesienia. 

Miejscami oceniany plan  wprowadza obszary przeznaczone pod zabudowę w dolinach cieków, np. Potoku 

Chwałowickiego oraz jego bezimiennego dopływu czy w dolinie Potoku Radziejowskiego, co jednak wynika głównie 

z dogęszczenia zabudowy w zurbanizowanych już obszarach dolin. Podobnie miejscami przewiduje się realizację 

terenów zabudowy na obszarach zadrzewionych. W południowo –zachodniej części przewiduje się m.in. realizację 

terenów sportu i rekreacji w obszarach obejmujących m.in. zbiorowiska leśne o charakterze buczyn. 

W północnej części sołectwa oraz przy jego południowo – zachodniej granicy zlokalizowane są składowiska 

odpadów pogórniczych, aktualnie w większości rekultywowane bądź zrekultywowane.  

W części południowo – zachodniej zlokalizowane jest również zamknięte składowisko odpadów 

komunalnych (w planie oznaczony symbolem jednostki ITO – teren infrastruktury technicznej gospodarowania 

odpadami), dla którego w planie określono zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

Ponadto plan wprowadza zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności 

publicznej, budowli przeciwpowodziowych, wydobywania ze złoża gazu i wydobywania kopalin ze złoża metodą 

podziemną, o parametrach określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, a także zakaz lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko poważnej awarii. Dodatkowo 

wprowadzone są zapisy ograniczające oddziaływanie wprowadzanych zagospodarowań na poszczególne elementy 

środowiska, w tym w zakresie emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływania na środowisko 

gruntowo – wodne. 

Reasumując, w granicach terenu będącego przedmiotem opracowania nie występują obszary objęte 

znaczącym oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze. 

10. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlegający ocenie obejmuje tereny położone w 

granicach administracyjnych sołectwa Jankowice. Częściowo są to tereny niezainwestowane.  

Projektowane zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem wprowadzało będzie na dotychczasowe 

fragmenty terenów biologicznie czynnych nowe zainwestowania. 

Dla całego omawianego terenu dla projektowanego zagospodarowania, stworzone zostały przepisy 

ograniczające ich wpływ na środowisko przyrodnicze. W zapisach projektu m.p.z.p. uwzględniono również 

ograniczenia w użytkowaniu terenu wynikające z charakteru planowanej inwestycji. 

Przedmiotowy teren jest położony w oddaleniu o około 12,5 km od południowej granicy państwa.  

W związku z powyższym nie będą one powodowały transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

11. Obszary problemowe 
Główne problemy związane w realizacją ocenianego projektu planu dotyczą przede wszystkim wprowadzania 

zabudowy (zwłaszcza mieszkaniowej) w kontekście prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej.  

Dotyczy to w szczególności planowanych terenów zabudowy w północnej i środkowej części sołectwa, gdzie, 

zgodnie z przedstawioną przez poszczególne zakłady górnicze prognozą, docelowe wpływy robót górniczych w 

przedziale czasowym do 2040 r., spowodują powstanie kilku niezależnych, zróżnicowanych głębokościowo i 

powierzchniowo niecek obniżeniowych, w przewadze o charakterze bezodpływowym i przewidywanych 

maksymalnych wartościach obniżeń względnych od 8,0 do 11,0 m w granicy TG „Chwałowice” (północna część 

sołectwa), od 9,5 do 11,0 m w granicy TG „Jankowice” (środkowa część sołectwa) oraz  od 8,0 do 14,5 m w granicy 

TG „Radlin I” (południowy fragment sołectwa).  

Obniżenia w omawianym rejonie i związane z nimi wartości odkształceń poziomych powierzchni będą 

odpowiadały I, II, III, IV i V kategorii deformacji terenu górniczego. 
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Tereny w V kategorii przewidywanych deformacji powierzchni w zasadzie kwalifikuje się jako nie nadające się do 

zabudowy, a istniejące w granicach tego terenu obiekty budowlane (kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej) są 

narażone na bardzo poważne uszkodzenia i zniszczenia. Ponadto w zasięgu prognozowanych niecek bezodpływowych 

może dochodzić w przyszłości do lokalnych podtopień w związku z czym tereny te mogą wymagać odpowiednich 

rozwiązań z zakresu profilaktyki odwodnieniowej. 

Ponadto w granicach planu istnieją obszary potencjalne zagrożone powstawaniem deformacji o charakterze 

nieciągłym ( w tym m.in. tereny dawnej płytkiej eksploatacji). W przedstawionej prognozie wytypowano obszar o 

dużym prawdopodobieństwie wystąpienia takich deformacji w granicy TG „Jankowice”, w środkowej części 

sołectwa Jankowice, w rejonie ul. Nowej, Wowry, Kościelnej, Hoły, Rybnickiej w obszarze zurbanizowanym oraz w 

terenie w większości niezabudowanym przy południowej granicy sołectwa, w obszarze Lasu Królewiok i terenów do 

niego przyległych.  

Tereny sąsiadujące znajdą się natomiast w odpowiednio w IV, III, II i I kategorii deformacji powierzchni, przy czym 

tereny w III i IV kategorii wymagają odpowiedniego zabezpieczenia obiektów budowlanych.  

Osiadania terenu powstałe na wskutek eksploatacji górniczej spowodują istotne, odcinkowe zmiany w 

reżimie przepływu wód w ciekach powierzchniowych w granicach terenów górniczych „Chwałowice” , „Jankowice” 

i „Radlin I”.  

Zmiany morfologii koryt obejmą wschodni bieg Potoku Radziejowskiego oraz jego obszary źródliskowe 

(obszar F) oraz fragment koryta Potoku Chwałowickiego – w rejonie ulic Wolności i Świerklańskiej, przy północnej 

granicy sołectwa (obszar D).  

Wskutek spodziewanych osiadań wystąpią zmiany powierzchni i kształtu istniejącego obszaru 

bezodpływowego uformowanego w rejonie ul. Nowej i odwadnianego dwoma stanowiskami pompowymi; zasięg 

tej niecki, z możliwością powstania lokalnych zalewisk, przesunie się w kierunku na południe, w stronę 

spodziewanych (obszar E). Spodziewane jest także powstanie trzech niecek bezodpływowych, z możliwymi 

podtopieniami i zalewiskami przy południowej granicy sołectwa, w obrębie Lasu Królewiok (obszary: G, H, I).  

