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W związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi zgodnie z art. 39 i 54 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227 ze zm.), a także w związku z opiniowaniem wynikającym z art. 14b ust. 3 Ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w projekcie „Planu 

gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014” zaszły zmiany, szczególnie dotyczące 

inwestycji związanych z nowymi przedsięwzięciami (pogrubiona czcionka w tabeli 9) oraz 

odstąpieniem od realizacji GPZON w gm. Porąbka. W związku z tym wykonano uzupełnienie do 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu dotyczące zmian w tabelach 9, 10, 11 i 12 oraz 

na mapie nr 1. Pozostałe zapisy prognozy pozostają bez zmian. 

 

Tabela 9. Lokalizacja inwestycji wykazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu 

„Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”. 

 

 

Planowane zadanie Lokalizacja 
Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez 

składowiska odpadów niebezpiecznych 

Tarnowskie Góry, Jaworzno, Katowice, 

Ogrodzieniec, Czechowice-Dziedzice, 

Raszczyce, Sosnowiec 

Region I 

Rekultywacja składowisk Gminy: Woźniki, Koniecpol, Ogrodzieniec 
Budowa i rozbudowa kompostowni Gmina Koszęcin, Zawiercie 

Budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów 

Częstochowa, Poręba, Lubliniec, Poczesna, 

Zawiercie, Kamienica Polska 

Budowa GPZON 
Gminy: Blachownia, Kłomnice, Koniecpol, 

Lubliniec 

Region II 

Rekultywacja składowisk Wojkowice, Dąbrowa Górnicza 

Budowa i rozbudowa kompostowni 
Tarnowskie Góry, Pyskowice, Gliwice, 

Zabrze, Świętochłowice, Siemianowice 

Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk 
Pyskowice, Bytom, Zabrze, Świętochłowice, 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice 

Budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów 

Pyskowice, Gliwice, Ruda Śląska, 

Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, 

Sosnowiec, Będzin, Wojkowice, Zabrze, 

Chorzów  

Budowa zakładu gazyfikacji odpadów 

w Mysłowicach, budowa instalacji do produkcji 

energii elektrycznej w wyniku spalania odpadów i 

biomasy w Chorzowie, budowa Zakładu Utylizacji 

Termicznej Osadów Ściekowych w Sosnowcu 

Mysłowice, Chorzów, Sosnowiec 

Budowa GPZON 
Gminy: Kalety, Łazy, Mysłowice, 

Bobrowniki 

Region III 

Rekultywacja składowisk Sośnicowice, Godów, Łaziska Górne 

Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk 
Łaziska Górne, Tworków (gm. 

Krzyżanowice), Rybnik, Racibórz 

Budowa i rozbudowa kompostowni Knurów, Zabłocie, Jastrzębie Zdrój 

Budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów 

Zabłocie (gm. Strumień), Racibórz, 

Jastrzębie Zdrój, Zabełków, Rybnik, 

Wodzisław Śląski 

Budowa GPZON Jastrzębie Zdrój, Chybie, Gaszowice 

Budowa zakładu przetwarzania opon metodą 

pirolitycznego zgazowania i zakładu produkcji 

nośników energetycznych systemu RAGAILLER w 

Jastrzębiu Zdroju, budowa instalacji 

termokatalicznego przetwarzania odpadów 

tworzyw sztucznych w Knurowie 

Jastrzębie Zdrój (2 instalacje), Knurów 
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Planowane zadanie Lokalizacja 
Region IV 

Rekultywacja składowisk 
Gminy: Bestwina, Buczkowice, Wilkowice, 

Żywiec 

Budowa i rozbudowa kompostowni Żywiec 

Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk Wilkowice, Żywiec 

Budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów 

zagospodarowania odpadów 

Tychy, Wilkowice, Żywiec, Węgierska 

Górka, Bielsko-Biała, Pszczyna 

Budowa GPZON Gminy: Kobiór, Jeleśnia (bez gm. Porąbka) 

 

Tabela 10. Znaczące oddziaływania poszczególnych rodzajów projektów na elementy środowiska, 

ludzi, dobra materialne i zabytki wraz z przykładami działań minimalizujących 

i kompensujących negatywne oddziaływania.  

Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

Likwidacja zagrożeń spowodowanych przez składowiska odpadów niebezpiecznych (Tarnowskie Góry, 

Jaworzno, Katowice, Ogrodzieniec, Czechowice-Dziedzice, Raszczyce, Sosnowiec) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza w trakcie prac budowlanych 

Faza eksploatacji: ochrona zdrowia 

ludzi i środowiska (gleb, roślin, zwierząt, 

wód) przed skutkami składowania 

odpadów niebezpiecznych 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

Wykonanie prac rekultywacyjnych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 24 marca 2003r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących 

lokalizacji, budowy, eksploatacji i 

zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 

poszczególne typy składowisk odpadów 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

 

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

powietrza, ochrona wód 

Brak 

 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku realizacji inwestycji na 

terenach przemysłowych 

 

Faza eksploatacji: brak 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych w godz. 6.00-22.00 

 

 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

rośliny i zwierzęta, dobra materialne) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Oszczędne korzystanie z terenu, ogrodzenie 

inwestycji zapobiegające wtargnięciu 

zwierząt, praca maszyn budowlanych 6.00-

22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Zabezpieczenie 

środowiska przed niekorzystnym 

oddziaływaniem składowanych odpadów 

niebezpiecznych 

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

Faza eksploatacji: Zabezpieczenie 

środowiska przed niekorzystnym 

oddziaływaniem składowanych odpadów 

niebezpiecznych 

Brak 

Brak 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Prawidłowa gospodarka 

odpadami w województwie 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

dobra materialne, ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 

Rekultywacja składowisk (Woźniki, Koniecpol, Ogrodzieniec, Wojkowice, Dąbrowa Górnicza, 

Sośnicowice, Godów, Łaziska Górne, Bestwina, Buczkowice, Wilkowice, Żywiec) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza (pylenie, emisja gazu 

składowiskowego) 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami 

Praca maszyn budowlanych 6.00-22.00, 

prowadzenie prac budowlanym z 

minimalnym wykorzystaniem terenu i 

zgodnie z harmonogramem robót 

 

Brak 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

 

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

powietrza (zmniejszenie emisji gazu 

składowiskowego), poprawa jakości 

krajobrazu 

Brak 

 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: brak 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza (pylenie, emisja gazu 

składowiskowego) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Praca maszyn budowlanych 6.00-22.00, 

prowadzenie prac budowlanym z 

minimalnym wykorzystaniem terenu i 

zgodnie z harmonogramem  robót 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań prawnych w 

zakresie funkcjonowania składowisk 

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań prawnych w 

zakresie funkcjonowania składowisk 

Brak 

 

Brak 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

powietrza (pylenie, emisja gazu 

składowiskowego) 

 

Faza eksploatacji: brak 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Wypełnienie 

zobowiązań prawnych w zakresie 

funkcjonowania składowisk 

 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza (pylenie, emisja gazu 

składowiskowego) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

Brak 

Budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk (Łaziska Górne, Tworków, Rybnik, Pyskowice, Bytom, 

Zabrze, Katowice, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Wilkowice, Żywiec, Racibórz) 

 

Budowa i rozbudowa kompostowni (Knurów, Zabłocie, Jastrzębie Zdrój, Koszęcin, Zawiercie, 

Tarnowskie Góry, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Świętochłowice, Siemianowice, Żywiec) 

 

Budowa, rozbudowa i modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów (Zabłocie, Racibórz, 

Jastrzębie Zdrój, Zabełków, Rybnik, Wodzisław Śl., Częstochowa, Poręba, Poczesna, Zawiercie, 

Kamienica Polska, Lubliniec, Pyskowice, Gliwice, Zabrze, Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice, 

Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Wojkowice, Tychy, Wilkowice, Żywiec, Węgierska Górka, 

Bielsko-Biała, Pszczyna) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza w przypadku realizacji 

inwestycji, przeobrażenie krajobrazu w 

przypadku nowych lokalizacji, zajętość 

terenu 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami, 

Ujemne – powstanie źródeł emisji hałasu 

i zanieczyszczeń do powietrza w 

przypadku nowych lokalizacji lub 

rozszerzenia działalności istniejących 

zakładów 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

 

 

 

 

Stosowanie najlepszych dostępnych technik 

przy projektowaniu instalacji 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

powietrza (zmniejszenie emisji w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

z odpadami (spalanie w paleniskach 

domowych, emisje ze składowisk 

odpadów), poprawa jakości krajobrazu 

(brak dzikich wysypisk) 

