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Prognoza oddziaływania na śro dowisko ustaleń m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsz aru „Chełm – Zakam ycze II” w Krakow ie

1.

W PROW ADZENIE

1.1. Inform acje wstępne
Niniejsze opracow anie dotyczy obszaru określonego u ch w ałą Rad y Miasta Krakow a
(nr X LIII/578/04) w sprawie przystąpienia d o opraco wania miejscow ego planu zagospo daro w ania przestrzenn ego obszaru „Chełm -Zakamycze II".

1.2. Podstawa prawna opracowania prognozy
1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 ro ku w sprawie szczegółow ych w aru nków, jakim powin na odpo wiad ać prognoza oddziaływ ania n a środowisko dotycząca projektów miejscow ych plan ów zagospo darow ania przestrzenn ego
(Dz. U. Nr 197, poz. 166 7). Rozporządzenie utraciło swoją ważność jednak wob ec
braku (w chwili sporządzania niniejszej progn ozy) przepisów wykonawczych, w edług
art. 41.3 Ustawy Prawo ochron y środo wiska, zastoso wano przepisy cytow an ego ro zporządzenia.
2. Ustaw a z dnia 27 kwietnia 2001 r. Praw o ochron y środowiska (Dz.U. nr 62, poz.
627, z późn. zm ianami).
3. Ustaw a z dnia. 27 m arca 2003 r. O plano waniu i zagospodarow aniu przestrzenn ym
(Dz. U. nr 80, poz. 717 , z późn. zmianami).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć m og ących znacząco od działyw ać na środowisko oraz szczegó łow ych u w arun kow ań związanych z kw alifiko waniem przedsięw zięcia do sporządz enia raportu o oddziaływ aniu na środo wisko (D z. U. nr 257 poz. 2573 ).

1.3. Zakres tere nowy
Opracow anie ob ejm uje obszar w yznaczon y rysun kiem miejscow ego planu zagospodarowania przestrzenn ego w granicach określo nych u ch w ałą Rady Mi asta Krakow a.

1.4. M ateriały wejściowe
1. Projekt miejscow ego plan u zagospod arow ania przestrzenn ego „Obszaru C hełm –
Zakamycze II” w Krakowie. Opr. A. Zastaw nik, Praco w nia Architektoniczno – Urb anistyczn a M .A.M w Krakowie. Kraków 2006.
2. Stu diu m Uwarunkow ań i Kierunków Zagospod arow ania Przestrzen nego Miasta Kr ako w a, Krakó w 2003.
3. Opracow anie ekofizjograficzne dla miejscow ego planu zagospod arow ania przestrzennego obszaru Chełm – Zakamycze II, Opr. A. S ułkowski, M. Bedn arz, T. Stro jny, Kraków 2005.
4. H ess M., Klim at Krakow a w Folia Geografica, Series Geographica – P hysica, Kraków
– środowisko przyrod nicze, Vol. VIII, P W N, W arszaw a – Krakó w, 197 4.
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5. Plan Ochron y Bielańsko – Tynieckiego Parku K rajo brazow ego, Krakó w 2003.
6. Ocena stan u zanieczyszcz enia gleb województw a małopolskiego metalami ciężkimi
i siarką, Wojew ódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 1999.
7. Działyński S. i inni, R ozwój rzeźb y dolin nej południow ej części W yżyny Krako wskiej,
Rocznik Polskiego Tow arzystw a Geologicz nego, to m 36, 1966.
8. Opracow anie fizjograficzne Krakowskiego Z espołu Miejskiego, Geoprojekt, Kraków.

2.

PODSTAW OW E ZAŁOŻE NIA I M ETODY PRACY

Podstawo wym celem prognozy, opracow yw anej rów nocześnie z projektem plan u jest
poszu kiw anie i w skazanie możliw ości rozwiązań planistycz nych n ajkorzystniejszych dla
stan u środo wiska, poprzez:


identyfikację i ocenę najbardziej praw do podobn ych wpływów n a biofizycz ne i zdrowotne kom po nenty środowiska określonego obszaru, jakie może w yw ołać realizacja
dysp ozycji przestrzen nych zawartych w projek cie planu,



dyskusję i współpracę autora prog nozy z autorem projektu planu celem el iminacji
rozwiązań i ustaleń niemożliw ych do przyjęcia ze względu na ew entu aln e negatyw ne
skutki dla środowiska lub zagro żenie dla zdrowia mies zkań có w,



pełne poinformo wanie podmiotów plan u, tj. wnioskod aw ców, społeczność lokalną
i organ a samo rządu o skutkach wpływ u u staleń planu dla środo wiska przyrodnicz ego.

Zadanie to w ym ag a interdyscyplinarn ej analizy procesó w i zjawisk z acho dzących w środowisku , przy u względ nieniu zmian w szero ko rozum ianym otoczeniu (nie związan ym
z planem), na które składa się system praw ny, postęp cywilizacyjn y i techniczny, zacho wania i przemiany świado mości społeczności lokalnej itp.
A nalizy przeprow adzo ne w ramach prognozy oparto na założeniach że stan em odniesienia dla prog nozy są:


istniejący stan środowiska przyro dnicz eg o i zagospodarow ania teren u, określony
w opraco waniu ekofizjo graficz nym wyko nan ym dla potrzeb nin. plan u,



uw aru nkow ania wynikające z realizacji ustaleń plan u szczegółow ego zagospodarow ania przestrzen nego ob szaru Chełm – Zaka mycze,



ustalenia projektu Stu diu m uw aru nkow ań i kierunków zagospod arow ania prz estrzennego m . Krakow a,



działania związan e z realizacją systemów techniczn ych na obszarze objętym pl an em
realizow an e b ędą zgod nie z zasadami przyjętymi w planie miejsco wym.

Ocen ę możliw ych przemian kom po nentów środowiska przepro w adzono
o an alizę ich fun kcjonow ania w istniejącej strukturze przestrzenn ej.

w

oparciu

Kolejnym krokiem jest an aliza przyszłego fu nkcjo now ania środo wiska pod w pływ em
przemian, jakie zajdą wskutek realizacji ustaleń planu.
Etapem końcow ym jest ocen a skutku, czyli w ynikow ego stanu komp onentów środo wiska, pow stałego na skutek prze mian w jego fu nkcjo now aniu , sp owod ow anych realizacją
ustaleń plan u oraz sform uło w anie propozycji zmian lub alternatyw nej w ersji ustaleń,
w ynikających z troski o osiągnięcie m ożliwie korzystn ego stanu środowiska
w w aru nkach projektow an ego zagospodarow ania przestrzen nego obszaru.
Opracow anie złożo ne jest z n astęp ujących głów n ych części:


Analiza sposobu i stopnia realizacji u staleń planu zagospodaro wania przestrze nn ego
w zakresie od działyw ań na śro dowisko.



Analiza ustaleń Stu diu m uw aru nkow ań i kierun ków zag ospod arow ania przestrzenn ego.
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Identyfikacja i pro gnoza praw dopo dob nych zmian stanu środo wiska n a skutek realizacji ustaleń planu wraz z określeniem ich możliwego zasięgu.



Progno za możliw ego wpływu zmian środowiska n a zdrowie i w arunki życia mies zkańców.



Propozycje mod yfikacji u staleń planu oraz działań i przedsięwzięć zmierzających do
ograniczenia negatyw nego wpływ u propono wanych rozwiązań na środowisko przyrodnicze i w arunki życia mieszkańców .

Prognoza zawiera część tekstow ą i załącz nik graficzn y.
W cz ęści teksto w ej, w ram kach przedstawio no sug estie dotycz ące zmian ustaleń planu.
Uznano, że przedstawienie propono w anych zmian niejako „ ad vocem ” uczytelni zapis
niniejszego opraco w ania.

3.

CH ARAKTERYSTYK A ŚRODOW ISKA OBSZARU

3.1. Inform acje ogólne o te renie opracowania
A nalizow an y w niniejszym o pracow aniu obszar, dla którego sporządza się Miejscow y
Plan Zag ospodaro wania Przestrzennego znajduje się w zachodniej części miasta Krak ow a, w dzielnicach katastralnych C hełm i Z akam ycze. Całkowita po wierzch nia teren u o bjęta niniejszym opraco waniem w ynosi około 1 50 ha.
Opisyw an y obszar m a niereg ularny kształt, wydłużonego pro stokąta, który stosun kowo
w ąskim p asem rozciąga się z południow ego z acho du n a półno cn y wschód. Jego granice
w yzn aczo ne są, po cz ąw szy od strony połu dniow ej, ulicą Królow ej Jad wigi od skrzyżow ania z ul. Pylną, d alej ul. Junacką i ul. Zakamycze do skrzyżo w ania z ul. Rzepichy.
W śro dkow ym odcinku granica przesunięta jest w kieru nku ul. Chełmskiej. Od stro ny
północnej granica obszaru biegnie wzdłuż ul. Rzepichy, w po cz ątkow ym od cinku obejm ując część zabudo wań po lew ej stronie drogi, następ nie biegnie ul. Kazimierza W yżgi
b y ostatecznie przeci ąć poprzecznie w apien ny próg do ul. Olszanickiej i d alej wzdłuż ul.
B ecka do ogró dków działko w ych. W części północno – wschodniej przecina tereny
ogródkó w działkow ych, n astęp nie przekracza ul. Poprzeczną, docho dząc do ul. Pod St okiem i ul. P yln ej.
Obszar cechuje zróżnicow any sposób zagospod arow ania teren u, głó wnie jedn ak domin ują obszary zespołów zabudow y jednorodzin nej w tzw. strefie pod miejskiej Krakow a.
Utrzym ały się tu układ y dawn ych w si – uliców ek uzupełnione zespołami w spółczesnej
zab udo w y jed norodzinn ej. Są to teren y, które zostały włączon e do Krako w a z dużymi
powierzchniam i terenów rolnych. Tu też utrw alił się typ zabud ow y rozpro szon ej, o nadmiern ej różnorodności rozwiązań architektonicz nych i bard zo niskiej intensywności w ykorzystania terenu, rzadko w ystępują przestrzenie p ubliczn e. Przyczynił się do tego
łano wy układ własności i rozwój budow nictw a niepoprzedzon y przeprow adzeniem scaleń. Na obszarach zabudow y jed noro dzinn ej występuje tendencja do lokalizacji zab udow y wielorodzinnej (b udynki 3-4 ko ndygna cyjne). Obok terenów mieszkaniow ych w
analizow an ym obszarze znaczny udział w zagospod arow aniu teren u mają rów nież użytki
rolne w tym grunty orn e i łąki. Tereny leśne (zieleń w yso ka) w ystępują pun ktowo zajm ując niewielką po wierzch nię obszaru. Zago spodarow anie terenu w w arstwie in w ent aryzacyjnej przedstawiono na rysun ku ekofizjografii.
Ta cz ęść Krako wa, w której zn ajduje się op isyw an y teren jest położon a w granicach
Bielańsko - Tynieckiego P arku Krajobrazo w ego.
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3.2. Położenie geograficzne, rz eźba terenu
W edług podziału fizycz no geograficzn ego Ko ndrackiego obszar Krakow a położony jest
n a styku trzech dużych jednostek morfostrukturalnych; Wyżyny Krakowskiej, Kotliny
S andomierskiej i Pogórza Karpackiego.
Obszar, którego dotyczy niniejsze opraco wanie leży w obrębie południ ow ego skłonu
W yżyn y Krakowskiej w obrębie jednostki g eom orfologiczn ej zwanej Bram ą Krakow ską.
W yżyn a Krako wska jest płaską, wielopro mien n ą jednoskrzydłow ą antykliną (mono kliną),
powstałą w trzeciorzędzie. Brama Krako wska natomiast jest zapadliskiem tektoniczn ym
pomiędzy w schodnią częścią Garb u Tenczyńskieg o a Prad oliną Wisły. Z zap adliska
wzno szą się silnie rozczło nkow ane i poprzedzielane izolow ane zręb y, odgrz ebane wzgórza i pagóry takie jak Sowiniec czy W zgórza Tynieckie. Zręby to form y rzeźby teren u
u warunkow ane budow ą g eologiczną, wyniesion e po nad teren y sąsied nie i ograniczone
proga mi o charakterze usko ków pojed yn czych lu b złożonych, o strukturze schodkow ej
(zespół uskoków ). Zręby Bram y Krakow skiej w tym Zrąb Sowiń ca powstał w w yniku
zab urzenia powierzchni zró wn ania tortońskimi ruchami tektoniczn ymi (fot.1).
A nalizow an y obszar położon y jest u po dnóża północnego skło nu Zrębu Sowińca, który
opad a tu w yso kim, w yraźnie zaznaczającym się w rzeźbie progiem o w ysokości ok. 150
m . Opisywany teren w części południow ej wznosi się n a w ysokość 285 m n.p.m. Jest to
jego n ajw yżej położona cz ęść. Rów nolegle d o przebiegu zrębu, w półno cnej części obszaru bieg nie wzniesienie, g arb osiągający w cz ęści wierzchowinow ej wysokość 285 m
n.p.m . (fot.2).

Fot.1. Z rąb Sowiń ca widziany z g arbu w północnej części obszaru
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Fot.2. Od rep arowany z utworów mioceńskich g arb wapienny, p ółnocn a część obszaru

Do przebiegu tego garbu nawiązuje ul. Kazim ierza W yżgi. Garb ten w kierun ku półno cn ym , od ul. Olszanickiej, op ad a wysokim progiem o w yso kości względnej w ynoszącej 44
m (285 m n.p.m .– 241 m n.p .m., fot.3).

Fot.3. Osu wająca się krawęd ź progu opad ającego ku u l. Olszanickiej.