Powiększeniu ulegną ponadto istniejące obecnie, a powstałe dotąd, w związku z wpływami dokonanej 

eksploatacji górniczej, niecki bezodpływowe, wypełnione wodą z zasilania powierzchniowego, W szczególności 

dotyczy to niewielkich zbiorników wód powierzchniowych w północnej części sołectwa Jankowice. 

W ocenianym planie wprowadzono jednak ustalenie uwzględnienia warunków wynikających z uwarunkowań 

górniczo – geologiczno – geotechnicznych powodujących występowanie skomplikowanych warunków gruntowych 

zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. 

Niezwykle istotnym problemem stwarzającym trudności w ocenie projektu jest wprowadzenie zabudowy na 

terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Przy czym należy tutaj podkreślić, ze z zabudowy wyłączono 

tereny osuwisk (aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych). Na obszarach związanych z możliwością 

wystąpienia ruchów masowych, które mogą generować zagrożenia dla życia i mienia człowieka,  należy 

postępować zgodnie z informacjami i zaleceniami zawartymi w opracowaniu "Rozpoznanie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemi wraz z programem wykonania prac terenowych oraz dokumentowania osuwisk na 

obszarze Powiatu Rybnickiego - Etap I - Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi", Sosnowiec 2014 r. 

Pozwoli to na przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom przyrodniczym. W szczególności dotyczy to: 

- planowania przestrzennego uwzględniającego zagrożenia wynikające z możliwości powstania i rozwoju 

ruchów masowych, 

- podniesienia świadomości społecznej w dziedzinie negatywnych zjawisk związanych z ruchami masowymi.  

Na terenach zagrożonych ruchami masowymi wszystkie projekty budowlane powinny zostać poprzedzone 

badaniami geologiczno-inżynierskimi. Tylko dokładne rozpoznanie warunków geologicznych może jednoznacznie 

stwierdzić czy wspomniane tereny nadają się pod zabudowę. Szczegółowe badania geologiczno-inżynierskie gruntu 

pozwolą określić możliwości zabudowy. Tego typu badania umożliwią też wskazanie sposobu zabezpieczenia 
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istniejących budynków, budowli i infrastruktury drogowej oraz komunalnej znajdujących się na terenach 

zagrożonych. 

 Sposób zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi powinien uwzględniać specyficzny 

charakter tego typu obszarów. Należy przede wszystkim szczegółowo analizować możliwości wszelkich prac 

inżynierskich (budowlanych, drogowych, kolejowych, wykopów, itp.). Zwiększenie wielkości i zmiana kierunku 

spływu wód opadowych wywołane np. usunięciem roślinności, uszczelnieniem powierzchni terenu, czy zmianą jej 

ukształtowania może zwiększyć erozję stoków/zboczy. Ponieważ niektóre zmiany sposobu zagospodarowania 

stoków o nachyleniach powyżej 10
0
 mogą aktywować ruchy masowe, wznoszenie nowych obiektów budowlanych 

na takich terenach winno być poprzedzone indywidualną oceną geologiczno-inżynierską. 

Na obszarach osuwisk, które mogą generować zagrożenia dla życia i mienia człowieka, należy postępować 

zgodnie z informacjami i zaleceniami zawartymi w opracowaniu "Stworzenie rejestru zawierającego informacje o 

ruchach masowych ziemi na obszarze Powiatu Rybnickiego - Etap II - Rejestr osuwisk na obszarze Powiatu 

Rybnickiego", Sosnowiec 2015 r. Na obszarze powiatu rybnickiego dotychczas nie prowadzono monitoringu 

obserwacyjnego czy instrumentalnego ze względu na brak informacji o zagrożeniach spowodowanych osuwiskami. 

Prawie wszystkie zarejestrowane osuwiska w powiecie rybnickim znajdują się z dala od osiedli ludzkich oraz 

infrastruktury drogowej i przesyłowej. 

W przypadku wprowadzania terenów zabudowy na obszarach biologicznie czynnych, często problemem jest 

znalezienie równowagi pomiędzy presją zabudowywania kolejnych obszarów, atrakcyjnych ze względu na swoją 

lokalizację a zachowaniem jak najkorzystniejszego stanu środowiska oraz utrzymania pełnej funkcji struktur 

ekologicznych. Wydaje się jednak, iż większość kierunków zagospodarowania przyjętych w ocenianym projekcie planu są 

akceptowalnym kompromisem pomiędzy potrzebą rozwoju społeczno-gospodarczego, a utrzymaniem obszarów 

biologicznie czynnych. 

W planie przewidziano także m.in. realizację zabudowy mieszkaniowej w rejonie zbiornika wodnego (jednostka 

25MN), co będzie związane z koniecznością ograniczenia jego powierzchni (jego centralna część zostanie zachowana w 

ramach jednostki 5WS). Realizacja zabudowy w tym rejonie będzie więc wymagała uprzedniego przygotowania gruntu 

zgodnie z wymogami budowlanymi. 

Do problematycznych kwestii należy również wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – 

usługowej w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych, które z uwagi na znaczne natężenie ruchu mogą stanowić 

źródło ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, na tereny podlegające ochronie akustycznej. Zjawisko to w znacznej 

mierze dotyczy już istniejących zabudowań, a w przyszłości może objąć również obiekty nowo realizowane w sąsiedztwie 

głównych dróg, czy też linii kolejowej we wschodniej części sołectwa.  

W obszarach narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu należałoby podjąć stosowne działania 

ograniczające lub odsunięcie zabudowań od źródeł hałasu. Przy czym należy podkreślić, iż w ocenianym projekcie planu 

uwzględniono zapisy z zakresu ochrony akustycznej terenów, a także zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w 

sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego. 

Z punktu widzenia komfortu mieszkańców za problematyczne można uznać lokowanie zabudowy 

przemysłowej/produkcyjnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W takim przypadku należałoby uwzględnić 

potencjalne oddziaływanie zabudowy przemysłowej, np. zachowując między terenami mieszkaniowymi oraz 

przemysłowymi (produkcyjnymi) pas zieleni o charakterze izolacyjnym, co zostało uwzględnione w ocenianym projekcie 

planu.  

Oceniany plan dopuszcza możliwość lokalizacji systemów infrastruktury technicznej z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie gminy 

Czerwionka – Leszczyny zlokalizowana jest stacja radarowa Ramża będąca elementem systemu radarów 

meteorologicznych POLRAD.  

