
UCHWAŁA NR ..................
RADY MIASTA PIECHOWICE

Z DNIA ..................................... 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4

oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zmianami), na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2013r., poz. 594 ze zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr 248/XLIX/2014 
Rady Miasta Piechowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w 
jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach , po stwierdzeniu że nie naruszone 
zostały ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piechowice uchwalonego Uchwałą Nr  990/XV/99 Rady Miasta Piechowice z dnia 
30 listopada 1999r. z późn. zmianami:

Rada Miasta Piechowice uchwala, co nast ępuje:

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  dla terenów 
położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w 
jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach.

2. Plan obejmuje obszary w  granicach działek wymienionych w ust. 1, w obrębie 0007
miasta Piechowice. 

3. Granice obszarów objętych planem oznaczono na załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały.

  
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek nr 1 planu sporządzony na mapie w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – rysunek nr 2 planu sporządzony na mapie w skali 1: 1000;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu;
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.

5. Załączniki nr 3 i 4 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. Plan ustala:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do 
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parkowania,  w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych 
w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów, 
a także minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek budowlanych;

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Na obszarze objętym planem nie występują:
1) dobra kultury współczesnej wymagające ochrony;
2) obszary przestrzeni publicznej;
3) tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania 

się mas ziemnych;
4) uwarunkowania wymagające ustalenia szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazów zabudowy;
5) uwarunkowania wymagające ustalenia sposobu i terminu  tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów objętych planem miejscowym 
innego niż ustalony w art. 35 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego  dla terenów położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 
54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w 
Piechowicach;

2) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyodrębniony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczony numerem i symbolem literowym;

3) przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć funkcje określone w ustaleniach 
szczegółowych oraz na rysunku planu, które w ramach realizacji planu winny stać 
się dominującym, obligatoryjnym  sposobem zagospodarowania  terenu. Jeżeli w 
ustaleniach szczegółowych oraz na rysunku planu jako przeznaczenie terenu 
ustalono dwie równorzędne funkcje, to opisane powyżej wymagania dotyczą co 
najmniej jednej z nich. W ramach ustalonego przeznaczenia terenu mieszczą się 
elementy zagospodarowania towarzyszącego, warunkujące prawidłową realizację 
przeznaczenia terenu lub ją wzbogacające w tym infrastruktura techniczna, drogi 
wewnętrzne oraz zieleń;

4) zabudowie przeznaczenia podstawowego – należy przez to rozumieć budynki 
mieszczące obligatoryjnie funkcje stanowiące podstawowe przeznaczenie terenu 
oraz opcjonalnie garaże;

5) terenie zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć teren przeznaczony pod
lokalizację następujących funkcji: 

a) administracji i zarządzania;
b) działalności biurowej; 
c) ubezpieczeń i finansów;
d) poczty, telekomunikacji i usług kurierskich;
e) handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej  

2000m2;
f) gastronomii;
g) oświaty i szkolnictwa;
h) kultury i rozrywki;
i) ochrony zdrowia i opieki społecznej;
j) rzemiosła;
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6) zabudowie towarzyszącej – należy przez to rozumieć budynki i wiaty mieszczące 
funkcje garażowe i gospodarcze oraz altany ogrodowe;

7) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć 
linię, które nie może być przekroczona przy sytuowaniu budynków i wiat.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia zawarte na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) przeznaczenie terenów – wyrażone symbolami literowymi i numerami 
wyróżniającymi poszczególne tereny; 

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granice obszarów objętych planem, rozumiane jako tożsame z przyległymi do nich 

liniami rozgraniczającymi.

2.  Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu mają charakter informacyjny.
ROZDZIAŁ II

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego:

1) energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać z wykorzysta-
niem systemów proekologicznych;

2) wprowadza się klasyfikację akustyczną terenów objętych planem zgodną z 
ustaleniami zawartymi w poniższej tabeli 1:

Tabela 1:
symbol terenu kategoria akustyczna terenu
1.MN; 2.MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
1.MN,U teren mieszkaniowo - usługowy
1.UT teren zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem

dzieci i młodzieży

3) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 9; 

4) gospodarkę  odpadami  należy  rozwiązać  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy
odrębne;

5) uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w obrębie działki nie może 
naruszać standardów jakości środowiska ustalonych dla działek sąsiednich;

6) ze względu na występowanie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w 
podłożu skalnym, w budynkach mieszkalnych należy stosować rozwiązania 
techniczne eliminujące ryzyko  ponadnormatywnych natężeń promieniowania;

7) ustala się zasady ochrony krajobrazu kulturowego zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w § 6 i §9.

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) budynek  nr  2  przy  ul.  Kolonijnej  jest  obiektem  zabytkowym  wpisanym  do

wojewódzkiej ewidencji zabytków;
2) w odniesieniu do obiektu, o którym mowa w pkt 1, obowiązują zasady 

postępowania określone w przepisach odrębnych, przy wymogu zachowania lub 
przywrócenia  takich walorów historycznych jak:

a) bryła;
b) kompozycja i wystrój elewacji;
c) historyczny detal;
d) stolarka i kamieniarka;
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3) obszary objęte planem usytuowany są w granicach następujących stref ochrony
konserwatorskiej wpisanych do ewidencji zabytków:

a) strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego d. wsi Michałowice;
b) strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
c) obszary objęte planem, zawierają się w całości w granicach stref 

wymienionych powyżej;
4) w związku z uwarunkowaniem, o którym mowa w pkt 3 lit. a ustala się:

a) kształtowanie zabudowy zgodnie z wymaganiami określonymi w § 9;
b) stosowanie pokryć dachów w kolorze czerwonym, brązowym , szarym lub 

grafitowym;
c) stosowanie w wykończeniu elewacji: tynków, okładzin drewnianych w 

formie deskowań, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz szkła;
d) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji z wykluczeniem barw 

podstawowych oraz odblaskowych;
e) zakaz lokalizacji zabudowy towarzyszącej blaszanej;
f) stosowanie ogrodzeń frontowych - ażurowych z przęsłami z metalu lub 

drewna o następujących parametrach:
          -  minimalna powierzchnia prześwitów – 40%;
          -  maksymalna wysokość 1,50m;

5) w związku z  uwarunkowaniem,  o którym mowa w pkt  3 lit.  b obszary  objęte
planem uznaje  się  za  tereny,  na którym znajdują  się zabytki  archeologiczne i
wymaga postępowania ustalonego dla takich terenów w przepisach odrębnych.

§ 7.  Wprowadza się ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
zgodnie z poniższą tabelą 2:

Tabela 2:
Lp. Forma ochrony prawnej Granice obszarów podlegających ochronie

oraz sposób zagospodarowania
1. Obszary Natura 2000 Karkonosze:

- specjalnej ochrony ptaków o 
kodzie PLB 020007;
- specjalnej ochrony siedliski o 
kodzie PLH 020006

Obszary objęte planem położone są w 
całości w granicach obszarów Natura 
2000. Ustala się sposób 
zagospodarowania zgodny z ustaleniami 
zawartymi w par. 5 oraz par. 9 przy 
respektowaniu wymogów przepisów 
odrębnych.

2. obiekt wpisany do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków

Położenie obiektu określa rysunek planu;
zasady zagospodarowania regulują 
przepisy paragrafu 6 i 9 oraz przepisy 
odrębne

3. strefa ochrony konserwatorskiej 
układu ruralistycznego d. wsi 
Michałowice wpisana do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków

Obszary objęte planem położone są w 
całości w granicach strefy. 
Ustala się sposób zagospodarowania 
zgodny z ustaleniami zawartymi w par. 6 
oraz par. 9 przy respektowaniu wymogów
przepisów odrębnych.

4. strefa „OW” obserwacji 
archeologicznej wpisana do 
wojewódzkiej ewidencji zabytków

Obszary objęte planem położone są w 
całości w granicach strefy. 
Ustala się postępowanie zgodne z 
ustaleniami zawartymi w par. 6 przy 
respektowaniu wymogów przepisów 
odrębnych.

§  8. Ustala  się  następujące  szczegółowe  zasady  i  warunki  scalania  i  podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym:
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1) minimalna powierzchnia działki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziału  
nieruchomości – 900 m2;

2) minimalna szerokość frontu działki uzyskiwanej w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości – 20,00 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego mieszczący się w 
zakresie 600–1200. 

§ 9. Ustala się następujące wymagania w zakresie przeznaczenia terenów, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania  oraz  kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, kształtowania 
zabudowy i zasad oraz warunków zagospodarowania terenów, określone w poniższych 
tabelach  3 - 5:

Tabela 3 – ustalenia dla terenów 1.MN oraz 2.MN:
1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
    zagospodarowania określa rysunek planu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) typ zabudowy - wolnostojąca;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimum 0,05;
- maksimum 0,35;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 
    maksimum 0,25;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie  czynnej w odniesieniu do 
    powierzchni działki budowlanej - 35%;
5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków przeznaczenia podstawowego - 10,00m;

b) zabudowy towarzyszącej – 6,00m;
c) pozostałych obiektów budowlanych – 10,00m;

6) geometria dachów - symetryczne o kącie nachylenia połaci zawartym w 
    przedziale 35-450; 
7) układ kalenic – równoległy lub prostopadły do frontu działki z  tolerancją do 
    150;
8) szerokość elewacji budynków przeznaczenia podstawowego - minimum 
    6,00m; maksimum 20,00m;
9) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z położeniem 
    określonym na rysunku planu tj. w odległości 0 – 6,00m od linii 
    rozgraniczających;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 
      900,00m2;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z 

ustaleniami § 11 ust. 2;
12) szerokość dróg wewnętrznych minimum 6,00m maksimum 12,00m;
13) dodatkowe nakazy; zakazy dopuszczenia i ograniczenia  -  dopuszcza się 
      odstępstwo od geometrii dachów ustalonej w pkt 6:

a) dla tarasów, werand,  lukarn, wykuszy i zadaszeń stref wejściowych;
b) w zabudowie towarzyszącej w zakresie zmniejszenia minimalnego 

kąta nachylenia połaci do 250 lub zastosowania dachów 
odwróconych „zielonych”;

c) w zabudowie istniejącej na rzecz zachowania stanu istniejącego
14) ustalenia pkt. 2-4 oraz 10 nie dotyczą działek wydzielanych pod 
      infrastrukturę techniczną.

Tabela 4 – ustalenia dla terenu 1.MN,U:
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1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) teren zabudowy usługowej;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
    zagospodarowania określa rysunek planu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy - wolnostojąca;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimum 0,10;
- maksimum 0,45;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 
    maksimum 0,30;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie  czynnej w odniesieniu do 
    powierzchni działki budowlanej - 35%;
5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków przeznaczenia podstawowego - 10,00m;
b) zabudowy towarzyszącej – 6,00m;
c) pozostałych obiektów budowlanych – 10,00m;

6) geometria dachów - symetryczne o kącie nachylenia połaci zawartym w 
    przedziale 35-450; 
7) układ kalenic – równoległy lub prostopadły do frontu działki z  tolerancją do 
    150;
8) maksymalna szerokość elewacji frontowych - 24,00m;
9) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z położeniem 
    określonym na rysunku planu, tj. w odległości 5,30 – 6,00m od linii 
    rozgraniczających;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 
      900,00m2;
11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z 
      ustaleniami § 11 ust. 2;
12) szerokość dróg wewnętrznych minimum 6,00m maksimum 12,00m;
13) dodatkowe nakazy; zakazy dopuszczenia i ograniczenia - dopuszcza się 
      odstępstwo od geometrii dachów ustalonej w pkt 6:

a) dla tarasów,  lukarn, wykuszy, werand i zadaszeń stref 
wejściowych;

b) w zabudowie towarzyszącej w zakresie zmniejszenia minimalnego 
kąta nachylenia połaci do 250 lub zastosowania dachów 
odwróconych „zielonych”;

c) w budynkach istniejących – na rzecz kontynuacji stanu istniejącego;
14) ustalenia pkt. 2-4 oraz 10 nie dotyczą działek wydzielanych pod 
      infrastrukturę techniczną.

Tabela 5 – ustalenia dla terenu 1.UT:
1. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające:

1) przeznaczenie podstawowe - teren usług turystycznych;
2) przeznaczenie uzupełniające – wbudowane lokale mieszkalne w ilości 
    maksimum 2;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
    zagospodarowania określa rysunek planu.

2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) typ zabudowy - wolnostojąca;
2) wskaźnik intensywności zabudowy:

- minimum 0,20;
- maksimum 0,75;

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 
    maksimum 0,25;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie  czynnej w odniesieniu do 
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    powierzchni działki budowlanej - 35%;
5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynków przeznaczenia podstawowego - 13,00m;
b) zabudowy towarzyszącej – 6,00m;
c) pozostałych obiektów budowlanych – 10,00m;

6) geometria dachów - symetryczne o kącie nachylenia połaci zawartym w 
    przedziale 35-450; 
7) układ kalenic – równoległy lub prostopadły do frontu działki z  tolerancją do 
    200;
8) szerokość elewacji minimum 8,00m; maksimum 35,00m;
9) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z położeniem 
    określonym na rysunku planu tj. w odległości 1,50m – 8,00m od linii 
    rozgraniczających;
10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych – 
      900,00m2;
11)minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji – zgodnie z 

ustaleniami § 11 ust. 2;
12) szerokość dróg wewnętrznych minimum 6,00m maksimum 12,00m;
13) dodatkowe nakazy; zakazy dopuszczenia i ograniczenia  -  dopuszcza się 
      odstępstwo od geometrii dachów ustalonej w pkt 6:

a) dla tarasów, werand,  lukarn, wykuszy i zadaszeń stref wejściowych;
b) w zabudowie towarzyszącej w zakresie zmniejszenia minimalnego 

kąta nachylenia połaci do 250 lub zastosowania dachów 
odwróconych „zielonych”;

c) w zabudowie istniejącej na rzecz zachowania stanu istniejącego
14) ustalenia pkt. 2-4 oraz 10 nie dotyczą działek wydzielanych pod 
      infrastrukturę techniczną.

§ 10. 1. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej w sposób zapewniający:

1) zaopatrzenie obszarów objętych planem w wodę z gminnej sieci wodociągowej, a w
przypadku braku możliwości podłączenia z własnej studni; 

2) gospodarkę ściekową opartą na gminnej sieci kanalizacyjnej, z dopuszczeniem 
rozwiązań indywidualnych w przypadku braku możliwości podłączenia;

3) wyposażenie terenów w pozostałe media w oparciu o warunki określone w 
przepisach odrębnych.

2. Sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić wzdłuż linii rozgraniczających tereny 
lub wzdłuż granic działek, o ile z warunków technicznych bądź lokalizacyjnych nie 
wynikają inne wymagania.

3. Dopuszcza się instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o
mocy nie przekraczającej 100kW.

4. Lokalizacja inwestycji z zakresu łączności publicznej jest dopuszczalna na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych.

§ 11. 1. Wprowadza się następujące ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji:

1) w granicach obszarów objętych planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych 
pod układ komunikacyjny; obszary te mają zapewnioną obsługę komunikacyjną 
poprzez istniejący układ komunikacyjny położony poza granicami planu.

2) ustala się warunki powiązań z zewnętrznym układem komunikacyjnym – zgodnie ze
stanem istniejącym.

2. Ustala się następujące wymagania w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania 
oraz sposobu ich realizacji:

7



1) minimalna liczba miejsc do parkowania:
a) 1 miejsce postojowe na każdy lokal mieszkalny;
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni użytkowej usług; 

2) sposób realizacji miejsc do parkowania - na terenie działki budowlanej, na 
    wyznaczonych miejscach postojowych, w garażach lub pod wiatami;
3) minimalna liczba miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów wyposażonych w 
    kartę parkingową – zgodnie z przepisami odrębnymi;

§ 12. Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa  w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – w wysokości 30%.

ROZDZIAŁ III
PRZEPISY KOŃCOWE:

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

8







58-500 JELENIA GÓRA ul .  WOLNO�CI 150/45.   te l / fax.  75 64 32 099; te l .  502 641 541; 
�������� �	�
����������
������

��������������������				��

����������

����������������		��

����������

������������������������������������

��������������������������������������������		����������

������

		����������������������������������������������������

����������		��

����������������������  !!��

������""!!����##��  !!����##������

����##��##������������  ��""��  ��

��  ��""��""��������		��������������

����������������������������$$

����������

����������

��������

����������

P-18B.1/ sierpie� 2014 r. 
�
�
�
�������	
�	����	��������������� Zakład posiada wdro�ony System Zarz�dzania Jako�ci�



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :  ��� 

!����"��#
��
$� !"����
���������%�����������
�����"�
�������������������������������������������������������������������������������
�� &�'����
�����"%��� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(

�� �����	�������	��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
� �	������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����   ����������		

��������������������		

!!����		������������		����

!!����������������������""����		��##�������������������� ������������������������������������������������������������������������ $$

 � )*����"����"���������������%"��������
������� ������������������������������������������������������������$+
�� ���������"����#��	�����������������
*����%"�
*�������	��������		���,������� �������$�

%%���� &&��������		''������		��##����������##������

!!��##����##����## ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
%%�� ((		��������##��������������##

������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
%%���� ))����**����##��������		���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��%%
%%��%% ((		������������##����		������������		����**��		���� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��++
%%��++ ((		��������##�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��++
%%��,, --��##��		����������		��������##����		��������##��**##������##��		����

������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��,,
%%��.. //

����		��

����������00

##��������##��������		 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��..
%%���� --��##��		����		����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
%%��$$ ��������##����##����		��##�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
%%����11 ������		22������		��		��##����##����		������22����##		����		������		������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
%%������ ��������������		����22����##����		 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

-� &�'����
�����������
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� 
++���� ������##""��		��##		������������������������		����������##��������##������������������		��## ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
++�� ��������������		

��		����''33������

!!��������		����44������������������������		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��
++���� ��		��##����������		������������		��##

��		��""

����������		��������������������##		''����		��##		����		��00����������##������ ������������������������������������������������������������������ %%

.� &	��"�'���
����		���,���/��������0
�
*����������
�����"���/����������#��	������������������
,,����   ������������##��		

��		��������		����44������		����55������33������������""����������������		66������		

��""

��������������##��00����������##���������� ������������������������ %%
,,��   ������������##��		

��		����������##		''����		44������������������		����

!!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ++

1� 2�����	���������"����������
�����"���/�������"��������	�������
���3���
*���������"3��
#��	�����������"�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������.