Brak 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku rozbudowy istniejących 

instalacji, np. o instalacje mbp, do 

produkcji paliwa alternatywnego 

 

 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych w godz. 6.00-22.00, 

stosowanie tłumików i ekranów 

akustycznych, umieszczanie instalacji w 

halach 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

Faza eksploatacji: występują w 

przypadku działania w pobliżu różnych 

instalacji (mbp, sortownia, instalacja do 

produkcji paliwa alternatywnego) 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

rośliny i zwierzęta, dobra materialne) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Oszczędne korzystanie z terenu, ogrodzenie 

inwestycji zapobiegające wtargnięciu 

niepowołanych osób lub zwierząt, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

Brak 

 

Brak 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Prawidłowa 

gospodarka odpadami w województwie 

Brak 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

dobra materialne, ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 

Budowa zakładu gazyfikacji odpadów w Mysłowicach, budowa instalacji do produkcji energii 

elektrycznej w wyniku spalania odpadów i biomasy w Chorzowie, budowa Zakładu Utylizacji 

Termicznej Osadów Ściekowych w Sosnowcu, budowa zakładu przetwarzania opon metodą 

pirolitycznego zgazowania i zakładu produkcji nośników energetycznych systemu RAGAILLER 

w Jastrzębiu Zdroju, budowa instalacji termokatalicznego przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych 

w Knurowie 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

powietrza w przypadku realizacji 

inwestycji, przeobrażenie krajobrazu w 

przypadku nowej lokalizacji 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami, 

Ujemne – powstanie źródeł emisji hałasu 

i zanieczyszczeń do powietrza w 

przypadku nowych lokalizacji 

 

 

 

 

Stosowanie najlepszych dostępnych technik 

przy projektowaniu instalacji 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

 

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

powietrza (zmniejszenie emisji w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

z odpadami (spalanie w paleniskach 

domowych, emisje ze składowisk 

odpadów)) 

Poprawa jakości krajobrazu (brak 

dzikich wysypisk) 

Brak 

 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku rozbudowy istniejących 

instalacji 

 

Faza eksploatacji: brak 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych w godz. 6.00-22.00 

 

 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

rośliny i zwierzęta, dobra materialne) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Oszczędne korzystanie z terenu, ogrodzenie 

inwestycji zapobiegające wtargnięciu 

zwierząt, praca maszyn budowlanych 6.00-

22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

Brak 

 

Brak 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi) 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

Faza eksploatacji: brak Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Prawidłowa gospodarka 

odpadami w województwie 

 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

dobra materialne, ludzi) 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

Brak 

Budowa GPZON (Jastrzębie, Chybie, Gaszowice, Blachownia, Kłomnice, Koniecpol, Lubliniec, Kalety, 

Łazy, Mysłowice, Bobrowniki, Kobiór, Jeleśnia) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza w trakcie prac budowlanych 

 

Faza eksploatacji: ochrona zdrowia 

ludzi i środowiska (gleb, roślin, zwierząt, 

wód) przed skutkami nieprawidłowej 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

ze strumienia odpadów komunalnych 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

 

Brak 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

 

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

środowiska (wód, powietrza) 

Brak 

 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku realizacji inwestycji w 

sąsiedztwie innych instalacji 

 

Faza eksploatacji: brak 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych w godz. 6.00-22.00 

 

 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

rośliny i zwierzęta, dobra materialne) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Oszczędne korzystanie z terenu, ogrodzenie 

inwestycji zapobiegające wtargnięciu 

zwierząt, praca maszyn budowlanych 6.00-

22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Zabezpieczenie 

środowiska przed skutkami 

nieprawidłowej gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi ze strumienia odpadów 

komunalnych 

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Zabezpieczenie 

środowiska przed skutkami 

nieprawidłowej gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi ze strumienia odpadów 

komunalnych 

Brak 

 

Brak 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Prawidłowa gospodarka 

odpadami w województwie 

 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

dobra materialne, ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (całe województwo) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza w przypadku realizacji 

inwestycji, przeobrażenie krajobrazu w 

przypadku nowych lokalizacji 

 

Faza eksploatacji: Dodatnie – 

wypełnienie zobowiązań w zakresie 

prawidłowej gospodarki odpadami, 

ujemne – zmiany w krajobrazie, 

dodatkowa emisja hałasu, pylenie 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

 

 

 

Stosowanie urządzeń ochronnych – 

wygrodzenia, ekrany akustyczne, 

utrzymywanie porządku na placach 

manewrowych przy punktach 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

 

Faza eksploatacji: Poprawa jakości 

powietrza (zmniejszenie emisji w 

związku z niewłaściwym postępowaniem 

z odpadami (spalanie w paleniskach 

domowych)) 

Poprawa jakości krajobrazu (brak 

dzikich wysypisk) 

Brak 

 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku budowy punktów 

selektywnego zbierania w miejscu 

istniejących instalacji 

Faza eksploatacji: brak 

Minimalizacja zajętości terenu, praca 

maszyn budowlanych w godz. 6.00-22.00 

 

 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

rośliny i zwierzęta, dobra materialne) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Oszczędne korzystanie z terenu, ogrodzenie 

inwestycji zapobiegające wtargnięciu 

niepowołanych osób lub zwierząt, praca 

maszyn budowlanych 6.00-22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak Brak 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów  

Brak 

 

Brak 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Prawidłowa gospodarka 

odpadami w województwie 

 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z przekształcaniem 

powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, 

powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, 

dobra materialne, ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest (całe województwo) 

Bezpośrednie Faza realizacji: Ujemne – powstanie 

źródeł emisji hałasu i możliwość emisji 

pyłów w trakcie demontażu wyrobów 

zawierających azbest 

 

Faza eksploatacji: eliminacja zagrożenia 

emisją włókien azbestowych 

Stosowanie właściwych procedur i środków 

ochrony pracowników, minimalizacja 

zajętości terenu, praca maszyn budowlanych 

6.00-22.00 

 

Brak 

Pośrednie Faza realizacji: brak  

Faza eksploatacji: dodatni wpływ na 

stan dóbr materialnych i poprawa 

krajobrazu (odnowione budynki) 

Brak 

Brak 

Wtórne Brak Brak 

Skumulowane Faza realizacji: Występują np. w 

przypadku usuwania azbestu z 

budynków jako elementu większej 

inwestycji (rozbudowy, rozbiórki 

obiektów) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Stosowanie właściwych procedur i środków 

ochrony pracowników, minimalizacja 

zajętości terenu, praca maszyn budowlanych 

6.00-22.00 

 

 

Brak 

Krótkoterminowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z pracami rozbiórkowymi, 

Stosowanie właściwych procedur i środków 

ochrony pracowników, minimalizacja 
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Rodzaj 

znaczącego 

oddziaływania 

Efekt znaczących oddziaływań 

Rozwiązania mające na celu 

zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań 

emisja hałasu i pyłów (na gleby, 

krajobraz, powierzchnię ziemi, 

bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, 

ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

zajętości terenu, praca maszyn budowlanych 

6.00-22.00 

 

 

 

Brak 

Średnioterminowe brak  brak 

Długoterminowe Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 

Brak 

 

Brak 

Stałe  Faza realizacji: brak 

 

Faza eksploatacji: Rozwiązanie 

problemu gospodarki odpadami, 

spełnienie wymagań dokumentów 

strategicznych krajowych i unijnych 

odnośnie usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest 

Brak 

 

Brak 

Chwilowe Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z pracami rozbiórkowymi, 

emisja hałasu i pyłów (na gleby, 

krajobraz, powierzchnię ziemi, 

bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, 

ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 

Pozytywne Faza realizacji: Spełnienie wymagań 

dokumentów strategicznych krajowych i 

unijnych odnośnie usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest 

 

Faza eksploatacji: brak 

Brak 

 

 

 

 

Brak 

Negatywne Faza realizacji: Ujemne oddziaływania 

związane z pracami rozbiórkowymi, 

emisja hałasu i pyłów (na gleby, 

krajobraz, powierzchnię ziemi, 

bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, 

ludzi) 

 

Faza eksploatacji: brak 

Jak w oddziaływaniach krótkoterminowych 

 

 

 

 

 

 

Brak 
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Tabela 11. Oddziaływanie na wartości przyrodnicze form ochrony przyrody. 