W rzeźbie zaznacza się dod atkowo niewielki załom w części północnej obszaru o w ysokości względn ej w ynoszącej 14 m (225 m n.p.m . – 211 m n.p.m .). G eneraln y spad ek
całkowitej powierzchni teren u, wnosząc po w yso ko ściach bezwzględn ych obszaru n astęp uje z kierun ku południowo – zachodniego w kierun ku północno – wschodnim.
W cz ęści południowo - zachodniej w ypłaszczeniach w yso kości w ynoszą 162 m n.p.m.,
w północno - w schodniej wynoszą 2 11 m n.p .m.
W zrębow ych g arbach i zapadliskach rozwinęła się sieć dolinna, która w analizow an ym
obszarze przyjęła form ę szerokich i rozległych dolin w ykorzystujących wyprzątnięt e
i cz ęściowo odgrzebane spod iłów mioceńskich row y tektonicz ne (zapadliska). Doliny
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m ają przebieg rów noleżnikow y z zacho du n a wschó d. Są on e po przeczn e i sub sekw entn e w stosunku do konsekw entnej sieci dolin Garbu T enczyńskiego nawiązującej do ki eru nku upad u monokliny W yżyn y Krakowskiej. W obrębie obniżenia występują terasy
skaln e, które w rzeźbie terenu obecn e są w postaci niewielkich wzniesień, odpornych n a
wietrzenie, przechodzących w obniżenie „łagodnymi” zało ma mi. Odległość tych teras
poniżej powierzchni zrów nania określono n a 10 – 20 m oraz 25 – 35 m. W obszarach
zrębow ych przeci ętne nach ylenie teras skaln ych w ynosi 4 ‰ . W an alizo wanym obszarze
zasadniczo m ożna w yróżnić jedno szero kie, zaznaczające się obniżenie pomiędzy wzni esieniem Zrębu Słowińca a ró w noległym do niego wzniesieniem w półno cn ej części o bszaru. Obniżenie to osiąga szerokość 200 – 300 m i okreso wo odw adnia tereny w yżej
położo ne. W yścielają je osady iłów mioceńskich. D no obniżenia położone jest na w ysokości 233 m n.p.m . w części północn ej i 262 m n.p.m . w cz ęści połud niow ej (fot.4).

Fot. 4. Szerokie obn iżenie dolinne o przebiegu S W - NE

W cz ęści północnej an alizo wanego obszaru teren jest znacz nie obniżon y w stosu nku do
pozostałej cz ęści. Jest to frag m ent obniżenia doliny Rudaw y. W yso kości bezwzględn e
w ynoszą tu 211 m n.p.m . (fot.5).

Fot. 5. Obniżenie dolin y Rudawy, północna część op racow ania.
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W trakcie wizji tereno wej nie zaobserwow an o występow ania znacz ących procesów mo rfogenetycz nych, związ anych z częstym osu w aniem powierzchni teren u. Jest to głó w nie
przycz yną mniejszego udziału pro cesó w flu wialnych w kształtow aniu rzeźby obszarów
w apiennych z uw agi n a zwiększon a infiltrację wody opadow ej (szczeliny w skałach w apien nych) oraz okreso wo występującą sieć rzeczną. Do procesów częstych ch arakter ystycz nych dla obszarów w apien nych, zatem rów nież i dla analizow anego obszaru, n ależy zaliczyć obrywy lu b usuw y n a stromych stokach zrębu oraz ich akum ulację u podnóża, pro cesy osiad ania terenu charakterystyczne dla obszarów źródło wych (n a stokach
lub w ob niżeniach). Formą pow stałą w w yniku osiadania skrasowiałych w apieni są różn ego rodzaju zagłębienia kraso we (lejki i misy kraso we). Często można obserwo w ać
w terenie nierów ną, pofalow an ą powierzchnię, która jest w ynikiem nieró wnomiernego
krasowienia powierzchni skały pod pokryw ą zwietrzeliny. Na gruntach ornych, w pokr yw ach lessow ych wido cz ne są rów nież ślady sufozji oraz spłukiwania po wierzch niowego.
Intensyw ność tych pro cesó w jest miedzy in nymi pochodną nach ylenia powierzchni.
W analizowanym o bszarze n ajw yższe spadki występują n a stokach zrębó w i g arbó w
gdzie w ynoszą 15 – 25 0 . Na w ypłaszczeniach i w obniżeniach dolinn ych nachylenia są
niewielkie i w ynoszą 0 - 6 0 .

3.3. Bu dowa geologiczna
W yżyn a Krakowska w chodzi w skład antyklin orium śląsko - krako w skiego. Zb udo wana
jest z serii w apieni jurajskich zalegających n a utworach paleozoiczn ych (syluru, dewonu
i karbonu). W arstw y ułożone są monoklin alnie, co pow oduje w ystępow anie na tym o bszarze licznych progó w strukturalnych. Południow a część W yżyny Krako wskiej podczas
fałdo wania Karpat (na przeło mie miocenu i pliocen u) została pocięta usko kami, co sp owo dow ało powstanie wielu zrębów i rowów tektonicznych. Struktury te zb udo wan e
z utworó w przed murza Karp at, pochodzących z p aleozoiku i m ezozoiku, przykrytych
n astęp nie osad ami morza mio ceńskiego. Utwory m orza mioceńskiego to głów nie iły
oraz iły z w kład kami gipsów . W późniejszym okresie garby zostały odpreparow ane spod
utworów mioceńskich, które przykryw ają obecnie starsze serie w row ach tektonicznych .
Na opisyw an y region nasu nęła się od południa płaszczowina Karp at fliszo wych.
Zrąb So wińca w obrębie analizow an ego obszaru zbudo wany jest głó wnie z utw orów
p aleozoicz nych i jurajskich nato miast row y tektoniczn e i zap adliska (pozostała cz ęść
obszaru) są dodatko wo w ypełnione utworam i mioceńskimi. Budujące w zniesienia w apienie górnojurajskie to w apienie skaliste o dużej od porności n a erozję i wietrzenie (ok.
200 m miąższości). W apienie skaliste cechuje brak uławicenia lub obecność bardzo
miąższach i zazw yczaj pochylo nych ławic, ponadto odznaczają się du żą tw ardością
i zwięzłością. Pocięte są one rzadkimi, lecz w yraźn ym i szczelin ami pionow ymi. W row ach na utworach starszych zaleg ają mioceńskie iły z w kładkam i gipsów, iły i gliny
zwietrzelinow e czerwo ne z późnego pliocenu oraz gliny m orenow e, żwiry i piaski glacifluwialne zlodow acenia krako wskiego. W w aru nkach kli matu p eryglacjalnego an alizow any obszar przykryty został w arstw ą lessó w.

3.4. Gleby
W obrębie an alizo w anego obszaru Chełmu stwierdzon o kilka typó w gleb w yodręb nion ych na po dstawie m ateriału, na którym się w ytworzyły. Rę dziny w ytworzon e z w apieni
stwierdzo no w południow ej części (na stokach Zrębu So wińca). Są to w większości rędziny brunatne, płytsze, z uw agi n a nach ylenie stoków w tym o bszarze ich użytkow anie
jest znacznie ograniczone. Na pozostałym o bszarze, za wyjątkiem cz ęści półn ocno -
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wschodniej, w ystępują rędzin y (próchnicz e) cz arn oziemne oraz gleby brun atne o w ykształco nym profilu glebo wym i dużej w artości rolniczej.
Do datkowo z uw agi na znaczn ą po wierzch nię zajętą pod zabudow ę i infrastrukturę n aziemn ą możn a mówić o w ystępow aniu gleb antrop ogenicz nych, zd egradow anych o nieodwracalnie zmienionych cechach fizyko che micznych i trw ale obniżonym (straco nym )
poten cj ale prod ukcyjnym.
W analizow anym obszarze przeważają gleby n ależące do III, IIIa i IIIb klasy bonitacy jn ej. Gleby nie tworzą zw artych ko mpleksó w, przy tym w znacznej cz ęści zajęte są pod
zab udo w ę.

3.5. W o dy powierzchniowe
Sieć hydrologiczna w analizow an ym obszarze jest bardzo słabo rozwinięta, nie przepływ ają tu żad ne większe cieki powierzchniow e należące do ciekó w w yższych niż II rzędu .
A nalizow an y obszar położo ny jest praktycznie w całości w zlew ni rzeki Rud aw y. Jedynie
niewielki fragm en t w połu dniowo – zachodn iej części obszaru należy do zlew ni rzeki
S anki (rejon skrzyżo wania ulic Rzepich y i Zakam ycze).
Na sieć wód powierzchniow ych om awianego terenu skład a się stały ciek bez nazw y
a w zasadzie rów m elioracyjny, b ędący dopływ em rzeki R udawy (fot.6). Należy zazn aczyć, że uchodzi do rzeki po niżej ujęcia wo dy w M ydlnikach , zatem analizow any obszar
znajduje się poza ustanowioną, d ecyzją woj ew ody Krakow skiego z d n. 15.04.199 7 r.,
strefą o chrony ujęcia wód (na Rud awie). Podobnie ciek bez n azw y przepływ a przez
niewielki fragm en t obszaru, od skrzyżow ania ulic Olszanickiej, Podłużnej i Ch ełm skiej
(obszar źródłowy) w kierunku półno cno – wschod nim, następnie na w yso kości osiedla
Pod Stokiem w kierunku południo wym , równolegle do drogi. Ciek ten ma koryto uregulow an e o szerokości 0.5 m i wysokości zbo cz y 1.2 m, na odcin ku wzdłuż ul. Pod Stokiem fu nkcjon uje jako ró w przydrożny.
Do sieci hydro graficznej o mawian ego obszaru zaliczyć m ożna rów nież system ci eków
okreso wych. Podczas wizji tereno wej zaobserwow ano, iż szero kie doliny noszą zna mion a o kresow ego odw ad niania terenów s ąsiednich oraz wzniesienia Zrębu Sowiń ca.

Fot.6. Rów m elioracyjny, w północnej części obszaru.
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Część obszaru n ależąca do zlew ni San ki odw ad niana jest poprzez spływ po wierzch niow y.

3.6. W arunki hydrogeologiczne
W obszarze Krako wa wody po dziem ne w ystępują w obrębie kilku pięter wodo nośn ych:


Paleozoiczn ego i jurajskiego, w spękan ych i skrasowiałych w apieniach.



Kredow eg o w spękan ych m arglach i w apieniach.



Trzeciorzędow ego w piasko wcach i piaskach d robnoziarnistych oraz



czw artorzędow ego w piaskach i żwirach polodow cow ych.

W ody podziemn e w ystępujące w obrębie jednostek hydrostratygraficzn ych zaliczone
zostały d o Głó wn ych Zbiorników Wód Po dziem nych (fig.1).
W analizowanym o bszarze zaleg ają dw a duże zbiorniki wó d po dziem nych:


zbiornik związan y z utw orami górn ej jury, w którym wo dy w ystęp ują w ośrod ku
szczelinowo – kraso wym. Zbiornik ten zaliczony został do Główn ych Zbiorników Wód
Podziem nych . Oznaczo no go num erem 326 i n adano nazw ę: „Krzeszo wice – Pilica –
Częstochow a”. W jego zasięgu zn ajduje się cały opisyw any obszar.



Zbiornik związan y z utwora mi czwartorzędo w ymi w yści elającymi doliny rzeczne (ho loceńskie, zbiornik o charakterze porow ym ) n osił nazw ę - Dolina W isły GZ W P i numer 450. Jednak ze względu na ch arakter, p ołożenie i stan, ochro na zbiornika jako
GZW P została zaniechana 1. W obszarze C hełm – Zakam ycze zalega w obrębie dn a
doliny Ru daw y (północna cz ęść obszaru).

Fig.1. Rozm ieszczenie GZ WP w rejonie m iast a Krakowa (oznaczon o orientacyjn ie położenie op isywan eg o obszaru). Z a Rap ort o stan ie środowiska wojewód ztwa m ałop olskiego (PIOŚ, 1998) –
w publikacji oznaczono GZ WP 450, który n ie podlega ob ecnie ochronie.

1

według informacji służb ochrony środowiska w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim,
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W ody poziomu górno - jurajskiego w ystępują w spękanych szcz elino watych i skrasowiałych w apieniach p ociętych system em uskoków o utrudnion ej lub w yraźnej więzi hydra uliczn ej. Poziom zwierciadła ciśnieniow ego występuje na rzę dnych 220 m n.p.m . Stref ę
drenażu stanowią row y i zręb y jurajskie. Wod y jurajskie zasilają wody powierzchniow e
i ci eki. Na wapienn ym Zrębie Sowiń ca lustro wód pod ziem nych znajduje się n a d użej
głębokości ok. kilku nastu m etró w, ze względu na przepuszczalność spękan ych w apieni.
Głów nym pozio me m wodonośnym piętra cz w artorzęd ow ego jest poziom plejsto ceński
w ystępujący w ko mpleksie żwirowo – piaszczystym doliny Rudaw y. W ody tego pozio mu
posiadają zwierciadło o charakterze sw obo dnym. Naturalną podstawę drenażu stanowią
cieki powierzchniow e w tym płynący w półno cnej części om awianego obszaru ci ek b ez
n azw y. Czw artorzęd ow y poziom wodonośn y zasilany jest b ezpośred nio z op adó w oraz
z utworó w jurajskich.
W bad aniach geotechniczn ych pro wadzon ych w rejonie opisywaneg o terenu stwierdzono w ystępow anie w podłożu wód grunto wych, w postaci sączeń na głębokości 1 – 6,5
m p.p.t. - zależnie od w aru nków meteorologiczn ych. W części półno cn ej wod a gru ntow a
w ystępuje w postaci siln ych sączeń w obrębie nam ułó w na głębokości 5 – 5.7 m p.p.t.
S ączenia stabilizują się n a głębokości 3.05 – 3.8 m p.p.t.