..���� ((��������������������		��##������		����**33����00����������##����		�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,

..�� 77��������##������##����##����		��33����##������''33����������		���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

..���� ((��''��������		������##��		����������		������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

..��%% ((��''��������		��00����������##������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

..��++ ((��''��������		����		����0066������##��		������		����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$

..��,, 88��������������������""��##����##		��������		22����

!!��		��		��#### �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$

..��.. 88��������������������""��##����##		����		������22��44����		������		������

!! ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$

..���� //

����		������##		������������		����**��		��##�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $$

..��$$ ((��''��������		����		**������##�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��11

..����11 99��**��		����		������##		������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��11
(� 4
�������"�
���#
���
*������35����	��#
���������
������������������������������������������������������� +

������ 77��������33��������		��##��		

��##��������		����44������		����������		��������������

!!����������������������������##������		����**��		���� �������������������������������������������������������� ����
���� ����������**��		22����##		������������������������������������������������������������������##

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����
������ //

����		����������##		''����		44����		��

������������##������##����		������������������##

������##������00��##���� ������������������������������������������������������������������������������������������ ��
����%% //

����		������''����������		������##������::��		 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
����++ //

����		������''����������		��**##����3322��������������0066 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����

6� 2�����	�������		���,����������
����������	���"��
*������������"�������#7�����3���#7�
��������8�"�����+++�����������������������������������������������������������������������������������������������������������  

$$���� ;;!!		��		������������������		����**����		��33����<<		������		��111111����		����**����		������������		���� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ����
$$��   ������������##��		

��		������������

��		������

!!����		������22��44������		����**����		��33����<<		������		��11111155������33������������""��������##��		66��

����������������������		����������������������		

������##		�������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��++
$+� 4
���������0��/�������"������������������������������������������������������������������������������������������������ .

��11���� //

����		��������������00

##��������������������		������������22����������		��##		��##����		������������		������		��##		������������������������		������������		��##		��##��
��������00����������##������������		

����		��##������������##����������		��##

�������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��,,

��11�� //

����		��������		����44������������������������		����������������������00

##����

����33������

!!����������00����������##����		����������00��������

!!��
��������������������		

!!����		������::������

!!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��..

��11���� 77������33**������������::����##����##		��������**������33������

!!����������00����������##����		 ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��$$
��11��%% //

����		������������##������		����

!!����������##		''����		44����		����������##������00����������##������ �������������������������������������������������������������������������������������������� %%11



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :   �� 

��11��++   ����������		

��������������22��##������������		��������		��##

����������������##		''����		��##������		��00����������##�������������������������������������������������������������������� %%11
$$� 9��	��
���������#��	�������������������������
�����"���/�������"��������	������"� �$
$�� 2������
��������0��/���"����"����
*���������0
�
*����
����������������:�������
�������

������������
�%�������	��
�0�����"����
*��		���,���/����#��	������ ������������������������$
$ � 2������
���	�"�
�0
��������	�����
*���"�	������������"�3���������
�����"���/��

������"������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$
$�� &�'����
�����	������"�
*������%	�����
*�����������0	���������������������������������������

Zał�czniki:  
1. Synteza wyników prognozy oddziaływania na �rodowisko sporz�dzona na rysunkach projektu planu  

FFoottoo nnaa ookkłłaaddccee: wgl�d na działk� przy ul. �nie�nej 2 (teren nr 2) (fot. własna 20 VIII 2014) 
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2.1 Podstawy formalno - prawne 

Niniejsze opracowanie (nazywane dalej prognoz�) jest elementem post�powania w sprawie 

strategicznej oceny oddziaływania na �rodowisko, przeprowadzanej dla projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla dwóch terenów w rejonie ulicy Kolonijnej i �nie�nej 

w Michałowicach (wersja z dnia 20 VIII 2014 r.). 

Podstaw� formaln� sporz�dzenia opracowania jest zlecenie Pracowni Urbanistycznej „Dom” w Jeleniej 

Górze, ul. Krótka 1a/2. 

Prognoz� sporz�dził mgr Andrzej Kurpiewski – Biegły MO�ZNiL w zakresie sporz�dzania prognoz 

skutków wpływu ustale� planów zagospodarowania przestrzennego na �rodowisko (�wiadectwo nr 

0643). 

Tabela poni�ej zawiera informacje o aktualnej wersji prognozy i ewentualnych zmianach 

wprowadzanych w trakcie post�powania planistycznego oraz procesu strategicznej oceny 

oddziaływania na �rodowisko. 

Tabela 1. Tabela zmian dokumentu prognozy 
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2.2 Zakres prognozy 

Artykuł 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. „O udost�pnianiu informacji o �rodowisku 

i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na �rodowisko” (t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 1235 ze zmianami)� zwan� dalej „ustaw� o ocenach 

oddziaływania na �rodowisko”, wprowadza obowi�zek sporz�dzenia prognozy oddziaływania na 

�rodowisko. Jest ona jednym z elementów post�powania w sprawie oceny oddziaływania na 

�rodowisko dla dokumentów strategicznych, do których zaliczaj� si� mi�dzy innymi miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego.  

Wymagania, jakim powinny odpowiada� prognozy oddziaływania na �rodowisko dla projektów 

dokumentów strategicznych, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiera 

art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 powołanej wy�ej ustawy o ocenach oddziaływania na �rodowisko.  

Stopie� szczegółowo�ci przedmiotowej prognozy został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony �rodowiska we Wrocławiu (pismo nr WSI.411.252.2014.AW z dnia 18 lipca 2014 roku) oraz 

z Pa�stwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jeleniej Górze (postanowienie ZNS-

603.7.2014.AW z dnia 16 lipca 2014 roku). Oba uzgodnienia wymagaj�, aby informacje zawarte 

w prognozie były zgodne przywołanymi wy�ej przepisami ustawy o ocenach oddziaływania na 

�rodowisko. 

W uzgodnieniu RDO� wymaga, aby prognoza dodatkowo okre�lała, analizowała i oceniała 

ewentualny wpływ planowanego sposobu zagospodarowania terenu na cele i przedmioty ochrony 



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :  6�� 

obszaru Natura 2000 maj�cego znaczenie dla Wspólnoty, OSO ptaków „Karkonosze” PLB020007 oraz 

Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk „Karkonosze” PLH020006. 

Prognoza winna tak�e ocenia� poprawno��, a zarazem skuteczno�� rozwi�za� przewidywanych 

w dokumencie planistycznym pozwalaj�cych ograniczy� lub zminimalizowa� negatywne skutki realizacji 

dokumentu na �rodowisko, a w szczególno�ci poprzez: 

�������� rozgraniczenie terenów o ró�nych funkcjach z uwagi na ochron� przed hałasem i polami 

elektromagnetycznymi, 

�������� okre�lenie warunków gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, 

�������� zaopatrzenie w energi� ciepln� przy wykorzystaniu paliw ekologicznych, 

�������� gwarancje, �e działalno�� przedsi�wzi�� lokalizowanych na obszarze planu nie b�dzie powodowa�

ponadnormatywnego obci��enia �rodowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor 

posiada tytuł prawny, 

�������� dostosowanie ustale� planu do zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku „O ochronie przyrody” 

(T.j. Dz.U. 2013 poz. 627) w zakresie celów i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, 

Ponadto, PPIS wymaga, aby w aspekcie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa�dziernika 2008 r. 

prognoza uwzgl�dniła oddziaływanie na �rodowisko pod wzgl�dem higienicznym i zdrowotnym. 

Wymienione powy�ej zalecenia, w tym wymagania wynikaj�ce z artykułu 51 ust. 1 i ust. 2 

przywołanej wcze�niej ustawy o ocenach oddziaływania na �rodowisko,� zostały uwzgl�dnione 

w niniejszej prognozie, w stopniu, na jaki pozwala stan współczesnej wiedzy oraz zawarto��, 

szczegółowo�� i etap przyj�cia przedmiotowego dokumentu. 

22..33 IInnffoorrmmaaccjjee oo mmeettooddaacchh zzaassttoossoowwaannyycchh pprrzzyy ssppoorrzz��ddzzaanniiuu pprrooggnnoozzyy

Podstawowym �ródłem informacji o �rodowisku, przedstawionych w diagnostycznej cz��ci 

prognozy, s� dane zebrane podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 20 sierpnia 2014 roku 

przez autora prognozy.  

Podczas prac terenowych badano cechy przyrodnicze (zdj�cia fitosocjologiczne, obserwacje 

florystyczne, dendrologiczne i faunistyczne), charakter biotopów, morfologi� (formy i procesy), 

dokonano oceny walorów krajobrazu i powi�za� krajobrazowych. Zwracano tak�e uwag� na �ródła 

i skutki oddziaływa� antropogenicznych (np. hałas, degradacja �rodowiska, przekształcenia rze�by, 

konflikty funkcjonalne) oraz zmiany w �rodowisku przyrodniczym (retrospekcja).  

W prognozie wykorzystano tak�e opracowania ekofizjograficzne [Kurpiewski 2004, 2006], 

prognozy oddziaływania na �rodowisko sporz�dzone dla innych dokumentów powi�zanych z projektem 

planu [Kurpiewski 2004, 2007, 2012], gminny program ochrony �rodowiska, inwentaryzacj�

przyrodnicz� gminy oraz informacje z innych �ródeł pisanych wymienione w spisie literatury a tak�e 

udost�pnione w zasobach sieci internetowej. 

Opisy sposobów i metodyk pozyskiwania danych przedstawiono w rozdziałach po�wi�conych 

poszczególnym ekokomponentom. Je�li s� to dane archiwalne podano odpowiednie odno�niki 

literaturowe. 

Natomiast, do identyfikacji, analizy i oceny prawdopodobnych oddziaływa� na �rodowisko 

planowanych funkcji terenu korzystano mi�dzy innymi z takich ustale� planu, jak powierzchnia terenów 
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wskazanych pod zabudow�, charakter, wysoko�� i wska�niki zabudowy, wska�nik minimalnej 

powierzchni biologicznie czynnej, oraz ustalenia dotycz�ce rozwi�za� infrastrukturalnych, które 

konfrontowano z wra�liwo�ci� terenów na poszczególne rodzaje presji antropogenicznych (np. emisja 

gazów lub pyłów do powietrza, emisja hałasu, wprowadzanie �cieków do wód lub do ziemi, 

wykorzystywanie zasobów �rodowiska, zanieczyszczenie gleby lub ziemi, niekorzystne przekształcenia 

naturalnego ukształtowania terenu czy ryzyko wyst�pienia powa�nych awarii).  

W szczególno�ci, przy opracowaniu prognozy zastosowano nast�puj�ce metody [Richling 2007]: 

indukcyjno-opisow� na podstawie danych archiwalnych, analogii �rodowiskowych, diagnozy stanu 

�rodowiska na podstawie kartowania terenowego i analiz kartograficznych.  

Szczegółowe informacje o metodach wykorzystywanych przy ocenie wpływu ustale� projektu 

planu na �rodowisko omówiono w prognostycznej cz��ci niniejszego dokumentu (punkty 7, 8 i 9 

prognozy. 

Ilekro� w niniejszej prognozie jest mowa o:

1. przedmiotowym dokumencie lub projekcie planu - nale�y przez to rozumie� projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego sporz�dzana jest niniejsza 

prognoza, 

2. terenie (obszarze) opracowania– nale�y przez to rozumie� obszar opisany w punkcie 3. 

prognozy, którego dotyczy przedmiotowy dokument, 

3. rejonie opracowania lub obszarze prognozy– nale�y przez to rozumie� obszar obj�ty 

ustaleniami planu (teren opracowania) wraz z obszarami pozostaj�cymi w zasi�gu 

oddziaływania tych ustale� lub te� oddziaływuj�cymi na ten obszar, 

4. SUiKZP – skrót stosowany zamiennie z nazw� dokumentu: studium uwarunkowa� i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, 

5. MPZP - skrót stosowany zamiennie z nazw� dokumentu: miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Projekt planu, dla którego sporz�dzono niniejsz� prognoz� dotyczy dwóch terenów 

zlokalizowanych w obr�bie jednostki strukturalnej Michałowice w Piechowicach, powiat jeleniogórski: 

Teren nr 1: „Zielone Wzgórze”. Jest to teren byłego o�rodka wypoczynkowego „Zielone Wzgórze” 

przy ulicy Kolonijnej 20. Obejmuje on działki nr 53/1, 53/2, 53/3 i 53/4 w Michałowicach. Jest on 

poło�ony na północnym zboczu opadaj�cym ku dolinie Michałowickiego Potoku. Powierzchnia tego 

terenu wynosi ok. 0,7 ha. W obr�bie tego wydzielenia znajduje si� dwa budynki, jeden mieszkalny, 

drugi, wi�kszy o charakterze hotelowym, równie� obecnie zamieszkały. Obiekty te otacza dobrze 

utrzymany ogród z nasadzeniami krzewów ozdobnych i iglaków oraz obsadzonymi zieleni� naskaln�

wychodniami granitu i skarpami. W północnej cz��ci terenu wydzielone jest miejsce pod trawiaste 

boisko. W jego zachodniej cz��ci znajduje si� natomiast dobrze utrzymany trawnik. Cało�� posesji 

obsadzona jest zieleni�: �ywopłotami, liniowymi nasadzeniami �wierków, a od strony północnej – 

porastaj�cym skarp� płatem zadrzewie�. W obowi�zuj�cym MPZP cały ten obszar wskazany jest, 

jako jeden teren usług z zieleni� towarzysz�c� (15Uz) z mo�liwo�ci� lokalizacji nowych budynków 
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w jego zachodniej cz��ci (na trawniku). Obsługa komunikacyjna tych działek mo�liwa jest jedynie od 

ulicy Kolonijnej.  

�
FFoott.. 11.. WWiiddookk nnaa tteerreenn NNrr 11 zz uulliiccyy KKoolloonniijjnneejj oodd ssttrroonnyy bbrraammyy wwjjaazzddoowweejj nnaa tteerreenn

oo��rrooddkkaa ((ffoott.. wwłłaassnnaa zz 2200 VVIIIIII 22001144 rr..))

Teren nr 2: „�nie�na 2” obejmuje działki nr 152/1 i 152/2 le��ce w ci�gu zabudowy mieszkaniowej 

przy ulicy �nie�nej (w rejonie skrzy�owania ulic: �nie�nej, Sudeckiej i Kolonijnej) w Michałowicach. 

Działki te zajmuje posesja �nie�na 2 (fot. na okładce) wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz 

ogrodem przydomowym zlokalizowanym od strony lasu, który graniczy z zachodni� granic�

wydzielenia.  

�
FFoott.. 22.. DDzziiaałłkkaa NNrr 115522//22 pprrzzyy uulliiccyy ��nniiee��nneejj.. WWggll��dd oodd ssttrroonnyy ppóółłnnooccnneejj((ffoott.. wwłłaassnnaa

zz ddnniiaa 2200 VVIIIIII 22001144 rr..))
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W zapisach obowi�zuj�cego MPZP teren nr 2 przeznaczony jest pod zabudow� jednorodzinn�

(6MN). Obecnie, północna cz��� działki to plac budowy, a w zasadzie skład materiałów budowlanych. 

Powierzchnia działki wynosi 0,12 ha. Posesja obsługiwana jest przez ulic� �nie�n�. 

W 1994 roku, Uchwał� nr 218/XXXVIII/94 Rady Miejskiej w Piechowicach, osada Michałowice 

uzyskała status osiedla miasta Piechowice. O charakterze jednostki stanowi kameralny charakter 

osady poło�onej na sródgórskiej polanie w obr�bie Przedgórza Karkonoszy, otaczaj�ce j� lasy i walory 

widokowe, które predestynuj� osiedle do pełnienia funkcji turystycznych i wypoczynkowych. 

Michałowice obsługuje droga powiatowa nr 2649D, która prowadzi od drogi wojewódzkiej nr 366 

w Piechowicach Górnych, po czym min�wszy Michałowice i Jagni�tków ł�czy si� ponownie z drog� nr 

366 w Jeleniej Górze – Sobieszowie. Przez Michałowice droga ta biegnie ulic� Sudeck�. Obserwuje si�

na niej nat��enie ruchu rz�du 30 pojazdów na godzin�. Ulice: Kolonijna i �nie�na, przy których 

zlokalizowane s� omawiane tereny pełni� istotn� rol� w sieci komunikacyjnej osiedla. 

Michałowice zaopatrywane s� w wod� ujmowan� z rzeki Wrzosówka, na uj�ciu grawitacyjnym 

typu s�czkowego „�nie�ne Kotły”. Woda z uj�cia kierowana jest do dwóch zbiorników wyrównawczych 

(w Michałowicach i Jagniatkowie) o pojemno�ci 200 m
3
 ka�dy, sk�d systemem ruroci�gów 

rozprowadzana jest do odbiorców. �rednia wydajno�� uj�cia wynosi 200 m
3
 na dob�, co pozwala 

jeszcze na dosilanie układu wodoci�gowego Piechowic. Z uwagi jednak na usytuowanie uj�cia 

i charakter zlewni jego wydajno�� zmienia si� w zale�no�ci od warunków atmosferycznych. 