Lp. Wyszczególnienie 
Zakazy mogące odnosić się do planowanych 

inwestycji 

Wpływ przedsięwzięć 

inwestycyjnych z projektu Planu 

1 Parki krajobrazowe - Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

- Zakaz umyślnego zabijania dziko występujących 

zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, 

z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej, 

- Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

- Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym 

lub przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, 

utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych, 

- Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 

zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 

- Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno – błotnych. 

Planowane projekty inwestycyjne 

generalnie zlokalizowane poza PK. 

Jedynie na terenie PK Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe 

prawdopodobnie zlokalizowany jest 

planowany do likwidacji mogilnik w 

miejscowości Raszczyce. W zasięgu 

oddziaływania na Żywiecki PK 

planowana jest budowa GPZON w 

gm. Jeleśnia. 

 

Ze względu na zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko na 

obszarze parków przyszłe lokalizacje 

instalacji powinny być poza parkami. 

2 Obszary chronionego 

krajobrazu 

- Zakaz zabijania dziko występujących zwierząt, 

niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z 

wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną 

gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką, 

- Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień 

śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają one z potrzeby ochrony 

przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych, 

- Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem 

przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub 

remontem urządzeń wodnych, 

- Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i 

leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka, 

- Zakaz likwidowania naturalnych zbiorników 

wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych. 

W obrębie i zasięgu oddziaływania 

OChK nie są planowane projekty 

inwestycyjne z zakresu gospodarki 

odpadami mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

3 Pomniki przyrody - Zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 

obiektu lub obszaru, 

- Zakaz wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym 

lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 

utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

Inwestycje muszą być zlokalizowane 

poza obszarami występowania 

pomników przyrody, poza 

stanowiskami dokumentacyjnymi, 

użytkami ekologicznymi i zespołami 

przyrodniczo-krajobrazowymi. 

4 Stanowiska 

dokumentacyjne 

5 Użytki ekologiczne 

6 Zespoły 

przyrodniczo-
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Lp. Wyszczególnienie 
Zakazy mogące odnosić się do planowanych 

inwestycji 

Wpływ przedsięwzięć 

inwestycyjnych z projektu Planu 

krajobrazowe wodnych, 

- Zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 

- Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, 

jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub 

rybackiej, 

- Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania 

naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych, 

- Zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi, 

7 ochrona gatunkowa 

roślin, zwierząt 

i grzybów 

- Na obecnym etapie rozpoznania nie 

przewiduje się niszczenia siedlisk 

chronionych roślin, zwierząt 

i grzybów. Zachodzi konieczność 

wykonania inwentaryzacji 

chronionych gatunków i w przypadku 

ich stwierdzenia konieczne jest 

przeniesienie gatunków lub ich 

siedlisk po uprzednim uzyskaniu 

odpowiedniego zezwolenia w myśl 

art. 51 i 52 ustawy o ochronie 

przyrody. 
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Tabela 12. Wpływ przedsięwzięć planowanych w projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 na obszary Natura 2000. 

 

Lp. Nr obszaru Nazwa obszaru Natura 2000 
Cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i wpływ realizacji przedsięwzięć z projektu Planu na stan zachowania siedlisk i 

gatunków 

1 PLH240035 Bagno Bruch koło Pyrzowic Siedliska i zbiorowiska torfowisk wysokich i przejściowych są na tym obszarze dobrze wykształcone i zachowane. Pozostałą część 

stanowią siedliska i fitocenozy typowo wykształconego boru bagiennego oraz bardzo małych fragmentów turzycowisk. W roślinności 

"Bagna Bruch" dobrze wyodrębniają się zbiorowiska torfowiskowe i szuwarowe w granicach "pasów`, natomiast w pozostałej części 

granice pomiędzy poszczególnymi  zbiorowiskami są niewyraźne i rozmyte. Za najcenniejsze walory przyrodnicze "Bagna Bruch" należy 

uznać dobry stan wykształcenia siedlisk i zbiorowisk torfowiskowych boru bagiennego, masowy udział gatunków typowych dla nich, 

a zwłaszcza gatunków chronionych, jak rosiczka okrągłolistna (wiele tysięcy okazów) i rzadkich, np. modrzewnicy zwyczajnej 

i przygiełki białej. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

2 PLH240029 Bagno w Korzonku We florze odnotowano licznie rosnące tu gatunki chronione i rzadkie dla województwa śląskiego i Polski jak np.: rosiczka okrągłolistna 

(tysiące okazów), bagno zwyczajne, żurawina błotna, borówka bagienna i inne gatunki torfowiskowe. Do bardzo cennych walorów 

przyrodniczych opisywanego terenu należą duże powierzchnie dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk torfowisk wysokich, 

przejściowych i boru bagiennego. Z rzadkich gatunków zwierząt gniazduje tutaj żuraw i brodziec samotny. Torfowisko jest dobrze 

izolowane przez rozległe powierzchnie otaczających go borów. Dobry stan zachowania typowych siedlisk zbiorowisk roślinnych, a także 

gniazdowanie żurawi - typowych elementów dla torfowisk wysokich i przejściowych, świadczy o trwałości i stabilności układów 

przyrodniczych w "Bagnie w Korzonku". Ma to duże znaczenie dla zachowania tego typu siedlisk i roślinności w województwie śląskim 

oraz w Polsce w sytuacji ich zanikania, zachodzącej degeneracji i istnienia potencjalnych zagrożeń.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

3 PLH240023 Beskid Mały Największy i najlepiej wykształcony kompleks kwaśnych buczyn górskich górskich Luzulo luzuloidis-Fagetum w Karpatach. 

Występowanie na krańcach zasięgu geograficznego zespołów świerczyny górnoreglowej Plagiothecio-Piceetum (w piętrze regla dolnego - 

unikatowy fenomen synchorologiczny w Karpatach), jaworzyny miesięcznicowej Lunario-Aceretum, świerczyny na torfie Bazzanio-

Piceetum. Stwierdzono tu łącznie obecność 15 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ponadto, jest to 

miejsce występowania 2 gatunków mchów z załącznika II tej Dyrektywy, z tym, że stanowisko jednego z nich - bardzo rzadkiego mchu 

Buxbaumia viridis - wymaga potwierdzenia. 

Wpływ: w możliwym zasięgu oddziaływania na obszar planuje się inwestycje związane z budową/rozbudową zakładu zagospodarowania 

odpadów (Bielsko-Białą). Przy projektowaniu instalacji należy stosować najlepsze dostępne techniki. Realizacja inwestycji spowoduje 

powstanie źródła emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Podczas prowadzenia prac konieczna jest minimalizacja zajętości terenu i 

praca maszyn budowlanych 6.00-22.00. Ujemne oddziaływanie związane będzie z przekształcaniem powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, dobra materialne). W przypadku 

ewentualnego zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia z siedliskami zwierząt chronionych konieczne do podjęcia są działania 

minimalizujące negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) lub kompensujące (odtwarzanie siedlisk). Oddziaływanie dodatnie to 

wypełnienie zobowiązań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.   

4 PLH240005 Beskid Śląski Obszar o dużym znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności. Zidentyfikowano tu 17 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Wśród nich jednymi z cenniejszych są zachowane fragmenty lasów o charakterze naturalnym (północno-wschodnie stoki 

Baraniej Góry). Masyw Baraniej Góry jest centrum występowania w Polsce dolnoreglowego boru na torfie Bazzanio-Piceetum, jednej 

z form siedliska 91D0. Obszar jest też jednym z centrów występowania dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego (dolnoreglowa forma 

siedliska 9140); występuje tu unikatowy ekotyp tzw. świerka istebniańskiego. Na terenie północnej części Beskidu Śląskiego (ze względu 

na: chłodny i wilgotny klimat, dużą ilość opadów oraz strome, pokryte rumoszem skalnym stoki) rozwijają się dość licznie lasy jaworowe 
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z miesiącznicą trwałą Lunario-Aceretum (9180). Znacznym zróżnicowaniem wyróżnia się także roślinność nieleśna, w tym szczególnie 

interesujące są murawy kserotermiczne na górze Tuł. Beskid Śląski charakteryzuje się największą liczbą jaskiń i schronisk skalnych 

(siedlisko 8310) w obrębie polskich Karpat Zewnętrznych. Tutaj też znajduje się największa z tych jaskiń - jaskinia w Trzech Kopcach 

o długości 947,5 m. W obszarze liczne są wychodnie skalne, na których wykształcają się zbiorowiska szczelin skalnych (kod 8220).  