3.7. W arunki klim atyczne
W edług region alizacji klimatyczn ej E. Ro m era, analizow any ob szar zaliczon y z ostał do
regionu W yżyn Środ ko wych, do Krainy Śląsko - Krako wskiej.
Średnia roczn a tem peratura po wietrza dla analizow an ego obszaru w ynosi przeciętnie
około 8°C. Na sto kach Zrębu Sowiń ca, o ekspozycji N, śred nia tem peratura roczna w ynosi 6,6°. Różnice po między temperaturą ma ksym alną i minimalną sięgają tutaj po nad
50 °C. W miesiącach letnich maksym alna temperatura docho dzi do 31°C, zaś w zimie
temp eratura minimalna osiąga -21°C. Najcieplejszym miesiącem w roku jest lipiec.
Op ad rocz ny wyno si od 570 do 700 m m, przy czym najw yższe opady notuje się na zb oczach o ekspo zycji N. Najo bfitsze op ad y przyp ad ają na lipiec, rzadziej n a czerwiec, na jm niejsze n a miesiące zi mo we, stycz eń i luty. Miesiące letnie (VI-VIII) dostarczają aż
40% rocznych opadów. Liczb a dni z po kryw ą śnieżną w aha się śred nio od 50 do 70 dni.
Długo ść okresu w egetacyjnego w ynosi 200-220 dni, zaś średnie nasłonecznienie trw a
od 5-6 godzin dziennie.
Na analizow anym obszarz e przew ażają wiatry z kierun kó w zachodnich, zatem w arun ki
przewietrzania w terenie są bardzo dobre. Przewietrzanie następu je w zdłuż osi główn ego ob niżenia pom iędzy Zręb em Sowiń ca na p ołud niu i garbem na półn ocy. Ch arakter ystycz na dla tego teren u jest rów nież duża ilość cisz (w miesiącach IX, XI, III), które
sprzyjają pow stawaniu inw ersji termicznych (m gły inw ersyjne). Doliny odznaczają się
dużą wilgotności ą, zwłaszcz a strefa przy Zrębie So wińca.

3.8. Szata roślinna, świat zwierząt
W tej części miasta z formacjami g eologicz nymi i podłożem skalnym związ anych jest
wiele cen nych zbiorowisk roślinn ych, w tym ciepłolubn ej roślinności naskalnej oraz z arośli i m uraw kserotermiczn ych. W alory te podleg ają ochronie w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazow ych.
Najcenniejsze siedliska i zbiorowiska roślinn e występują n a bezpośrednim przedpolu
Lasu W olskiego. Cech uje je duży stopień n aturalności w yrażający się również ich zróżnicow aniem. Na stokach Zrębu Sowińca, w ystępują lasy grądow e (fot. 7), w których do minuje grab, lip a, dąb, klon, jawor. Na siedliskach b ardziej wilgotnych i zacienionych
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w ystępują płaty buczyn y karpackiej. Zbiorowiska, o których m ow a nie w ystępują b ezpośrednio w terenie objętym planem, ale przy jego wschod niej granicy (mniej więcej
równolegle do ul. Ju nackiej).

Fot.7. Drzewostan n a stokach Z rębu Słowiń ca.

W terenie objętym plan em zbiorowiska drzew iaste w ystępują w formie okrajko wej (zadrzewienia, przylaski) na załomach i progach m orfog enetycznych. Ich skład gatunkow y
jest typo wy dla zbioro wisk drzewiastych w w yższych stadiach sukcesji naturalnej, charakterystyczny dla siedlisk grądo wych ( wierzby, klon pospolity, olcha czarn a).
Na części terenów nie zainw estow an ych do tej pory, których użytkow ania roln eg o zaprzestano , dominują zbiorowiska w czesn ych stadiów sukcesyjnych z bylicam i (fot. 8).

Fot.8. Z biorowiska segetalne rozw ijające się na odłogowan ych użytkach rolnych .
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Stosunkowo niewielka cz eść obszaru pozostaje w użytkow aniu rolniczym – użytki orn e
i pastwiska (łąki n a obrzeżu Lasu W olskiego).
W ażne miejsce w szacie roślinn ej obszaru m a rów nież zieleń urząd zo na, ogrod y działkow e, sady i ogrody przydom ow e oraz traw niki z szeroką mozaiką g atun kó w roślin
i drzew (fot.9).

Fot.9. Zieleń przyd om owa – urządzon a, środ kowa część ob szaru.

Obszary w apienne z ich charakterystyczną roślinno ścią są natu raln ym siedliskiem dla
kilku gatun ków ptakó w, wśród których należy wymienić kaw ki, jeżyki, pustułki a także
szpaki. Płazy reprezentują gatunki pospolite w całym kraju, a więc traszka zwyczajna
i grzebieniasta, ropucha zw yczajn a, kumak nizinn y i in ne. Z gadów natom iast występ ują: zaskro niec zw ycz ajn y, pad alec zw yczajny, jaszcz urki oraz żmije i gniewosze; te
ostatnie są bardzo rzad kie i spotykane na nasłonecznio nych teren ach i skałkach.
Najlicz niejszą grupą zwierząt są ow ady, reprezentow ane przez ok. 5 tys. wykazanych
dotąd gatunków. Większość z nich to formy o szerokim zasięgu w ystępow ania, lecz sp otyka się tu ró wnież elem enty górskie - relikty zimn eg o okresu tundrow eg o, jak też kseroterm icz ne - przyb yłe tu w holoceńskim op timu m klimatycznym . Ow ady bezskrzydłe
reprezentują skoczogo nki, pierwogonki i widłogo nki.
Przedstawicieli opisyw anych w yżej grup możn a spotkać na jeszcze nie zainw estow an ym
przedpolu lasu. W części zainw esto wanej teren u można spodziewać się w ystępow ania
i domin acji przede w szystkim gatunków trad ycyjnie tow arzyszącym zabudowie.

3.9. W artości kulturowe i krajobrazowe
W obrębie an alizow anego obszaru można wyróżnić d wa typ y krajo brazu:


Naturalno - kulturo w y ch arakteryzujący się rów norzędnym znaczeniem elem entów
przyro dnicz ych i kulturow ych. Krajobraz ten fun kcjon uje przy udziale człowieka. Do
tego typu krajobrazu zalicza się tereny rolne o raz zespoły leśn e i zadrzewienio we.



Kulturow y – cech ujący się dużym udziałem elem entó w sztuczn ych (ing erencja człowieka). Zaliczają się tu ośrodki wiejskie, tradycyjna zab udo wa wiejska i typow e
układ y przestrzen no – funkcjonalne (zacho w ane kształty wsi uliców ek). Zespoły
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wiejskie o zachow an ych cechach zabytkow eg o układu przestrzen nego oraz tradycy jnych form zabudow y w si.
Dla zacho w ania szcz ególn ych waloró w krajobrazow ych w w arunkach gospodarczego
użytko wania gruntów roln ych i leśny i inn ych nierucho mości w ydzielo no w obrębie Bi elańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazo w ego trzy obszary fun kcjon alno przestrzenne.
Podstaw ą do wydzielenia tych obszarów była koniecz ność ochron y otw artych terenów
rolno – leśnych o unikatow ych w alorach krajobrazu jurajskiego przed działalnością inw estycyjną oraz utrzym anie historycz nie ukształtow anej skali i przestrzennej struktury
jednostek osadnicz ych. W granicach analizow anego obszaru znajdują się dw a z trzech
typó w w ydzielonych w planie ochro ny parku krajobrazow ego.
W warunkach lokalnych opisyw an ego terenu są to wn ętrza ob ejm ujące – teren y
o szczególnych w alorach krajo brazow ych - w alorach krajobrazu jurajskiego, miejscami
zubożonego działalnością człowieka, wymag ające zacho wania istniejących waloró w,
porządkow ania miejsc przekształco nych – obszar ograniczon ego inw esto wania na określonych w aru nkach (fot.10). Do tej kategorii należą tereny znajdujące się poza strefą
zab udo w y, lecz przyleg ające do niej, cz yli rozległe obniżenie pom iędzy zabudow ą ul.
Zakam ycze i zabudow ą ulic Rzepichy i Ch ełm skiej oraz garb w półno cn ej części an alizow aneg o obszaru. Dodatkow ym w alorem wspo mnian ego garb u jest do bra ekspozycja
widokow a (ciąg wido kow y w zdłuż ul. W yżgi, oraz p unkt widokow y na wierzcho winie
g arbu ). Z garb u rozpościera się widok z jednej strony n a fort „Olszanica” – obiekt w pisan y do rejestru zabytkó w (poza granicami analizow an ego obszaru), z dru giej zaś na
zab udo w ę centru m Krako wa.

Fot.10. Typ krajobrazu n atu ralno – ku ltu rowego.

Do drugiej kategorii krajo brazów w opisywan ym terenie można zaliczyć w nętrza o cechach krajobrazów kulturow ych są to w nętrza o wysokich w alorach, zainw esto w an e
i przeznaczone do zainw estow ania w planach zago spodarow ania przestrzennego.
W cz ęści, w istotny sposób przekształcon e przez zabu dow ę, którą trudno uznać za wł aściw ą dla miejsca. Do obszarów o tej kategorii krajo brazów n ależy zabudow a jednostek
osadnicz ych oraz tereny przezn aczone do za budow y, czyli tereny wzdłuż ul. Rzepichy
i teren na północ od ul. Pod Skałą.
A nalizow an y ob szar znajduje się w sąsiedztw ie obiektów zabytko w ych i przyrodniczych
b ędących celem weeken dow ych wycieczek dla mieszkańców Krakow a i okolic. Obiekty
te udostępnion e są d zięki szlakom turystycznym , prz ecin ającym obszar Chełmu .
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3.10. Struktura i po wiązania przyrodnicze obszaru
Struktura przyro dnicza obszaru nie odznacza się szczególną złożo nością, co jest w ynikiem dotychczaso wego sposobu użytkow ania i zagospod arow ania terenu w tym
w szczeg ólności postęp ującym zainw estow aniem t erenu.
W obecn ym u kładzie nie w ystęp ują zbiorowiska naturalne, które nie podlegałyb y dzi ałalności gospod arczej lub ho dowlanej. W ystępow anie półnaturaln ych zbioro wisk drz ewiastych lub łąkow ych zostało ograniczo ne do przedpola Lasu W olskiego (fot. 11) –
położo nego w zasadzie poza granicami niniejszego opracow ania (z n atury wyzn aczon ych dla plan u zago spodarow ania przestrzen nego granic). W pozostałej cz ęści opisyw anego terenu występ ow anie zbiorowisk półnat uralnych – tutaj w formie okrajkow ych
zbiorowisk drzew i krzew ów wykształcon ych w pro cesie su kcesji naturalnej – zostało
ograniczo ne do tych fragm en tów (kraw ędzie tereno we, mied ze), które nie nad aw ały się
do zab udo wy bądź upraw y (fot. 12, 13).

Fot.11. P ółnaturaln e zb iorowiska
łąkowe wykorzystywane
jako p astwiska n a p rzedpolu
Lasu Wolskieg o.

Fot.12. Z ad rzewien ia i zakrzewienia śródpoln e n a mied zach.
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Fot.13. Zadrzew ienia n a krawęd ziach dolinek niższego rzędu, w terenach zabudowy dziś p ełniące
w zasadzie rolę zieleni przyd omowej.

W ażną rolę w strukturze przyrod niczej obszaru stanowią ogrod y przydo mo we starej
zab udo w y Zakamycza i C hełmu oraz now ej zab udow y rezyden cjo nalnej na stokach Sowiń ca (fot. 14).

Fot.14. Zabudowa rezydencjonaln a przy ul. Zakam ycze.

Niekorzystna cechą tej zabudow y jest wpro w adzanie gatu nkó w obcych n aturalnej florze
obszaru (zarów no g atun ko wo jak i pod względem form y). Mimo to obecność ogrodów
przydom ow ych jest szczególnie wskazana, jako że potencjalnie mog ą być one siedliskiem bytow ania i żerow ania g atu nkó w właści wych dla ob szaru.
Naturalną ostoją gatunków są pozostające w uprawie oraz odło gow ane pola upraw ne
i łąki. Są one siedliskiem gatunków charakterystycz nych, związanych ze zbiorowiskami
miedz i przydroży oraz wczesnych stadió w su kcesyjnych.

OIKO Σ

PRACO W NIA O CHRONY ŚR O DO W ISKA

17

Prognoza oddziaływania na śro dowisko ustaleń m iejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsz aru „Chełm – Zakam ycze II” w Krakow ie

4.

OCH RONA P RAW NA ZA SOBÓW ŚRODOW IS KA

4.1. Bielańsko – Tyniecki Park Krajobrazowy
Niem al cały obszar, którego dotycz y niniejsze opracow anie (poza ni ewielkim półno cnym
fragm entem) jest położony w obrębie Bielań sko - Tynieckiego Parku Krajobrazo wego,
który w chodzi w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazow ych.
Zespół ten został powołan y do życia Uchw ałą nr 65 Rady Narodo w ej Miasta Krakow a
z dnia 2 grud nia 1981 roku w sprawie ochron y ZJP K w województwie miejskim krakowskim (Dz. Urz. RNM K nr 14, poz. 76 z 31 gru dnia 1981 roku). Ochron a ZJPK, po reformie administracyjnej kraju została potwierdzon a Rozporządzeniem Wojew ody Krako wskiego nr 6 z dn . 16.05.1 997 r. (D z. Urz. WK nr 18, poz. 113 , rozporządzenie związan e
z powiększeniem obszaru chronionego o części p arków, które po reformie administr acyjnej znalazły się w obszarze ad ministracyjn ym województw a małopolskiego ) a następ nie Rozporządzeniem Wojew ody Krakow skiego nr 28 z d n. 15.10 .199 8 r. w sprawie
zatwierdzenia Plan u ochro ny ZJPK (Zespołu Jurajskich Parkó w Krajo brazow ych w wojewó dztwie krako w skim).
Po zmianie stanu prawn ego – Ustaw y o ochronie przyro dy:
1.

ciągłość ochrony p arku została potwierdzona rozporządzeniem Wojew od y M ałopo lskiego nr 77/06 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie Bielańsko – Tynieckiego
Parku Krajo brazow ego.

2.