Odprowadzaniu i unieszkodliwianiu �cieków komunalnych słu�y uruchomiona w 1998 roku 

mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia �cieków wraz ze zrealizowanym od podstaw I etapem 

systemu kanałów sanitarnych obejmuj�cych obecnie centraln� cz��� miasta, to jest 70% mieszka�ców 

gminy. Planowany system docelowo umo�liwi pełne skanalizowanie wszystkich jednostek 

strukturalnych miasta, w tym Michałowic, jednak w chwili obecnej �cieki bytowe z tego osiedle nie 

trafiaj� do sieci kanalizacyjnej, ale niedostatecznie oczyszczone w przydomowych osadnikach 

zanieczyszczaj� gleby i wody gruntowe, a w konsekwencji tak�e cieki powierzchniowe na terenie 

osady. 

Jednym wyj�tkiem jest były O�rodek Wypoczynkowy „Zielone Wzgórze” przy ulicy Kolonijnej 20, 

z którego �cieki oczyszczane s� w biologicznej oczyszczalni typu „Turbojet EP-120” i odprowadzane do 

Michałowickiego Potoku. Optymalne warunki pracy oczyszczalni wymagaj� 15 do 21 m
3 �cieków 

w ci�gu doby. Obiekt ten zlokalizowany jest ok. 180 m na północ od granicy terenu Nr 1. 
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44..11 UUkksszzttaałłttoowwaanniiee ppoowwiieerrzzcchhnnii zziieemmii

W podziale regionalnym teren opracowania poło�ony jest w obr�bie Pogórza Karkonoszy. 

Mikroregion ten przynale�y do mezoregionu Karkonoszy. Pełna klasyfikacja fizycznogeograficzna dla 

tego rejonu przedstawiona przez Kondrackiego [2002] i Staffa [1993] wygl�da nast�puj�co: 

Prowincja 33:   Masyw Czeski; 

Podprowincja 332:  Sudety i Przedgórze Sudeckie; 
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Makroregion 332.3:  Sudety Zachodnie; 

Mezoregion 332.37:  Karkonosze; 

Mikroregion:  Pogórze Karkonoszy, (Staffa).

OOppiiss uukksszzttaałłttoowwaanniiaa rrzzee��bbyy tteerreennuu oopprraaccoowwaanniiaa

Osiedle poło�one jest na Pogórzu Karkonoszy na wysoko�ci od 535 m npm w dolinie 

Michałowickiego Potoku, wspinaj�c si� w �rodkowej cz��ci osiedla na północno - wschodnie zbocze 

góry Drewniak (672 m npm.) do wysoko�ci 667m npm. Wzgl�dna deniwelacja terenu wynosi zatem 

132 m przy generalnym spadku terenu w kierunku północnym, przy czym południowa cz��� osady 

zajmuje do�� płaski wierzchołek przeł�czy pomi�dzy górami: Płoszcza� (747 m npm) od zachodu 

i Grzybowiec (751 m npm.) od wschodu. W tej cz��ci Michałowic znajduje si� teren przy ulicy �nie�nej 

wydzielony jako Nr 2. Natomiast teren Nr 1 (Zielone Wzgórze) zlokalizowany jest około 200 m od 

Michałowickiego Potoku, na rz�dnej 588÷529 m npm.  

Naturalna rze�ba obu wydziele� została przekształcona pod potrzeby budowlane. Wyst�puj� tu 

wi�c zrównania pod obiekty budowlane i drogi. Na terenie Nr 1 „Zielone Wzgórze” utworzono dwie 

platformy oddzielone około 3. metrow� skarp�. Na wy�szej platformie znajduj� si� obiekty budowlane, 

na ni�szej, zlokalizowanej w północno- zachodniej cz��ci wydzielenia – du�y trawnik (ok. 1500 m
2
). 

Rze�ba terenu została tak�e przekształcona przy budowie placu sportowego w północnej cz��ci działki. 

�wiadczy o tym antropogenicznego pochodzenia, 5. metrowa skarpa opadaj�ca ku ulicy tu� za granic�

byłego o�rodka. Skarpa ta jest zadrzewiona. W centralnej cz��ci obszaru, na górnej platformie, 

pozostawiono niewielk� wychodni� skaln�, które jest aktualnie gustownie zagospodarowana zieleni�. 

Ogród przydomowy na terenie nr 2 przy ul. �nie�nej poło�ony jest na wschodnim zboczu 

poro�ni�tej lasem góry Drewniak. Rz�dne terenu zmieniaj� si� tu od 660 m n.p.m. przy zachodniej 

granicy wydzielenia, poprzez 654 m. n.p.m na linii zabudowy do 652 m n.p.m przy wschodniej granicy. 

44..22 WWaarruunnkkii ggeeoollooggiicczznnee

Granitowy masyw Karkonoszy, w obr�bie którego le�� tereny obj�te projektem planu, powstał 

w czasie hercy�skich ruchów górotwórczych. Obejmuje on swym zasi�giem główne pasmo 

Karkonoszy, Kotlin� Jeleniogórsk� oraz zachodni� cz��� Rudaw Janowickich. Mimo do�� stałego 

składu chemicznego plutonu karkonoskiego wyró�niono w jego obr�bie kilka odmian granitu. Pomi�dzy 

nimi istnieje szereg odmian po�rednich. Na terenie opracowania najbardziej rozpowszechniony jest 

granit porfirowaty o du�ych ziarnach skalenia potasowego, o długo�ciach od 2 do 7 cm. Porfiroblasty 

skalenia maj� zwykle formy tabliczek. Utworzone s� cz�sto z j�dra ortoklazowego otoczonego powłok�

oligoklazow�. Równoziarnisty granit biotytowy, o wi�kszej ilo�ci kwarcu ni� w odmianie poprzedniej 

tworzy główny grzbiet Karkonoszy oraz wyst�puje we wschodniej cz��ci masywu. Trzeci� odmian�

stanowi granit granofirowy, który nie wyst�puje na terenie Michałowic. 

Na obszarze opracowania podło�e granitowe pokrywa zmiennej grubo�ci zwietrzelina (kaszka 

granitowa), któr� tworz� agregaty rozlu�nionej skały macierzystej o dominuj�cej frakcji �wirowej 

i piaszczystej oraz wzgl�dnie małej zawarto�ci cz��ci pylastych i ilastych. W licznych miejscach, w tym 

tak�e na terenie Nr 1, skała lita wyst�puje bezpo�rednio na powierzchni. 
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Granity odsłaniaj� si� tutaj w formie wychodni lub osta�ców w licznych miejscach na stokach 

wzgórz, ale szczególnie malownicze formy przyjmuj� one na górze Drewniak i jej północno- zachodnim 

wierzchołku, zwanym „Złotym Widokiem”. Wychodnie te zostały obj�te ochrona w formie pomnika 

przyrody nieo�ywionej „Złoty Widok” (Rozporz�dzenie Wojewody Jeleniogórskiego nr 4/91 z dnia 10 

maja 1991 roku). 

SSuurroowwccee mmiinneerraallnnee

Aktualnie w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS 

[http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/start/; wgl�d 10.06.2014] w granicach gminy 

Piechowice, wykazano jedynie zło�e granitu Michałowice (numer w rejestrze: KD 846), zlokalizowane 

na północno- zachodnim zboczu góry „Złoty Widok” (poza terenem obj�tym opracowaniem). Zło�e 

„Michałowice I” udokumentowane zostało w kategorii B i C. Zasoby tego zło�a zostały oszacowane na 

około 2500 tys. ton. Na podstawie decyzji nr 4/WE/2003 wydanej przez Wojewod� Dolno�l�skiego 

w dniu 8 marca 2004 roku zło�e to zostało wykre�lone z rejestru obszarów górniczych. Jednocze�nie 

w decyzji stwierdzono wyga�ni�cie koncesji na eksploatacj� zło�a, która była wydana dla „Exbud” S.A. 

w Bolesławcu. Eksploatacja zło�a została zaniechana. 

44..33 GGlleebbyy ii uupprraawwyy rroollnnee

Rolnictwo jest sektorem stosunkowo słabo rozwini�tym w obr�bie Michałowic. Sprowadza si� ono 

do niewielkich poletek przydomowych, jak to jest na terenie przy ulicy �nie�nej. Warunki do 

prowadzenia produkcji rolnej nie s� tu bowiem korzystne. Przede wszystkim, mało korzystny jest 

panuj�cy tutaj topoklimat, charakteryzuj�cy si� zwi�kszon� cz�stotliwo�ci� i wydłu�onym okresem 

wyst�powania przymrozków oraz słabym nasłonecznieniem.  

Gleby terenu opracowania s� pochodzenia wietrzeniowego o ro�nej zawarto�ci cz��ci 

szkieletowych, w zale�no�ci od poło�enia na stoku wzniesie� i spadków terenu. W górnej partii stoków, 

na terenach o du�ych spadkach znajduj� si� gleby płytkie i silnie szkieletowe. Miejscami warstwa 

glebowa w ogóle nie wyst�puje, a na powierzchni pojawia si� lita skała. W dolnych partiach stoków, 

przy mniejszych spadkach terenu wytworzyły si� gleby wietrzeniowe przemieszczone w wyniku 

procesów erozyjnych, z przemieszaniem cz�stek ziarnistych, a nawet szkieletowych z terenów wy�ej 

poło�onych. S� to gleby �yzne o ró�nej gł�boko�ci i szkieletowo�ci [Kurpiewski 2004]. 

Wi�kszo�� z tych gleb zaliczana jest do typu gleb brunatnych kwa�nych, rzadziej zdegradowanych 

oraz miejscami brunatne bielicowane i wła�ciwe. Skład mechaniczny bywa zró�nicowany, jednak w 

zdecydowanej mierze s� to gliny lekkie i �rednie pylaste, przewa�nie �redniogł�bokie 

i �rednioszkieletowe. Na ró�nej gł�boko�ci, w zale�no�ci od poło�enia ( w dolnych partiach stoków 80 - 

100cm) wyst�puje słabo zwietrzała skała.  

Wilgotno�� gleb wykształconych na stokach jest niewielka, s� to bowiem w zdecydowanej 

wi�kszo�ci gleby �wie�e. Na obszarach �ródliskowych wyst�puj� mady górskie zbudowane z pyłów 

i piasków gliniastych, płytko pod�cielone piaskami słabogliniastymi i �wirami. 

Na terenach obj�tych ustaleniami planu nie ma gruntów rolnych (s� to tereny zabudowane). 
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44..44 WWaalloorryy wwiizzuuaallnnee kkrraajjoobbrraazzuu

Michałowice charakteryzuj� si� wysokimi walorami krajobrazowymi, o czym przes�dza du�e 

urozmaicenie terenu cechuj�ce osad� poło�ony w�ród gór �rednich, otoczenie lasów i powi�zania 

widokowe z masywem Karkonoszy, Kotlin� Jeleniogórsk� i Górami Izerskimi. 

Osiedle posiada układ swobodny, bez wyra�nych dominant, ani nawet akcentów. Przyjmuj�c 

powszechnie stosowane kryteria do waloryzacji krajobrazów kulturowych nale�ałoby negatywnie oceni�

czytelno�� kompozycji układu przestrzennego Michałowic. Brak zwarto�ci i dominacji dezintegruje 

kompozycj�. Jednak w tej dezintegracji tkwi charakter tego osiedla. Du�o przestrzeni, 

charakterystyczne powi�zania zespołów zabudowy z dalekimi widokami, otwarcia i zamkni�cia osi 

widokowych pasami zieleni i malowniczo�� poło�onej na stokach zabudowy nadaj� szczególny klimat 

tej osadzie – klimat �ródgórskiego kameralnego wczasowiska. 

W rejonie skrzy�owania ulicy �nie�nej i Sudeckiej (w pobli�u terenu Nr 2) znajduje si� jeden 

z pi�kniejszych wgl�dów na Karkonosze ze �nie�nymi Kotłami. Przedpolem widokowym jest tutaj 

dolina potoku Rudnik, w obr�bie której utworzono rozległe oczka wodne. Interesuj�cym ci�giem 

widokowym jest tak�e ulica Kolonijna w jej dolnej, niezabudowanej partii (w rejonie terenu Nr 1). Poza 

dolin� Michałowickiego Potoku, która znajduje si� niejako pod nogami obserwatora, rozci�ga si� st�d 

widok na grzbiet Grzybowca i Piechowickiej Góry zamkni�ty na horyzoncie pasmem Gór Izerskich. 

Oba tereny obj�te ustaleniami przedmiotowego projektu planu nie wyró�niaj� si� niczym 

szczególnym w krajobrazie osiedla. 

44..55 WWaarruunnkkii wwooddnnee

44 ..55 .. 11 WWooddyy ppooddzz ii eemmnnee

Gmina Miejska Piechowice poło�ona jest w obr�bie sudeckiego regionu hydrogeologicznego 

[Mapa hydrogeologiczna Polski, Arkusz 53-Jelenia Góra]. Wyst�puj� tu wody podziemne, szczelinowe 

w utworach krystalicznych oraz wody porowe w lu�nych osadach czwartorz�dowych. W utworach 

krystalicznych wody podziemne wyst�puj� zazwyczaj na gł�boko�ci od kilkunastu do kilkudziesi�ciu 

metrów. Płytsze tworz� zazwyczaj zwierciadło typu swobodnego, natomiast wyst�puj�ce gł�biej – 

zwierciadło typu naporowego. Wydajno�ci uj�� czerpi�cych wody szczelinowe nie przekraczaj� zwykle 

kilku m
3
/h.  

Wody porowe u�ytkowych poziomów czwartorz�dowych wyst�puj� przede wszystkim w obr�bie 

dolin, gdzie zalegaj� na gł�boko�ci od kilku do kilkunastu metrów. Zazwyczaj formuj� one zwierciadło 

typu swobodnego i zasilane s� infiltracyjnie. Wody te gromadz� si� w �wirach gliniastych oraz utworach 

kumulacyjnych dolin.  

W rejonie Michałowic nie ma wyznaczonych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), 

niemniej dla obszaru współwyst�powania wód słodkich i mineralnych w strefie przypowierzchniowej 

masywu Karkonoszy wyznaczono obszar najwy�szej ochrony (ONO). Granica tego obszaru pokrywa 

si� z granic� otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego [Kiełczawa 2005]. 

Przedmiotem, prowadzonego przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony �rodowiska, monitoringu 

wód podziemnych s� jednolite cz��ci wód podziemnych (JCWP). Piechowice zaliczono do rejonu 

oznaczonego JCWPd90. Najbli�szy Michałowicom punkt pomiarowy monitoringu diagnostycznego 
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zlokalizowany był w Sosnówce. W punkcie tym badaniu poddane zostały wody czwartorz�dowego 

pi�tra wodono�nego. Zaliczono je do drugiej klasy jako�ci wód.  

44 ..55 .. 22 WWooddyy ppooww iieerrzzcchhnniiooww ee

Według „Planu gospodarowania wodami dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Rad� Ministrów 

w dniu 22 lutego 2011 roku (MP z 2011 r. Nr 90, poz. 451), obszar opracowania poło�ony jest 

w granicach jednostki planistycznej gospodarowania wodami – jednolitej cz��ci wód powierzchniowych 

(JCWP) – Kamienna od Kamie�czyka do Małej Kamiennej, o kodzie PLRW600041626, która stanowi 

cz��� scalonej cz��ci wód Kamienna. Zgodnie z zapisami przywołanego Planu, jednostka ta została 

oceniona, jako naturalna, o dobrym stanie, niezagro�ona nieosi�gni�ciem celu �rodowiskowego, jakim 

jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.  

W rejonie opracowanie bior� swój pocz�tek niewielkie górskie potoki, które płyn�c na północ s�

bezpo�rednio dopływami Kamiennej, lub te� płyn�c na południe zasilaj� Brocz – dopływ rzeki 

Wrzosówki. S� to mianowicie: 

�������� Michałowicki Potok wypływa on w na wysoko�ci ok. 580m ze zbocza góry Młynnik, nieco na 

północ od granicy terenu opracowania, uchodzi do Kamiennej w Piechowicach Górnych, na 

wysoko�ci 400 m npm. Długo�� potoku wynosi 1,2 km. Potok ten odwadnia dolin� pomi�dzy 

Piechowick� Gór� i Drewniakiem. Wody potoku s� przejrzyste i czyste, zapewne jak wi�kszo��

karkonoskich cieków pozbawione mikrofauny wodnej oraz zbytnio zakwaszone. Potok ten płynie 

około 200 m na północ od terenu Nr 1 (Zielone Wzgórze). Przejmuje on wszystkie spływy 

powierzchniowe z tego terenu oraz jest odbiornikiem �cieków z oczyszczalni kontenerowej (zob. pkt 

3 prognozy). 

�������� Rudnik bierze swój pocz�tek na rozległej podmokłej ł�ce pomi�dzy ulic� Sudeck� i �nie�n�, 

wysoko�ci około 640 m npm, w odległo�ci ok. 200 m na południe od terenu Nr 2 (�nie�na). Na ł�ce 

tej utworzono du�e stawy. Potok uchodzi do rzeki Kamienna na wysoko�ci około 490 m npm. 

Długo�� potoku wynosi 2,0 km.  

�������� Z tej samej ł�ki, ale w kierunku południowym wypływa tak�e niewielki bezimienny potok, który zasila 

Brocz – lewostronny dopływ Wrzosówki. Buduj�c tam�, na potoku tym utworzono niewielki zalew, 

który niegdy� słu�ył celom rekreacyjnym.  

Na podstawie bada� fizykochemicznych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

�rodowiska, potoki Karkonoszy posiadaj� wody bardzo mi�kkie, z małym stopniem mineralizacji, 

bardzo nisk� zasadowo�ci� i pojemno�ci� buforow�, co powoduje ich mał� odporno�� na zakwaszenie. 

W zwi�zku z tym, wody te z reguły ju� u swych �ródeł nie odpowiadaj� normom z uwagi na 

przekroczenie dopuszczalnych warto�ci pH, cho� pozostałe badane parametry odpowiadaj� I lub II 

(fenole lotne najprawdopodobniej pochodzenia organicznego) klasie czysto�ci. Wody w rejonie 

Michałowic mog� by� dodatkowo zanieczyszczane �ciekami bytowymi (nieuregulowana gospodarka 

�ciekowa), co mo�e przyczyni� si� do wzrostu ich sanitarnego zanieczyszczenia. 