Stwierdzono tu 21 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to ostoja fauny typowej dla puszczy karpackiej. Na 

obszarze odnaleziono też liczne stanowiska rzadkich i zagrożonych roślin oraz bezkręgowców. Jest tu jedno z 4 stanowisk tojadu 

morawskiego w Polsce i jeden z 4 rejonów występowania tocji karpackiej. Z początkiem XX wieku stwierdzono tu jedno z 3 znanych 

w Polsce stanowisk konarka tajgowego Phryganophilus ruficollis, ale od tego czasu brak potwierdzenia jego obecności.  

Wpływ: w zasięgu oddziaływania na obszar planuje się inwestycję związaną z budową sortowni surowców wyselekcjonowanych 

w Węgierskiej Górce. Przy projektowaniu instalacji należy stosować najlepsze dostępne techniki. Realizacja inwestycji spowoduje 

powstanie źródła emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Podczas prowadzenia prac konieczna jest minimalizacja zajętości terenu 

i praca maszyn budowlanych 6.00-22.00. Ujemne oddziaływanie związane jest z przekształcaniem powierzchni ziemi w trakcie prac 

budowlanych (na gleby, krajobraz, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, dobra materialne). W przypadku 

ewentualnego zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia z siedliskami zwierząt chronionych konieczne do podjęcia są działania 

minimalizujące negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) lub kompensujące (odtwarzanie siedlisk). Oddziaływanie dodatnie to 

wypełnienie zobowiązań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.   

5 PLH240006 Beskid Żywiecki Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem szaty roślinnej i dobrze zachowanymi, typowymi zbiorowiskami górskimi (leśnymi  

i nieleśnymi). Występuje tu 21 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Spośród licznych zbiorowisk roślinnych, 

których stwierdzono tu 56, należy zwrócić uwagę na unikatową w polskich Karpatach postać zespołu Valeriano-Caricetum flavae, 

z udziałem czosnku syberyjskiego Allium sibiricum i niebielistki trwałej Swertia perennis subsp. alpestris oraz na obecność na 

wierzchowinach i grzbietach górskich torfowisk. W obszarze stwierdzono występowanie 21 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. Flora tego obszaru liczy około 1000 gatunków, w tym 150 gatunków górskich (18 alpejskich i 27 subalpejskich). Jest tu 

jedno z 4 stanowisk tojadu morawskiego w Polsce i jeden z 4 rejonów występowania tocji karpackiej. Utrzymuje się także (choć 

stosunkowo nieliczna) populacja dzwonka piłkowanego. Obszar jest również ważny dla ochrony ptaków (m.in. głuszca). 

Wpływ: w obszarze będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące budowy gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON 

w Jeleśni) oraz budowy/rozbudowy zakładu zagospodarowania odpadów, kompostowni oraz rekultywacja składowiska odpadów – przez 

Beskid sp. z o.o. w Żywcu. Przy projektowaniu instalacji należy stosować najlepsze dostępne techniki. Realizacja inwestycji spowoduje 

powstanie źródła emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Podczas prowadzenia prac konieczna jest minimalizacja zajętości terenu, 

praca maszyn budowlanych 6.00-22.00. Budowa GPZON-u wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki 

odpadami wskutek zbiórki odpadów niebezpiecznych w odpowiednich instalacjach. Ujemne oddziaływania związane jest 

z przekształcaniem powierzchni ziemi w trakcie prac budowlanych (na gleby, krajobraz, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, rośliny 

i zwierzęta, dobra materialne). W przypadku ewentualnego zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia z siedliskami zwierząt 

chronionych konieczne do podjęcia są działania minimalizujące negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) lub kompensujące 

(odtwarzanie siedlisk). Natomiast oddziaływanie dodatnie to wypełnienie zobowiązań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.   

6 PLB240002 Beskid Żywiecki Występują co najmniej 4 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 1gatunek z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje 

powyżej 1% populacji krajowej (C6) głuszca (PCK). Obszar charakteryzuje się dobrze zachowanymi, typowymi zbiorowiskami górskimi 

(leśnymi i nieleśnymi). Duże kompleksy leśne stanowią ostoję dużych drapieżników. Flora tego obszaru liczy około 1000 gatunków, 

w tym 150 gatunków górskich (18 alpejskich i 27 subalpejskich).Spośród licznych zbiorowisk roślinnych należy zwrócić uwagę na 

unikatową w polskich Karpatach postać zespołu Valeriano-Caricetumflavae, z udziałem czosnku syberyjskiego Allium sibiricum 

i niebielistki trwałej Swertia perennis subsp. alpestris, oraz na bardzo rzadkie w Polsce jaworzyny Aceri-Fagetum.  

Wpływ: w obszarze będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące budowy gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON 
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w Jeleśni). Budowa GPZON-u wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami wskutek zbiórki 

odpadów niebezpiecznych w odpowiednich instalacjach. W przypadku ewentualnego zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia 

z siedliskami zwierząt chronionych konieczne do podjęcia są działania minimalizujące negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) 

lub kompensujące (odtwarzanie siedlisk). 

7 PLH240031 Białka Lelowska Wielkość populacji minoga strumieniowego w chwili obecnej jest trudna do oszacowania, chociaż wydaje się być stosunkowo liczna 

(dotyczy to również bezimiennego potoku zasilającego Białkę). Rzeka jest czysta, miejscami występują rośliny wodne: moczarka, pałka. 

W wodzie występują larwy i bezkręgowce wodne zapewniające bazę pokarmową dla ryb. Białka, ze względu na swoje walory 

przyrodnicze ma duże znaczenie dla utrzymania  różnorodności przyrodniczej obszaru przez który płynie.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

8 PLH240034 Buczyny w Szypowicach i 

Las Niwiski 

Buczyny storczykowe są rzadko występującym typem siedliska leśnego, które zachowało odpowiednio wysoką reprezentatywność na 

powierzchni 129,2 ha, a większość płatów liczy co najmniej kilkadziesiąt hektarów. Drugim typem siedliska o znaczeniu europejskim jest 

żyzna buczyna górska, .występująca tu na peryferiach swojego występowania, którego centrum znajduje się w Karpatach i Sudetach. 

W Ostoi zachował się typowy przestrzenny układ obu buczyn. Ostoja jest również miejscem występowania bardzo licznych populacji 

obuwika pospolitego w dobrej kondycji, szczególnie w "Lesie Niwiskim" (kępy liczące do 20 pędów). Ponadto występuje on w dobrze 

zachowanych płatach buczyny z bogatym szczególnie w gatunki z rodziny storczykowatych runem. Występuje tu ponadto szereg innych 

elementów flory naczyniowej objętych ochroną prawną (p.3.3). Ze względu na tendencje do zanikania stanowisk obuwika pospolitego 

w całej Europie opisywane stanowiska są bardzo cenne. Ponadto położone są one w pobliżu zachodniej granicy zasięgu, dlatego ich 

ochrona jest szczególnie ważna dla zachowania dotychczasowego kształtu i ciągłości zasięgu w Europie.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

9 PLH240001 Cieszyńskie Źródła Tufowe Ostoja jest obecnie najlepiej zachowanym i jedynym wykształconym na taką skalę obszarem występowania czynnych tufów wapiennych, 

którym towarzyszą zbiorowiska mchów brunatnych ze związku Cratoneurion commutati i jednym z nielicznych na terenie Polski. 

Najbliższe, znane stanowiska tego siedliska znajdują się w okolicach Opatowa i na Pogórzu Kaczawskim. Stanowiska tych siedlisk są 

największe i najlepiej zachowane w województwie śląskim i w całym pasie Pogórzy Zachodniobeskidzkich. Dla ochrony dobrze 

zachowanych, naturalnych, wielogatunkowych drzewostanów lasów liściastych wraz z bogactwem roślin zielnych i interesującymi 

składnikami fauny, w tym chronionych i rzadkich, utworzono tu w 1996 roku 2 rezerwaty. W obszarze stwierdzono występowanie 

8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Gatunki z motywacją D, w punkcie 3.3, to gatunki chronione prawnie 

w Polsce. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

10 PLB120004 Dolina Dolnej Soły W ostoi występuje co najmniej 13 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), 

rybitwa białowąsa (PCK), ślepowron (PCK), czernica, perkoz dwuczuby, sieweczka rzeczna, zausznik; stosunkowo wysoką liczebność 

(C7) osiągają bąk (PCK) i krwawodziób. Zaniechanie lub zmiana użytkowania stawów hodowlanych, likwidacja wysp na stawach, 

likwidacja szuwarów i roślinności wodnej na stawach, regulacja Soły i wycinanie zakrzaczeń nadrzecznych, nielegalna i rabunkowa 

eksploatacja żwiru w korycie Soły. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