Zatwierdzon y plan ochron y utracił swoją w ażno ść. W związku z tym opraco w ano
no we plany ochrony park ów (oddzielnie dla każd ego z parkó w). Jednak plan ten do
dzisiaj nie został z atwierdzon y.

W opisywanym obszarze granice p arku przebiegają ulicam i Królow ej Jad wigi, Jun acką,
W iosen ną, Niezapomin ajek oraz ul. Olszanicką. Park p ołożo ny jest n a połu dniow ym
krań cu Jury Krako wsko-Częstochowskiej i zajmu je p owierzchnię 9 996,3 h a.
Ogranicz enia dotyczące zagospod arow ania i działalności w obszarze p arku, nałożone
rozporządzeniem Wojew od y są zgo dne z zapisem art. 17, ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, zmian y: Mon. Pol. Nr 44, poz.
779 i z 2005 r. Nr 62, poz. 861; Dz. U. z 200 5 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 ).
W obszarze Bieleńsko – Tynieckiego Parku Krajo brazow ego wprow adzono następ ujące
zakazy:
1. realizacji przedsięw zięć mogących znacz ąco oddziaływ ać na śro dowisko w rozu mi eniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochro ny środowiska (Dz. U. Nr
62, poz. 6 27, z późn. zm.5));
2. um yślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z w yjątkiem amatorskiego połow u ryb oraz w ykon yw ania czyn ności w ram ach racjon aln ej gospo darki rolnej,
leśn ej, rybackiej i łowieckiej;
3. likwido w ania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożn ych i nad wodnych, jeż eli nie wynikają z potrzeb y ochro ny przeciw powodziow ej lub zapew nienia bezpieczeń stwa ruchu drogo wego lub w odnego lub budo wy, odbudow y, utrzymania, rem ontów
lub napraw y urządzeń wodn ych;
4. pozyskiw ania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skam ieniałości, w tym
ko palnych szczątkó w ro ślin i zwierząt, a także min erałów;
5. w ykonyw ania prac zi emn ych trwale zniekształcających rzeźb ę terenu, z w yjątkiem
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormow ym , przeciwpowodziow ym lub
przeciwosuwiskow ym lub budow ą, odbu dow ą, utrzym aniem , rem ontem lub napraw ą
urządzeń wodn ych;
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6. do kon yw ania zmian stosunków wo dnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyro dy lub racjon aln ej gospod arce rolnej, leśn ej, wod nej lub ryb ackiej;
7. bu dow ania n ow ych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brz egó w rzek, jezior i in nych zbiorników wod nych, z w yjątkiem obiektów służących tur ystyce wod nej, gospodarce wodnej lub rybackiej;
8. likwido w ania, zasypyw ania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszaró w wodno-błotnych;
9. w ylew ania g nojo wicy, z w yjątkiem naw ożenia własnych gruntó w roln ych;
10. prow adzenia cho wu i ho dowli zwierząt m etodą b ezściółko w ą;
11. utrzym yw ania otw artych rowów ścieko w ych i zbiornikó w ściekow ych;
12. organizo wania rajdów motoro w ych i samo chodo w ych (nie dotycz y dróg publicznych).
Po an alizie ustaleń planu zagospodaro wania przestrzennego pod kątem lokalizacji zak azan ych w rozporządzeniu W ojewo dy M ałopolskiego fu nkcji (pkt.: 1; 4; 10; 11) m ożna
stwierdzić, że zapis ustaleń respektuje przepisy obowiązująceg o praw a.
Co do ograniczeń związan ych ze sposo bem zagospodarow ania i w ykorzystania obszaru,
p kt.: 3; 6; 7; rozporządzenia, plan w granicach parku również b ezpośred nio lub pośre dnio nie naru sza obowiązujących przepisó w.
Plan dop uszcza możliwość zmian u kształtow ania powierzchni, co od nosi się b ezpośrednio do zapisu p unktu 5 rozporządzenia. W edług u staleń planu przekształcenia p owierzchni dopuszczalna jest w yłącznie w teren ach przeznaczon ych do zainw estow ania.
Plan określa w ysokość skarp, które mog ą powstać w pracach budo wlanych – niwelacja
terenu, ustalając ich m aksym alną w ysokość n a 1,5 m. W teren ach zainw estow an ych (w
proporcji do obiektó w, które m og ą po w stać) zmiany ukształto w ania nie będą znacz ące.
W terenach otw artych u stalenia plan u w prow adzają zakaz przekształcania powierzchni
ziemi (ukształtow ania) co jest jed noznaczne z zachow aniem ustalon ych rozporząd z eniem ogranicz eń.
Ogranicz enia zaw arte w pun ktach: 2; 9 nie odnoszą się do sfery plano w ania przestrzenn ego.

4.2. Sieć EKO NET
W Polsce jak i w wielu inn ych krajach euro pejskich zaprop ono wano stworzenie sieci
łączącej cenn e biotop y w obrębie poszczególnych krajów , jak i między nimi. Jest to tzw.
sieć E CONET. Dla Polski taka sieć została opracow an a dzięki wsparciu IUCN i opublikow ana. Polska cz ęść Europ ejskiej Sieci Ekologicznej ECONET-PL ob ejm uje tereny o najw yższych w alorach przyrod niczych, tworzących w yo dręb nio ne obszary w ęzłow e o zn aczeniu międzynaro dow ym lub krajow ym, połączon e między sobą korytarzami ekologiczn ymi rów nież o zn aczeniu międzyn arodow ym (m) lub krajow ym (k). W stru kturze ekologicz nej analizow any obszar miasta Krako w a usytuow any jest w zasięgu połud niowo wschodniej granicy pro ponow an ego obszaru w ęzło wego 16K – obszar krako w ski o znaczeniu krajo wym. W zasięgu tego obszaru położon e jest między innym i Bielańsko Tyniecki Park Krajo brazow y. Ob szar ten od p ółnocy graniczy z rozl egłym terene m 30M
– obszar jury Krakow sko – Często chowskiej o zn aczeniu międzyn arodow ym . Połączony
jest nato miast poprzez dolin y większych rzek z obszarem Borów Sto braw skich 10K (po przez dolin ę M ałej Pan wi), obszarem W yżyn y Wielu ńskiej 15K (poprzez dolinę W art y),
obszarem przedborskim 18K (poprzez dolinę Pilicy) oraz z obszarem miechow skim 17 K.
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4.3. C O RI NE Biotops - ostoja przyrodnicza
W części zacho dniej i połud niowo zachodniej analizow an y obszar przyl ega do obszaru
ostoi przyro dniczej Bielan y – Tyniec Nr 442 dd, części kompleksow ej ostoi przyrodnicz ej
Jury Krako wsko – Częstochowskiej, w chodzącej w skład ob szaró w CORINE biotops
o zn aczeniu europejskim. Obszar ten wyznaczony zo stał z uw agi na wyjątkow e w alory
przyrody ożywion ej (faun a, flora) oraz przyrod y nieożywio n ej (geomorfolo gia, krajobraz).
Zalicz enie obszaró w do sieci EK ONET i C OR INE Biotops nie rodzi skutków praw nych
a ich ochro na realizow ana jest w form ach ochrony właściwych dla kraju członkowskiego
Unii Europ ejskiej. W tym przypadku właściw ą form ą o chro ny jest Zesp ół Jurajskich Pa rków Krajobrazo wych i regulacje (praw a ogóln ego i związanego) właściw e dla przyjętej
formy ochron y.

4.4. Pom niki przyrody
Przy ul. Olszanickiej 3 (dz. nr. 19/6) znajduje się pomnik przyro dy ożywionej – lipa
drobnolistn a ( Tilia cordata ) o ob wodzie 400 cm , znajdujący się w rejestrze W ojewódzkiego K onserw atora Przyrody.

4.5. Ochrona wód
Z u w agi n a ujęcie wód powierzchniowych z rzeki Sanki w km 0+ 37 5, dla potrzeb zaopatrzenia miasta Krako wa, połu dniowo – zachodnia cześć obszaru objęta jest strefą
ochrony pośredniej zew nętrzn ej, która obejm uje całą zlew nię w w. rzeki. Strefa ta zost ała zatwierdzon a decyzją ó wcz esnego Wojew ody Krako wskiego z dn. 20. 12. 1996 r.
i obo wiązuje na czas eksplo atacji ujęcia wo dy. W strefie ochron y ujęcia w prow adzono
pow yższą d ecyzją szereg zakazów i nakazów istotnych z punktu widzenia planow ania
przestrzen neg o obszarów w granicach zlew ni Sanki, w tym :
1. Przecho wyw ania i składow ania odpadów prom ieniotwórczych.
2. Lo ko wania magazynów sub stancji chemicznych i rurociągó w d o ich przesyłu.
3. Lo ko wania stacji paliw b ez zainstalow ania urządzeń ochro ny wód.
4. Lo ko wania w ylewisk odpadów kom unalnych i przemysło w ych.
5. Lo ko wania składowisk odp adó w kom unalnych bez uszcz elnienia dn a i prawidło w ego
zago spodarow ania o dcieku.
6. Grom adzenia odp adów na brzegach i korytach cieków .
7. W pro w adzania do wó d po wierzch nio wych lub do gruntu ścieków op ado w ych z now ych i modernizow an ych ciągó w kom unikacyjnych, b ez ich wcześniejszego po dczyszczenia.
8. Lo ko wania zakładó w przemysło w ych i usługow ych opartych n a chemicznej obró b ce
metali i innych materiałów.
9. Lo ko wania zakład ów prod ukujących chemikalia lub prod ukty chemiczne.
10. Lo ko wania zakład ów prod ukcji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych.
11. Lo ko wania bro warów, gorzelni i słodow ni.
12. Lo kalizow ania garb arni i farbiarni.
Na rysunku prog nozy granicę zlew ni Sanki w yzn aczo no n a pod stawie w arstwic i opisu
punktów w ysokościow ych n a mapie, która posłużyła jako podkład do sporządzenia pro-
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jektu plan u. Z natury rzeczy (różnica skali i jako ść edycy jna) przebieg granicy zlew ni
jest inny, choć g eneralnie zgod ny z przebiegiem granicy określonym w decyzji
o ustanowieniu strefy ochronnej ujęcia wód (fot. 15).

Fot. 15. Z ałącznik graficzny (zasięg strefy ochrony pośredniej) do decyzji Wojewody Krakowskiego z dn. 20. 12. 1996 r. w sprawie utworzen ia strefy ochronn ej ujęcia wód.

A naliza ustaleń planu pozw ala stwierdzić, że w zakresie dyspo zycji funkcjonalnych z agospod arow ania (lokow an ych w obrębie teren u planu funkcji i możliw ych w tym zakr esie rodzajó w działalno ści) ustalenia planu nie są sprzecz ne z w arun kami ochro ny wód
w strefie ochrony ujęcia wód n a Sance.
Jak dotąd nie opracow ano plan u ochrony Głów nego Zbiornika Wód Podziemn ych nr
326; „Krzeszowice – Pilica – Częstochow a”.

5.

S TAN ŚRODOW ISKA

5.1. Jakość powietrza
Pomiary stężeń substancji w powietrzu pro wadzon e są przez W ojewódzki I nspektorat
Ochron y Środo wiska w Krakowie oraz Wojew ódzką Stację Sanitarno - Epid emiologicz ną
w Krakowie. Jakość powietrza atmosferyczn ego w p unkcie monitoringu zlokalizow an ym
n a Rynku Podgórskim w Krakowie przedstawia tab ela 2, poniżej.
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T ab .1. Dostępn e d ane średniorocznych stężeń p odstawowych zanieczyszczeń powietrza ze stacji
m onitoringu jakości p owietrza – st are Podg órze.
Dopuszczalne poziom y niektórych substancji w powietrzu
[μg /m3]
pył zawieszony PM 10
45
40
dwutlenku azotu
53
35
benzen
5.6 – 6.5*
4
ołów
0.064 – 0.088*
0.5
*wartości stężeń z kilku stacji m onitoringu w obrębie miasta Krakowa
Wskaźn iki zanieczyszczeń

Średnie stężen ia w roku kalendarzowym [μg/m 3]

Pow yższe w artości nie wskazują (poza w arto ściami oznaczon ymi dla pyłu zawieszon ego) na przekroczenia dopu szczalnych pozio mów wskaźnikó w zanieczyszczeń powietrza.
Uwzględniając różnicę położenia opisywanego terenu w stosun ku do stacji pomiarow ej)
m ożna w no sić, że ze w zględ u na oddalenie od centrum miasta i brak znaczących linii
kom unikacyjnych oraz brak większych emitorów zanieczyszczeń a także obecność ter enów zielonych, stan sanitarny powietrza atmosferyczn ego w opisyw anym terenie jest
lepszy.

5.2. Jakość wód po wierzchniowych
Z uw agi na brak znaczącej sieci rzecznej oraz w ystępow anie jedynie cieków okresow ych, nie będ ących przedmiotem badań m onitoringu środo wiska nie m a dostępnych
d anych na temat jakości wó d po wierzchnio w ych. Jed nakże z u wagi n a pełne skan alizow anie analizow anego obszaru można wnioskow ać, iż problem zanieczyszczenia cieku
b ez nazw y oraz cieków okresow ych jest znikom y.