44..66 KKlliimmaatt llookkaallnnyy ii wwaarruunnkkii bbiiookklliimmaattyycczznnee

Obszar opracowania, nale�y do wydzielonego przez A. Schmucka klimatycznego regionu 

jeleniogórskiego, maj�cego jeszcze dodatkowo pi�� pi�ter wysoko�ciowych. Bardziej szczegółowa 
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klasyfikacja pozawala obszar bada� zaliczy� do pi�tra „c”, subregionu karkonosko- izerskiego. Stref� t�

ogranicza od góry przeci�tny pułap inwersji temperatury przy zastoiskach chłodnego powietrza, który 

w subregionie karkonosko – izerskim wynosi 850m n.p.m.  

Na terenie Michałowic nie prowadzi si� obserwacji meteorologicznych, tote� charakterystyk�

tutejszego klimatu oprze� mo�na tylko na obserwacjach prowadzonych w poło�onym na podobnej jak 

Michałowice wysoko�ci, posterunku meteorologicznym w Szklarskiej Por�bie Dolnej. 

�rednia roczna temperatura na stacji w Szklarskiej Por�bie Dolnej wynosi tylko 5,8
O
C, i jest niemal 

o 2
O
 ni�sza ni� w Kotlinie Jeleniogórskiej. Najcieplejszym miesi�cem jest lipiec ze �redni� temperatur�

15,1 
O
C (16,5 

O
C w Jeleniej Górze). Najzimniej jest w lutym: - 3,6

O
C (-3,0

O
C w Jeleniej Górze). Okres 

roku ze �redni� temperatur� dobow� wy�sz� ni� 5O
C jest tutaj stosunkowo krótki i trwa �rednio 195 dni 

natomiast okres wegetacyjny trwa tutaj tylko 200 dni. 

Wiatry w Szklarskiej Por�bie Dolnej wiej� najcz��ciej z kierunku zachodniego (28,6%) 

i południowo- zachodniego (14,4%). Tylko przez 4 dni w roku pr�dko�� wiatru przekracza tutaj 15m/s, 

ale pr�dko�� wiatru szybko ro�nie w miar� wzrostu wysoko�ci. Na Szrenicy takich dni notuje si� 142 

w ci�gu roku. 

Teren Nr 1 (Zielone Wzgórze) zajmuje skłon o ekspozycji północnej, słabo nasłoneczniony 

o generalnym nachyleniu do 10%. Zauwa�a si� tu zdecydowanie niekorzystne warunki solarne w ci�gu 

całego roku, szczególnie w okresie jesienno- zimowym. Silnie obni�ony układ termiczno- 

wilgotno�ciowy. Tereny te cechuje minimum nasłonecznienia, obni�enie temperatury oraz wydłu�ony 

okres zalegania pokrywy �nie�nej. Warunki fizjograficzne niekorzystne. Układ bioklimatyczny jest tutaj 

mało korzystny dla osadnictwa. Teren Nr 2 (�nie�na) zaliczy� nale�y do terenów o dobrych warunkach 

solarnych i korzystnym, jak na warunki górskie bioklimacie.  

44..77 OOcceennaa cczzyyssttoo��ccii ppoowwiieettrrzzaa

Na terenie powiatu jeleniogórskiego badania jako�ci powietrza realizowane s� przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wrocławiu. Sie� pomiarowa stacji stałych bazuje na 

automatycznych i manualnych metodach oznaczania st��e� zanieczyszcze�. Pomiary w stacjach 

stałych wykonywane s� w sposób ci�gły.  

Całodobowe pomiary jako�ci powietrza w rejonie Piechowic prowadzone były na dwóch 

automatycznych stacjach monitoringowych: na �nie�nych Kotłach (stacja ta funkcjonowała w ramach 

sieci pomiarowej dla oceny jako�ci powietrza ze wzgl�du na ochron� ro�lin) oraz stacja zlokalizowana 

w Parku Zdrojowym w Cieplicach (stacja ta funkcjonowała w ramach sieci pomiarowej dla oceny jako�ci 

powietrza ze wzgl�du na zdrowie ludzi). Ponadto, w 2007 roku prowadzono obserwacje w jednym 

punkcie pasywnego sposobu poboru próbek powietrza. Pó�niej nie prowadzono w Piechowicach 

pomiarów na stanowisku pasywnym. W punktach tych nie stwierdzono przekrocze� warto�ci 

kryterialnych mierzonych zanieczyszcze�, za wyj�tkiem pyłu PM10 i ozonu. 

Na stacji „Cieplice” mierzono st��enie �rednioroczne 49 	g/m3 – 123% normy oraz 86 dni, 

w których zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby przekrocze� normy �redniodobowej pyłu 

PM10 (norma 35 dni). Współczynniki AOT 40 dla ozonu obliczone z lat 2007-2011 wynosz� na 

�nie�nych Kotłach: 22 287 	g/m
3
h, co stanowi 124% obowi�zuj�cego poziomu docelowego i 371% 

poziomu celów długoterminowych. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska we Wrocławiu corocznie sporz�dza ocen� jako�ci 

powietrza na terenie województwa dolno�l�skiego w oparciu o ustaw� ” z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

(t.j: Dz.U. 2013 r. poz. 1232 z pó�n. zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy. Podstaw� oceny 

jako�ci powietrza i klasyfikacji stref stanowi� okre�lone w Rozporz�dzeniu Ministra �rodowiska z dnia 

2 sierpnia 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 914) oraz w Dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE poziomy 

substancji w powietrzu: dopuszczalne, docelowe, celów długoterminowych. Warto�ci poszczególnych 

poziomów substancji w powietrzu zostały zró�nicowane ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi i ochron�

ro�lin. Oceny i wynikaj�ce z nich działania odnoszone s� do jednostek terytorialnych nazywanych 

strefami, obejmuj�cych obszar całego kraju. Zaliczenie strefy do okre�lonej klasy zale�y od st��e�

zanieczyszcze� wyst�puj�cych na jej obszarze i wi��e si� z okre�lonymi wymaganiami w zakresie 

działa� na rzecz poprawy jako�ci powietrza (w przypadku, gdy nie s� dotrzymane dopuszczalne 

poziomy – klasa „C”) lub utrzymania tej jako�ci (je�eli spełnia ona przyj�te standardy – klasa „A”). 

Województwo dolno�l�skie zostało podzielone na 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto 

Legnica, miasto Wałbrzych oraz strefa dolno�l�ska, która obejmuje pozostał� cz��� województwa, 

w tym powiat jeleniogórski.  
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*)   B(
)P  = benzo (
)piren 
**) Klasyfikacja stref w odniesieniu do poziomów docelowych okre�lonych w celu ochrony zdrowia dla arsenu, 

kadmu i niklu. 

Realizacja zada� wynikaj�cych z Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolno�l�skiego, 

który został przyj�ty dnia 12 lutego 2014 r. uchwał� Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego Nr 

XLVI/1544/14 (Dz.Urz. z 25 II 2014, poz. 985). ma na celu zmniejszenie st��e� substancji 

zanieczyszczaj�cych w powietrzu w danej strefie do poziomów dopuszczalnych lub docelowych 

i utrzymywania ich na takim poziomie. Zgodnie z tym Programem, miasto Piechowice znajduje si�

w obszarze przekrocze� poziomów docelowych benzo(a)pirenu. Powodem wyst�pienia tych 

przekrocze� jest w przewa�aj�cej cz��ci: emisja powierzchniowa oraz emisja napływowa. Nie 

stwierdzono tutaj przekrocze� poziomów dopuszczalnych innych zanieczyszcze� (pyłu zawieszonego 

PM10 i CO). 

44..88 KKlliimmaatt aakkuussttyycczznnyy

Aktualnie obowi�zuj�cym aktem prawnym normuj�cym dopuszczalne warto�ci wska�ników hałasu 

w zale�no�ci od przeznaczenia terenu i rodzaju �ródeł hałasu jest rozporz�dzenie Ministra �rodowiska 

z 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (t.j. Dz.U. 2014 r. 

poz. 112). Warto�ci dopuszczalne s� zale�ne od funkcji urbanistycznej, jak� spełnia dany teren. 

Ich zakres podzielono na 4 klasy (por. tabela 3). 
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LAeq D - równowa�ny poziom hałasu dla 16 godzin dnia (hałasy komunikacyjne) lub 8 najmniej korzystnych, 
kolejnych godzin dnia (dla innych obiektów i działalno�ci b�d�cej �ródłem hałasu), 

LAeq N - równowa�ny poziom hałasu dla 8 godzin nocy (hałasy komunikacyjne) lub 1 najmniej korzystnej godzinie 
nocy (dla innych obiektów i działalno�ci b�d�cej �ródłem hałasu), 

Zgodnie z art. 114.1 ustawy Prawo Ochrony �rodowiska klasyfikowanie terenów 

do poszczególnych klas standardu akustycznego le�y w gestii miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Przedmiotowy projekt MPZP klasyfikuje tereny na obszarze opracowania 

w nast�puj�cy sposób (§5 ust 2 projektu planu): 

Lp. Rodzaj terenu Klasyfikacja akustyczna (zob. tab. 3) 

1. MN – zabudowa jednorodzinna IIA klasa standardu akustycznego 

2. MN,U – tereny mieszkaniowo 
usługowe  

IIID klasa standardu akustycznego 

3. 1.UT – tereny usług turystycznych IIB klasa standardu akustycznego 

Na terenie Michałowic nie ma �ródeł hałasu zakłócaj�cych klimat akustyczne tego osiedla. 

Pomiary hałasu przy drodze powiatowej (ulica Sudecka), wykonane w trakcie prac nad opracowaniem 

ekofizjograficznym (maj 2004 r) dały wyniki nie przekraczaj�ce obowi�zuj�cej tutaj normy dla hałasu 

drogowego (61dB). Otrzymano równowa�ny poziom A hałasu równy 48,8 dB przy nat��eniu ruchu 

rz�du 10 pojazdów na godzin�. 



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :  �+�� 

44..99 PPrroommiieenniioowwaanniiee

PPoollaa eelleekkttrroommaaggnneettyycczznnee

�ródłami pola elektromagnetycznego powoduj�cego przekroczenie warto�ci dopuszczalnych na 

terenach zamieszkałych mog� by� linie przesyłowe oraz stacje elektroenergetyczne dla napi�� 110 kV 

i wy�szych.  

Zagro�enia promieniowaniem niejonizuj�cym mog� by� tak�e spowodowane przez urz�dzenia 

radiokomunikacyjne, które wytwarzaj� pola elektromagnetyczne w zakresie cz�stotliwo�ci od 0,003 

do 300 000 MHz. Do urz�dze� takich nale�� mi�dzy innymi stacje bazowe telefonii komórkowej.  

W granicach terenu obj�tego niniejszym opracowaniem, ani te� w jego bezpo�rednim s�siedztwie 

nie wyst�puj� wy�ej wymienione instalacje. 

PPrroommiieenniioowwaanniiee jjoonniizzuujj��ccee

Rejon Sudetów był obszarem, na którym w latach pi��dziesi�tych intensywnie poszukiwano złó�

uranu. Poszukiwania te polegały na robieniu tzw. zdj�� emanacyjnych terenu, polegaj�cych na 

pomiarach emanacji radonu z gleby. Równie� w rejonie Piechowic prowadzono takie badania, które 

musiały przynie� pozytywny efekt, skoro w Jagni�tkowie, a tak�e w okolicy Zbójeckich Skał oraz 

w Wojcieszycach i Starej Kamienicy przyst�piono do prac górniczych, jak si� potem okazało - mało 

opłacalnych. Znaczna cz��� stwierdzonych tu anomalii radiacyjnych zwi�zana była z granitem 

karkonoskim i z jego krystaliczn� osłon�.  

Według Jeli�skiego [1999] granit wyst�puj�cy w rejonie Michałowic zawiera od 0.0005 do 

0.0012% rudy uranowej. Zwi�zana jest ona głównie z czarnymi, maficznymi minerałami, z których ten 

granit jest zbudowany. Poniewa� w rejonie opracowania skała ta przykryta jest wprawdzie do�� grub�, 

ale łatwo przepuszczaln� dla gazów warstw� zwietrzeliny mo�na si� wi�c tu spodziewa� podwy�szonej 

emanacji radonu z gruntu co stwarza ryzyko koncentrowania si� tego promieniotwórczego gazu 

w pomieszczeniach budynków mieszkalnych w stopniu stwarzaj�cym zagro�enie dla zdrowia.  

W badaniach przeprowadzonych w 1985 roku przez Centralne Laboratorium Ochrony 

Radiologicznej, stwierdzono, �e st��enie radonu w mieszkaniach na terenie Polski waha si�

w granicach od 4 do 600 Bq/m
3
, przy czym najwy�sze warto�ci wyst�puj� wła�nie w okolicach Jeleniej 

Góry. W badaniach tych punkt jeden z punktów pomiarowych zlokalizowano równie� w murowanym 

budynku przy ulicy Tysi�clecia w Piechowicach. Stwierdzono tu st��enie radonu równe 568 Bq/m
3
. 

Dopuszczalne st��enie radonu w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi, według polskich norm, 200 

Bq/m
3
. 

Wody z uj�cia „�nie�ne Kotły” monitorowane w okresie 1995 ÷ 2000 r przez Pa�stwowy Zakład 

Higieny w Warszawie oraz Jeleniogórski Oddział Wojewódzkiej Stacji Sanepid we Wrocławiu, 

a ostatnio przez Pa�stwow� Agencj� Atomistyki Biuro Obsługi Roszcze� b. Pracowników ZPR-1 

w Jeleniej Górze wykazywały st��enia radonu w granicach 55÷101 Bq/l. Dolna warto�� graniczna tych 

warto�ci została uzyskana podczas bada�, przeprowadzonych przez PAA w 2011 roku. 

Do interpretacji otrzymanych wyników pomiarów posłu�ono si� zaleceniami �wiatowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) Guidelines for drinking- water quality, Geneva 1993 oraz powołanym ju� wy�ej 

zaleceniem komisji Europejskiej 2001/928/ EURATOM z 2001 roku w sprawie ochrony ludno�ci przed 
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nara�eniem pochodz�cym od radonu znajduj�cego si� w wodzie pitnej. Ustalenie dopuszczalnej 

warto�ci st��enia radonu w wodzie wodoci�gowej Dyrektywa pozostawia w gestii krajów 

członkowskich, przy czym rekomenduje si� warto�� 100 Bq/l. Je�eli w wodzie pitnej stwierdzi si�

przekroczenie rekomendowanego st��enia radonu wody takie nale�y obj�� systematyczn� kontrol�, 

a w razie konieczno�ci podda� je procesowi uzdatniania. St��enie radonu w wodzie wodoci�gowej nie 

powinno przekracza� warto�ci 1000 Bq/l. 

44..1100 PPoowwaa��nnee aawwaarriiee ii zzaaggrroo��eenniiaa nnaattuurraallnnee

Szczególnym rodzajem zagro�e� wyst�puj�cych w �rodowisku s� tzw. „nadzwyczajne zagro�enia” 

charakteryzuj�ce si� nagłym przebiegiem. Do zagro�e� takich zaliczy� nale�y albo kl�ski o charakterze 

naturalnym jak: powodzie, huragany, trz�sienia ziemi, albo katastrofy i wypadki zwi�zane 

z technologiami i wytworami ludzkimi jak: uwalnianie si� niebezpiecznych substancji chemicznych, 

wybuchy, katastrofy komunikacyjne itp. zwane powa�nymi awariami. 

RRyyzzyykkoo ppoowwssttaanniiaa ppoowwaa��nnyycchh aawwaarriiii

Na terenie województwa dolno�l�skiego inwentaryzacj� i kontrol� w zakresie mo�liwo�ci 

wyst�pienia powa�nych awarii zajmuje si� Wojewódzki Inspektorat Ochrony �rodowiska, we 

współpracy z Pa�stwow� Stra�� Po�arn� oraz Powiatowym Zespołem Reagowania Kryzysowego.  

Obecnie w prowadzonej przez WIO� bazie potencjalnych sprawców powa�nych awarii ([2] - 

dost�p dn. 22 VIII 2014 r.) w rejonie Piechowic nie funkcjonuj� zakłady przemysłowe, w których 

wyst�powałyby rodzaje i ilo�ci substancji niebezpiecznych pozwalaj�ce zakwalifikowa� je do zakładów 

o du�ym ryzyku wyst�pienia awarii przemysłowej. Na terenie opracowania oraz w jego bliskim 

otoczeniu nie ma te� obiektów o zwi�kszonym ryzyku wyst�pienia awarii przemysłowej. 

TTeerreennyy zzaaggrroo��oonnee ppoowwooddzziiaammii

Zgodnie z Ustaw� Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 145 z pó�n. zm.) ochron� przed powodzi�

prowadzi si� z uwzgl�dnieniem map zagro�enia powodziowego, map ryzyka powodziowego oraz 

planów zarz�dzania ryzykiem powodziowym (art. 88a ust. 3).  

W grudniu 2013 r. na Hydroportalu KZGW (http://www.isok.gov.pl) zostały opublikowane mapy 

zagro�enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – jednak aktualnie trwa ich weryfikacja 

i dopiero po przekazaniu ich jednostkom administracji (o którym mowa w art. 88f ust. 3 i 4 ustawy 

Prawo wodne) stan� si� one podstaw� do prowadzenia polityki przeciwpowodziowej na poziomie 

planowania przestrzennego. Do czasu powstania nowych opracowa� dokumentem informacyjnym 

w kwestii zagro�enia powodziowego dla zlewni rzeki Kamiennej jest Studium ochrony przed powodzi�

zlewni rzeki Górny Bóbr [Hydroprojekt 2006].  

Michałowice znajduj� si� poza obszarami zagro�onymi powodzi� wyznaczonymi ww. 

dokumentach. 