11 PLH260018 Dolina Górnej Pilicy Ostoja obejmuje jeden z większych ciągów ekologicznych zlokalizowanych w naturalnych dolinach rzecznych w kraju. Występują tutaj 

zbiorowiska łąkowe (6410 i 6510), bardzo dobrze zachowane lasy łęgowe, bory bagienne, rzadziej bory chrobotkowe. Obszar ma też 

znaczenie dla ochrony starorzeczy. W ostoi zlokalizowane są liczne populacje gatunków roślin chronionych i ginących (ponad 60). Dolina 

Górnej Pilicy należy do najistotniejszych ostoi fauny w Polsce środkowej. Jedne z najliczniejszych i najlepiej zachowanych populacji 

w tej części kraju mają tu: bóbr europejski Castor fiber, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina bombina, minóg 

ukraiński Eudontomyzon mariae, koza Colitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus gobio, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, 
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czerwończyk fioletek Lycaena helle i zatoczek łamliwy Anisus vorticulus. Przy czym populacje trzepli zielonej, czerwończyka fioletka 

i zatoczka łamliwego należą do kluczowych w skali kraju. Wśród rozlewisk Dolinie Pilicy występują liczne mikrosiedliska dogodne dla 

występowania poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana. Pilica i jej dopływy są dobrym siedliskiem dla występowania skójki 

gruboskorupowej Unio crassus. Istotne w skali regionu są populacje: pachnicy dębowej Osmoderma eremita, piskorza Misgurnus fossilis, 

modraszka telejusa Maculinea teleius i modraszka nausitousa Maculinea nausithous. Ostoja posiada bogaty zestaw gatunków owadów 

i innych organizmów wpisanych na czerwoną listę lub wymienianych w załącznikach do konwencji międzynarodowych. W "Dolinie 

Górnej Pilicy" licznie reprezentowane są przyrodniczo cenne gatunki ptaków. 

Wpływ: W obszarze planuje się realizację przedsięwzięć związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Radoszewicach gm. 

Koniecpol oraz budową gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON w Koniecpolu). Zamknięcie i rekultywacja 

składowiska spowoduje poprawę stanu środowiska. Budowa GPZON-u wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko 

gospodarki odpadami wskutek zbiórki odpadów niebezpiecznych w odpowiednich instalacjach. Ujemne oddziaływania związane jest 

z przekształcaniem powierzchni ziemi w trakcie prac budowlanych (na gleby, krajobraz, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, rośliny 

i zwierzęta, dobra materialne). W przypadku ewentualnego zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia z siedliskami zwierząt 

chronionych konieczne do podjęcia są działania minimalizujące negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) lub kompensujące 

(odtwarzanie siedlisk).  

12 PLB240001 Dolina Górnej Wisły Obszar występował w obrębie ostoi ptasiej o randze europejskiej E 61 (Dolina Górnej Wisły), która została podzielona na 4 mniejsze. 

Występuje co najmniej 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), bąk 

(PCK), dzierzba czarnoczelna (PCK), mewa czarnogłowa, rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa rzeczna, rybitwa czarna, szablodziób, 

ślepowron (PCK), cyranka, czernica, kokoszka, krakwa, krwawodziób, perkoz dwuczuby, płaskonos, sieweczka rzeczna, śmieszka, 

zausznik; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bocian biały, muchołówka białoszyja, krzyżówka, głowienka, łyska,  

perkozek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) perkoz dwuczuby, czapli białej i 

płaskonosa. Brak danych na temat ptaków zimujących.  

Wpływ: w obszarze będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące budowy/rozbudowy kompostowni, budowy lub rozbudowy zakładów 

zagospodarowania odpadów (Zabłocie) oraz budowy gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON w Chybiu). Przy 

projektowaniu instalacji należy stosować najlepsze dostępne techniki. Realizacja inwestycji spowoduje powstanie źródła emisji hałasu 

i zanieczyszczeń do powietrza. Podczas prowadzenia prac konieczna jest minimalizacja zajętości terenu, praca maszyn budowlanych 

6.00-22.00. Podczas budowy GPZON należy ograniczyć oddziaływanie na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Budowa GPZON-u 

wpływać będzie na zmniejszenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami wskutek zbiórki odpadów niebezpiecznych 

w odpowiednich instalacjach. Ujemne oddziaływania związane jest z przekształcaniem powierzchni ziemi w trakcie prac budowlanych 

(na gleby, krajobraz, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność, rośliny i zwierzęta, dobra materialne). W przypadku ewentualnego 

zniszczenia siedlisk lub kolizji przedsięwzięcia z siedliskami zwierząt chronionych konieczne do podjęcia są działania minimalizujące 

negatywne oddziaływania (przenoszenie zwierząt) lub kompensujące (odtwarzanie siedlisk). Natomiast oddziaływanie dodatnie to 

wypełnienie zobowiązań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.   

13 PLH160008 Dolina Małej Panwi Proponowana ostoja obejmuje koryto rzeki o naturalnym silnie meandrującym przebiegu, dno doliny i przyległe tereny wysoczyzny. Mała 

Panew jest jedną z najbardziej naturalnych rzek nizinnych regionu, jedyną tego rodzaju proponowaną jako ostoja sieci Natura 2000 

w granicach woj. opolskiego. W dnie licznie występują starorzecza. Ostoja obejmuje także przyległe do doliny kompleksy pól 

wydmowych z wydmami dochodzącymi do 10 m, w zagłębieniach międzywydmowych oraz w samej dolinie rzecznej zlokalizowane są 

niewielkie torfowiska. W granicach proponowanej ostoi dominują lasy, wśród których największą wartość przyrodniczą mają 

starodrzewia borów na wydmach i morenach. W obniżeniach terenu zlokalizowane są bory bagienne Vaccinio uliginosi-Pinetum 

i bagniska z roślinnością szuwarową. Obecne są torfowiska wysokie(żywe), przejściowe i niskie, w tym niezwykle cenne doskonale 
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zachowane niskie torfowisko węglanowe. Torfowiska przedstawiają bardzo wysoką wartość przyrodniczą. Na niewielkich fragmentach 

skarp i piaszczysk rozwinęły się zbiorowiska muraw i wrzosowisk. Rzeka ma naturalny przebieg z licznymi starorzeczami, meandrami, 

wyspami. W Małej Panwi i jej dopływach występują zbiorowiska Ranunculetum fluitantis. Dolina przedstawia unikalne zróżnicowanie 

siedliskowe nieobecne w innych częściach województwa. W obrębie całej doliny występują 32 zespoły zagrożone w skali regionalnej. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

14 PLH120083 Dolna Soła Obszar jest miejscem występowania 5 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, w tym dominujących 

powierzchniowo łęgów wierzbowo-topolowych, ale znacznie przekształconych. Ponadto na obszarze tym stwierdzono 7 gatunków 

zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, w tym 1 gatunek ssaka, 2 gatunki płazów i 3 gatunki ryb. Obszar 

uzupełnia reprezentację bolenia, brzanki i głowacza białopłetwego w regionie kontynentalnym. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

15 PLH240013 Graniczny Meander Odry Obszar obejmuje fragment doliny Odry, położony na polsko-czeskiej granicy, z naturalnie meandrującą rzeką i płatami dobrze 

zachowanych siedlisk nadrzecznymi (lasy łęgowe, zarośla wierzbowe, szuwary i podmokłe łąki). Teren jest prawie corocznie zalewany. 

Cały obszar doliny stanowi potencjalne siedlisko lasów łęgowych. Wskutek długotrwałej antropopresji obszar jest znacznie 

przekształcony, zachował jednak duży potencjał do regeneracji swoich walorów przyrodniczych. Obszar ten stanowi izolowaną "wyspę" 

cennych siedlisk nadrzecznych (6 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) zajmujących ok. 23% powierzchni. Jest 

to jedyny taki obszar między czeskim CHKO "Pododri" a polskim rezerwatem "Łężczok" i równocześnie jedyny naturalny odcinek Odry 

w granicach Polski. Występują tutaj 2 gatunki bezkręgowców z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym priorytetowy gatunek 

chrząszcza - pachnica dębowa oraz inne rzadkie i zagrożone bezkręgowce. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

16 PLH240036 Hubert Dominującym zespołem roślinnym w obszarze jest grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) w wariancie typowym. Jedynie na 

lokalnych, niewielkich wzniesieniach w północno-wschodniej części rezerwatu wykształciła się postać przejściowa grądu do 

kontynentalnego boru mieszanego. Warstwę drzew budują głównie dąb szypułkowy (Quercus robur) i sosna pospolita (Pinus sylvestris). 