Zgodnie z pismem Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej (nr PN-5132-4/NP.-

213/2012) z dnia 20 marca 2012 r pojedyncze turbiny wiatrowe nie powinny być lokalizowane w odległości 

mniejszej niż 5 kilometrów od obiektu radarowego, natomiast tzw. „farmy wiatrowe” zakłócają obraz radarowy w 
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przypadku, gdy zlokalizowane są w odległości do 20 km od stacji radarowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego, „farma wiatrowa” definiowana jest jako jednostka wytwórcza (wyodrębniony zespół 

urządzeń należących do przedsiębiorstwa energetycznego, służący do wytwarzania energii elektrycznej i 

wyprowadzania mocy, opisany poprzez dane techniczne i handlowe) lub zespół tych jednostek wykorzystujących 

do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru, przyłączonych do sieci w jednym miejscu przyłączenia.  

Strefa ochrony stacji radarowej o promieniu 20 km obejmuje całe sołectwo Jankowice. Z tego względu zgodnie z 

przytoczoną opinią Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu radarowego w granicach przedmiotowego terenu w przypadku 

ewentualnych turbin wiatrowych należałoby umieszczać jedynie pojedyncze obiekty, a nie ich grupy (farmy wiatrowe).  
Warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.) nie ma obowiązku określania (przedstawiania) 

w dokumentach planistycznych rozmieszczenia urządzeń wytwarząjących energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy nie przekraczającej 100 kW. Zasadniczo urządzenia tego typu (o mocy do 100 kW) mają służyć obsłudze 

prywatnych gospodarstw domowych. 

 

12. Rozwiązania mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru 

W planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostały zapisy mające na celu zapobieganie, 

ograniczenie lub kompensację negatywnych wpływów na środowisko bądź ludzi, a odnoszące się indywidualnie do 

określonego przeznaczenia terenu.  

Analiza przyjętych w planie zapisów wykazała, że zostały uwzględnione wymogi z zakresu ochrony 

środowiska określone w obowiązujących przepisach.  

Plan nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerklany” przyjętego uchwałą nr 189/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Projekt planu jest w większości zgodny z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

wykonanym dla tego terenu. Przedmiotowy plan zachowuje bowiem powierzchnie biologicznie czynne, w tym Las 

Podlesie i Las Królewiok oraz większe kompleksy rolne, wprowadza także nowe tereny biologicznie czynne w 

postaci terenów przeznaczonych do dolesień czy terenów zieleni urządzonej jak również terenów zieleni 

przywodnej w dolinach cieków, dzięki czemu możliwe jest zachowanie głównych wartości przyrodniczych 

przedmiotowego terenu. Wprowadzanie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę jest także oparte na 

zasadzie wypełniania tzw. luk w istniejących obszarach zabudowy. Ustalenia planu uwzględniają także wymogi 

ochrony środowiska, w tym ochrony gleb i wód. W nielicznych przypadkach plan wprowadza nowe tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową bądź produkcyjną w rejonie dolin holoceńskich oraz cieków o 

niesprzyjających warunkach gruntowo - wodnych, gdzie w miarę możliwości należałoby zachować koryta cieków 

oraz zieleń towarzyszącą.  

Zapisy planu są spójne z zapisami zawartymi w Programie ochrony środowiska dla gminy Świerklany na lata 

2008 – 2015 oraz Aktualizacją programu ochrony środowiska dla gminy Świerklany na lata 2012-2015 z 

perspektywą na lata 2016-2019. 

W celu ochrony środowiska, przyrody u krajobrazu kulturowego sołectwa Jankowice plan wprowadza zapis 

zakazujący realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z 

dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem: inwestycji celu publicznego z 
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zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej, budowli przeciwpowodziowych, wydobywania 

ze złoża gazu i wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach określonych w przepisach 

wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ochrona powietrza atmosferycznego 

W zakresie ochrony powietrza Program ochrony środowiska dla gminy Świerklany na lata 2008 – 2015 ustala 

cel systemowy jakim jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ustala również podstawowe kierunki 

działań takie jak: 

 ograniczenie niskiej emisji, 

 ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego.  

Celem długoterminowym do 2019 roku zgodnie z Aktualizacją programu ochrony środowiska jest 

osiągnięcie odpowiedniej jakości powietrza zgodnie z obowiązującymi standardami. 

Dla ochrony powietrza atmosferycznego, w przypadku projektowanej zabudowy, przyjęte zapisy planu 

uwzględniają następujące ograniczenia: 

 wprowadzenie zakazu zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób stwarzający uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie zanieczyszczeń powietrza; 

Ponadto w celu ochrony powietrza atmosferycznego zapisy planu dopuszczają spalanie paliw w urządzeniach 

o efektywności energetycznej co najmniej 80% oraz realizację systemów grzewczych zasilanych energią elektryczna 

lub gazem. 

Ochrona środowiska gruntowo - wodnego 

Zgodnie z „Programem ochrony środowiska dla gminy Świerklany…” podstawowym celem systemowy 

w zakresie gospodarki wodnej jest poprawa jakości i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia. Wyznaczonym kierunkiem działań jest 

między innymi: 

 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, 

 racjonalna gospodarka zasobami wodnymi. 

Celem długoterminowym do 2019 roku zgodnie z Aktualizacją programu ochrony środowiska jest 

osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód, a także Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody. 

W ramach realizacji celów z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb w Programie ochrony środowiska dla 

gminy Świerklany na lata 2008 – 2015 wskazano następujące kierunki działań: 

 zapobieganie degradacji gleb, 

 zapobieganie degradacji zasobów złóż mineralnych. 

Celem długoterminowym do 2019 roku zgodnie z Aktualizacją programu ochrony środowiska jest rekultywacja 

gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej, a 

także ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego i rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych. 

Ze względu na ochronę środowiska gruntowo – wodnego oceniany plan wprowadza następujące zapisy: 

 zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z: magazynowaniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem 

odpadów, w tym złomu oraz odpadów niebezpiecznych, 

 zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu oraz stosowania rozwiązań technicznych w 

zakresie gospodarki wodno – ściekowej, które mogłyby powodować przedostawanie się nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu, 

 zakaz wykonywania prac powodujących zmianę stosunków wodnych, jeśli nie służą one ochronie 

przeciwpowodziowej, melioracji lub regulacji koryt, 

 zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenów, 
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 nakaz ochrony, utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych; 

 nakaz zabezpieczenia gruntu przed infiltracją do środowiska gruntowo – wodnego w przypadku czasowego 

przechowywania odpadów. 