                                               
�!����>>�������
�	���#�����Q���>#���R��!�>���	����	�	�#�>�
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44..1111 PPrrzzyyrrooddaa oo��yywwiioonnaa

44 ..1111 .. 11 PPrrzzyyrrooddnniicczzee ppooww ii��zzaanniiaa tteerreennuu oopprraaccooww aanniiaa zz oottoocczzeenniieemm

Michałowice s� �ródle�n� i �ródgórsk� polan�. S� one tak�e polan� osadnicz� w�ród terenów 

pełni�cych istotne funkcje przyrodnicze nie tylko w układzie lokalnym, ale tak�e rangi regionalnej, 

a nawet mi�dzyregionalnej (europejskiej). 

W 2005 r. na zlecenie Ministerstwa �rodowiska w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowie�y 

(obecnie Instytut Biologii Ssaków PAN), opracowano projekt korytarzy ekologicznych ł�cz�cych 

europejsk� sie� NATURA 2000 w Polsce [J�drzejewski i inni 2005]. 

Podstawowe znaczenie w systemie przyrodniczym maj� obszary w�złowe, b�d�ce �ródłem 

zasilania w warto�ci przyrodnicze istotne w skali całego regionu, kraju a nawet Europy (wł�czone do 

sieci ekologicznej Natura 2000). Do obszarów w�złowych wewn�trz kraju zaliczono tereny prawnie 

chronione (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, cz��ciowo rezerwaty przyrody 

i obszary chronionego krajobrazu) oraz du�e kompleksy le�ne, doliny rzeczne i inne tereny dobrze 

zachowane przyrodniczo. W rejonie opracowania elementem tej sieci jest „Obszar Karkonosko-Izerski” 

Obszar Karkonosze - Góry Izerskie obejmuje Karkonoski Park Narodowy wraz z jego otulin� oraz 

kompleksy le�ne porastaj�ce zbocza grzbietów: Kamienickiego i Głównego Gór Izerskich wraz 

z rozdzielaj�c� je dolin� rzeki Kamienna Mała. Obszar ten zajmuje powierzchni� około 43450 ha. Ma 

on istotne znaczenie klimatyczne (klimatotwórcze działanie lasów, terenów podmokłych i grzbietów 

górskich), hydrologiczne (obszary �ródliskowe wielu potoków) oraz biologiczne (ostoje zwierzyny, 

drzewostany nasienne, rezerwaty przyrody). 

Polana Michałowicka nie jest odizolowana od otaczaj�cych j� terenów przyrodniczo czynnych. 

W wielu miejscach tereny te wkraczaj� w obr�b polany tworz�c si�gacze, przecinaj� j� korytarzami 

ekologicznymi poszczególne elementy systemu lub tworz�c odizolowane, lokalne biocentra.  

Na mapie oceny terenów opracowania ekofizjograficznego sporz�dzonego dla Michałowic 

[Kurpiewski 2006] wskazano te elementy przestrzeni, które z uwagi na ich przyrodniczy potencjał 

powinny zosta� zachowane dla pełnienia funkcji przyrodniczych. S� to w szczególno�ci korytarze 

zwi�zane z głównymi ciekami wodnymi w Michałowicach (Rudnikiem, Michałowickim Potokiem 

i Piekielnikiem) oraz le�ny si�gacz w zachodniej cz��ci obszaru osiedla. Ponadto, ochron� nale�y obj��

grupy i pasy zadrzewie� �ródł�kowych porastaj�ce reliktowe mury pasterskie oraz wychodnie skalne.

Działki obj�te planem nie obejmuj� �adnego z wymienionych terenów i zlokalizowane s� w obr�bie 

struktury urbanistycznej osiedla, która w przywołanej ekofizjografii nie jest wskazana do pełnienia 

funkcji przyrodniczych. 

44 ..1111 .. 22 CChhaarraakktteerryyssttyykkaa ww aalloorróóww pprrzzyyrrooddyy oo��yyww iioonnee jj nnaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh

tteerreennaacchh

Teren nr 1: „Zielone Wzgórze” Szata ro�linna w obr�bie tego terenu jest ukształtowana przez 

człowieka. Wi�ksze przestrzenie niezabudowane (plac sportowy w północnej cz��ci działki, trawnik 

w północno- zachodniej cz��ci) s� poro�ni�te traw� i piel�gnowane jako tereny zieleni urz�dzonej. 

Z punktu widzenia warto�ci florystycznych nie s� one atrakcyjne dla botanika. Zwraca uwag� poka�na 

lipa drobnolistna rosn�ca tu� przy wschodniej granicy posesji. Obwód jej pnia w pier�nicy wynosi 
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270 cm. Interesuj�ce pod wzgl�dem krajobrazowym s� tak�e inne drzewa rosn�ce na terenie posesji: 

klon jawor na wychodni skalnej (250 cm w obwodzie pnia), klon jawor rosn�cy przy północnej granicy 

terenu planu oraz szpaler niewielkich �wierków nasadzony wzdłu� południowej i wschodniej granicy 

posesji. 

Teren nr 2: (�nie�na 2). Szata ro�linna w obr�bie tego wydzielenia jest bardzo skromna. Nie ma 

tutaj drzew, krzewów ani ziele�ców. Jedyn� niezabudowan� przestrze� w obr�bie działki zajmuje ogród 

przydomowy. 

��%% ((��))����������������������������������
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55..11 PPoowwii��zzaanniiaa pprroojjeekkttuu ppllaannuu zz iinnnnyymmii ddookkuummeennttaammii

Procedur� sporz�dzania przedmiotowego planu miejscowego podj�to w zwi�zku z uchwał� Rady 

Miasta� Piechowice Nr 248/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 24 kwietnia 2014r. 

w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów poło�onych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce 

strukturalnej Michałowice w Piechowicach , po stwierdzeniu �e nie naruszone zostały ustalenia studium 

uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice uchwalonego 

Uchwał� Nr 990/XV/99 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 30 listopada 1999 r. z pó�n. zmianami: 

Teren opracowania jest obj�ty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonym uchwał� Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 roku, Nr 166/XXXI/2005 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej 

Michałowice w Piechowicach. Dla planu tego sporz�dzono opracowanie ekofizjograficzne oraz 

prognoz� oddziaływania na �rodowisko [Kurpiewski 2004], której ustalenia wykorzystano w niniejszej 

prognozie. 

55..22 PPrreezzeennttaaccjjaa ggłłóówwnnyycchh uussttaallee�� pprroojjeekkttuu ppllaannuu

Przyst�pienie do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego zwi�zane jest ze 

zło�onymi wnioskami wła�cicieli nieruchomo�ci i dotyczy (z uzasadnienia do uchwały RM): 

� Teren nr 1 „Zielone Wzgórze” na działkach nr 53/1, nr 53/2, nr 54/1, nr 54/3, nr 54/4 – celem 

planu jest zmiana przeznaczenia terenów oznaczonych symbolem „Uz” (tereny usług z zieleni�

towarzysz�c�) na tereny dopuszczaj�ce zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn�. Wniosek 

o zmian� obowi�zuj�cego planu dotyczył terenu działki nr 54/3, która, ze wzgl�du na konfiguracj�

terenu - istniej�ce skarpy i wychodnie skalne ma ograniczone mo�liwo�ci wykorzystania na cele 

usługowe i korzystniej mo�e zosta� zagospodarowana na cele mieszkalne. Wprowadzenie nowych 

ustale� na terenie działki nr 54/3, wymaga, ze wzgl�dów funkcjonalno – przestrzennych, obj�cia 

projektem planu tak�e terenów przyległych tj. działek nr 53/1, nr 53/2, nr 54/1 i nr 54/4. I tak, projekt 

planu wydziela tutaj 3 tereny: dwa przeznaczone pod zabudow� mieszkaniow� jednorodzinn� „MN”, 

które obejmuj� istniej�cy budynek mieszkalny i niezabudowane jeszcze tereny w zachodniej 

(trawnik) i północnej (boisko) cz��ci wydzielenia. Trzeci z terenów obejmuje istniej�cy budynek 

hotelowy wraz z jego otoczeniem wyznaczaj�c tu funkcj� usług turystyki „UT”. 
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� Teren nr 2 „�nie�na 2” na działkach nr 152/1 i 152/2 – celem planu jest dopuszczenie lokalizacji 

drugiego budynku mieszkalnego jednorodzinnego i odpowiednia zmiana wska�ników 

urbanistycznych. Wnioskowana zmiana umo�liwi uzupełnienie zabudowy w istniej�cym ci�gu 

budynków przy ul. Kolonijnej, w centralnej cz��ci Michałowic. Wniosek dotyczył terenu działki nr 

152/1. Wprowadzenie nowych ustale�, wymaga obj�cia projektem planu dodatkowo terenu działki 

nr 152/2. Projekt planu kwalifikuje ten teren, jako jedno wydzielenie 1.MN,U – zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej. 

Cz��� graficzna planu przedstawiona jest na 2 mapach w skali w skali 1:1000.  

55..33 ZZaappiissyy ppllaannuu ooggrraanniicczzaajj��ccee nneeggaattyywwnnee ooddddzziiaałłyywwaanniiaa nnaa ��rrooddoowwiisskkoo

Ustalenia dotycz�ce ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wyszczególnione s�

w §5 przedmiotowego dokumentu. W §6 zawarto natomiast ustalenia dotycz�ce zasad ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków, a w §10 - zasad modernizacji, rozbudowy, budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 

Ustalenia te zostały przedstawione, omówione i ocenione w dalszej cz��ci prognozy, w kontek�cie 

analizy potencjalnych skutków realizacji ustale� projektu planu na poszczególne komponenty 

�rodowiska. 

--%% ((		��������))

��������������				��

����������������

������..����������������������

��������

 ��

����������������������������������������		��

��������

66..11 IIddeennttyyffiikkaaccjjaa uussttaallee�� ppllaannuu,, kkttóórree mmoogg�� ppoowwooddoowwaa�� zznnaacczz��ccee sskkuuttkkii ��rrooddoowwiisskkoowwee

Przedmiotowy projekt planu wprowadzaj�c opisane w rozdziale 5.2 prognozy ustalenia 

zmieniaj�ce zapisy obowi�zuj�cego planu: 

• Dla terenu Nr 1 (Zielone Wzgórze): stwarza mo�liwo�� powstania dwóch nowych jednorodzinnych 

domów mieszkalnych w obr�bie wydziele� 1 i 2.MN, a tym samym zag�szczenia zabudowy na tym 

terenie. Nowa zabudowa zawsze powoduje negatywne skutki dla �rodowiska przyrodniczego 

spowodowane zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzeniem nowych 

ładunków zanieczyszcze� do atmosfery (energetycznych, technologicznych, komunikacyjnych), 

zrzut �cieków, powstawaniem odpadów oraz przynosi wzrost zu�ycia wody, energii i paliw, ale 

uwagi na niewielk� skal� planowanego przedsi�wzi�cia skutki te nie b�d� znacz�ce. 

• W przypadku terenu Nr 2 (�nie�na 2): projekt planu dopuszczaj�c usługi i daj�c mo�liwo�� budowy 

jeszcze jednego budynku mieszkalnego, nie spowoduje zmian mog�cych spowodowa� znacz�ce 

oddziaływania na �rodowisko. Nie zmieni istotnie faktycznego sposobu u�ytkowania terenu przy ul. 

�nie�nej, który le�y w ci�gu zabudowy wzdłu� ulicy �nie�nej, w centralnej cz��ci osiedla. Mo�liwe 

b�d� przej�ciowe uci��liwo�ci zwi�zane z budow� nowego obiektu oraz w przypadku powstania 

usług, które potencjalnie mog� powodowa� konflikty s�siedzkie. 

Odnosz�c dalej w prognozie skutki �rodowiskowe realizacji ustale� przedmiotowego dokumentu 

do aktualnego sposobu wykorzystania przestrzeni, nale�y mie� na uwadze wymienione ni�ej w tabeli 

potencjalne oddziaływania na �rodowisko przyrodnicze, któr� mog� wynika� z realizacji z ustale�

projektu przedmiotowego dokumentu. 
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66..22 IIddeennttyyffiikkaaccjjaa ooddddzziiaałłyywwaa�� sskkuummuulloowwaannyycchh

Prognoza oddziaływania na �rodowisko sporz�dzona w 2004 roku dla obowi�zuj�cego planu 

miejscowego [Kurpiewski 2004] ocenia ustalenia dotycz�ce lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 

 Michałowicach, jako „wywołuj�ce niewielki wpływ u uci��liwo�ci”. Maj�c na uwadze kumulowanie si�

oddziaływa� od zamierze� planowanych w rozpatrywanej zmianie planu w odniesieniu do faktycznych 

i planowanych w obowi�zuj�cym dokumencie planistycznym ocenia si�, �e zmiana planu nie wpłynie na 

klasyfikacj� skali �rodowiskowego oddziaływania planowanych zamierze� pozostawiaj�c j�, jako 

„oddziaływuj�ce negatywnie na �rodowisko w stopniu nieznacz�cym”. 

W tym kontek�cie, �rodowiskowe skutki realizacji przedmiotowego projektu planu b�d�

nieodró�nialne od potencjalnych skutków realizacji ustale� obowi�zuj�cego MPZP, które oceniono, jako 

nieznacz�ce. 
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77..11 WWyykkoorrzzyyssttyywwaanniiee zzaassoobbóóww ��rrooddoowwiisskkaa

Jako zasoby naturalne rozumie si� zarówno biotyczne (np. ro�liny, zwierz�ta) jak i abiotyczne (np. 

gleby, wody, powietrze) twory przyrody, które mog� by� wykorzystane przez człowieka. Poniewa�

w dalszej cz��ci prognozy omówiono oddziaływania na wymienione wy�ej elementy �rodowiska, które 

stanowi� jednocze�nie zasoby przyrody, w tym punkcie odniesiono si� do powierzchni ziemi, gleb, 

wykorzystanie wody oraz zasobów kopalin. 

77 ..11 .. 11 PPooww iieerrzzcchhnniiaa zz ii eemmii

Przez powierzchni� ziemi, zgodnie z Ustaw� Prawo Ochrony �rodowiska, rozumie si�

ukształtowanie terenu, gleb�, ziemi� oraz wody gruntowe, z tym �e: 

a) gleba - oznacza górn� warstw� litosfery, zło�on� z cz��ci mineralnych, materii organicznej, wody 

glebowej, powietrza glebowego i organizmów, obejmuj�c� wierzchni� warstw� gleby i podglebie, 

b) ziemia - oznacza górn� warstw� litosfery, znajduj�c� si� poni�ej gleby, do gł�boko�ci oddziaływania 

człowieka, 

c) wody gruntowe - oznaczaj� wody podziemne w rozumieniu ustawy Prawo wodne, które znajduj� si�

w strefie nasycenia i pozostaj� w bezpo�redniej styczno�ci z gruntem lub podglebiem. 

W wyniku ustale� projektu planu dojdzie do przekształcenia powierzchni ziemi zarówno w sensie 

rze�by jak i pokrycia terenu. Mo�na tu wyró�ni� nast�puj�ce rodzaje oddziaływa�:  

�������� ZZmmiiaannaa ssppoossoobbuu uu��yyttkkoowwaanniiaa ggrruunnttóóww

Działania dopuszczone planem spowoduj� przeobra�enie terenów otwartych (zbiorowisk 

trawiastych) pod zabudow� jednorodzinn� na terenie Nr 1 (Zielone Wzgórze). Zabudowa 

mieszkaniowa dopuszczona jest tutaj dodatkowo na obszarze o powierzchni ok. 0,4 ha (teren 

2.MN oraz cz��� terenu 1.MN). Na terenie Nr 2 (�nie�na 2) zabudowana zostanie powierzchnia 

ju� utwardzona. 

�������� NNiieekkoorrzzyyssttnnee pprrzzeekksszzttaałłcceenniiaa nnaattuurraallnneejj rrzzee��bbyy tteerreennuu

Zmiany te b�d� skutkiem wykonywania prac budowlanych. W przypadku realizacji nowej 

zabudowy przekształcenia rze�by polega� b�d� na deniwelacji terenów w obr�bie poszczególnych 

działek budowlanych. Skala tych przekształce� nie b�dzie znacz�ca z powodu mało urozmaiconej 

rze�by terenów wskazanych pod zabudow�. 

�������� DDeeggrraaddaaccjjaa ii ffiizzyycczznnaa lliikkwwiiddaaccjjaa wwaarrssttwwyy gglleebboowweejj

W miejscach powstania trwałych obiektów (budynki, droga, utwardzone place na terenie Nr 1) 

dojdzie do przekształcenia i zniszczenia warstwy glebowej. Maj�c na uwadze wska�niki zabudowy 

na terenach 1 i 2.MN mo�na oszacowa�, �e około 25% tej powierzchni (ok.0,1 ha) zostanie zaj�ta 

pod now� zabudow� lub drogi, co oznacza fizyczn� degradacj� warstwy glebowej na tym 

obszarze. Wymaga si�, aby gleba zdj�ta z wierzchniej warstwy ziemi była odpowiednio 

zdeponowana oraz ponowne wykorzystana przy realizacji robót ziemnych zwi�zanych z budow�. 
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Na terenie nr 1 plan wyznacza działki budowlane o stosunkowo du�ej powierzchni (powy�ej 

900 m
2
) i wymaga zachowania do�� wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej (35%). 

Zwa�ywszy, �e pod zabudow� wskazano tereny le��ce w obr�bie struktur urbanistycznych Michałowic, 

nale�y przyzna�, �e ustalenia te w racjonalny i ekstensywny sposób wykorzystuj� przestrze�. 