Wiek drzewostanu wynosi od 130 do 160 lat. Dębom i sosnom towarzyszą nieliczne buki, jawory i klony, które w wielu przypadkach 

osiągnęły wymiary drzew pomnikowych. Grąd subkontynentalny jest jednym z najpospolitszych siedlisk leśnych niżowej Polski. Jednak 

zostało ono w przeszłości mocno zmienione i do dzisiaj zachowało się niewiele płatów reprezentujących wysoki stopień zachowania. Na 

terenie województwa śląskiego w obszarze kontynentalnym, obszar "Hubert" chroni najlepiej zachowany płat tego lasu. Na terenie 

rezerwatu grąd zachowany jest w stopniu A - doskonałym, zaś poza rezerwatem, w jego najbliższym sąsiedztwie reprezentuje stan 

zachowania B - dobry i C - znaczący. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

17 PLH240008 Kościół w Górkach Wielkich Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 20 punktów, 

co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. W ostoi znajduje się kolonia rozrodcza dwóch gatunków nietoperzy z Załącznika 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

18 PLH240007 Kościół w Radziechowach Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 24 pkt, co daje 

podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. W ostoi znajduje się największa na Śląsku kolonia rozrodcza podkowca małego (gatunek 

nietoperza z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG).  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

19 PLH240040 Las koło Tworkowa Przedmiotem ochrony w obszarze są 2 siedliska leśne z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Płaty grądu i łęgu jesionowego są rozległe, 

występują w typowych warunkach i są zachowane w bardzo dobrym stanie. Ostoja stanowi też ważne miejsce występowania pachnicy 

dębowej.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami.  
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20 PLH240037 Lipienniki w Dąbrowie 

Górniczej 

Opisywana ostoja stanowi unikatowy układ na terenie zurbanizowanym i uprzemysłowionym. Pomimo stałego oddziaływania wielu 

niekorzystnych czynników, rzadkie zbiorowiska torfowisk przejściowych i niskich na podłożu alkalicznym trwają w tym krajobrazie od 

ponad 40 lat (mniejsza z enklaw). Dodatkowo, na obszarze poeksploatacyjnym ("Kuźnica Warężyńska"), pozostawionym bez 

rekultywacji wykształciły się interesujące zbiorowiska o charakterze młak z Equisetum variegatum jako gatunkiem pionierskim na tego 

typu obszarach. Są to siedliska wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, jak również zagrożonych regionalnie 

(p. 3.3).Wartość przyrodnicza tego obszaru wiąże się także z bogatą brioflorą, z liczną grupą gatunków objętych ochroną prawną, w tym 

reliktowych. Część z nich wykazana została w Załączniku V DS. Populacje lipiennika Loesela z Dąbrowy Górniczej są jednymi 

z najliczniejszych (łącznie 1125 pędów w tym 40 na torfowisku w Antoniowie i 1085 na wyrobisku "Kuźnica Warężyńska" - dane z 2008 

roku) w południowej Polsce. Analizowane populacje leżą w pobliżu południowej granicy zwartego zasięgu lipiennika loesela w Europie. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

21 PLH240032 Ostoja Kroczycka O wartościach przyrodniczych tego obszaru decydują przede wszystkim zbiorowiska roślinne związane z podłożem wapiennym; są to: 

murawy naskalne, fragmenty muraw kserotermicznych, zarośla jałowca na podłożu wapiennym, ciepłolubne buczyny storczykowe oraz 

szczelinowe zbiorowiska paproci. Z fitocenozami muraw naskalnych związane są niektóre rzadkie gatunki roślin, m.in.: goździk siny 

Dianthus gratianopolitanus, kostrzewa blada Festuca pallens, skalnica gronkowa Saxifraga paniculata (relikt glacjalny). Zarośla jałowca 

z terenu Ostoi Kroczyckiej reprezentują siedlisko 5130 (zarośla jałowca pospolitego na wrzosowiskach lub murawach nawapiennych).  

Ostoja Kroczycka jest też obszarem częstego występowania siedliska 8210 "wapienne ściany skalne", które jest tu wykształcone w sposób 

typowy dla Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Buczyna storczykowa jest rzadko występującym typem siedliska leśnego w Polsce. 

Ciepłolubne buczyny storczykowe są najbogatszym w gatunki typem siedliska leśnego. Do Ostoi zaliczono też obszary, na których  

reprezentatywność buczyny storczykowej zaklasyfikowano na poziomie C - znacząca. Ten stopień reprezentatywności posiadają płaty 

w Skałach Podlesickich oraz na stokach Góry Zborów i Góry Kołoczek w Skałach Kroczyckich. Drugim typem siedliska o znaczeniu 

europejskim jest żyzna buczyna górska. Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest ona na peryferiach swojego występowania, którego 

centrum znajduje się w Karpatach i Sudetach. W Ostoi, na wielu wzgórzach obecny jest typowy przestrzenny układ obu buczyn, z których 

storczykowa zajmuje eksponowane partie grzbietowe oraz stoki południowe i zachodnie, zaś żyzna buczyna górska porasta stoki północne 

i wschodnie.  Jaskinia Piętrowa Szczelina położona w granicach ostoi jest wymieniana wśród ważnych ostoi CORINE przede wszystkim 

z uwagi na zimujące tu nietoperze wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stanowi także środowisko życia dla 

kilkudziesięciu innych, stwierdzonych tu gatunków bezkręgowców typowych dla tego terenu.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

22 PLH240015 Ostoja Olsztyńsko-Mirowska Teren cechuje duże zróżnicowanie siedliskowe. Szczególnie ważne są siedliska nieleśne związane z wapiennymi skałami stanowiącymi 

miejsce występowania licznych rzadkich i zagrożonych, ciepłolubnych gatunków roślin i bezkręgowców (w tym gatunku z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG - modraszka telejus). Łącznie zidentyfikowano na terenie obszaru 14 rodzajów siedlisk z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szereg gatunków osiąga tutaj kres zasięgu (na ogół północny). Do najcenniejszych gatunków roślin należy 

Galium cracoviense - endemit występujący jedynie na murawach naskalnych kilku wzgórz w okolicy Olsztyna. Obszar stanowi enklawę 

naturalnych i półnaturalnych ekosystemów wśród silnie zurbanizowanych terenów okręgów przemysłowych Śląska i Częstochowy. 

Obszar charakteryzuje się bogatą chiropterofauną (m.in. 6 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG) - łącznie odnotowano 

tu występowanie 10 gatunków roślin i zwierząt z Załącznika II Dyrektywy.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

23 PLH240020 Ostoja Złotopotocka Jeden z najcenniejszych fragmentów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej cechujący się dużą różnorodnością siedliskową - stanowiący 

miejsce występowania gatunków rzadkich, zagrożonych wyginięciem i reliktów glacjalnych. Jest to to miejsce, gdzie spotykają się 

4 zespoły buczyn: b. sudecka, b. żyzna niżowa, kwaśna b. i ciepłolubna buczyna storczykowa. W źródliskach 

Wiercicy znajduje się jedno z 3 zastępczych stanowisk endemicznej rośliny - warzuchy polskiej Cochlearia polonica. Utrzymuje się ono 

od 1977 r, choć liczebność populacji jest niewielka - kilkanaście osobników. Na obszarze odnotowano stanowiska cennych 
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bezkręgowców: pachnicy dębowej Osmoderna eremita i ślimaka ostrokrawędzistego Helicigona lapicida. Obszar 

charakteryzuje się bogatą chiropterofauną, z 6 gatunkami z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (m.in. podkowiec mały Rhinolophus 

hipposideros, nocek Bechsteina Myotis bechsteini, nocek orzęsiony M. emarginatus). Namuliska jaskiń kryją cenny materiał 

paleontologiczny. Cenne są także wapienne ostańce z kserotermicznymi murawami w części wschodniej. Ostoja stanowi "polskie centrum 

zróżnicowania lasów bukowych": występują tu aż cztery zespoły buczyn - kwaśna buczyna niżowa, żyzna buczyna niżowa, żyzna 

buczyna sudecka i buczyna storczykowa. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

24 PLH240009 Ostoja Środkowojurajska Obszar wyróżnia się dużą różnorodnością zbiorowisk naskalnych, kserotermicznych i leśnych; wśród tych ostatnich na uwagę zasługują 

płaty żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej, położone na północno-wschodnich krańcach zasięgu geograficznego. Łącznie 

stwierdzono tu występowanie 16 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywających ok. 40% powierzchni 

obszaru. Ostoja jest miejscem zimowania licznych gatunków nietoperzy oraz miejscem występowania rzadkich gatunków zwierząt 

i roślin, w tym 10 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Znajduje się tu najbogatsze i jedno z 3 zastępczych stanowisk 

endemicznej warzuchy polskiej Cochlearia polonica, gdzie gatunek występuje w tysiącach osobników. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

25 PLH240022 Pierściec Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci Natura 2000, obiekt uzyskał 10 punktów, 

co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. W obszarze znajduje się kolonia rozrodcza podkowca małego, gatunku 

z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

26 PLH240030 Poczesna Koło Częstochowy Siedliska najwartościowszych przyrodniczo łąk trzęślicowych są wykształcone typowo i dobrze zachowane. Wiele fitocenoz z tego 

związku charakteryzuje się typowym składem florystycznym dla zespołu Molinietum caeruleae, należących do rzadko spotykanych 

w Polsce w postaci klasycznej. Charakteryzują się one dużym bogactwem florystycznym i licznym udziałem wielu gatunków chronionych 

i rzadkich, takich jak: kosaciec syberyjski, mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sierpik barwierski i kukułka szerokolistna. 