W przypadku wód powierzchniowych obowiązywały będą następujące obostrzenia: 

 nakaz zachowania zieleni w dolinach cieków powierzchniowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 

ZWS z dopuszczeniem lokalizacji kładek pieszych i pieszo – rowerowych; 

 nakaz zachowania otwartego koryta wód powierzchniowych z dopuszczeniem kładek pieszych  

i pieszo – rowerowych, dojść, dojazdów, przepustów i mostów. 

Ponadto w zakresie ochrony wód, plan wprowadza na terenach przyległych do wód powierzchniowych 

śródlądowych zakaz zasypywania i niszczenia wód powierzchniowych oraz zakaz niszczenia zieleni wysokiej i niskiej 

na obrzeżach a także:  

2) zakaz: 

a) budowy ogrodzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, 

b) realizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 5,0 m od linii brzegu. 

c) podwyższenia i nadsypywania terenów w odległości mniejszej niż 10 m od linii brzegu.  

3) nakaz zapewnienia dostępu do wody przez właścicieli nieruchomości.  

Wszystkie wyżej wymienione zapisy realizują przyjęte kierunki działań w „Programie ochrony środowiska...”. 

 W zakresie ochrony środowiska gruntowego należy poruszyć również zagadnienie obszarów osuwisk 

i obszarów zagrożonych ruchami masowymi, zlokalizowanych w granicach sołectwa. Użytkowanie w obszarach 

wyznaczonych do oceny osuwiskowej nie stwarza aktualnie bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci 

uruchomienia ruchów masowych. Są to rejony przeznaczone pod użytkowanie rolnicze i generalnie bez zabudowy. 

Tylko niektóre tereny, znajdujące w granicach obszarów zagrożonych lub powyżej górnych załomów stoków, mają 

następujące przeznaczenie: obszary zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. Wobec powyższego należy przestrzegać 

zasad takich jak: 

- należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację budynków w obszarach planowanej zabudowy mieszkalnej 

i gospodarczej. Wzniesienie nowego obiektu budowlanego w granicach terenu zagrożonego powinno 

zostać bezwzględnie poprzedzone oceną geologiczno-inżynierską; 

- w przypadku podsypywania i wzmacniana dróg przebiegających w rejonie stoków terenów zagrożonych 

należy bezwzględnie unikać podcinania dolnych części zboczy, co może doprowadzić do powstania zsuwu 

lub spełznięcia gruntu i zasypania lub zniszczenia odcinka drogi. Jeżeli zaistnieje konieczność poszerzenia 

takiej drogi, to na odcinku terenu zagrożonego nie można tego wykonywać kosztem podcinania zboczy 

doliny; 

- nie powinno się wycinać drzew i krzewów porastających zbocza terenów zagrożonych, gdyż roślinność 

zdecydowanie hamuje i ogranicza rozwój ruchów masowych. W przypadku powstania np. nowego zsuwu 

należy miejsce to obsiać trawą lub obsadzić drzewami; 

- nie powinno się również prowadzić prac budowlanych na większą skalę na stokach zagrożonych ruchami 

masowymi, gdyż mogą one naruszyć stabilność zboczy i doprowadzić do uaktywnienia się nowych ruchów 

masowych 

Przestrzeganie w/w zasad oraz prowadzenie działań profilaktycznych (obserwacje terenowe i wykonywanie 

prac zabezpieczających) pozwoli na prawie całkowite zahamowanie ewentualnych ruchów masowych i będzie w 

pełni wystarczające do uniknięcia poważnych szkód lub zniszczeń, które mogłyby powstać w przypadku obrywu lub 

osunięcia fragmentu stoku.   

Na obszarze powiatu rybnickiego dotychczas nie prowadzono monitoringu obserwacyjnego czy 

instrumentalnego ze względu na brak informacji o zagrożeniach spowodowanych osuwiskami. Prawie wszystkie 

zarejestrowane osuwiska w powiecie rybnickim znajdują się z dala od osiedli ludzkich oraz infrastruktury drogowej 

i przesyłowej.  

Przeciwdziałanie ruchom masowym powinno polegać na sprawnej melioracji obszaru, która spowoduje 

szybkie odprowadzenie nadmiaru wód roztopowych i opadowych. Nie powinno się wycinać drzew i krzewów 
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porastających zbocza terenów objętych osuwiskami, gdyż roślinność zdecydowanie hamuje i ogranicza rozwój 

ruchów masowych. W przypadku powstania np. nowego zsuwu należy miejsce to obsiać trawą lub obsadzić 

drzewami. Ponadto tereny objęte osuwiskami powinny być wyłączone spod budownictwa a na terenach 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi wszelkie planowane inwestycje inżynierskie i budowlane powinny zostać 

poprzedzone badaniami geologiczno – inżynierskimi. Dokładne rozpoznanie warunków geologicznych i 

szczegółowe badania geologiczno – inżynierskie gruntu mogą jednoznacznie stwierdzić przydatność tych terenów 

do zabudowy i określić możliwości ich zabudowy. Pozwolą one także na wskazanie sposobu zabezpieczenia 

istniejących budynków, budowli i infrastruktury drogowej i komunalnej znajdujących się na terenach zagrożonych. 

Ochrona przed nadmiernym hałasem, wibracjami i promieniowaniem niejonizującym  

W „Programie ochrony środowiska dla gminy Świerklany…” został określony cel ochrony przed hałasem 

i niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym.  

Celem długoterminowym do 2019 roku zgodnie z Aktualizacją programu ochrony środowiska jest ochrona 

mieszkańców Gminy Świerklany przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu w środowisku, a także ochrona 

mieszkańców Gminy Świerklany przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

W zakresie ochrony przed hałasem plan wprowadza następujące ustalenia: 

 poziom hałasu przenikającego do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych 

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

Ponadto w zakresie ochrony przed hałasem ustala się obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu 

w środowisku zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem:  

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN dopuszczalny poziom 

hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy usługowej oznaczonych 

symbolem MNU dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych, 

 dla terenu zabudowy usługowej oświaty oznaczonego symbolem UO dopuszczalny poziom hałasu jak dla 

terenów zabudowy związanej z stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, 

 dla terenów sportu i rekreacji oznaczonego symbolem US jak dla terenów rekreacyjno –wypoczynkowych. 