W przypadku terenu nr 2 przy ulic �nie�nej, wielko�� powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki wynosi maksimum 30%, przy takim samym, jak wy�ej wska�niku minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

77 ..11 .. 22 WWpp łł yyww ggoossppooddaarrooww aanniiaa ooddppaaddaammii nnaa �� rrooddooww iisskkoo

Zasady gospodarki odpadami ustala si� w §5 ust. 4 projektu planu. Rozstrzyga si� tutaj, �e 

gospodark� odpadami nale�y rozwi�za� w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy odr�bne. Gospodarka 

odpadami, a w szczególno�ci odpadami komunalnymi, podlega wi�c �cisłym rygorom ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. „O odpadach” (Dz.U. 2013 r. poz. 21.). Zapisy te gwarantuj� wła�ciw� gospodark�

stałymi odpadami komunalnymi, które b�d� powstawa� na obszarze planu. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolno�l�skiego 2012 stanowi�cy 

Zał�cznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 27 czerwca 2012 r. 

lokalizuje Piechowice w obr�bie Regionu �rodkowosudeckiego. Na terenie regionu funkcjonuj� trzy 

porozumienia gmin i spółek mi�dzygminnych. Gmina Piechowice wchodzi w skład porozumienia 

Zwi�zek Gmin Karkonoskich w Bukowcu. Gminy wchodz�ce w skład tego porozumienia obsługuje 

Zakład Gospodarowania Odpadami przy Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO) 

w �ci�gnach-Kostrzycy wyposa�ony w kompostowni� kontenerow� wraz z wiat� dojrzewania 

kompostu, Składowisko odpadów innych ni� niebezpieczne i oboj�tne oraz linia do mechaniczno 

r�cznego sortowania odpadów komunalnych. Realizowana jest rozbudowa i modernizacja linii 

technologicznej do wydzielania biofrakcji ze zmieszanych odpadów komunalnych Instalacja do 

biologicznego przetwarzania odpadów, linia do katalitycznego i niskotempera- turowego przetwarzania 

odpadów Alphakat – Diesel  

77 ..11 .. 33 GGlleebbyy ii uupprraaww yy

Ubytek gleby w wyniku zabudowy jest nieuchronnym procesem zwi�zanym ze zwi�kszaniem 

przestrzeni zainwestowanej. W przypadku przedmiotowych ustale� planu chodzi o około 0,4 ha 

powierzchni niezabudowanych terenów budowlanych, tak wi�c realizacja jego ustale� nie spowoduje 

uszczuplenia zasobów u�ytków rolnych w Michałowicach. 

77 ..11 .. 44 PPoobbóórr ww ooddyy

Projekt planu umo�liwia budow� 3 nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które mog�

by� zamieszkałe przez 10-15 osób. Prognoza ta pozwala oszacowa�, �e zapotrzebowanie na wod� dla 

potrzeb komunalnych wzro�nie o 1÷2 m
3
/dob�, co b�dzie stanowi� nieistotny procent ilo�ci wody 

uzyskiwanej w uj�ciu „�nie�ne Kotły”, które zaopatruje miejski wodoci�g. W tym samym stosunku 

nast�pi wzrost zrzutów �cieków komunalnych. Powy�sze obliczenia przeprowadzono na podstawie 

wska�ników okre�lonych w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku 

w sprawie okre�lenia przeci�tnych norm zu�ycia wody (Dz.U z 2002 r. Nr 8, poz. 700). 
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Projekt planu przewiduje zaopatrzenie planowanych budynków w wod� z sieci komunalnej, jednak 

w przypadku braku mo�liwo�ci realizacji podł�cze� ze zbiorczej sieci wodoci�gowej dopuszcza si�

zaopatrzenie w wod� z własnej studni (§ 10 ust. 1 pkt 1 projektu planuB�� Ustalenia te s� zgodne 

z obowi�zuj�cym prawem, a wraz z wymaganymi przepisami odr�bnymi. 

77 ..11 .. 55 OOcchhrroonnaa zzaassoobbóóww kkooppaa ll iinn

Zagro�enia dla złó� kopalin i wód podziemnych wynikaj� z takiego gospodarowania powierzchni�

ziemi, w szczególno�ci z jej zabudow�, które w przyszło�ci mo�e utrudni� dost�p do rozpoznanych 

i zinwentaryzowanych zasobów kopalin, a tak�e wpływa� na pogorszenie jako�ci cennych zasobów 

wód podziemnych. Planowana zmiana sposobu u�ytkowania powierzchni ziemi nie wpłynie 

niekorzystnie, ani te� nie utrudni dost�pu do ewentualnych złó� w s�siedztwie terenu opracowania. 

Na obszarze opracowania nie wyst�puj� udokumentowane główne zbiorniki wód podziemnych. 

Znajduje si� on tak�e poza strefami ochrony uj�� wód. 

77..22 SSkkuuttkkii eemmiissjjii ggaazzóóww ii ppyyłłóóww ddoo aattmmoossffeerryy

Ustalenia planu dotycz�ce lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach obj�tych jego 

ustaleniami przyczyni� si� do niezauwa�alnego wzrostu ilo�ci zanieczyszcze� emitowanych do 

atmosfery, powstałych z uwagi na potrzeb� ogrzewania nowych pomieszcze� oraz wzrostu ruchu 

komunikacyjnego. Wzrost emisji zanieczyszcze� energetycznych w odniesieniu do emisji z terenu 

całych Michałowic b�dzie tutaj niezauwa�alny (proporcjonalny do ilo�ci projektowanych budynków 

w stosunku do budynków ju� istniej�cych, czyli o ok. 1%). Skutki emisji z terenu całego osiedla mog�

by� zauwa�alne okresowo (sezon grzewczy, stany inwersyjne) i lokalnie i nie b�d� one znacz�ce. 

Niezale�nie od tego, projekt planu wymaga (§5.1), aby energi� dla celów grzewczych 

i technologicznych pozyskiwa� z wykorzystaniem systemów proekologicznych oraz (§10.3) dopuszcza 

wykorzystanie alternatywnych ekologicznych �ródeł ciepła, w tym niekonwencjonalnych �ródeł energii 

cieplnej (np. energii słonecznej). 

77..33 WWppłłyyww nnaa kklliimmaatt llookkaallnnyy

Zmiany zagospodarowania terenu ustalone planem miejscowym wpłyn� na zmian� warunków 

klimatycznych. B�d� to wył�cznie zmiany o charakterze miejscowym (topicznym) wynikaj�ce ze 

wzrostu powierzchni zabudowanych i utwardzonych. W rejonie nowej zabudowy obni�y si� wilgotno��

powietrza, zmniejszy si� dobowa amplituda temperatury, wzro�nie temperatura w okresie zimowym, 

zmieni si� pr�dko�� wiatrów. 

77..44 WWppłłyyww nnaa ��rrooddoowwiisskkoo wwooddnnee

Jednym ze skutków wprowadzenia nowych inwestycji (zabudowy mieszkaniowej) b�dzie 

zwi�kszenie poboru wód na cele socjalno-bytowe. W punkcie 7.1.4 niniejszej prognozy oszacowano, �e 

w zwi�zku z realizacj� zabudowy mieszkaniowej na obszarze planu, zapotrzebowanie na wod�

wzro�nie maksymalnie od 2 m
3
 na dob�.  

Projekt planu wymaga (§10 ust. 1 pkt 2) podł�czenia wszystkich obiektów budowlanych do sieci 

kanalizacyjnej, ale do czasu jej realizacji dopuszcza si� rozwi�zania indywidualne.  
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Maj�c powy�sze na uwadze ocenia si�, �e wymagane w projekcie planu rozwi�zania w zakresie 

gospodarki �ciekami bytowymi pozwol� na wyeliminowanie oddziaływa� zwi�zanych 

z funkcjonowaniem człowieka na �rodowisko wodne. 

77..55 WWppłłyyww nnaa jjaakkoo���� kklliimmaattuu aakkuussttyycczznneeggoo

Ustalenia projektu planu nie spowoduj� istotnego pogorszenia parametrów klimatu akustycznego 

na terenie osiedla. Uci��liwo�ci akustyczne mog� pojawi� si� przej�ciowo w fazie budowy obiektów. 

B�d� mogły by� one spowodowane transportem materiałów budowlanych oraz prac� hała�liwego 

sprz�tu, takiego jak koparka, spycharka, kompresor, wibratory, młoty pneumatyczne itp. Zgodnie 

z zapisami projektu planu oraz z wymogami ustawy „Prawo ochrony �rodowiska” ewentualne emisje 

hałasu od obiektów funkcjonuj�cych na terenie opracowania nie mog� przekracza� ustalonych warto�ci 

normatywnych na terenach s�siaduj�cych. W projekcie planu wprowadzono ochron� akustyczn� na 

terenach zabudowy MN i UT tak, jak dla terenów II klasy standardu akustycznego oraz na terenie 

MN,U, jak dla terenów III klasy standardu akustycznego. 

Pewne, niemo�liwe do okre�lenia emisje fal akustycznych mog� by� generowane przez ew. 

instalacje, które mog� funkcjonowa� na terenie 1.MN,U przy ulicy Snie�nej. Potencjalnie mog� by� one 

uci��liwe dla mieszka�ców s�siednich terenów, na których obowi�zuj� zaostrzone normy akustyczne 

(jak dla terenów II klasy standardu akustycznego). Projekt planu (§5.5) wymaga, aby uci��liwo��

zwi�zana z działalno�ci� prowadzon� w obr�bie działki nie naruszała standardów jako�ci �rodowiska 

(tak�e standardów akustycznych) ustalonych dla działek s�siednich. 

ZZaappiissyy ttee oorraazz oobboowwii��zzuujj��ccee pprrzzeeppiissyy pprraawwaa ppoowwsszzeecchhnneeggoo ddaajj�� ppeełłnn�� ppooddssttaaww�� ddoo

iinnggeerreennccjjii uuppoowwaa��nniioonnyycchh oorrggaannóóww kkoonnttrroollnnyycchh ww pprrzzyyppaaddkkuu wwyysstt��ppiieenniiaa ttuuttaajj

ppoonnaaddnnoorrmmaattyywwnnyycchh zzaakkłłóóccee�� wwiibbrrooaakkuussttyycczznnyycchh..

77..66 RRyyzzyykkoo wwyysstt��ppiieenniiaa ppoowwaa��nnyycchh aawwaarriiii

Ustalenia planu nie przewiduj� wprowadzania na teren obj�ty opracowaniem obiektów ani 

materiałów mog�cych by� potencjaln� przyczyn� tzw. nadzwyczajnych zagro�e� dla ludzi i �rodowiska.  

77..77 RRyyzzyykkoo wwyysstt��ppiieenniiaa zzaaggrroo��ee�� nnaattuurraallnnyycchh

Ustalenia projektu planu nie stwarzaj� ryzyka wyst�pienia katastrof budowlanych z uwagi na 

lokalizacj� zabudowy na terenach masowych ruchów ziemi ani te� zwi�kszenia nara�enia na szkody 

powodziowe i podtopienia. Nowa zabudowa lokalizowana b�dzie poza terenami, które zostały 

wyznaczone w „Studium ochrony przed powodzi� zlewni rzeki Górny Bóbr” [Hydroprojekt 2006].  

Do zagro�e� naturalnych zaliczy� mo�na tak�e to, wynikaj�ce z wyst�powania naturalnych 

pierwiastków promieniotwórczych w podło�u skalnym w rejonie opracowania (por. pkt 4.9 prognozy). 

W zwi�zku z tym, projekt planu wymaga, aby w budynkach mieszkalnych stosowa� rozwi�zania 

techniczne eliminuj�ce ryzyko  ponadnormatywnych nat��e� promieniowania (§5.5). 

77..88 OOcceennaa zzmmiiaann ww kkrraajjoobbrraazziiee

Przekształcenia krajobrazu b�d� nieznacz�ce i lokalne. Nowa zabudowa powstanie w obr�bie 

ju� istniej�cych struktur urbanistycznych i nie b�dzie wyró�nia� si� form� architektoniczn� czy 
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gabarytami. Gwarantuj� to zapisane w §9 ustalenia projektu planu. Budynki te nie b�d� równie�

przysłania� istniej�cych atrakcyjnych wgl�dów krajobrazowych, które zostały zaznaczone na 

mapach prognozy. 

77..99 WWppłłyyww nnaa zzaabbyyttkkii

W ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz.U. 2003 r. 

Nr 162, poz. 1568 z pó�n. zm.) zdefiniowano poj�cie krajobrazu kulturowego jako historycznie 

ukształtowan� przez człowieka przestrze�, zawieraj�c� wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze 

(art. 3 pkt 14). W my�l powołanej ustawy, ochronie podlega mi�dzy innymi zabytkowy krajobraz 

kulturowy, czyli wn�trza urbanistyczne posiadaj�ce warto�ci historyczne, edukacyjne i turystyczne.  

Ustawa ta daje legitymacje miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego, które mog�

ustala� zró�nicowanie zarówno pod wzgl�dem przedmiotu jak i re�imu ochrony strefy konserwatorskie 

oraz zakazy i nakazy maj�ce na celu ochron� znajduj�cych si� na tym terenie zabytków. Dla 

planowania przestrzennego istotna jest ta cz��� problematyki ochrony i opieki nad zabytkami, któr�

mo�na normowa� w decyzjach zezwole� na budow�, oraz takie, które maj� wpływ na kompozycj�

i formy gospodarowania przestrzeni�. 

Projekt planu, w §6 ust. 3 ustala, �e obszary obj�te planem usytuowane s� w granicach 

nast�puj�cych stref ochrony konserwatorskiej wpisanych do ewidencji zabytków: 

� strefy ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego d. wsi Michałowice; 

� strefy „OW” obserwacji archeologicznej; 

W zwi�zku z tym, w dalszej cz��ci przywołanego paragrafu ustala si� zasady kształtowania 

zabudowy na obszarze planu tak, aby nie naruszy� wymogów obowi�zuj�cych w obr�bie stref 

ochronnych. Dotycz� one mi�dzy innymi stosowania pokry� dachowych, okładzin i kolorystyki elewacji, 

a tak�e pewnych ogranicze� w zakresie budynków towarzysz�cych i ogrodze� posesji. Poniewa� cz���

obszaru obj�tego planem uznaje si� za teren, na którym znajduj� si� zabytki archeologiczne, wymaga 

si� post�powania ustalonego dla takiego terenu w przepisach odr�bnych. 

Ponadto, budynek nr 2 przy ul. �nie�nej jest obiektem zabytkowym wpisanym do wojewódzkiej 

ewidencji zabytków. Równie� i w odniesieniu do tego obiektu plan, niezale�nie od istniej�cych 

przepisów prawa powszechnego, ustala wymóg zachowania lub przywrócenia  takich walorów 

historycznych jak: bryła, kompozycja i wystrój elewacji, historyczny detal oraz stolarka i kamieniarka. 

Ustalaj�c powy�sze zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, projekt planu w nale�yty sposób chroni krajobraz kulturowy miasta. 

77..1100 DDoobbrraa mmaatteerriiaallnnee

Ustalenia planu nie spowoduj� strat materialnych, rozumianych w tej prognozie, jako dodatkowe 

nakłady poniesione przez osoby trzecie, konieczne na przeciwdziałanie zanieczyszczeniu �rodowiska 

lub inne szkody daj�ce si� wyrazi� w pieni�dzu. 

00%% 11��������������������������������
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W my�l Art. 5 pkt. 16 ustawy „O ochronie przyrody”, ró�norodno�� biologiczna to zró�nicowanie 

�ywych organizmów wyst�puj�cych w ekosystemach, w obr�bie gatunku i mi�dzy gatunkami, oraz 
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zró�nicowanie ekosystemów. Poni�ej rozpatrywano czy realizacja ustale� przedmiotowego dokumentu 

mo�e doprowadzi� do zmian cech cennych siedlisk przyrodniczych oraz struktury ekosystemów, 

a w konsekwencji gatunków rzadkich i kluczowych dla zachowania bogactwa przyrodniczego w rejonie 

opracowania poprzez ich bezpo�rednie zniszczenie lub po�rednio poprzez eutrofizacj�, synatropizacj�, 

odwodnienie, ska�enie czy sukcesj�. 

88..11 SSkkuuttkkóóww rreeaalliizzaaccjjii uussttaallee�� ppllaannuu ddllaa ffoorrmm oocchhrroonnyy pprrzzyyrrooddyy ii kkrraajjoobbrraazzuu

Działki, których dotyczy zmiana planu le�� w obr�bie terenów obj�tych ochron� prawn� na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92, poz. 880 ze zmianami). 

S� to dwa obszary Natury 2000: 

• projektowany na podstawie tzw. Dyrektywy "Siedliskowej" (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), dla siedlisk przyrodniczych wymienionych 

w zał�czniku I oraz gatunków ro�lin i zwierz�t wymienionych w zał�czniku II do Dyrektywy, 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Karkonosze PLH02006. 

• Ustalony rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. z 2004 r, Nr 229, poz. 2313 z pó�niejszymi 

zmianami w ramach Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich 

ptaków dla ochrony siedlisk ptaków) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Karkonosze PLB020007. 

Ponadto, Michałowice otaczaj� tereny otuliny Karkonoskiego Parku Narodowego, utworzonego 

Rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 16.01.1959 r. (Dz. U. z dnia 9.03.1959 r.). Granice Parku 

i jego otuliny wyznacza si� w rozporz�dzeniu Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 roku w sprawie 

Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz.U. z 1996r. Nr 64, poz. 306). 

Projekt planu uwzgl�dnia ten fakt stwierdzaj�c, �e w granicach planu znajduj� si� nast�puj�ce 

tereny podlegaj�ce ochronie: obszar Natura 2000 o kodzie PLH 20006 Karkonosze oraz obszar Natura 

2000 o kodzie PLB 20007 Karkonosze (§7 projektu planu, tabela 2). Plan nie wprowadza dodatkowych 

wymaga� ponad obowi�zuj�ce przepisy odr�bne. Zapis ten zwraca uwag� inwestorów na konieczno��

przestrzegania wymaga� prawa powszechnego dotycz�cych tych obszarów i tym samym daje 

podstawy do prawidłowej ochrony warto�ci, dla ochrony których utworzono te obszary. Zagadnienie to 

omówiono szczegółowo w 9 rozdziale niniejszej prognozy. 

Na terenach planistycznych nie ma drzew obj�tych ochron� prawn�, jako pomniki przyrody 

o�ywionej, ani te� innych obiektów chronionych na podstawie ustawy „O ochronie przyrody”. 