5.3. Jakość wód po dziem nych
Nie uzyskano inform acji o stanie jakości wód podziemn ych w opisyw an ym rejo nie.

5.4. Jakość gleb
Prow adzo ne przez Okręgow ą Stację Ch emiczno-Rolniczą w Krako wie badania nad chemizme m i stopniem zanieczyszczenia gleb w powiecie krako wskim pozwoliły na szacu nkow ą o cenę jakości i mo żliwości prod ukcyjnych gleb w granicach an alizo wanego obsz aru.
C hem izm gleb użytkó w rolnych g min y w porówn aniu do innych gmin po wiatu krako wskiego kształtuje się b ardzo korzystnie. Obszar cechuje się niskim zakwaszeniem (21 –
40% gleb kwaśn ych) oraz zdecydow anie dużym udziałem gleb o odczynie obojętn ym .
Ś wiad czy to o dobrej dostęp ności pierwiastków pokarmo w ych w glebie. Gleby cech ują
się umiarkow an ą zaw artością przysw ajalneg o fosforu, lecz w ykazują niedobór przysw ajaln ego potasu oraz m ag nezu.
Stopień zanieczyszczenia gleb m etalami ciężkimi jest jednym z istotnych elem en tów
oceny stan u naturaln ości środo wiska przyrodniczego. Jest zatem istotn ym m iernikiem
jakości rolniczej przestrzeni prod ukcyjnej okr eślający m możliw ość podjęcia (najbardziej
aktu alnie opłacalnej ekono micznie) „rolnicz ej produ kcji ekologicznej”. W yniki oceny z anieczyszczenia gleb w an alizow anym o bszarze m etalami ciężkimi wyko nan ej przez Sta-
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cję Chemiczno-Rolnicz ą w Krakowie wskazują na podw yższo ną zawartość w glebie
kad mu oraz cynku, zaś n aturalną dla tego środowiska zaw artość mied zi, ołowiu oraz
niklu.

5.5. Klim at akustyczny
Do puszcz alny poziom dźwięku na terenach o określo nym przeznac zeniu i charakterze
zagospo daro wania jest normo wany przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie dop uszczalnych poziom ów hałasu w środowisku (D z. U. Nr, 178.
poz. 184 1). W Rozporządzeniu tym każdem u rodzajowi terenu przypisano w artości dopuszczaln ych poziom ów hałasu w środo wisku powodow anego przez poszcz ególn e grupy
źród eł hałasu dla różnych czasó w u średniania w ciągu dnia i w nocy. Rozporząd zenie
nie określa w artości dopuszczalnej m aksymalnego krótkotrw ałego pozio mu dźwięku.
Z uw agi na brak w analizow anym obszarze pod miotów go spodarczych, które gen erow ałyby h ałas, do źró deł od działujących na klim at aku styczn y o maw ianej części należą
przede wszystkim drogi oraz korytarze lotnicze (strefa nalotu na pas starto wy lotniska
w Balicach). Największa uciążliwość w ystęp uje przy ul. Olszanickiej, która jest głó wnym
ciągiem ko mu nikacyjn ym w analizow anym obsz arze, umożliwia między innymi dojazd
do portu lotniczego w Balicach. Pozostałe drogi to drogi lokalne, ułatwiające dojazd do
posesji oraz zabytków kultury, będących głó wn ymi atrakcjami turystyczn ymi okolic (fo rtów twierdzy Kraków „Skała” i „Olsz anica”).
Uciążliwości związane z ruchem lotnicz ym mo gą być wynikiem p ołożenia obszaru w pobliżu korytarza n alotów do lotniska w Balicach. Przy czym sam korytarz nie przebieg a
b ezpośrednio nad obszarem objętym planem . Według u zyskan ych inform acji 2 sam obszar nie jest rów nież narażony na ponadnorm atyw ne odd ziaływ ania akustyczne związan e ze startami i lądow aniami samolotó w n a p asie lotniska.

5.6. Prom ieniow anie jonizujące
Zagrożenia związane z tym rodzajem odd ziaływań mogą lokalnie w ystępow ać w opis yw anym terenie w zdłuż przebieg ającej w zachod niej cz ęści obszaru opracow ania n apowietrzn ej linii en ergetycznej o napięciu 110 kV.

6.

GŁÓW NE UW ARUNKOW ANIA KONS TRUKCJI PLANU

6.1. Ekofizjograficzne uwarunko wania zagos poda ro wania przes trzennego
W opracow aniu ekofizjograficzn ym , poprzez przean alizo wanie aktu alneg o stanu zagospo daro w ania i użytkow ania obszaru wydzielono strefy uw arunkow ań zagospo daro w ania przestrzen nego – tab. 2.

2

wg. informacji z prac Katedry Wibroakustyki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,
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T ab .2. Strefy uwarunkowań zag ospodarowania wyd zielon e w op racowan iu ekofizjograficznym .
Oznaczen ie
stref y
B

Nazwa strefy

Obejmuje

Cel wyznaczenia

strefa zabudowy

ob ejmuje obszary o istniejącej
zab ud owie oraz ob szary predysponowan e pod p rzyszłą zab ud owę

Z U/S

strefa p rogu Zrębu
S owińca

ZP

strefa zieleni przywodnej

O/Z

strefa ob rywów i
złazisk z
zielenią
wysoką

Z N/L

strefa zieleni przedpola Lasku
Wolskieg o

obejm uje wysoki na 14 m Próg
Sowiń ca wykorzystywany ob ecnie pod g run ty orn e, łąki i n ieużytki.
ob ejmuje wąski p as zieleni
wzd łu ż cieku bez nazwy, na od cin ku od skrzyżowan ia ul. Olszanickiej i Podłużnej d o granic
opracowania
niew ielki ob szar zlokalizowany
na zach ód od ul. Olszanickiej, w
obrębie wysokieg o p rogu odpreparowanego garbu, obejmu je
jeg o krawędź, zb ocze oraz
przedp ole
obejm uje tereny znajdujące się
w p ołudniowej części analizowan eg o obszaru b ezp ośredn io przy
g ranicy teren ów zielonych Lasku
Wolskiego, jest to ob szar p rzejściowy p om iędzy teren am i zabud owanym i Chełmu, a terenem
zielonym Zrębu S owińca

u trzym an ie istniejącej stru ktury funkcjonaln ej, uporząd kowanie struktu ry
przestrzenn ej osiedli, wyzn aczenie linii
zab udowy, zach owane urządzonej zieleni p rzyd om owej (wzb og acanie wn ętrz
jednostek osadniczych teren am i czynnym i biologicznie) oraz kształtowan ie
zabudowy zgodnie z wytycznymi kształtowania architektury.
całkowity zakaz zabudowy, teren należy
p rzeznaczyć p od szeroko rozu m ianą
zieleń, wprowad zić drogi sp acerowe
lub/i rowerowe
naturalizacja cieku bez nazwy, obud owa zielenią oraz ochrona przed zainwestowaniem w strefie alim entacyjnej
potoku

P

strefa przyrodniczo
czynn a

E

strefa eks p ozycji

E/K

OIKO Σ

obejm uje stoki garbu o du żych
n ach yleniach, w północnej części Ch ełmu oraz system okresowych dolin górn ej części zlewni
zn ajdu jący się n a p ołudnie od
ul. Chełm skiej, u p odnóża Zrębu
S owińca.

ob ejmuje punkty oraz ciągi ekspozycji krajobrazu cenn e
z punktu wid zenia turystyki i
kultury
strefa eks ob ejmuje punkt widokowy znajp ozycji i
du jący się w środkowej części
komu nikacji obszaru pom iędzy ul. Rzepich y i
Z akamycze oraz naturaln ą form ę
obniżenia dolinn eg o b iegn ącego
od Lasku Wolskieg o w kierunku
os. Z akamycze
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utrzymanie zieleni wysokiej oraz kat egoryczny zakaz likwid acji zadrzewień
oraz wp rowad zania zabudowy (również
pod strefą progu ).

zach owanie elem en tów bioróżn orodności oraz ochrona szczególnie cenn ej
granicy roln o-leśn ej, w strefie tej należy d ążyć do zachowania istniejącej
stru ktu ry użytkowania i zag osp odarowania z p rzew agą zieleni wysokiej oraz
zad rzewień i zakrzewień; n ależy utrzym ać m ozaikowy u kład p ól o zróżnicowanym użytkowaniu , zarówn o g run ty
orn e jak i łąki, zakaz zabudowy
z wyjątkiem zabudowy już istniejącej.
ochrona czynna p owiązań p rzyrodniczych , w strefie należy dążyć do zach owania istniejącej struktury u żytkowania i zagosp od arowania (g run ty orn e, łąki, sad y oraz zad rzew ienia), zakaz
zab ud owy z wyjątkiem zabudowy już
istniejącej oraz in nych p rzed sięwzięć
trwale ing erujących w środowisko, zakaz przekształcan ia rzeźb y terenu oraz
zakłócania stosunków wodnych
zak az lokalizacji zabudowy; wp rowadzanie zieleni niskiej

teren m a sp ełn iać fun kcję komu nikacyjną, u łatwiającą dostęp d o terenów
zielon ych Lasku Wolskieg o z obszaru
p ołudniowej części Chełmu, zakaz lokalizacji zab udowy, wprowad zanie zieleni
niskiej,
(m ożn a rozważyć również przeprow ad zenie przez ten teren drogi sp acerowej, która łączyłab y Las Wolski z Fortam i „Olszanica” i „Skała”)
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Na rysunku prognozy przed stawiono (w celu porów nania) tereny, które zalecono
w opracow aniu ekofizjograficzn ym do pozostawienia bez zab udo wy i tereny, które b ez
zab udo w y pozo stawia plan. W tym zakresie należy stwierdzić, że z pew nymi w yjątkami
d yspozycj e obu opracow ań są zgod ne.
Różnice poleg ają n a przeznaczeniu po d zabudow ę w yznaczon ej w opracow aniu ekofizjograficz nym stref; ekspozycji i kom unikacji – E/K i strefy ZN/L - strefa zieleni przedpola Lasku W olskiego, oraz ogranicz eniu zasięgu strefy P – przyrodniczo – czynnej (teren
15 M N1).
W prow adzone zmiany są skutkiem w niosków złożo nych do planu zagospod arow ania
przestrzen neg o. Wob ec ogranicz on ej powierzchni zmian dotyczących stref; ZN/L i P
oraz izolacji strefy E/K do ko nan e zmian y nie są znacz ące.

6.2. Ustalenia s tudium uwarunko wań i kierunkó w zagospodaro w ania
przestrzennego Krakowa
Ustalenia Studiu m u warunkow ań i kierun kó w zagospod arow ania przestrzennego mi asta
zaliczają o pisywany obszar do strefy pod miejskiej.
Część tej strefy w ustaleniach studium została przeznaczon a do zachow ania jako tereny
otwarte. W edług zapisu stu diu m tereny otw arte w strefie o wysokich w artościach prz yrodnicz ych i krajobrazo wych mają stan owić otulinę przyro dniczą miasta o w ysokim zn aczeniu dla w arunków środowiskow ych miasta.
Jako kierunki zagospod arow ania przestrzenne go dla strefy podm iejskiej przyjęto:


zachow anie otw artych przestrzeni o wysokich w artościach krajo brazow ych, w tym
szczególnie płaszczyzn widoko wych i p anoram oglądanych z punktów i ciągów wido ko w ych,



bezwzględną dbałość o utrw alenie zach ow an ych zaso bów i odtworzenie po wiązań
przyro dnicz ych,



kształto wanie no wych skupionych zespołów zabudow y o niskiej intensywności, po dporządko w ane ochronie przyrod niczej i krajobrazo wej,



ograniczenie zainw estow ania o w ysokiej inten syw ności oraz zainw estow ania związ anego z produ kcją, przem ysłem i w ytwórcz ością na rzecz zabudow y mieszkalnej
i usługow ej.

C entralną część opisyw an ego obszaru zarezerwow ano dla terenów o funkcji mieszkaniow ej o niskiej intensyw ności. Dla terenów tych przyjęto w stu diu m lokalizację zab udow y mieszkanio wej jed noro dzinn ej w raz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami służącymi realizacji celó w publiczn ych na pozio mie lokalnym oraz obiektami i urządzeniami
usług ko m ercyjnych, służący mi zaspo kojeniu potrzeb mieszkańców n a poziomie lokaln ym .
Głów ne kierunki zagospod arow ania przestrzennego w tej strefie to:


realizacja zabu dow y jednorodzinnej w gabarycie i formie oraz układzie zg odn ym
z warunkami i tradycją lokalną,



porządko w anie i rozb udo wa istniejących układó w przestrzenn ych, ze szcz ególnym
uwzględnieniem racjon alnych podziałó w gruntów i w ytyczania lokalnych układó w
ko mu nikacyjn ych,



przekształcenia terenów o układzie własności gruntów typow ych dla obszaró w rolniczych w teren y zab udo wy miejskiej drogą scaleń i rep arcelacji gru ntów,
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kształto wanie now ych zespołów zabudow y o cz ytelnym u kładzie i kom pozycji prz estrzennej, uwzględniających konieczność lokalizow ania ogólnodo stępnych przestrz eni publiczn ych,



uzupełnienie fun kcji mieszkalnych zabudow ą usług ow ą kom ercyjną z w ykluczeniem
obiektów handlow ych o powierzch ni sprzed aży po wyżej 2000 m ², in westycji po wodu jących zagrożenie dla jako ści środo wiska i w aru nków życia, a także sprzecznych
z charaktere m lo kalnym istniejącej zab udo wy (po d względem form y i skali).

W obszarze tym zn ajd ują się również niew ielkie połacie terenów zieleni publicznej
w postaci ogólnodo stępnych terenów otw artych w formie ogrodów i parków miejskich ,
ogrodów działkow ych w yposażo nych w ciągi spacerow e, place, aleje, bulw ary, prom en ady, ścieżki row erow e, tereno we urządzenia sportu i rekreacji (place zabaw, boiska
itp.), cieki i zbiorniki w odn e, cm entarze.
Głów ne kierunki zagospod arow ania przestrzennego tej strefy to:


ukształtow anie miejskiego system u zieleni pu bli cz nej (w przew ażającej części ogó lno dostęp nej) w oparciu o istniejące zasoby przyro dnicz e,



urządzenie terenó w zieleni jako przestrzeni p ublicznych o wysokich w alorach est etycznych, przyrod niczych, fu nkcjo nalnych i krajobrazow ych,



zago spodarow anie terenó w objętych ochro ną praw ną zgo dnie z ustalo nymi dla nich
przepisami oraz plan am i ochro ny,



ob ejm ow anie o chroną praw ną terenów o n ajw yższych w alorach przyrodniczych
i krajo brazow ych,



rolnicze użytkow anie zespołów łąkow ych i terenów rolnych pełniących jed nocześnie
fun kcje zieleni publicznej,



kształto wanie łączności przestrzenn ej ciągów pieszych i row ero wych terenów zieleni
pu blicznej i terenów otw artych, ze szczególnym uw zględnieniem zieleni n adrzecznej
w obrębie parków rzecznych,



zalesienie terenów ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonej strefy zwiększania
lesistości,



zróżnicow anie w yposażenia teren u w urządzenia p arkow e w zależności od położenia
w strefie wielkomiejskiej, miejskiej i przedmieść .