Spełnienie powyższych wymagań wraz z warunkami wynikającymi z przepisów szczegółowych powinno 

zapewnić ochronę środowiska.  

Ochrona różnorodności biologicznej  

Dla zachowania i ochrony bioróżnorodności oraz rozwoju systemów ochrony przyrody na terenie gminy 

Świerklany w „Programie ochrony środowiska...” określono następujące kierunki działań: 

- utworzenie systemu form ochrony przyrody, 

- ochrona pozostałych obszarów cennych przyrodniczo, 

- zachowanie bioróżnorodności obszarów rolniczych, 

- ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów. 

Celem długoterminowym do 2019 roku zgodnie z Aktualizacją programu ochrony środowiska jest 

zachowanie bogatej różnorodności biologicznej oraz racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie 

ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 

Zgodnie z ustaleniami planu wprowadza się nakaz zachowania i ochrony pomników przyrody:  

a) „Dąb Michał” – pomnik zlokalizowany na terenie oznaczonym symbolem 25MNU przy ul. Akacjowej 

w Świerklanach, 

b) „Dąb Jan” – pomnik usytuowany na terenie oznaczonym symbolem 11R w Świerklanach, 

c) Grupa wielogatunkowa 23 drzew - pomnik znajdujący się na terenie oznaczonym symbolem 13U przy 

ul. Bema w Świerklanach. 
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Korzystnym ustaleniem dla zachowania bioróżnorodności jest zachowanie w dotychczasowym użytkowaniu 

kompleksu lasów: Lasu Podlesie i Lasy Królewiok oraz większych zadrzewień jak również wyznaczenie terenów 

wskazanych do dolesień, kompleksów rolnych, a także wprowadzenie następujących zapisów: 

 nakazu zachowania zieleni w dolinach cieków wodnych, w ramach jednostek ZWS (z dopuszczeniem 

lokalizacji kładek pieszych, pieszo-rowerowych, budowli przeciwpowodziowych, mostów i infrastruktury 

technicznej), 

 likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych i przydrożnych na terenach rolnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zachowanie otwartego koryta wód powierzchniowych z dopuszczeniem realizacji kładek pieszych i 

pieszo – rowerowych, dojść, dojazdów, przepustów oraz mostów 

 wprowadzenie minimalnego odsetka powierzchni biologicznie czynnych dla terenów zabudowy na 

poziomie od 5% – 60%.  

Korzystnym ustaleniem dla zachowania różnorodności biologicznej jest również wyłączenie z zabudowy 

pasów ochronnych wzdłuż potoków i rzek o szerokości min. 5,0 m od brzegów cieków, a także zakaz grodzenia 

nieruchomości w odległości 1,5 m od cieku. 

 

13. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego  

Oceniany projekt planu  wprowadza w większości takie przeznaczenia terenu, które nawiązują w większości 

do istniejących już form zagospodarowania. Miejscami przewiduje się poszerzenie istniejących lub wprowadzenie 

nowych terenów zabudowy (m.in. mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej) kosztem obszarów biologicznie 

czynnych. Wydaje się, iż kierunki zagospodarowania przyjęte w ocenianym projekcie planu są akceptowalnym 

kompromisem pomiędzy potrzebą rozwoju społeczno-gospodarczego, a utrzymaniem najcenniejszych obszarów 

biologicznie czynnych. 

Plan nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerklany” przyjętego uchwałą nr 189/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 20 czerwca 2013 r. Ponadto 

w planie zagospodarowania przestrzennego wprowadzone zostały zapisy mające na celu zapobieganie lub 

ograniczenie negatywnych wpływów na środowisko bądź ludzi. 

Sołectwo Jankowice, podobnie jak większa część gminy, pozostaje pod wpływem prowadzonej i planowanej 

eksploatacji górniczej, z czym potencjalnie będą związane problemy w kontekście wprowadzanych terenów 

zabudowy. Dotyczy to zwłaszcza środkowej i północnej części sołectwa, gdzie zgodnie z prognozami przewiduje się 

realizację terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w zasięgu V kategorii deformacji powierzchni. Tereny 

o takiej skali przewidywanych deformacji powierzchni w zasadzie kwalifikuje się jako nie nadające się do zabudowy, 

a istniejące w granicach tego terenu obiekty budowlane (kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej) są narażone na 

bardzo poważne uszkodzenia i zniszczenia. W związku z powyższym w zasięgu obszarów odpowiadających V kategorii 

deformacji terenu należałoby ograniczyć możliwość realizacji nowych obiektów budowlanych do czasu zakończenia 

eksploatacji górniczej i wygaszenia wpływów górniczych.  

Należy także zaznaczyć, iż na obszarach pozostających w zasięgu IV i III kategorii deformacji terenu wymagane są 

odpowiednie zabezpieczenia obiektów budowlanych.  

Dodatkowo, w obrębie obszaru sołectwa Jankowice prognozuje się powstanie kilku niezależnych niecek 

bezodpływowych a w kilku przypadkach – w ich obrębie powstanie zalewisk. Z tego względu w obszarze tym należałoby 

dodatkowo uwzględnić stosowne rozwiązania z zakresu profilaktyki odwodnieniowej.  

W środkowej części sołectwa, w rejonie ulic: Nowej, Wowry, Kościelnej, Hoły, Rybnickiej, znajdują się tereny, na 

których może dojść do powstania deformacji o charakterze nieciągłym. W obszarach tych przed realizacją zabudowy 

należałoby przeprowadzić stosowne badania geotechniczne podłoża, pozwalające na określenie warunków 

posadowienia obiektów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Warto dodać, że w ocenianym planie 

wprowadzono ustalenie uwzględnienia warunków wynikających z uwarunkowań górniczo – geologiczno – 
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geotechnicznych powodujących występowanie skomplikowanych warunków gruntowych zgodnie z przepisami 

ustawy prawo budowlane. 

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego można zasugerować, aby na terenie objętym planem dążyć do 

utrzymania możliwie jak najwyższego odsetka powierzchni biologicznie czynnych, zwłaszcza na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W przypadku konieczności wycinki zieleni wysokiej należałoby ją ograniczyć do niezbędnego minimum, a 

ponadto korzystne byłoby jej przeprowadzenie poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od marca do 

końca sierpnia lub po wizji terenowej potwierdzające możliwość przeprowadzenia wycinki w dowolnym czasie bez 

zagrożenia dla lokalnej awifauny.  