88..22 PPrrzzeeoobbrraa��eenniiaa pprrzzeessttrrzzeennnneejj ssttrruukkttuurryy pprrzzyyrrooddnniicczzeejj

Pomimo do�� silnych poł�cze� przyrodniczych z otaczaj�cymi elementami regionalnego systemu 

przyrodniczego, działalno�� wprowadzona na terenach planu nie wpłynie istotnie na funkcjonowanie 

systemów ekologicznych. Zapisami planu, które gwarantuj� zachowanie poł�cze� przyrodniczych s�

przede wszystkim ustalenia lokalizuj�ce now� zabudow� w obr�bie ju� istniej�cej zabudowy 

Michałowic. 



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :   ��� 

88..33 OOcceennaa ooddddzziiaałłyywwaa�� nnaa cceennnnee ssiieeddlliisskkaa pprrzzyyrrooddnniicczzee ii rroo��lliinnyy

Na obszarach obj�tych projektem planu nie stwierdzono wyst�powania cennych siedlisk 

przyrodniczych. Na terenie Nr 1 bezpo�rednio zniszczone zosta� mog� fragmenty zbiorowiska 

ł�kowego z klasy Molinio-Arrhenatheretea, na obszarach, które na rysunku prognozy oznaczono �ółtym 

kolorem i opisano jako „boisko” i „trawnik”. Zbiorowisko jest silnie zsynatropizowane, z du�ym udziałem 

dosiewanych gatunków trawnikowych i nie przedstawia szczególnych warto�ci przyrodniczych. Zostanie 

ono bezpo�rednio, mechanicznie zniszczone w wyniku lokalizacji obiektów budowlanych, infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej 

�

�
FFoott..33:: TTrraawwnniikk ddooppuusszzcczzoonnyy ppoodd llookkaalliizzaaccjj�� bbuuddyynnkkuu mmiieesszzkkaallnneeggoo nnaa tteerreenniiee 11..MMNN,,

ww zzaacchhooddnniieejj cczz����ccii wwyyddzziieelleenniiaa pprrzzyy uull.. KKoolloonniijjnneejj ((ffoott.. wwłłaassnnaa zz ddnn..

2200 VVIIIIII 22001144 rr..))

Ustalenia planu dotycz�ce terenu Nr 2 „�nie�na 2” tym bardziej nie b�d� oddziaływa� na flor�, 

poniewa� teren, na którym mo�e powsta� nowy budynek jest utwardzony i pozbawiony ro�linno�ci. 

88..44 OOcceennaa wwppłłyywwuu nnaa zzwwiieerrzz��ttaa

Wpływ realizacji ustale� planu na zwierz�ta b�dzie zwi�zany przede wszystkim z trwałym 

przekształceniem powierzchni biologicznie czynnych w wyniku poszerzenia granic dotychczasowego 

zainwestowania. Jednak�e, rozwój został zaplanowany na terenach nie stanowi�cych cennych 

obszarów siedliskowych dla zwierz�t, w obr�bie których naturalna szata ro�linna jest zubo�ona 

i zsynatropizowana, a �wiat zwierz�cy reprezentowany jest przez drobne ssaki i popularne gatunki 

ptaków [Kurpiewski 2004, 2006, obserwacje autorskie].  

Znacznie wi�kszym bogactwem cechuj� si� tereny przylegaj�ce do obszarów obj�tych projektem 

planu. W zaro�lach stanowi�cych obudow� Michałowickiego Potoku stwierdzono dzi�cioła zielonego 

Picus virdis. W lasach porastaj�cych zbocza Piechowickiej Góry (na północ od Michałowickiego 

Potoku) słyszano natomiast dzi�cioła czarnego Dryocopus martius. Oba te gatunki dzi�ciołów 
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wymagaj� ochrony czynnej. Realizacja ustale� planu na terenie Nr 1 nie zagra�a bytowaniu tych 

ptaków. 

Z kolei, w lasach bukowych przylegaj�cych do zachodniej granicy terenu Nr 2 (zbocza Drewniaka) 

stwierdzono stanowiska l�gowe gatunków zagro�onych wymarciem: dzi�cioła zielonosiwego, Picus 

canus, sóweczki Glaucidium passerinum i puchacza Bubo bubo. Puchacz nale�y do gatunków 

wymagaj�cych ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Jego 

stanowisko stwierdzono w rejonie kamieniołomu (ok. 1500 m od granicy terenu Nr 2). Ponadto 

gnie�d�� si� lub zalatuj� tutaj: bielik Haliaeetus albicilla, bocian czarny Ciconia nigra, muchołówka mała 

Ficedula parva, pustułka Falco tinnunculus, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, słonka Scolopax 

rusticola, siniak Columba oenas i dzi�cioł czarny Dryocopus martius - ptaki wymienione w Zał�czniku I 

Dyrektywy Ptasiej [R�pała w Kurpiewski i inni 2007]. Poniewa� stanowiska tych gatunków zostały 

stwierdzone powy�ej drogi do kamieniołomu (najbli�ej, 150 m od granicy terenu Nr 2 stwierdzono 

stanowisko dzi�cioła czarnego), realizacja ustale� planu nie zakłóci bytowania tych ptaków tak, jak na 

ich bytowanie nie maj� wpływu znacznie bli�ej ich stanowisk poło�one zabudowania ul. Złoty Widok. 

Wobec powy�szego mo�na uzna�, �e spowodowane ustaleniami projektu planu skutki 

oddziaływa� antropogenicznych na �rodowisko przyrodnicze przybior� łagodn� form�. 

88..55 OOcceennaa wwppłłyywwuu nnaa bbiioorróó��nnoorrooddnnoo����

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono stanowisk gatunków rzadkich i kluczowych dla 

zachowania bogactwa przyrodniczego w rejonie opracowania. 

W inwentaryzacji przyrodniczej sporz�dzonej dla Piechowic [Jankowski 1999] oraz w pó�niejszych 

opracowaniach uszczegóławiaj�cych to opracowanie [Kurpiewski 2004, 2006, 2012, Gramsz 2003] na 

omawianych terenach nie stwierdzono stanowisk dziko wyst�puj�cych ro�lin obj�tych ochron� zgodnie 

z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ochrony gatunkowej 

ro�lin (Dz.U. 2012 r. poz. 81), ani grzybów obj�tych ochron� zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra 

�rodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko wyst�puj�cych grzybów obj�tych ochron�

(Dz.U. 2004 r. Nr 168, poz. 1765). Gatunków takich nie stwierdzono tak�e podczas wizji terenowej 

przeprowadzonej w sierpniu 2014 r. przez autora prognozy. 

Na obszarze opracowania nie stwierdzono tak�e rzadkich gatunków zwierz�t obj�tych ochron�

zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 12 pa�dziernika 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierz� (Dz.U. 2011 r. Nr 237, poz. 1419). 
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99..11 CChhaarraakktteerryyssttyykkaa oobbsszzaarróóww NNaattuurraa 22000000 nnaa oobbsszzaarrzzee ppllaannuu

Tereny obj�te ustaleniami projektu planu le�� w cało�ci w obr�bie dwóch, pokrywaj�cych si� tutaj 

obszarów maj�cych znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej i wyznaczonych do ochrony w ramach 

Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”. Jest to obszar Natura 2000 Karkonosze chroniony 
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zarówno, jako Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (PLH02006) jak i Obszar Specjalnej Ochrony 

Ptaków (PLB020007). 

KKaarrkkoonnoosszzee PPLLHH002200000066

Projektowany na podstawie tzw. Dyrektywy "Siedliskowej" (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), dla siedlisk przyrodniczych wymienionych 

w zał�czniku I oraz gatunków ro�lin i zwierz�t wymienionych w zał�czniku II do Dyrektywy, Specjalny 

Obszar Ochrony Siedlisk PLH020006 – Karkonosze, zajmuj�cy powierzchni� 18 230 ha. Du�a liczba 

(23) siedlisk z zał�cznika I Dyrektywy Siedliskowej tworzy tu mozaik�, cho� cz�sto nie zajmuj� one 

du�ych powierzchni. Dobrze zachowane s� subalpejskie i reglowe torfowiska górskie. Szczególnie 

cenne s� tak�e bory górnoreglowe, pokrywaj�ce znaczne powierzchnie w obszarze. Stwierdzono tu 11 

gatunków z zał�cznika II Dyrektywy Siedliskowej. Nale�y równie� podkre�li� obecno�� reliktów 

tundrowych w faunie i wyst�powanie wielu rzadkich bezkr�gowców. Znajduje si� tu stanowisko 

endemicznego gatunku Pterostichus sudeticus. Liczne stanowiska rzadkich, zagro�onych gatunków 

ro�lin naczyniowych, w tym endemicznych: dzwonek karkonoski (Campanula bohemica) i skalnica 

bazaltowa (Saxifraga moschata subsp. basaltica). Rzadkie gatunki mszaków (np. Lophozia sudetica, 

Rhacomitrium sudeticum). Podawano st�d, jako jedno z dwóch miejsc wyst�powania w Polsce, 

stanowisko Orthotrichum rogeri. Znajduj� si� tu tak�e, jako jedyne w Polsce, stanowiska przytulii 

sudeckiej (Galium sudeticum) i gnidosza sudeckiego (Pedicularis sudetica). W�ród licznych gatunków 

ptaków gnie�d��cych si� na terenie parku na szczególn� uwag� zasługuj� gatunki wymagaj�ce 

ochrony na podstawie Dyrektywy Ptasiej: orzeł bielik (Haliaeetus albicilla), puchacz (Bubo bubo), 

muchołówka mała (Ficedula parva), trzmielojad (Penis apivorus), derkacz (Crex crex), włochatka 

(Aegolius funereus), sóweczka (Glaucidium passerinum), dzi�cioł zielonosiwy (Picus canus), jarz�bek 

(Tetrastes banasia) i cietrzew. (Tetrao tetrix). Oprócz tego na omawianym obszarze wyst�puj� gatunki 

zwierz�t wymienione w Zał�czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Do ssaków nale��: mopek 

(Barbastella barbastellus), nocek du�y (Myotis myotis), nocek Bechsteina (Myotis bechsteini) oraz 

wydra europejska (Lutra lutra). Płazy reprezentowane s� przez kumaka nizinnego (Bombina 

bombina), natomiast bezkr�gowce przez pachnic� d�bow� (Osmoderma eremita). 

KKaarrkkoonnoosszzee PPLLBB002200000077

Ustalony rozporz�dzeniem Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 [Dz. U. z 2004 r, Nr 229, poz. 2313 z pó�niejszymi zmianami w 

ramach Dyrektywy Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków dla 

ochrony siedlisk ptaków) Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB020007 – Karkonosze W ostoi 

wyst�puje co najmniej 11 gatunków ptaków z Zał�cznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej 

Czerwonej Ksi�gi. Karkonosze - według Standardowego Formularza danych s� to jedna 

z najwa�niejszych w Polsce ostoi cietrzewia (Tetrao tetrix), sóweczki (Glaucidium passerinum), 

dzi�cioła zielonosiwego (Picus canus), puchacz (Bubo bubo) i włochatki. (Aegolius funereus) oraz 

miejscem gniazdowania 10% populacji krajowej czeczotki (Carduelis flammea) i płochacza halnego 

(Prunella collaris).  
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Do potencjalnych zagro�e� dla siedlisk i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000 

zwi�zanych z ustaleniami przedmiotowego dokumentu zaliczy� mo�na: 

• bezpo�rednie przeobra�enie powierzchni ziemi i zwi�zane z tym skutki dla �rodowiska biotycznego 

(zniszczenie lub uszczuplenie cennych siedlisk przyrodniczych), 

• eutrofizacja i synatropizacja flory i fauny na obszarach s�siaduj�cych, wynikaj�ca ze zwi�kszonej ich 

dost�pno�ci i wzrostu penetracji  

• zmiana sposobu wykorzystania przestrzeni przez zwierz�ta w wyniku ich płoszenia (hałas, 

o�wietlenie, zakłócanie spokoju) lub uszczuplenia �erowisk, 

• wpływ na poziom wód gruntowych, a w konsekwencji na ekosystemy hydrogeniczne w otoczeniu 

przedsi�wzi�cia, 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych przez �cieki i spływy powierzchniowe 

z utwardzonych powierzchni, 

• emisje zanieczyszcze� do atmosfery, 

• fragmentacj� siedlisk przyrodniczych, 

• bariera dla szlaków w�drówek zwierz�t. 

Negatywne skutki wymienionych wy�ej zagro�e� mog� pojawi� si� jedynie w przypadku zmian 

planu dokonanych w obr�bie terenu Nr 1 (Zielone Wzgórze). Pod now� zabudow� mieszkaniow� 1-

2.MN wskazuje si� tutaj tereny niezabudowane o powierzchni ok. 0,4 ha. Zmiany dokonane 

w obowi�zuj�cym planie miejscowym na terenie Nr 2 nie s� istotne z punktu widzenia ochrony 

przyrody. Z ocen przedstawionych w rozdziałach 7 i 8 prognozy wynika, �e równie� dopuszczenie 

nowej zabudowy w granicach byłego o�rodka wypoczynkowego „Zielone Wzgórze” nie b�dzie miało 

znacz�cych skutków dla �rodowiska przyrodniczego, a zatem i dla warto�ci chronionych w ramach 

opisanych wy�ej Obszarów Natura 2000. 

Potencjalnym zagro�eniem dla obszarów Natura 2000, zwi�zanym z realizacj� przedmiotowego 

ustalenia planu mo�e by� zwi�kszona wskutek planowanego rozwoju osiedla penetracja �rodowiska 

w otoczeniu terenów zabudowanych powoduj�ca wypłaszanie, zadeptywanie, za�miecanie oraz zmiany 

w pokrywie ro�linnej wywołane synatropizacj� flory. Jednak i w tym przypadku, z uwagi na niewielk�

skal� planowanych działa�, oddziaływania te b�d� marginalne. 

W punkcie 8.4 prognozy omówiono mo�liwe skutki oddziaływania wynikaj�cego z realizacji ustale�

planu na zwierz�ta chronione poprzez ustanowienie ww. Obszarów. Oceniono, �e realizacja ustale�

przedmiotowego dokumentu planistycznego nie b�dzie miała bezpo�rednio znacz�cego wpływu na 

faun� chronion� w ramach obu Obszarów Natura 2000. Na terenach obj�tych projektem planu nie 

wyst�puje �aden z gatunków wymienionych zarówno w SDF-ach obszaru ptasiego, jak i siedliskowego. 

Nie s� one tak�e miejscami dogodnymi dla ich �erowania. Chodzi tutaj konkretnie o nast�puj�ce 

gatunki ptaków: Bocian czarny Ciconia nigra, trzmielojad Pernis apivorus, bielik Haliaeetus albicilla, orlik 

krzykliwy Aquila pomarina, sokół w�drowny Falco peregrinus, jarz�bek Bonasa bonasia, głuszec Tetrao 

urogallus, derkacz Crex crex, puchacz Bubo bubo, sóweczka Glaucidium passerinum, włochatka 
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Aegolius funereus, dzi�cioł zielonosiwy Picus canus, dzi�cioł czarny Dryocopus martius, lerka Lullula 

arborea, podró�niczek Luscinia svecica, muchołówka mała Ficedula parva, g�siorek Lanius collurio, 

cietrzew Tetrao tetrix tetrix, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, pliszka górska Motacilla cinerea, 

pluszcz Cinclus cinclus, płochacz halny Prunella collaris, drozd obo�ny Turdus torquatus, czeczotka 

Carduelis flammea; 

nietoperzy: podkowiec mały Rhinolophus hipposideros, Mopek Barbastella barbastellus, nocek 

łydkowłosy Myotis dasycneme, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii, nocek du�y Myotis myotis; 

a tak�e wydry Lutra lutra, kumaka nizinnego Bombina bombina.  

Na terenach, które s� w ustaleniach planu przeznaczone pod now� zabudow� nie stwierdzono 

stanowiska krwi�ci�gu lekarskiego, który jest ro�lin� warunkuj�c� wyst�powanie  modraszka nausitusa 

Maculinea nausithous - motyla chronionego w ramach PLH 020006. 

Ewentualne (dotychczas tutaj nie udokumentowane) stanowiska głowacza białopłetwego Cottus 

gobio, które potencjalnie mog� wyst�pi� w Michałowickim Potoku, nie b�d� zagro�one, poniewa�

ustalenia planu nie spowoduj� wzrostu zanieczyszcze� wód tego potoku (zob. pkt 7.1) ani innych presji 

uniemo�liwiaj�cych bytowanie tej ryby. Podobnie b�dzie w przypadku pliszki górskiej Motacilla cinerea, 

której mog� odpowiada� siedliska zwi�zane z Michałowickim Potokiem. 

W punkcie 8.4 niniejszej prognozy wykazano, �e realizacja ustale� projektu zmiany planu nie 

wpłynie niekorzystnie w po�redni sposób na wymienione wy�ej gatunki zwierz�t. 

Wpływ ustale� przedmiotowego dokumentu na powi�zania przyrodnicze omówiono w punkcie 8.2 

niniejszej prognozy. Uznano, �e działalno�� planowana na terenie obj�tym ustaleniami planu nie 

wpłynie istotnie na funkcjonowanie innych obszarów Natura 2000 powi�zanych z Karkonoszami. 

Realizacja ustale� planu nie wpłynie te� integralno�� rozpatrywanych obszarów Natura 2000. 
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Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opracowaniach ekofizjograficznych sporz�dzonych w 2004 i 

w 2006 roku dla obszaru Michałowic [Kurpiewski 2004, 2006], oba tereny obj�te ustaleniami 

przedmiotowego projektu planu zlokalizowane s� w obr�bie jednostki ekofizjograficznej: 4 – tereny 

zabudowy. 