Na o bszarze tym znajdują się rów nież znajd ują się szczątkow e po wierzch nie terenó w
zieleni leśn ej - lasy wraz z niezbęd nymi obiektami obsługi gospo darki leśn ej oraz urządzeniami udo stępniania rekreacyjn ego lasó w.
Głów ne kierunki zagospod arow ania przestrzennego tego terenu to:


zago spodarow anie lasów zgodne z ich ochro nnymi fu nkcjami n a podstawie planó w
urządzenia lasó w,



urządzenie lasów jako terenów rekreacyjnych (parków leśn ych)w zakresie nie kolidu jącym z zadaniami gospod arki leśn ej i nie zagrażającym w alorom przyrod niczym ,



ob ejm ow anie o chroną praw n ą lasó w o najw yższych w alorach.
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7.

USTALENIA PROJEKTU PLANU

7.1. Dyspozycje funkcjonalne planu
M N1 teren y zabudow y mieszkanio w ej jed noro dzinn ej w wolno stojącym u kładzie b ud yn ków
M N2
ków

teren y zabu dow y mieszkaniow ej jednorodzin nej w szerego wym układ zi e budyn-

M N3 teren y zabudow y mieszkaniow ej jednorodzinnej na działkach z dominacją zieleni
urządzonej
MW

teren y zab udo wy m ieszkaniow ej wielorod zinnej

UH

teren y zab udo wy usługow ej – handel

UN

teren y zab udo wy usług publicz nych – nauka

UP

teren y zab udo wy usług publicz nych – administracja, kultura

ZL

teren y lasów i zadrzewień

R

teren y rolnicze

WS

teren y wód powierzchniowych

KS

teren y urządzeń kom unikacji zbioro w ej (pętla auto busow a)

KDZ

teren y dróg p ublicznych – ulice zbiorcze

KD L

teren y dróg p ublicznych - ulice lokalne

KD D

teren y dróg p ublicznych – ulice dojazdow e

KD X

teren y dróg p ublicznych – ciągi pieszo-jezd ne

KD W

teren y dróg w ew n ętrznych

IK

teren y infrastruktury tech nicznej – przep om pow nia ścieków

Plan zawiera rów nież u stalenia, które w ynikają z przepisów odrębnych lub dokum entó w
polityki przestrzenn ej przyjętej dla obszaru miasta. S ą to:


drzew a, pom niki przyrody,



strefa o chrony sylw ety m iasta,



granica strefy ochrony pośredniej ujęcia wod y na rzece S an ce – ustano wion a decyzją W ojew o dy Krakowskiego z dnia 2 0.12.1996 r., znak: OS.III.62 10-1 -29/96,



strefy technicz ne i ochro nne od linii elektroenerg etycz n ych wysokiego napięcia –
110 kV.

7.2. Zas ady zachowania ładu przestrzenn ego
W zakresie zasad ochrony istniejących w artości urbanistyczn ych oraz prawidło w ego
kształtow ania ładu przestrzennego w granicach ob szaru objętego plan ustala zasady:


kształto wania przestrzeni osiedlow ych jako harmo nijn ych zesp ołów zabu dow y
mieszkaniow ej z tow arzyszącą zielenią, przy rów no czesnym zap ew nieniu jednoro dności form w posz czególnych kategoriach terenó w.



Ograniczenia gab arytów dla nowo projektow anych budynków w celu nawiąz ania do
wielko ści i form b udynków istniejących .
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Zachow ania i kształtow ania przez uzup ełnien ia, system u zieleni w teren ach wykorzystyw an ych w przeszło ści rolniczo oraz w terenach nieużytkó w rolniczych, z ziel enią przydom ow ą w istniejącej i projektow anej zabudowie mieszkaniow ej.

Plan u stala nieprzekraczalne linie zabudow y w celu zapew nienia odpo wied nich w arunków fu nkcjo nalno-środowisko wych dla ciągó w ko mu nikacji publiczn ej z rów noczesną
m ożliwo ścią zacho wania swob ody lokalizacji bud ynków na działce – jako ko ntyn uacja
tradycji w sytuo waniu bud ynków z uwzględnieniem ukształtow ania po wierzch ni działki
i pod ziału własnościow ego,
W obszarze obowiązyw ania plan u w pro wadzono zakazy:


lokalizacji i urządzania placó w han dlowych, składow ych, magazynow ych,



lokalizacji p arkingów dla po jazdó w o masie całkowitej po w yżej 3,5 t.,



lokalizacji obiektó w tym czasow ych,



lokalizacji now ych pracow niczych o grodów działko wych,



bu dow y ogrodzeń o w ysokości pow yżej 2,20 m oraz ogro dzeń pełnych od strony
dróg, placów i inn ych miejsc publicznych a także innych miejsc określonych w ust aleniach planu dotycz ących przeznaczeń terenu ,



lokalizacji reklam poza terenami zabudow an ymi,



lokalizacji urządzeń reklam ow ych w postaci tzw. billboardów (reklam wielkopowierzchniowych),



likwidacji i n aruszania istniejąceg o drzewostanu za wyjątkiem w ycinania pojedy nczych drzew przy uwzględnieniu przepisów odręb nych - zakaz nie dotyczy cięć pielęgn acyjno - kom pozycyjnych, mających n a celu ochronę i zachow anie widoków i panoram, a także realizacji inw estycji drogow ych i ko mu nikacyjn ych.

7.3. Zas ady ochrony ś rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
W zakresie środo wiska przyrod niczego (zasady ogólne) plan stanowi:


ochron ę elem en tów środo wiska n aturalnego,



ochron ę terenó w otw artych przed zainw estow aniem,



ochron ę ujęcia wó d na Sance,



ochron ę naturalnego ukształtow ania po wierzch ni ziemi przez w prow adzenie zakazu
zmian jego ukształtow ania w terenach otw artych oraz wprow ad zenie ogranicz eń
w sposobie po sadowienia bu dyn kó w w terenach zain w estow anych i wskazan ych do
zain westow ania,



o zaopatrzeniu w ci epło przez stosow anie nisko em isyjn ych nośników energii oraz
paliw stałych z wykorzystaniem odpowied nich tech nologii spalania,



o w ykorzystyw aniu niekonw encjonalnych źród eł energii, w tym stosow anie między
innymi kolektorów słonecz nych oraz pom p ciepła,



o m agazyno waniu wód op ado wych z po wierzchni dachow ych w zbiornikach zlokalizow anych na działce,



o wprow adzeniu ograniczeń w zainw estow an iu terenó w przezn aczo nych pod zabudo wę w celu zatrzymania zn aczn ej części wód opadow ych w obrębie działki lub teren u zain westow ania.

W dziedzinie ochron y przyrody wprow adzono nakaz:


ochron y drzew a-pom nika przyrod y (teren Z P1),



zachow ania i ochron y drzewostanów rosn ącyc h w teren ach oznaczonych n a rysunku
planu symb olami 1ZL – 5ZL,



utrzym ania istniejąceg o cieku wo dnego wraz z odtworzon ym n aturalnym środo wiskiem biocenotycz nym w jego b ezpośrednim otocz eniu.
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W zakresie krajobrazu i środo wiska kulturow ego ustaleniami planu wprow ad zo no n akaz
utrzymania pun któ w i ciąg ów widokow ych.
Plan wprow adza zakaz realizacji przedsięw zięć mog ących znacz ąco oddziaływ ać na środowisko oraz takich, dla których sporządzenie raportu w ynikałob y z szcz ególnych uw aru nko w ań związan ych z kw alifiko waniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływ ania na środowisko (z wyjątkiem dróg, sieci i urządzeń infrastru ktury technic zn ej).

7.4. Obsługa kom unikacyjna obs zaru
W zakresie obsłu gi ko munikacyjn ej obszaru objętego planem ustalenia stano wią, że
obszar będzie obsługiw any przez ulice podstawow ego u kładu kom unikacyjnego:


ulicę zbiorcz ą o przebiegu wschó d – zachód (ul. Junacka, ul. Olszanicka),



ulicę zbiorcz ą w kierunku północnym (ul. Podłużn a),



ulicę lokalną (ul. Ch ełm ska i ul. Rzepich y) w kierun ku południow ym .

Przewiduje się, że własne potrzeb y parkingo we obszaru zostaną zaspoko jon e przez pa rkin gi loko wane n a powierzchni i w przyziemiach b udynków (w edłu g określon ych w planie w skaźników ilości miejsc p arkingo w ych dla w yznaczanych planem fun kcji).

7.5. Inne ustalenia planu pozos tające w zw iązku z oddziaływaniam i
na środo wisko
W celu ochro ny powierzchni ziemi przed nadmiernymi przekształceniami, w alorów kr ajobrazu przed n ad miernym zagęszczeniem zabudow y i ochron y po wierzch ni z okryw ą
roślinn ą w planie określono:


minim aln e powierzchnie dla nowo w y dzielanych działek,



ud ział powierzchni biologicznie czyn nej w obrębie pojedynczej działki ,



ograniczeń zainw estow ania terenów przezn aczonych pod zab udo wę przez ustalenie
maksym alne wskaźniki po wierzchni zabudow y.

W skaźniki te zostały w yzn aczo ne w edług fun kcji terenów . Zestawienie przedstawiono
w tabeli 3.
T ab .3. Wskaźn iki wyznaczone planem.
Powierzchnia

Teren

d ziałki

[m 2 ]
MN1
MN2
MN3
MW
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600
400
900

zabud owy

biologicznie czynn a

wskaźnik liczon y jako
% powierzchni działki
25
70
25
70
15
75
20
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Wysokość
obiektu od
p oziomu
teren u d o
kalen icy

Wysokość
skarp

[m ]

[m ]

9,5
11,5
10,5

1,5
0,9
0,9

Uwag i

zak az zm ian stanu
istniejąceg o (zakaz
budowy nowych
obiektów)
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T ab .3. Wskaźn iki wyznaczone planem (c.d.).
Powierzchnia

Teren

d ziałki

[m 2 ]

zabud owy

biologicznie czynn a

wskaźnik liczon y jako
% powierzchni działki

UH

Wysokość
obiektu od
p oziomu
teren u d o
kalen icy

Wysokość
skarp

[m ]

[m ]

20

11,5
13,0

UN

20

70

UP

30

45

Uwag i

zak az wydzielania
nowych działek bu d owlan ych
zak az wydzielania
nowych działek bu d owlan ych

Ponadto plan stano wi co następuje:


nakazuje rozwiązanie gospodarki odpad am i ko mun alnym i i innymi odpadami w systemie zorg anizo wanym, obowiązującym na obszarze miasta, z segregacją odp ad ów
u źródła ich po wstania, przy zachow aniu obowiązujących w tym zakresie przepisów
odrębnych.



W in w estycjach przebudow y i rozbudow y istniejących system ów z zakresu sieci elektroenerg etycznych i teletechnicznych ustala się n akaz realizow ania ich jako skablow anych (doziemn ych); istniejące sieci należy sukcesyw nie przeb udo w yw ać jako sieci
skablow ane, doziemn e;



W teren ach rolnych i zieleni, nieprzewidzianych do objęcia system em kanalizacji,
nakazuje w yposażenie istniejących i now ych obiektó w w lokalne urządzenia i sy stemy do oczyszczania ści eków.

S ystem kanalizacyjn y w terenie objętym plan em będzie od prow adzał jed ynie ścieki kom un aln e (do sieci miejskiej). W ody op ad ow e b ędą od prow adzane przez spływ powierzchniowy i system row ów przydrożnych.
Zapis plan u nie jest sprzecz ny z przepisam i określon ymi decyzją o ustano wieniu strefy
ochronn ej ujęcia wód n a rzece San ce (d ecyzja W ojew o dy Krako wskiego z dnia
20.12.1996 r., znak: OS.III.621 0-1-29/96) oraz przepisami obo wiązującego praw a –
rozporządzenie Ministra Środ owiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie
n ależy sp ełnić przy wprow adzaniu ści eków do wód lu b do ziemi, oraz w sprawie su bstan cji szczególnie szkodliw ych dla śro dowiska wod nego (Dz. U. Nr 16 8, poz. 1763).
Realizując postano wienia art. 114 Ustaw y Prawo ochrony środowiska do kategorii ter enów chronionych, dla których są określon e po ziom y hałasu :


do katego rii terenó w przezn aczo nych pod zabud ow ę mieszkanio w ą zalicz on o w yznaczo ne w planie tereny zabud ow y mieszkaniow ej jednorodzinnej i wielorodzin nej
(MN1, M N2, M N3 i MW ).



do kategorii terenów przeznaczonych pod obiekty związane ze stałym lub wielogodzinn ym pobyte m d zieci i młodzieży tereny zaliczono wyznaczony w planie teren zabu dow y usługo w ej – UP.

W praktyce do drugiej z w ymienionych kategorii terenó w chro nionych zalicza się żłobki,
przedszkola i szkoły (nie w yższe). Stąd propon uje się wyłączenie terenu UP z kategorii
terenów chronionych.
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8.

OCE NA ZGODNOŚ CI US TALEŃ PROJEKTU PLANU ZE
S TUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIE RUNKÓW ZAGOS PODA ROW ANIA PRZE STRZENNEGO M IASTA

Fig.2. Frag ment rysunku „S tudiu m uwarun kowań i kieru nków zag osp odarowan ia przestrzen nego
Krakowa”, p lan sza kierun ków i zasad rozwoju p rzestrzen nego.