W przypadku realizacji zabudowy w sąsiedztwie potencjalnych siedlisk płazów (np. w pobliżu zbiorników 

wodnych bądź w rejonie dolin cieków), przed podjęciem prac należałoby sprawdzić dany obszar pod kątem 

występowania tych zwierząt, a ewentualne stwierdzone osobniki należałoby przenieść (z zachowaniem 

odpowiednich środków ostrożności) w bezpieczne dla nich siedliska. 

 

14. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko to opracowanie wykonywane w celu określenia wpływu na 

środowisko projektowanego sposobu zagospodarowania w granicach administracyjnych sołectwa Jankowice w 

gminie Świerklany. 

Obszar ten zajmuje powierzchnię około 1 125 ha. Od południowego - wschodu graniczy ze Świerklanami 

Górnymi, od południa – ze Świerklanami Dolnymi, tj. pozostałymi sołectwami wchodzącymi w skład gminy. Od 

strony północno – zachodniej i północnej sołectwo Jankowice graniczy z miastem Rybnik (dzielnice Chwałowice i 

Radziejów), od południowego – zachodu – z gminą Marklowice (powiat wodzisławski). 

Jankowice są zurbanizowaną wsią o charakterze podmiejskim. Na ich terenie dominuje zabudowa 

jednorodzinna oraz zagrodowa z towarzyszącą zabudową usługową. Wiele obiektów przemysłowych, głównie 

szybów pomocniczych, baz i składów okolicznych kopalń węgla kamiennego, powstało w wyniku urbanizacji 

miejscowości. Liczne szkody górnicze w obrębie gminy powodują, ze układ osadniczy Jankowic cechuje się znaczną 

labilnością. Obecnie zauważa się całkowity zanik zabudowy w północnej części sołectwa na pograniczu z 

Chwałowicami.  

Jednostki osadnicze skupione są w rejonie głównych ciągów komunikacyjnych, tj. wzdłuż ulic: Nowa, 

Rybnicka, Kościelna, Świerklańska, Pawła Wowry i koncentrują się w centralnej oraz północno – wschodniej i 

północno - zachodniej części sołectwa. 

Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne wg. Kondrackiego sołectwo Świerklany Górne, 

podobnie jak cała gmina Świerklany, położone są w obrębie prowincji Wyżyn Polskich (34), na obszarze 

podprowincji Wyżyny Śląsko – Krakowskiej (341), makroregionu Wyżyny Śląskiej (341.1), w mezoregionie 

Płaskowyż Rybnicki (341.15).  

Naturalna rzeźba obszaru gminy jest urozmaicona poprzez liczne wzniesienia i wąwozy. Na stopień 

zróżnicowania rzeźby terenu wpływa występowanie na powierzchni utworów lessowych i lessopodobnych 

podatnych na erozję, zaleganie bogatych, intensywnie eksploatowanych złóż węgla kamiennego oraz 

wododziałowe położenie gminy, w strefie wododziału Wisły i Odry.  

W granicach sołectwa występują także tereny osuwisk ujęte w Rejestrze osuwisk na obszarze Powiatu 

Rybnickiego oraz tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych ujęte w Rejestrze terenów zagrożonych 

ruchami masowymi. 

Pod względem hydrograficznym cała Gmina Świerklany, w tym również sołectwo Jankowice, położona jest 

w strefie wododziału Wisły i Odry. Położenie w strefie wododziałowej powoduje, iż stanowi ona obszar 

źródliskowy ze stosunkowo gęsta siecią krótkich, górnych odcinków cieków. Na terenie sołectwa Jankowice 

znajdują się źródliska Potoku Radziejowskiego (dwa źródła) i Potoku Chwałowickiego (jedno źródło).  
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W granicy sołectwa Jankowice, występują złoża kopalin energetycznych w utworach karbonu górnego: 

węgla kamiennego i metanu w pokładach węgla (w tym również, jako kopalina towarzysząca) eksploatowane przez 

kopalnie „Chwałowice”, „Jankowice” i „Marcel” oraz udokumentowane złoże piasku podsadzkowego 

„Marklowice”. 

Większe kompleksy powierzchni biologicznie czynnych, w skład których wchodzą głównie tereny upraw 

rolnych, łąki, pastwiska i nieużytki obejmują pas rozciągający się w środkowej części sołectwa na obrzeżach 

zabudowań. Południowa część terenu obejmuje kompleksy leśne (Las Podlesie, Las Królewiok, Las Jankowicki). 

Północny fragment terenu oraz miejscami wzdłuż lokalnych cieków wodnych to głównie tereny dolesień. Wokół 

zbiornika Podkościele oraz w sąsiedztwie zabytkowego Kościoła p.w. Bożego Ciała występują tereny zieleni 

urządzonej.  

Plan nie narusza ustaleń „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Świerklany” przyjętego uchwałą nr 189/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany z dnia 20 czerwca 2013 r.  

Oceniany projekt planu  wprowadza w większości takie przeznaczenia terenu, które nawiązują w większości 

do istniejących już form zagospodarowania. Miejscami przewiduje się poszerzenie istniejących lub wprowadzenie 

nowych terenów zabudowy (m.in. mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej czy produkcyjnej, a także terenów 

sportu i rekreacji, głównie w obrębie obszarów poprzemysłowych, bądź silnie przekształconych antropogenicznie – 

obniżenia terenu lub niecki bezodpływowe np. w rejonie Zbiornika Podkościele.) kosztem obszarów biologicznie 

czynnych. Wydaje się, iż kierunki zagospodarowania przyjęte w ocenianym projekcie planu są akceptowalnym 

kompromisem pomiędzy potrzebą rozwoju społeczno-gospodarczego, a utrzymaniem najcenniejszych obszarów 

biologicznie czynnych. 

Plan przedstawiony do oceny dla przedmiotowego terenu dopuszcza lokalizację usług nieuciążliwych, 

zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz zakazuje 

lokalizowania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Projektowane inwestycje nie mogą 

stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności dla GZWP nr 345 Rybnik. Plan 

wprowadza nakazy oraz zakazy w zakresie ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych a także krajobrazu. W 

związku z powyższym projektowane zainwestowania, to obiekty nieuciążliwe dla środowiska, których 

oddziaływanie ograniczone będzie do granic zainwestowanego terenu.  