W obr�bie tej jednostki wskazane jest zachowanie istniej�cej funkcji z mo�liwo�ci� lokalizacji 

nowych budynków mieszkalno – usługowych (usługi nieagresywne, zwi�zane z turystyk�

i wypoczynkiem, hotelarstwo). Spadek warto�ci krajobrazowej mo�e by� tutaj zwi�zany z nadmiernym 

przeinwestowaniem terenu. Dla ochrony tych walorów nale�y utrzyma� istniej�ce układy przestrzenne 

przy wykorzystaniu tradycji miejscowych oraz rehabilitacj� obiektów zabudowy mieszkalnej 

i turystycznej nie nawi�zuj�cej do miejscowej tradycji. Nale�y tak�e zadba� o ochron� ci�gów 

komunikacyjnych o walorach krajobrazowych, a zwłaszcza dróg (ul. Sudecka i �nie�na) powi�zanych 

widokowo z obszarem KPN. 
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Wyklucza si� lokalizacj� obiektów przemysłowych, rzemiosła produkcyjnego, baz, magazynów 

i składów oraz negatywnych dominant krajobrazowych.

Spadki terenu wymuszaj� zabudow� równoległ� do poziomic. Szeroko�� budynków powinna by�

odpowiednio dobrana, tak by ró�nica poziomów była mo�liwie najmniejsza. Przy nachyleniach 

wi�kszych ni� 15% nale�y rozwa�y� stosowanie zabudowy tarasowe. Nale�y wykluczy� zabudow� na 

stokach nachyleniu wi�kszym ni� 30%, 

Ustalenia przedmiotowego projektu planu zachowuj� zalecenia ekofizjografii. 

1100..22 OOcceennaa uussttaallee�� pprroojjeekkttuu ppllaannuu ww kkoonntteekk��cciiee cceellóóww oocchhrroonnyy ��rrooddoowwiisskkaa ookkrree��lloonnyycchh

ww ddookkuummeennttaacchh nnaaddrrzz��ddnnyycchh

Analizuj�c zgodno�� ustale� projektu planu z celami ochrony �rodowiska ustanowionymi na 

szczeblu mi�dzynarodowym i krajowym, brano pod uwag� zapisy Polityki Ekologicznej Pa�stwa (PEP) 

na lata 2009÷2012 z uwzgl�dnieniem perspektywy do roku 2016, przyj�tej uchwał� Sejmu RP z dnia 22 

maja 2009 roku [MP z 2009 r. Nr 34, poz. 501. Planowane w tym dokumencie działania w obszarze 

ochrony �rodowiska w Polsce wpisuj� si� w priorytety ustalone w skali Unii Europejskiej. Priorytetami 

takimi s� (Environment 2010: Our Future, Our Choice): 

� zmiany klimatu i globalne ocieplenie, 

�  ochron� przyrody i bioró�norodno�ci (zwi�kszenie obszarów chronionych, w tym mórz), 

�  �rodowisko naturalne, zdrowie i jako�� �ycia, 

�  zasoby naturalne i gospodarka odpadami (recykling).

Instrumentem realizacji PEP na poziomie lokalnym jest gminny program ochrony �rodowiska.

Z uwagi na wymagan� komplementarno�� gminnego programu ochrony �rodowiska z celami polityki 

ekologicznej pa�stwa, wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony �rodowiska oraz z celami 

odno�nych polityk i strategii krajowych i mi�dzynarodowych uznano, �e nie zachodzi potrzeba 

uwzgl�dniania w tej analizie innych dokumentów.  

Dla gminy obowi�zuje sporz�dzony w 2010 roku „Program ochrony �rodowiska gminy miejskiej 

Piechowice na lata 2010÷2013 z perspektyw� do roku 2018” przyj�ty Uchwał� Nr 327/LVII/2010 Rady 

Miasta Piechowice z dnia 23 wrze�nia 2010 r. W rozpatrywanym Programie, oprócz przywołanej wy�ej 

Polityki Ekologicznej Pa�stwa uwzgl�dniono mi�dzy innymi zapisy nast�puj�cych dokumentów: 

� Program ochrony �rodowiska województwa dolno�l�skiego; 

� Program ochrony �rodowiska powiatu jeleniogórskiego na lata 2008-2011 z perspektyw� do roku 

2015; 

� Strategia Rozwoju Pogranicza Polsko   Czeskiego; 

� Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2010-2015. 

a tak�e wymagane przepisy prawa polskiego i uregulowania mi�dzynarodowe z zakresu ochrony 

�rodowiska.  

Program ten wskazuje konkretne wymagania dotycz�ce miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. I tak, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego sporz�dzanych dla 

obszaru miasta Piechowice nale�y ogranicza� wykorzystanie powierzchni ziemi w sposób niezgodny 

z jej walorami przyrodniczymi w szczególno�ci poprzez:  
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1. podporz�dkowanie zapisów planów miejscowych planom ochrony obszarów chronionych na 

mocy ustawy o ochronie przyrody; 

2. ochron� warto�ci, dla których wyznaczono obszary „Natura 2000” oraz ochron� integralno�ci tych 

obszarów; 

3. nie obj�te ochron� prawn� grunty cenne przyrodniczo (zwłaszcza tzw. siedliska naturowe) 

powinny by� w zapisach planów chronione przed przeznaczaniem ich pod zabudow�

mieszkaniow�, siedliskow� i rekreacyjn�;  

4. ł�czenie obszarów cennych przyrodniczo w spójn�, dobrze funkcjonuj�c� sie�; w tym celu 

potrzebne jest opracowanie ekofizjograficzne wskazuj�ce obszary, na których działania powinny 

by� podejmowane w pierwszej kolejno�ci, ze szczególnym uwzgl�dnieniem dolin rzecznych; 

5. wprowadzanie ustale� zapobiegaj�cych powstawaniu nowych barier; istniej�ce ekosystemy 

o wysokich walorach przyrodniczych, a tak�e inne obszary o du�ym znaczeniu ekologicznym, 

powinny by� utrzymane i chronione; 

6. wprowadzanie zapisów chroni�cych zadrzewienia �ródpolne, które pozwol� zapobiec 

negatywnym przekształceniom zwi�zanym ze zmian� struktury agrarnej w rolniczych cz��ciach 

miasta;  

7. wykorzystywanie ł�k i pastwisk jako u�ytków zielonych (zaniechanie u�ytkowania prowadzi do 

zarastania krzewami i drzewami i ust�powania gatunków typowych); 

8. minimalizowanie na etapie planowania sytuacji konfliktowych na styku turystyki i przyrody; 

niezb�dne elementy infrastruktury turystycznej powinny by� realizowane w optymalnej lokalizacji; 

9. stwarzanie warunków skłaniaj�cych inwestorów do działa� sprzyjaj�cych zagospodarowaniu 

miejsc turystycznie atrakcyjnych, rozwijaj�cych odpowiednie usługi i udogodnienia dla turystów 

przy poszanowaniu to�samo�ci przyrodniczej miejsca; 

10. ograniczanie ekspansji zabudowy na tereny o wysokich walorach krajobrazowych 

i przyrodniczych, powoduj�c� fragmentacje krajobrazu, zaburzaj�ce jego funkcjonowanie 

i utrudniaj�ce skuteczn� ochron� ró�norodno�ci biologicznej; 

11. kład�c w zapisach planu nacisk na poprawienie estetyki krajobrazu i najbli�szego otoczenia 

człowieka w miejscu zamieszkania, a w szczególno�ci poprzez: 

•••••••• minimalizowanie przekształce� zwi�zanych z rosn�cym chaosem zabudowy i infrastruktury 

(chaotyczna zabudowa siedliskowa, linie energetyczne, maszty telefonii komórkowej), 

•••••••• stopniow� likwidacj� "zaburze�" kompozycji przestrzennej w skali "urbanistycznej" 

i "architektonicznej", 

•••••••• przywracanie utraconych warto�ci krajobrazu lokalnego,  

•••••••• popraw� stanu sanitarnego w mie�cie, 

•••••••• wprowadzanie obszarów zieleni, zadrzewie� i zakrzacze�, 

•••••••• ograniczanie procesu fragmentacji �rodowiska, zachowanie i odnow� korytarzy ekologicznych; 

12. zachowanie istniej�cych terenów zieleni urz�dzonej i nieurz�dzonej: lasów, parków, skwerów, 

ogrodów działkowych, ogrodów przydomowych; 
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13. wprowadzanie nowych terenów zielonych, szczególnie jako pasy zieleni izolacyjnej lub formy 

rekultywacji terenów zdegradowanych; 

14. uwzgl�dnianie ustale� planów urz�dzania lasów w zakresie dotycz�cym granic i powierzchni 

lasów, w tym lasów ochronnych; 

15. zapisy sprzyjaj�ce wprowadzaniu na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i w 

bezpo�rednim s�siedztwie tych obszarów zasad rolnictwa ekologicznego; 

16. wskazywanie terenów przeznaczonych pod zalesienie; 

17. uwzgl�dnianie ogranicze� wynikaj�cych z ochrony przeciwpowodziowej; 

18. wskazanie sposobów zagospodarowania terenów poprzemysłowych w celu odzyskania warto�ci 

u�ytkowej terenów dotychczas wykorzystywanych przez przemysł; 

19. dokonywanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przyporz�dkowywania 

terenom ich standardu akustycznego (Art. 114 PO�); 

20. lokalizowanie nowych budynków mieszkalnych poza zasi�giem uci��liwego hałasu drogowego; 

21. wykształcanie lokalnych centrów usługowych w celu ograniczania ruchu wewn�trzmiejskiego; 

22. wyznaczanie stref niezabudowanych wzdłu� linii i w pobli�u urz�dze� elektroenergetycznych 

wysokiego napi�cia; 

23. wprowadzanie zalece� stosowania zabezpiecze� budynków przed przenikaniem radonu do 

pomieszcze�. 

Stwierdza si�, �e przedmiotowy dokument planistyczny jest całkowicie zintegrowany z gminnym 

programem ochrony �rodowiska oraz z dokumentami nadrz�dnymi, wypełniaj�c zalecenia tych 

dokumentów dotycz�ce planów miejscowych w zakresie, który dotyczy tego dokumentu. 

W szczególno�ci, plan realizuje zalecenia dotycz�ce ochrony warto�ci obszarów Natura 2000, nie 

powoduje powstania nowych barier przyrodniczych, nie stwarza sytuacji konfliktowych, nale�ycie dba 

o walory krajobrazu oraz o zabytki, zachowuje tereny le�ne, wprowadza zalecenia stosowania 

zabezpiecze� budynków przed przenikaniem radonu do pomieszcze�. 

1100..33 SSppoossóóbb uuwwzzggll��ddnniieenniiaa pprroobblleemmóóww oocchhrroonnyy ��rrooddoowwiisskkaa

W tabeli poni�ej wymieniono zidentyfikowane na terenie obj�tym opracowaniem problemy ochrony 

�rodowiska, których rozwi�zanie le�y w zakresie przedmiotowym miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz proponowane w projekcie planu sposoby ich rozwi�zania. 

TTaabbeellaa 44.. RRoozzssttrrzzyyggnnii��cciiaa pprroojjeekkttuu ppllaannuu ddoottyycczz��ccee pprroobblleemmóóww oocchhrroonnyy

��rrooddoowwiisskkaa wwyysstt��ppuujj��ccyycchh nnaa tteerreenniiee oobbjj��ttyymm oopprraaccoowwaanniieemm..
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Projekt przedmiotowego dokumentu nie zawiera ustale�, których realizacja mo�e powodowa�

zagro�enia dla �rodowiska, które mog� okaza� si� niekorzystne z punktu widzenia oddziaływania na 

zdrowie ludzi. Dotyczy to zarówno terenów obj�tych planem jak i terenów pozostaj�cych w zasi�gu 

oddziaływania skutków jego realizacji. Nowa zabudowa mieszkaniowa nie b�dzie lokalizowana 

w s�siedztwie uci��liwych instalacji, obiektów przemysłowych czy komunikacyjnych. Projekt planu 

(§5.5) wymaga, aby ew. uci��liwo�� zwi�zana z działalno�ci� prowadzon� w obr�bie działki nie 

naruszała standardów jako�ci �rodowiska ustalonych dla działek s�siednich. 

Zabudowa nie jest tak�e lokalizowana na terenach zagro�onych przez procesy naturalne 

(powodzie, masowe ruchy ziemi). W obr�bie gmin karkonoskich istnieje jednak ryzyko koncentracji 

radonu w pomieszczeniach mieszkalnych, co mo�e stanowi� zagro�enie dla zdrowia ludzi. W tej 

sytuacji zaleca si� stosowanie rozwi�za� eliminuj�cych takie procesy (§5 ust. 6 projektu planu). 

Ponadto, ustalenia planu okre�laj�c zasady obsługi w zakresie infrastruktury (zaopatrzenie 

w wod�, odprowadzanie �cieków, ogrzewanie, gospodark� odpadami) stwarzaj� warunki do 

zapewnienia mieszka�com wła�ciwych warunków higienicznych i zdrowotnych. 

Nale�y jednak zauwa�y�, �e warunki bioklimatyczne na terenie Nr 1 „Zielone Wzgórze” nie s�

sprzyjaj�ce zamieszkaniu ludzi.  

1100..55 IInnffoorrmmaaccjjee oo mmoo��lliiwwyymm ttrraannssggrraanniicczznnyymmooddddzziiaałłyywwaanniiuu nnaa ��rrooddoowwiisskkoo

Realizacja ustale� planu – jak to wynika z ustale� przedstawionych wcze�niej w prognozie, nie 

spowoduje emisji materii (zanieczyszcze� do wody, gleby czy powietrza) ani energii (zanieczyszczenia 

wibroakustyczne, emisja pół elektromagnetycznych) których skutki b�d� zauwa�alne poza granicami 

Polski. Maj�c na uwadze odległo�ci obszaru opracowania od granic pa�stwowych, nale�y wi�c 

stwierdzi�, �e ustalenia przedmiotowego dokumentu nie spowoduj� powstania oddziaływa�

transgranicznych. Tereny obj�te projektem planu oddalone s� 6,4÷7,0 km od granicy Polski 

z Republik� Czesk�. 



���

ZZZOOO ��� DDD EEE CCC yyy BBB EEE LLL St rona :  �$�� 

    %% 66����		����������������

������������		��

������������������++������������������

��������

 ��

��������������������������������������������		������������������

O przyszło�ci terenów obj�tych ustaleniami przedmiotowego dokumentu przes�dza obowi�zuj�cy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2005 roku. Niezrealizowanie 

rozpatrywanego projektu planu, który zmienia zapisy obowi�zuj�cego planu, nie b�dzie skutkowa�

negatywnie na �rodowisko przyrodnicze. Uniemo�liwiony zostanie jedynie pewien zamysł osób 

inicjuj�cych przeprowadzenie zmian planistycznych. Jak wykazano w niniejszej prognozie, zamysł ten 

nie b�dzie miał znacz�co negatywnych skutków �rodowiskowych. 
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W zakresie ustale� projektu planu na terenie Nr 2 (�nie�na) rozpatrywano mo�liwo�� ograniczenia 

zakresu usług dopuszczonych w ramach przeznaczenia „U”, lecz uznano, �e nie ma potrzeby 

wprowadzania innych ogranicze�, poza zapisanym w §5.4 planu wymogu ograniczenia uci��liwo�ci do 

granicy posesji. 

Dla terenu Nr 1 (Zielone Wzgórze) rozpatrywano optymalny podział działek tak, aby nowe posesje 

nie zubo�ały warto�ci u�ytkowych ogrodu otaczaj�cego główny budynek byłego o�rodka 

wypoczynkowego. W projekcie planu zastosowano rozwi�zanie, który ten warunek spełnia. 

Autor prognozy uznał, �e przedmiotowy dokument w aktualnej wersji proponuje rozwi�zania 

pozwalaj�ce pogodzi� wymóg ochrony �rodowiska z realizacj� potrzeb wnioskodawców. Projekt planu 

realizuje wariant rozwoju funkcji mieszkaniowej w Michałowicach najmniej niekorzystny dla �rodowiska 

przyrodniczego, gdy� nie prowadzi do �adnych znacz�cych szkód oraz nie wi��e si� z bezpo�rednim 

niszczeniem cennych siedlisk przyrodniczych. 
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Dla planowanego rozwoju zabudowy mieszkaniowej na obszarze opracowania nie widzi si�

potrzeby prowadzenia odr�bnej analizy skutków realizacji ustale� projektu planu na �rodowisko, poza 

t� prowadzon� w ramach obowi�zuj�cego prawa powszechnego. Zgodnie z wymogami tego prawa 

monitoring oddziaływa� projektowanych postanowie� miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego pod k�tem wpływu na �rodowisko jest realizowany przez wła�ciwe słu�by nadzoru 

budowlanego w trybie przewidzianym ustaw� z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (t.j. 

Dz.U. 2013 r. poz. 1409). 

W zakresie realizacji przestrzegania ustale� MPZP b�d� tak�e prowadzone działania wymagane 

artykułem 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku „O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” 

(t.j. z 2012  r. poz. 647 z p.zm.). Przepis ten wymaga przeprowadzenia co najmniej raz na 4 lata analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, w celu oceny aktualno�ci studium i planów 

miejscowych. Analiza taka winna uwzgl�dnia� tak�e zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego. 
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Prognoz� oddziaływania na �rodowisko dotycz�c� przedmiotowego projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sporz�dzono w oparciu o dokumentacje i opracowania, które 

wymieniono poni�ej w porz�dku alfabetycznym. Odno�niki literaturowe zawarte w tek�cie prognozy 

podano w nawiasach kwadratowych, np. [Kondracki 2002].� Przyj�to ujednolicony zapis podawania 

przepisów prawnych w nast�puj�cy sposób: (t.j. Dz.U. XXXX r. Nr XX, poz. XXXX z pó�n. zm.). 

Odwołania do �ródeł internetowych podano w przypisie dolnym. 

Materiały te, uzupełnione badaniami terenowymi przeprowadzonymi przez autorów prognozy 

dostarczaj� informacji o �rodowisku w sposób wystarczaj�cy dla potrzeb niniejszego opracowania.  
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