T eren oznaczony – kro pko wanie, zaliczono do strefy zieleni co w warunkach lokalnych
ozn acza, że do strefy zaliczo no wolne od zabudow y tereny położone po między ul. Jun acką a granicą Lasu W olskiego , a w praktyce pom iędzy Junacką a wyznaczona sztucznie w schod nią granicą plan u.
Pozostała część ob szaru została zaliczona do stref:


obszaró w otw artych (obejmu jąca w yzn aczone w opraco w aniu ekofizjograficzn ym
strefy E; P; O/Z położo ne w centraln ej i zachodniej cz ęści obszaru planu),



strefy zain westo wania obejmu jącej teren y o przewadze zabud ow y mieszkaniow ej
o niskiej intensywności.

C ały teren objęty planem zaliczono do strefy kształtow ania system u przyrod niczego
(przyrodniczo – czynnej).
Projekt ustaleń plan u respektuje ustalenia studium uw arun ko wań i kieru nków zagospod arow ania przestrzennego miasta w sferze dyspozycji przestrzenn ych i zasad oraz kieru nkó w zagospod arow ania terenów. Niewielkie rozbieżności, w kwestii lokalizacji ter enów zain westo w anych, są spowo dow an e stan em zastanym (rozwojem zab udo wy) i sk alą obu opracow ań (studiu m – 1:25000, plan – 1:2000).
Plan utrzymu je rów nież ustalenia studium w kw estii powierzchni biologicz nie cz ynnej,
która winna w terenach zainw estow anych strefy kształtow ania systemu przyrod nicz ego
stanowić 70 % powierzchni przezn aczo nej do zainw estow ania. W yznaczo ne plan em
stan dard y po wierzch ni biologicznie czynnej (tab . 3) są zgodne z wyznaczonymi
w studium .
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9.

KIERUNKI
I PRZEW IDYW ANA
INTE NS YW NOŚĆ
NIEPOŻĄDANYCH PRZE KSZTAŁCEŃ I DE GRA DACJI
Ś RODOW ISKA PRZY DOTYCH CZASOW YM UŻYTK OW ANIU I ZAGOS PODA ROW ANIU OBS ZARU

Przy braku realizacji planu zarów no w sferze dyspozycji przestrzennej jak i ustaleń
w sferze zasad zago spodarow ania i ochron y środowiska możn a spodziew ać się istotnych
zmian w stru kturze przestrzen nej skutkiem chaotycz nego rozwoju budow nictw a co zaczyna zaznaczać się już w chwili ob ecnej.
Niekorzystnymi zjawiskami, które tow arzysz ą postępującej zab udo wie terenu jest:


Po wstaw anie obcych form zab udo wy – zabudow a wielorodzinna, w yso ka (fot. 16)
o w yraźnej dominacji w krajobrazie.



Po wstanie terenów pozb awionych w zasadzie zieleni a poprzez w ysoką intensyw ność
zabu dow y ograniczenie zasilania wód pod ziem nych (fot. 17).



Istotnymi zmian am i ukształtow ania terenu na zn aczn ych powierzchniach (fot. 18).



Obud ow ą skraju lasu, która skutkuje zerw aniem połączeń ekologiczn ych i wzrastającą izolacją obszaru (fot. 19).

Fot.16. Nowo
zabudowy.

powstające

zespoły

Fot.17. Zwarty zespół zab ud owy jedn orodzinn ej o wysokiej intensywności.
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Fot.18. Zm iany ukształtowania terenu
połączone z eliminacją natu ralnej okrywy gleb owej.

Fot.19. Obud owa ściany lasu.

S kutkam i środowisko wymi takiej sytu acji byłyby istotne zmiany krajobrazow e i zagro ż enia mog ące w ynikać z braku infrastruktury (szczególnie w zakresie odp row adzania ści eków i wó d op adow ych).
W efekcie braku realizacji ustaleń i stoso wania dotychczaso w ego mod elu inw estycyjn ego (pojedyncze obiekty, lub ich zespoły) możn a by się spodziew ać pow stania w opisyw anym terenie krajobrazu i warunków środowiska ch arakterystycznych dla suburbiów
wielkich aglom eracji.
Utrzym aniu istniejącego stanu środo wiska mógłb y sprzyjać – m ało praw do pod obn y przypadek braku zainteresow ania ofertą terenów o przeznaczeniu mieszkaniow ym czy
usługo wym. Efektem takiego stanu rzeczy m ógłby być rozwój zbiorowisk roślinnych
w drodze sukcesji naturalnej na teren ach przeznaczon ych pod zabudow ę.
Najpo ważniejszym skutkiem środo wiskow ym rozwoju zainw estow ania obszaru i jego
b ezpośredniego otoczenia jest już dzisiaj praktycznie rzecz biorąc pełna izolacja i brak
skutecznych połączeń z terena mi w ęzło wymi wyzn aczo nych sieci ekologicz nych (EK ONE T, CORINE Biotops).
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10. IDENTYFIKACJA ODDZIAŁYW A Ń ZW IĄZANA Z PLANOW A NYM I FUNKCJAM I OBSZARU
Zidentyfikow ane na podstawie ustaleń planu i obserw acji teren u oddziaływ ania zostały
przedstawio ne w tabeli 4.
T ab .4. Identyfikacja oddziaływ ań związan a z planowanymi funkcjam i ob szaru .
Czynnik
Emisja zan ieczyszczeń
powietrza z u kł ad ów
g rzew czych
Emisja zan ieczyszczeń
p owietrza z pojazdów
samochodowych
Emisja h ałasu komun ikacyjn ego
Hałas związan y z lokowanymi funkcjami
Wpływ n a klim at lokalny
P rzekształcenie krajobrazu
P rzekształcenia walorów wid okowych
P rzekształcenie stosun ków wodn og runtowych
Z anieczyszczenie wód
n a sku tek zrzutu ścieków
P owstawanie odpad ów
komu naln ych
P owstawanie odpad ów
niebezp iecznych
Ograniczenie infiltracji
wód opadowych do
g runtu
Likwid acja powierzchni
biologiczn ie czynn ej
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D otyczy
terenów
Tereny
zab ud owy

Kom unikacji drog owej i ich
otoczenia
Kom unikacji drog owej

Technologia, możliwość
wystąpienia
Zastosowanie w układ ach grzewczych p aliw
o niewielkiej em isji
zanieczyszczeń
Wystąp i głównie w otoczen iu istn iejących ulic

P rognozowane odd ziaływ anie i
jego natężenie
Nie wystąpi w znaczącym rozmiarze

Wystąp i (h ałas d rog owy, lotn iczy)

Oddziaływania znaczące – wyłącznie wzd łuż g łównych ciąg ów
drogowych
Oddziaływanie w stopn iu nie zn aczącym
Miejscowo w stopniu odczuwalnym
Zn aczące

Wystąp i
Zabudowy

P rawd op od obny

Obszar
zainwestowania
Tereny
zab ud owy
Obszar
zainwestowany

Wystąp i

Tereny
zainwestowane
obiekty
u sług owe
Dach y,
pow.
utwardzone
Tereny
zainwestowane

Wystąpią
Wystąp i

Nie wystąpi – ścieki
zrzucane do kan alizacji
m iejskiej
Wystąp i

Z asięg oddziaływań ograniczony
zarówno p od względ em zasięgu
jak i poziomu odd ziaływ ań

Og raniczenie pola wid oku zab ud ową
Wsku tek wzrostu wsp ółczynnika
odpływu (u tw ard zenie powierzchni)
Zależnie od sp rawn ości miejskiej
oczyszczaln i ścieków
Zależnie od sp rawn ości miejskiego
systemu utylizacji

Może wystąp ić (niski
stopień prawdopodobieństw a)
Wystąp i

W założen iu nie zn aczące (podlega u tylizacji wg przepisów odrębn ych )
Zn aczące

Wystąpi – n a du żych
powierzchniach

W g ran icach określon ych ustaleniami planu
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11. PROGNOZA ODDZIAŁYW ANIA REA LIZACJI USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA KOM PONE NTY ŚRODOW ISKA

11.1. Powierzchnia ziem i
Ze względ u na ukształto wanie powierzch ni w opisyw anym terenie możn a się liczyć, lokalnie na części teren u, który charakteryzują znaczne spadki, z istotn ymi zmianami
u kształtow ania po wierzch ni.
Ustalenia planu przewidują, że w ysokość skarp, które mog ą pow staw ać w związku
z no w ą zabu dow ą nie może b yć wyższa niż 1,5 m . Nie ozn acza to, że nie będą one w idoczn e w obrębie u kształtow anych wnętrz lu b z terenó w zew nętrzn ych. Tym bardziej,
że ustalenia planu nie regulują sposob u ich u kształto wania i w ykon ania.
Propo nuje się zatem wprow adzenie następujących ogranicz eń:
1. przy różnicy w ysokości do 1 m skarp y powinn y być w yko nan e w grun ci e, przy czym
przy w ysokości pow yżej 70 cm winn y być w zm acniane w technologii ko mórkow ej
(grunt zbrojo ny).
2. Przy wyso kości po wyżej 1 m skarp y win ny być w ykonywane jako mury oporo we lub
w technologii gruntu zbrojon ego. W takim przyp ad ku dla zapew nienia konstrukcji od
strony stoku należy wyko nać drenaż, który odprow ad zi wo dy grunto we poza obręb
ko nstrukcji. Działanie takie miałob y n a celu zabezpieczenie stabilności konstru kcji.
3. Niezależnie od sp osobu wyko nania skarp win ny b yć one ob sadzone zielenią (bezpośrednio n a skarpie lub na górn ej czy dolnej kraw ędzi).
Na terenach o większych spadkach (wskaza ne w opracow aniu ekofizjo graficznym do
w yłączenia z zab udo wy ze względu na trud ności technicz ne i możliw e zn aczn e zmiany
krajo brazu przy przezn aczeniu n a teren y o większej intensywności zabudow y) w yznaczono w planie tereny zabudo wy jednorodzinnej o obniżo nej intensywności (MN1).
Oznacza to, że n a większych powierzchniowo działkach powstan ą pojed yncze bu dyn ki.
Ich ilość będzie ograniczon a, zatem i przekształcenia stosun kowo niewielkie (Przeznaczenie terenu dla zabudow y o większej intensyw no ści mogłoby prow adzić do „terasow ania teren u”). Trud ności techniczn e związan e z posadowieniem będ ą jedynie związan e
z po większeniem kosztu inw estycji.
Zagrożeniem większymi przekształceniami mog ą b yć w b ardziej odległym czasie wtórn e
podziały działek, co może do prow adzić do z agęszczenia zabudow y. Jednak w pierwszej
fazie zagospod aro wania terenu zmian y ukształtow ania nie będ ą zn acz ące.
Ze względu na mo żliw e zwiększenie oddziaływań w dalszym horyzoncie cz asow ym proponu je się w prow adzenie do ustaleń plan u następujących zapisów:
1. zakazu wtórnych po działów działek.
2. Nakazu prow adzenia dróg lokalnych i dojazdó w do posesji po po wierzch ni terenu.
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11.2. Gleby
Przekształcenia gleb b ędą związane przede w szystkim z ich fizyczną eliminacją w teren ach przeznaczon ych po d zainw esto wanie – zajęcie powierzchni przez zabudow ę i powierzchnie ze sztuczn ą nawierzch nią (dojazd y, miejsca postojow e, chodniki itp.). Zmian y te b ędą miały miejsce prawie w yłącznie w teren ach przeznacz on yc h dla zainw estow ania. Poza terena mi zain westow anymi ogranicz enia po wierzchni z okryw a glebow ą
m og ą być związane z rem ontami lub przeb udo w ą system u kom unikacyjnego (bu dow a
cho dnikó w, urządzeń kom unikacyjnych, zmiany param etrów ulic).
Postępow anie z w arstw ą rodzajn a gleb regulują przepisy szczególne (Ustaw a
O o chronie gru ntów i rolnych) zobowiązujące inw estora do zachow ania w arstw y i użycia
jej w rekultywacji terenu. W ykonanie zapisów obowiązująceg o prawa winno być w tym
zakresie egzekw ow an e w postępow aniach ad ministracyjnych pro w adzon ych na pod stawie ocenian ego planu.
Z miany stanu (jakości) gleb – w ynikające z możliw ego zanieczyszczenia jeśli w ystąpią,
to w odniesieniu do gleb na gruntach położon ych w bezpośrednim sąsiedztwie szlakó w
kom unikacyjnych. Jedn ak wo bec w yłącz enia niemal w całej powierzchni objętej plan em
terenów przydrożnych z produ kcji roln ej (poza terenem 5 R), w dalszej persp ektywie
czasu nie id entyfikuje się możliwości wystąpienia zagrożeń dla mieszkań có w obszaru
korzystających z lokalnych upraw.

11.3. Powietrze atm os feryczne
W obec przewidyw anego planem zastosow aniu w zab udo wie wielo i jednorodzinn ej niskoemisyjn ych nośników energii nie należy się spo dziew ać istotn ego po gorszenia stanu
sanitarn ego powietrza atmosferycznego. W arunkiem jest jednak pełn a realizacja ustaleń w tym zakresie.
Ocenie zmian stan u powietrza na skutek oddziaływań kom unikacyjnych poświ econo
odręb ny rozdział w niniejszym opraco w aniu (rozdział 11.10).