Sama realizacja ustaleń planu nie wymaga więc prowadzenia stałego monitoringu np. stanu powietrza 

atmosferycznego czy hałasu.  

Utrzymanie w/w terenów będzie korzystne, gdyż ograniczy to dalsze zmiany w środowisku przyrodniczym 

oraz nadmierną eksploatację zasobów środowiskowych. Będzie to również korzystne  pod względem zachowania 

walorów krajobrazowych tego obszaru. 

Każde zmiana zainwestowania terenu związana jest z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, choćby 

przez przekształcenie powierzchni ziemi lub utwardzenie nawierzchni. Oddziaływanie to będzie różne w zależności 

od intensywności zainwestowania.  

Aktualnie na obszarach już zainwestowanych oraz w ich sąsiedztwie występuje stałe oddziaływanie na 

środowisko związane między innymi z emisją zanieczyszczeń atmosferycznych (ze źródeł komunikacyjnych i tzw. 

„niska emisja”), emisją hałasu do otoczenia, powstawaniem odpadów i ścieków oraz dokonanym, nieodwracalnym 

przekształceniem powierzchni terenu. Na terenach już zagospodarowanych realizacja ustaleń planu będzie więc 

związana głównie z utrzymaniem bądź pogłębieniem się oddziaływań już tu występujących. 

Główne problemy związane w realizacją ocenianego projektu planu dotyczą przede wszystkim wprowadzania 

zabudowy (zwłaszcza mieszkaniowej) w kontekście prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej.  

Dotyczy to w szczególności planowanych terenów zabudowy w północnej i środkowej części sołectwa, gdzie, 

zgodnie z przedstawioną przez poszczególne zakłady górnicze prognozą, docelowe wpływy robót górniczych w 

przedziale czasowym do 2040 r., spowodują powstanie kilku niezależnych, zróżnicowanych głębokościowo i 
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powierzchniowo niecek obniżeniowych, w przewadze o charakterze bezodpływowym i przewidywanych 

maksymalnych wartościach obniżeń względnych od 8,0 do 11,0 m w granicy  TG „Chwałowice” (północna część 

sołectwa), od 9,5 do 11,0 m w granicy TG „Jankowice” (środkowa część sołectwa) oraz  od 8,0 do 14,5 m w granicy 

TG „Radlin I” (południowy fragment sołectwa).  

Obniżenia w omawianym rejonie i związane z nimi wartości odkształceń poziomych powierzchni będą 

odpowiadały I, II, III, IV i V kategorii deformacji terenu górniczego. 

Tereny w V kategorii przewidywanych deformacji powierzchni w zasadzie kwalifikuje się jako nie nadające się do 

zabudowy, a istniejące w granicach tego terenu obiekty budowlane (kubaturowe i sieci infrastruktury technicznej) są 

narażone na bardzo poważne uszkodzenia i zniszczenia. Ponadto w zasięgu prognozowanych niecek bezodpływowych 

może dochodzić w przyszłości do lokalnych podtopień w związku z czym tereny te mogą wymagać odpowiednich 

rozwiązań z zakresu profilaktyki odwodnieniowej. 

Ponadto w granicach planu istnieją obszary potencjalne zagrożone powstawaniem deformacji o charakterze 

nieciągłym (m.in. tereny dawnej płytkiej eksploatacji). W przedstawionej prognozie wytypowano obszar o dużym 

prawdopodobieństwie wystąpienia takich deformacji w granicy TG „Jankowice”, w środkowej części sołectwa 

Jankowice, w rejonie ul. Nowej, Wowry, Kościelnej, Hoły, Rybnickiej w obszarze zurbanizowanym oraz w terenie w 

większości niezabudowanym przy południowej granicy sołectwa, w obszarze Lasu Królewiok i terenów do niego 

przyległych.  

Tereny w zasięgu obszarów odpowiadających V kategorii deformacji terenu należałoby ograniczyć możliwość 

realizacji nowych obiektów budowlanych do czasu zakończenia eksploatacji górniczej i wygaszenia wpływów górniczych.  

Należy także zaznaczyć, iż na obszarach pozostających w zasięgu IV i III kategorii deformacji terenu wymagane są 

odpowiednie zabezpieczenia obiektów budowlanych.  

W środkowej części sołectwa, w rejonie ulic: Nowej, Wowry, Kościelnej, Hoły, Rybnickiej, znajdują się tereny, na 

których może dojść do powstania deformacji o charakterze nieciągłym. W obszarach tych przed realizacją zabudowy 

należałoby przeprowadzić stosowne badania geotechniczne podłoża, pozwalające na określenie warunków 

posadowienia obiektów zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.  

Osiadania terenu powstałe na wskutek eksploatacji górniczej spowodują istotne, odcinkowe zmiany w 

reżimie przepływu wód w ciekach powierzchniowych w granicach terenów górniczych „Chwałowice” , „Jankowice” 

i „Radlin I”.  

Zmiany morfologii koryt obejmą wschodni bieg Potoku Radziejowskiego oraz jego obszary źródliskowe 

(obszar F) oraz fragment koryta Potoku Chwałowickiego – w rejonie ulic Wolności i Świerklańskiej, przy północnej 

granicy sołectwa (obszar D).  

Wskutek spodziewanych osiadań wystąpią zmiany powierzchni i kształtu istniejącego obszaru 

bezodpływowego uformowanego w rejonie ul. Nowej i odwadnianego dwoma stanowiskami pompowymi; zasięg 

tej niecki, z możliwością powstania lokalnych zalewisk, przesunie się w kierunku na południe,  

w stronę spodziewanych (obszar E). Spodziewane jest także powstanie trzech niecek bezodpływowych,  

z możliwymi podtopieniami i zalewiskami przy południowej granicy sołectwa, w obrębie Lasu Królewiok (obszary: 

G, H, I).  

Powiększeniu ulegną ponadto istniejące obecnie, a powstałe dotąd, w związku z wpływami dokonanej 

eksploatacji górniczej, niecki bezodpływowe, wypełnione wodą z zasilania powierzchniowego, W szczególności 

dotyczy to niewielkich zbiorników wód powierzchniowych w północnej części sołectwa Jankowice. 