Ogólnie łąki są zdegenerowane i w znacznym stopniu niewykaszane, z tendencją do zarastania krzewami i drzewami. Do najsłabiej 

wykształconych należą łąki rajgrasowe. Teren ten posiada także duże walory krajobrazowe. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

27 PLH240003 Podziemia Tarnogórsko-

Bytomskie 

Jest to prawdopodobnie drugie co do wielkości zimowisko nietoperzy w Polsce. Stwierdzono tu 8 gatunków, z czego 1 (nocek duży) 

umieszczony jest na Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczebność zimujących w podziemiach nietoperzy wynosi przynajmniej 

kilkanaście tysięcy osobników. Obiekt zasiedlany przez nietoperze także w okresie letnim. 

Wpływ: w obszarze planowane jest do realizacji przedsięwzięcie dot. likwidacji zagrożeń spowodowanych przez składowisko odpadów 

niebezpiecznych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji. Realizacja przedsięwzięcia 

spowoduje powstanie źródeł emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w trakcie prowadzenia prac budowlanych. W trakcie 

prowadzenia prac należy zminimalizować zajętość terenu, zastosować ogrodzenie inwestycji zapobiegające wtargnięciu niepowołanych 

osób lub zwierząt oraz prowadzić pracę maszyn budowlanych 6.00-22.00. Zabronione jest niepokojenie zwierząt w okresie zimowym 

i zasypywanie otworów wentylacyjnych (wlotowych). Oddziaływania dodatnie związane z realizacją przedsięwzięcia: wypełnienie 

zobowiązań w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. 

28 PLH240026 Przełom Warty koło Mstowa Łąki trzęślicowe porastające siedliska wilgotne i średnio żyzne Przełomu Warty są dobrze zachowane i bogate florystycznie (często ponad 

30 gat. w płacie), lecz pozbawione gatunków charakterystycznych dla zespołu, co uniemożliwia ich ostateczną klasyfikację. Nie 

stwierdzono w nich gatunków chronionych i rzadkich. Dawniej zajmowały znacznie większą powierzchnię, lecz z powodów zaprzestania 

koszenia w wielu miejscach doliny przekształciły się w turzycowiska i zbiorowiska bujnych ziołorośli z dominacją pokrzywy i trzcinnika. 

Siedliska i zbiorowiska ze związków Nymphaeion i Potamion są w większości miejsc występowania dobrze wykształcone i zachowane, 

lecz łączna ich powierzchnia jest niewielka. Wynosi ona poniżej 5% pow. siedlisk wodnych opisywanego odcinka doliny. Do 
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najcenniejszych elementów roślinności wodnej należą zbiorowiska z grążelem żółtym i rdestnicą kędzierzawą. Naturalny charakter doliny 

Warty, jej duża rola przyrodnicza jako m.in. korytarza ekologicznego i bardzo duże zróżnicowanie szaty roślinnej, w tym występowanie 

wyjątkowo dobrze zachowanych starorzeczy z udziałem roślinności wodnej ze związków Nymphaeion i Potamion, ma duże znaczenie, 

także krajowe. Las grądowy w dobrze zachowanej postaci należy w tej części województwa śląskiego do  rzadkości. Nawet niewielki 

powierzchniowo fragment ma więc duże znaczenie, tym bardziej że występuje tu szereg gatunków rzadkich i chronionych, jak np.: lilia 

złotogłów, skrzyp zimowy, storczyki - buławnik wielkokwiatowy i kruszczyk szerokolistny; oraz gatunki górskie: przewiercień 

długolistny i parzydło leśne. Do osobliwości przyrodniczych należy rzadko spotykany groszek wschodniokarpacki, który ma na 

Gąszczyku jedno z trzech istniejących na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej stanowisk. Lipa szerokolistna osiąga tu północną granicę 

występowania. Dzięki usytuowaniu na stromej skarpie oraz obecności wychodni wapiennych ma on także duże walory krajobrazowe. 

Najwyżej położona część lasu porasta wały starodawnego grodziska.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

29 PLH120014 Pustynia Błędowska Pustynia Błędowska stanowi unikatowy ekosystem w skali europejskiej. Jest największym w Europie Środkowej zwartym, śródlądowym 

obszarem występowania piasków wydmowych z interesującymi formami geomorfologicznymi typowymi dla krajobrazu pustynnego, 

licznymi rzadkimi i chronionymi gatunkami flory i fauny oraz zbiorowiskami muraw piaskowych. Łącznie odnotowano tu występowanie 

4 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W latach 1960. na terenie Pustyni Błędowskiej obserwowano liczną 

populację łątki turzycowej, Coenagrion ornatum. Jej obecności nie potwierdzono w ostatnich dekadach. Zaleca się kontrolę terenową 

i ewentualnie restytucję gatunku na tym terenie.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

30 PLH240024 Stawiska Obszar chroni silną populację pachnicy dębowej. Znajduje się w niedalekiej odległości od zwartych kompleksów leśnych pozostających 

w zarządzie ALP, mających w składzie starsze okazy dębu. W obszarze występuje ponadto bogata fauna, m.in.: chrząszcze biegaczowate, 

rzadkie płazy - traszki, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, ropucha szara i zielona; jaszczurki - zwinka i żyworodna; kilka rzadkich 

gatunków ptaków - myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, krogulec, gołąb grzywacz, sinak; także liczne nietoperze znajdują 

schronienie w rezerwacie dzięki dużej ilości dziupli i wypróchniałych pni starych dębów i wierzb. Większe ssaki nie mają stałej ostoi 

i występują tu sporadycznie. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

31 PLB120009 Stawy w Brzeszczach W ostoi występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), czapla 

purpurowa (PCK), rybitwa białowąsa (PCK), ślepowron (PCK), kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka, zausznik; stosunkowo 

wysoką liczebność (C7) osiąga: bąk (PCK), rybitwa czarna i perkoz dwuczuby. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

32 PLB240003 Stawy Wielokąt i Las 

Tworkowski 

W ostoi występuje co najmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Strefa ochronna 1p bielika (PCK) - bardzo rzadkiego w tej części kraju. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji 

krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), podgorzałka (PCK) i hełmiatka (PCK). 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

33 PLH240010 Stawy Łężczok Ostoja ptasia o randze krajowej K 72. Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki 

z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 118 gatunków ptaków, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone, np. podgorzałka. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: podgorzałka (PCK), 

czernica, hełmiatka (PCK), zausznik; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje muchołówka białoszyja. W okresie wędrówek 

duże koncentracje (C7) osiąga czapla biała. Obszar jest jedną z nielicznych enklaw naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. 

Wyróżniono tu 45 zbiorowisk roślinnych (8 leśnych i 37 nieleśnych). Wyróżniono 9 rodzajów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy 596 gatunków, wśród nich są gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagrożone, w tym 
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aldrowanda pęcherzykowata - gatunek z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (jest to jedno z nielicznych stanowisk tego gatunku 

w Polsce). Na terenie obszaru stwierdzono liczne występowanie 10 gatunków nietoperzy. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika 

II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

34 PLH240016 Suchy Młyn Jedno z 3 istniejących w Polsce stanowisk języczki syberyjskiej Ligularia sibirica - w 2002 roku odnaleziono 100 pędów wegetatywnych 

oraz 4 pędy kwitnące. Obszar charakteryzuje się ponadto cenną ichtiofauną. Łącznie w obszarze odnotowano 5 gatunków z Załącznika II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Występuje tu mozaika siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla terenów podmokłych 

i nadrzecznych - stwierdzono tu 7 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

35 PLH240004 Szachownica Jedno z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. Dzięki różnorodności warunków termicznych i nieograniczonej liczbie dogodnych 

kryjówek, w jaskini hibernuje co roku ponad 1000 nietoperzy, reprezentujących 10 gatunków - 4 z nich umieszczone są w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Liczenia hibernujących nietoperzy, prowadzone od roku 1980, wskazują na stały, lecz niewielki wzrost ich 

liczby. Na uwagę zasługuje fakt corocznego notowania w jaskini dwóch gatunków nocków (Myotis bechsteini i M. dasycneme), uznanych 

w Polsce za rzadkie i zagrożone. W obszarze stwierdzono także występowanie 3 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

36 PLH240025 Torfowisko przy Dolinie 

Kocinki 

Przedmiotem ochrony w obszarze są siedliska torfowiskowe, dobrze tu wykształcone i zachowane. Większość powierzchni omawianego 

torfowiska zajmuje pokrywa roślinna, utworzona przez mozaikę dobrze wykształconego zbiorowiska torfowiska wysokiego i torfowiska 

przejściowego. Poza nimi stwierdzono niewielkie fragmenty zbiorowisk turzycowych i nieduży płat grzybieni północnych. Wyjątkowo 

dobry stan wykształcenia, a także zachowania siedlisk torfowisk wysokich i przejściowych, istnienie rozległej naturalnej izolacji, 

dowodzą dużej trwałości i stabilizacji układów przyrodniczych na torfowisku przy dolinie Kocinki. Do bardzo cennych walorów 

przyrodniczych tego terenu należy występowanie (w bardzo dużej liczbie okazów) typowych dla nich gatunków takich jak: chroniona 

rosiczka okrągłolistna (tysiące okazów), bagno zwyczajne, żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bobrek trójlistkowy, czermień 

błotna, siedmiopalecznik błotny, a także rzadko w Polsce występujących grzybieni północnych.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

37 PLH240038 Torfowisko Sosnowiec-Bory Stosunkowo dobrze zachowane siedlisko z typowo wykształconymi płatami roślinności i liczna populacja lipiennika to przedmiot ochrony 

w obszarze. Jest to jeden z najbardziej wartościowych przyrodniczo obiektów w aglomeracji górnośląskiej. W kontekście wymierania 

stanowisk lipiennika, jest to stanowisko bardzo cenne. Jego populacja jest jedną z tych, które leżą w pobliżu południowej granicy 

zwartego zasięgu lipiennika Loesela w Europie. Stąd ochrona tego stanowiska ma istotne znaczenie w celu zachowania dotychczasowego 

kształtu jego zasięgu. Dodatkowo w obrębie omawianego terenu występuje szereg chronionych i zagrożonych regionalnie gatunków 

roślin naczyniowych (3.3.) jak również bogata brioflora. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

38 PLH240028 Walaszczyki w Częstochowie Siedliska łąk trzęślicowych są wykształcone typowo i bardzo dobrze zachowane. Podobnie jak i porastające je płaty zespołów Molinietum 

caereuleae. W tym kompleksie łąki trzęślicowe stanowią około 20% powierzchni. Poprzez swoją fizjonomię i skład gatunkowy 

(zwłaszcza obecność kosaćca syberyjskiego) dobrze wyodrębniają się wśród innych zbiorowisk, tworząc z nimi wyraźne granice. 

Charakteryzują się dużym bogactwem florystycznym i udziałem wielu gatunków chronionych i rzadkich jak np.: kosaciec syberyjski, 

mieczyk dachówkowaty, goryczka wąskolistna, sierpik barwierski i storczyki: kruszczyk błotny, kukułka szerokolistna i podkolan biały. 

Do najcenniejszych zalicza się tu dobrze wykształcone fitocenozy zespołu Molinietum caeruleae.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

39 PLH240039 Zbiornik Goczałkowicki - 

Ujście Wisły i Bajerki 

Obszar ostoi "Zbiornik Goczałkowicki - ujście Wisły i Bajerki" stanowi ważne miejsce występowania gatunków zwierząt związanych ze 

środowiskiem wodnym i wodno-lądowym, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono tu stałą populację 
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piskorza, która wykorzystuje zarówno w zbiornik jak i przyujściowe rozlewiska i starorzecza Wisły i Bajerki. Stosunkowo liczna wydaje 

się być populacja kumaka. Poza kumakiem nizinnym spotykane są także inne gatunki płazów rzadkich i zagrożonych w skali kraju np. 

traszkę grzebieniastą. Wielkość populacji wydry na tym obszarze można szacować na co najmniej 3-4 rodzin. Cały zbiornik, Wisła oraz 

Bajerka stwarzają doskonałe siedlisko dla opisywanego gatunku. Dodatkowo sprzyja mu obecność w okolicy licznych stawów 

hodowlanych z siecią rowów i cieków umożliwiających penetracje. Do cennych walorów przyrodniczych tego terenu zaliczyć należy 

rzadko występujące w Polsce fitocenozy z masowym udziałem salwinii pływającej i żabiścieku pływającego oraz bardzo liczne 

występowanie ptaków wodno-błotnych. Zbiorowiska typowo wodne zajmują łącznie niewielką powierzchnię roślinności wodno-

szuwarowej zbiornika, wynoszącą poniżej 10%. Stan ich wykształcenia i zachowania siedlisk jest dobry. Fitocenozy te nie są zbyt bogate 

florystycznie, co jest jednak cechą typową dla tego rodzaju zbiorowisk. Płaty roślin wodnych wyraźnie wyodrębniają się spośród innych 

zbiorowisk, są dobrze izolowane przez bujną i rozległą roślinność łąkową, ziołoroślową i szuwarową, a w niektórych miejscach także 

przez fragmenty słabo wykształconych łęgów i zarośli wierzbowych. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

40 PLH240027 Łęgi w lasach nad Liswartą Łęg olszowy jest najbardziej rozpowszechnionym typem siedliska łęgowego w Polsce. W przypadku obu rezerwatów płaty łęgu 

olszowego zajmują powierzchnię ponad 20 hektarów, a ich wartość istotnie zwiększa fakt występowania tu cisa pospolitego. Podgórski 

łęg jesionowy występuje przede wszystkim na pogórzu Sudetów i Karpat. W pasie wyżyn południowej Polski jest rzadko spotykanym 

typem siedliska leśnego, i z tego względu, jest szczególnie cennym obiektem. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

41 PLH240033 Źródła Rajecznicy Na terenie Ostoi, na obszarze ponad 100 hektarów, zachował się całkowicie zalesiony system hydrologiczny w postaci łączących się kilku 

śródleśnych strumieni. Co więcej, stan zachowania lasów łęgowych należy w większości uznać za doskonały. Drzewostany osiągnęły 

nawet V klasę wieku, co w przypadku olszy czarnej stanowi górną granicę, a pozostałe warstwy fitocenoz są równie dobrze wykształcone, 

zarówno jeśli chodzi o skład gatunkowy, jak i o strukturę przestrzenną i warstwową.  Stanowisko warzuchy polskiej w źródliskach 

Rajecznicy jest w chwili obecnej jednym z trzech istniejących, a drugim co do wielkości, stanowisk tego gatunku. Dodatkowo, 

źródliskowy obszar Rajecznicy zasiedla trwała populacja bobrów, których żeremia w istotny sposób kształtują warunki siedliskowe lasu. 

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 

42 PLH100007 Załęczański Łuk Warty Ostoja ważna dla ochrony bioróżnorodności. Stwierdzono tu ponad 100 zbiorowisk roślinnych, w tym z ciekawymi wapieniolubnymi  

gatunkami. Łącznie stwierdzono tu 13 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar wyróżnia się obecnością 

formacji krasowych z 24 jaskiniami - miejscami zimowania bogatych populacji nietoperzy. Łącznie występuje tu 8 gatunków kręgowców 

z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. We florze liczne są wapieniolubne gatunki roślin naczyniowych o charakterze górskim, 

gatunki roślin naczyniowych chronione prawnie oraz rzadkie lub zagrożone lokalnie.  

Wpływ: w obszarze nie planuje się realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami. 
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Mapa 1. Lokalizacja inwestycji z Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 na tle obszarów chronionych oraz korytarzy 

ekologicznych. 
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