Z tego względu w obszarze, w  którym realizowana będzie nowa zabudowa należałoby dodatkowo uwzględnić 

stosowne rozwiązania z zakresu profilaktyki odwodnieniowej.  
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W ocenianym planie wprowadzono ustalenie uwzględnienia warunków wynikających z uwarunkowań 

górniczo – geologiczno – geotechnicznych powodujących występowanie skomplikowanych warunków gruntowych 

zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane. 

Niezwykle istotnym problemem stwarzającym trudności w ocenie projektu jest wprowadzenie zabudowy na 

terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. Przy czym należy tutaj podkreślić, ze z zabudowy wyłączono 

tereny osuwisk (aktywnych, aktywnych okresowo, nieaktywnych). Na obszarach związanych z możliwością 

wystąpienia ruchów masowych, które mogą generować zagrożenia dla życia i mienia człowieka,  należy 

postępować zgodnie z informacjami i zaleceniami zawartymi w opracowaniu "Rozpoznanie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemi wraz z programem wykonania prac terenowych oraz dokumentowania osuwisk na 

obszarze Powiatu Rybnickiego - Etap I - Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi", Sosnowiec 2014 r.  

W przypadku wprowadzania terenów zabudowy na obszarach biologicznie czynnych, często problemem jest 

znalezienie równowagi pomiędzy presją zabudowywania kolejnych obszarów, atrakcyjnych ze względu na swoją 

lokalizację a zachowaniem jak najkorzystniejszego stanu środowiska oraz utrzymania pełnej funkcji struktur 

ekologicznych. Wydaje się jednak, iż kierunki zagospodarowania przyjęte w ocenianym projekcie planu są 

akceptowalnym kompromisem pomiędzy potrzebą rozwoju społeczno-gospodarczego, a utrzymaniem najcenniejszych 

obszarów biologicznie czynnych.  

W odniesieniu do środowiska przyrodniczego można zasugerować, aby na terenie objętym planem dążyć do 

utrzymania możliwie jak najwyższego odsetka powierzchni biologicznie czynnych, zwłaszcza na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej.  

W przypadku konieczności wycinki zieleni wysokiej należałoby ją ograniczyć do niezbędnego minimum, a 

ponadto korzystne byłoby jej przeprowadzenie poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od marca do 

końca sierpnia lub po wizji terenowej potwierdzające możliwość przeprowadzenia wycinki w dowolnym czasie bez 

zagrożenia dla lokalnej awifauny.  

W przypadku realizacji zabudowy w sąsiedztwie potencjalnych siedlisk płazów (w pobliżu zbiorników 

wodnych bądź w rejonie dolin cieków), przed podjęciem prac należałoby sprawdzić dany obszar pod kątem 

występowania tych zwierząt, a ewentualne stwierdzone osobniki należałoby przenieść (z zachowaniem 

odpowiednich środków ostrożności) w bezpieczne dla nich siedliska. Ewentualne zbiorniki wodne w bezpośrednim 

sąsiedztwie realizowanej zabudowy należałoby zabezpieczyć przed zasypaniem. 

W projekcie Planu…nie uwzględniono wskazania ekofizjograficznego dotyczącego zachowania stref 

buforowych na granicy obszarów leśnych , co jednak wynika z faktu, że w większości przypadków (istniejące tereny 

zabudowa) brak jest takiej możliwości. Zatem wprowadzanie tego typu ustaleń nie ma w ocenianym projekcie 

racjonalnego uzasadnienia. 

Do problematycznych kwestii należy również wprowadzanie zabudowy mieszkaniowej lub mieszkaniowo – 

usługowej w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych, które z uwagi na znaczne natężenie ruchu mogą stanowić 

źródło ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, na tereny podlegające ochronie akustycznej. Zjawisko to w znacznej 

mierze dotyczy już istniejących zabudowań, a w przyszłości może objąć również obiekty noworealizowane w sąsiedztwie 

głównych dróg, czy też linii kolejowej we wschodniej części sołectwa.  

W obszarach narażonych na ponadnormatywne oddziaływanie hałasu należałoby podjąć stosowne działania 

ograniczające lub odsunięcie zabudowań od źródeł hałasu. Przy czym należy podkreślić, iż w ocenianym projekcie planu 

uwzględniono zapisy z zakresu ochrony akustycznej terenów, a także zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w 

sposób stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie zanieczyszczeń powietrza, 

wytwarzania hałasu i wibracji, emisji pola elektromagnetycznego. 

Z punktu widzenia komfortu mieszkańców za problematyczne można uznać lokowanie zabudowy 

przemysłowej/produkcyjnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. W takim przypadku należałoby uwzględnić 

potencjalne oddziaływanie zabudowy przemysłowej, np. zachowując między terenami mieszkaniowymi oraz 
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przemysłowymi (produkcyjnymi) pas zieleni o charakterze izolacyjnym, co zostało uwzględnione w ocenianym projekcie 

planu.  

Oceniany plan dopuszcza możliwość lokalizacji systemów infrastruktury technicznej z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100kW. Należy jednak zaznaczyć, że na terenie gminy 

Czerwionka – Leszczyny zlokalizowana jest stacja radarowa Ramża będąca elementem systemu radarów 

meteorologicznych POLRAD.  

Strefa ochrony stacji radarowej o promieniu 20 km obejmuje całe sołectwo Jankowice. Z tego względu zgodnie z 

przytoczoną opinią Zastępcy Dyrektora ds. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, mając na uwadze konieczność 

zapewnienia sprawnego funkcjonowania całego systemu radarowego w granicach przedmiotowego terenu w przypadku 

ewentualnych turbin wiatrowych należałoby umieszczać jedynie pojedyncze obiekty, a nie ich grupy (farmy wiatrowe).  

Warto wspomnieć, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem (Ustawa o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.) nie ma obowiązku określania (przedstawiania) 

w dokumentach planistycznych rozmieszczenia urządzeń wytwarząjących energię z odnawialnych źródeł energii o 

mocy nie przekraczającej 100 kW. Zasadniczo urządzenia tego typu (o mocy do 100 kW) mają służyć obsłudze 

prywatnych gospodarstw domowych. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż całkowite wyeliminowanie wpływu wprowadzanych w planie zmian na środowisko 

jest niemożliwe można stwierdzić, iż dotrzymując ustaleń zawartych w planie wraz z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowanie terenu zgodnie z planem nie wpłynie 

negatywnie na stan środowiska w omawianym obszarze.  