11.4. Wo dy powierzchniowe i podziem ne
W w arunkach pełnej realizacji ustaleń plan u dotyczących objęcia całego obszaru planu
systemem kan alizacyjn ym od prow adzającym ścieki komu nalne nie należy sp odziew ać
się znaczących w pływ ów z tego źródła, na jako ść wód powierzchniow ych i podziem n ych.
W lokaln ych w arun kach h ydrogeologicznych (obszar zalegania GZWP 326 ) kwestia odprow adzania wód opadow ych powinna być potraktow an a nieco d okładniej niż ma to
miejsce w o cenianych ustaleniach.
W ydaje się, że o ile dopuszczenie do odpro w adzania wó d op ado w ych z powierzchni dachó w i powierzchni przezn aczonych dla ru ch u pieszego (również pojedynczych podjazdów i wjazdów do posesji) nie będzie niosło za sobą n egatyw nych skutków i będzie
miało ta dobrą stronę, że ograniczenie zasilania zbiorników wód po dziem nych będzie
m niejsze niżby to w ynikało z plano w anego zagospodaro wania teren u. O tyle swobo dn e
odpro wadzenie wód z jezdni ulic nie p owinn o mieć miejsca ze w zględu na możliwość
zaniecz yszcz enia wód produktami ropopo chodn ym i. Szcz ególnie, gdy w w arun kach lokalnych wod y po dziem ne ze względu n a słabą izolację od powierzchni n arażon e są na
zaniecz yszcz enie. Stąd w zapisie planu n ależy u względnić zapis decyzji o ochronie ujęcia
wó d na San ce. W ym aga tego rów nież ochron a wód podziem nych.
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11.5. Klim at
Z miany w lokalnych stosun kach klim atycz nych ograniczone b ędą do sfery mikro klim atów. Mog ą on e dotyczyć minimalnych i maksym aln ych tem peratur po wietrza (ni ewielki
wzrost), wilgotności powietrza (większe ob niżenie w ciągu dnia), prędkości wiatru (z ależnie od rozmieszczenia obiektów i wielkości powierzchni niezabudow an ej). Nie będą
one wpływ ać znacząco n a w aru nki klimatu o dczu walnego terenów objętych planem.

11.6. Zasoby przyrody oży wionej
Straty szczególnie szaty roślin nej nie będ ą znaczące jako, że teren nie obfituje w cenn e
(czy rzadkie) siedliska i zbiorowiska.
W planie utrzym ano woln e duże powierzchnie wolne od zabudo wy (jako tereny otw arte
lub w ystępujące tu zadrzewienia). W yznaczono rów nież w skaźniki zacho w ania powierzchni biologicznie cz ynnej dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenów. Jest
to rozwiązaniem korzystnym .
Rozwiązaniem niekorzystnym plan u (zaró w no w zapisie jak i dyspozycji przestrzennej)
jest brak dążenia do wytworzenia przejść przez tereny zain westow ane pomiędzy w yznaczon ym teren em otwartym (w centralnej cz ęści ob szaru) a Laskiem Wolskim i jego
przedpolem. Przejście takie nie ogranicz yłoby izolacji terenó w leśn ych, o której była
m ow a w yżej. Jedn ak jego obecność byłab y korzystna dla korzystających z rekreacji
mieszkańców .

11.7. Odpady
W dziedzinie gospodarki odpadami ustalenia projektu planu nie w niosą praktycznie ża dn ych zmian. Nastąpi przyrost ilości odp adów proporcjo nalny do wzrostu liczby mies zkań có w obszaru. Realizacja plan u nie będzie miała n atomiast w pływ u n a zmian y
wskaźnika nagrom ad zenia (ilość odp adów powstających w określonym przedziale czasu
n a mieszkańca).
Zgod ność gospo darki odpadow ej innych prze dsięwzięć (rozum ian ych tutaj jako działalność gospodarcz a czy naukow a) z ustaleniami plan u wynikać będzie ze skuteczności
n adzoru nad przestrzeganiem o bowiązujących ureg ulo wań praw nych.

11.8. Krajobraz
W obec znacz nego istniejącego już i w pro wadzającego n eg atyw n e dom in anty krajobr azow e zainw esto wania dalsze zagospodarow an ie, które będzie skutkiem realizacji ustaleń
plan u nie spowoduje istotnego obniżenia waloró w krajobrazow ych. Uporząd kow anie
procesu zainw esto wania dzisiaj dość chaotyc zn ego przyczyni się raczej do u porząd kow ania krajobrazó w wn ętrz architektoniczn ych, które tu po wstan ą. Określenie gab ar ytów
zab udo w y i jej intensywności, przy właściw ym przestrzeganiu zapisów plan u, wpłynie
n a poprawę w alorów krajobrazow ych mim o zwiększenia powierzchni zain westow ania.
Korzystnymi rozwiązaniam i planu są, ograniczające w pływ n a krajobraz obszaru , nakazy
i reguły związane z prow adzeniem i w yko naniem sieci infrastruktury.
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11.9. Ochrona przed prom ieniowaniem elektrom agne tycznym
Ochron ę mieszkańców przed prom ieniow aniem elektrom agn etycz nym n apo wietrznej
linii en ergetycznej 110 kV zapew ni strefa tech niczna i ochronna – oznaczon a n a rysun ku
plan u. W strefie pan w pro wadza ograniczenia w lokalizacji obiektów kubaturow ych
i drzewostanu w ysokiego.
W tym zakresie ustalenia planu nie są precyzyjn e. Użyty zwrot „w prow adza się ograniczenia” w ym aga określenia tych ograniczeń (co do w ysokości bud yn ków lub ich usytu ow ania). Jeśli m a on oznaczać zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych, to zakaz winien
b yć określon y jednoznacznie.

11.10.
Prognoza oddziaływań kom unikacyjnych w obs zarze objętym planem
11.10.1.

Dane w ejściow e

Prognozy d otyczące zasięgu odd ziaływań kom unikacyjnych (h ałas, zaniecz yszczenia
g azow e) zostały sporządzon e na podstawie prognozy natężenia ruchu dostarczonej
przez Zleceniodaw cę. Prognoza ru ch u, o której m ow a została sporządzona przez A LTRANS – Krakó w. W obszarze objętym plane m dotyczy on a dwóch „ciągów kom unikacyjnych”, ulic:
1. Chełm skiej i Olszanickiej (w przebiegu wschód – zachód)
2. oraz C hełm skiej i Rzepichy (w przebiegu północ – p ołu dnie).
Jest to prognoza natężenia ruchu n a rok 201 5. Przed stawion e dane (tabela 5, poniżej)
dotycząca ru ch u w yrażo nego przejazdami pojazdów um ow nych w god zinach szczytu.
T ab .5. Progn oza natężen ia ruchu.
U lice

Odcin ek

Chełm ska - Olszanicka

Ch ełmska (do ronda)
Olszanicka (od ronda)

Chełm ska - Rzepichy

Natęż enie ru chu w godzin ach
szczytu [p oj.um ./h ]
674
616
208

Jako, że dla przeprow adzenia prog noz imisji zanieczyszczeń danymi w ykorzyst yw anymi
w matem atycz nych m eto dach oblicz eniow ych (w tym u proszczon ych których użyto dla
potrzeb niniejszego opraco w ania) d an ym i w ejściowymi są; natężenie ru ch u w pojazd ach rzecz ywistych oraz udział pojazdów ciężkich. D an e z pro gnozy A LTR ANS zostały
przeliczone, przy czym poczyniono następ ujące założenia:
1. natężenie ruchu w pojazdach rzeczywistych w ynosi 80% natężenia ruchu w pojazdach um ow nych (współcz yn nik przeliczenio wy 0,8).
2. Natężenie ruchu w godzin ach szczytu wynosi 10% dob ow ego natężenia ru chu.
3. Natężenie ruchu w porze nocn ej w ynosi 15% n atężenia ruch u w porze dziennej.
4. Udział pojazdów ciężkich w potoku ruchu niezależnie od pory wynosi dla ulic Ch eł m ska – Olszanicka - 8% , dla ulic C hełmska – Rzepichy – przyjęto 0 % .
5. Stała prędkość podróżna – 50 km /h.
Nie sporząd zo no prognoz dla in nych niż wymienione dróg w obszarze objętym plan em ..
Zważyw szy n a możliw e natężenie ru chu na tych ulicach (parkingach obsług ujących tereny mieszkaniow e), charakter ruchu (dw a szcz yty n atężenia związan e z wyjazda mi
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i powrotami z pracy) mo żn a wnosić, że oddziaływ ania kom unikacyjne praktycznie nie
w ykroczą poza linie rozgraniczające w yzn aczone w projekcie planu.

11.10.2.

Prog noza imisji hałasu

Dla potrzeb prog nozy użyto metod y uproszczonej wedłu g „Zasad y ochro ny środowiska
w dro gow nictwie. Gen eralna D yrekcja Dróg Publicznych” (W arszaw a, czerwiec 1999 r.).
Prognozę dla poziom u dźwięku wzdłuż dróg w ykonano dla pory nocnej.
W ynik podano (tabela poniżej) w postaci w artości określających odległość od osi jezdni,
w której przebiegają izofony określające dopuszcz alny pozio m dźwięku dla terenó w w edług kategorii określon ych w Rozporządzeniu Ministra Środo wiska z dnia 29 lipca 2004
r. w sprawie do puszcz alnych pozio mó w hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz.
1841). W odniesieniu do opisyw aneg o obszaru planu tereny nim wyznaczone zaliczan e
są do kategorii 2a i 3a, dla których dop uszczaln y poziom dźwięku w ynosi:


kategoria 2a - tereny zabudow y mieszkanio w ej jednorodzin nej: pora dzienna 5 5 dB,
pora no cn a – 50 d B



kategoria 3a - teren y zabu dow y mieszkanio w ej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorow ego: pora dzienn a 60 dB, pora nocna – 5 0 dB.

Na rysunku prognozy w pływ u ustaleń planu na środowisko zaznaczono tereny z aliczone
do w ym ienionych kategorii.
W ynik pro gnozy propagacji h ałasu przedstawiono na tymże rysun ku w postaci izolinii
określającej dop uszczaln y poziom dźwięku w porze no cnej (wspóln y dla w szystkich kategorii teren u, wynoszący 50 dB, tu trakto wany jako granicz ny). H ipotetyczn y zasięg
w ystąpienia pon ad norm atywnych poziom ów dźwięku dla poszczególnych odcinków ulic,
dla których sporząd zo no prognozę przedstawiono w tab eli 6.
T ab .6. Progn oza hipotetycznych oddziaływań aku stycznych.
U lice

Odcin ek

Chełm ska - Olszanicka

Ch ełmska (do ronda)
Olszanicka (od ronda)

Chełm ska - Rzepichy

O dległość izofon y 50 dB od osi
jezd ni ulicy w [m ]
60
50
25

Jak stąd wynika n a o ddziaływ ania ko mu nikacyjn e:


wzdłuż Ch ełm skiej i Rzepichy narażony b ęd zie pierwszy szereg zabud ow y (z tym
jed nak, że biorąc pod uw agę możliw y błąd zastosow anej metod y i standardy budo w lane w nętrza w e w n ętrzach bud yn ków loko wanych wzdłu ż tych ulic standard y akustyczn e będą zachow an e).



W przyp ad ku ulic Chełmskiej i Olszanickiej zasięg oddziaływ ań ponadnorm atyw nych
może być większy i obejmo w ać pierwszy a nawet drugi rząd zab udow y.

Stąd n ależy rozważyć dop uszczenie (w u staleniach plan u) możliw ości stosow ania
wzdłuż tych ulic ogrodzeń pełnych, które w tym przypad ku stanowiłyby rolę ekranó w
akustycz nych. W praw dzie ustalenia planu w pro wadzają zakaz budo w y ogrodzeń pełn ych, to możliwość zastosow ania tego typ u ogrodzeń winna być jednak dopu szczalna w
przypadku ograniczonych możliwości zastosowania ekranów akustycznych (n p. brak
miejsca).

11.10.3.

Prog noza stanu sanitarnego po wietrza atmosferycznego

Prognozę przeprow adzo no dla tych sam ych d anych wejściow ych i ulic jak w przypadku
h ałasu i wyłącz nie dla stężeń tlenków azotu (jako zanieczyszczenia reprezentatyw nego
dla g azow ych zanieczyszczeń kom unikacyjnych). Dla horyzo ntu czasow eg o prog nozy –
rok 2015 założono 10 % poziom tła zanieczyszczeń i 30 % redukcję emisji w ynikającą
z postępu w budowie jednostek napędow ych i zastosow ania now oczesnych paliw. Za-
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stosow ano aplikację udostępnio ną przez D ep artam ent Transportu Stanu Kalifornia w ykorzystującą mod el CALLINE, oraz wskaźniki emisyjne w edług aplikacji u dostęp nianej
n a stronie Ministerstwa Środ owiska.
W edług przepro w adzon ej prog nozy, przy zakład anym natężeniu ru ch u istnieje możliwo ść w ystąpienia ponadnormatyw nych stężeń tlenków azotu (w przeliczeniu na dw utlen ek azotu) w odległości do 5 - 7 m od kraw ędzi ulic. W odległości większej wartości
norm atyw ne po winny być dotrzym an e.

12. ZAGROŻENIA ZW IĄZANE Z US TALENIAM I PLANU
Ustalenia planu dotyczące zab ezpieczeń przed negatyw nym od działyw aniem na środo wisko, w zasadzie eliminują możliwo ść pow stania zagrożeń związanych z zabu dow ą
mieszkaniow ą i usługo wą obszaru.
Źródłem zagrożeń może być zaniechanie lub niepełna realizacja ustaleń planu
w d ziedzinie p ełn ego lub fragm entarycznego uzbrojenia terenu cz y zastoso w ania narzędzi ochron y w aru nków życia mieszkańców .
Poten cj aln ym zagrożeniem dla b ezpieczeństw a obiektów bud owlanych mo że być o dprow adzanie wód opadow ych na terenach o większych spadkach (tam gdzie wystąpi
potrzeba bu dow y skarp – teraso w anie terenu ).
W ydaje się, że na teren ach tego typu (szczególnie w odniesieniu do zab udow y loko w an ej w drugim rzędzie) kw estie m ożliwości i sposobu odprow adzania wód powin ny b yć
określane w opinii g eotech nicznej, której obowiązek sporządzenia po winien być n ałożon y u staleniami plan u.

13. PODSUM OW ANIE
Z miany które nastąpią w środowisku będą się ch arakteryzow ały różnym natęż eniem
i zasięgiem . Po dano (tab ela 7) te, które odnoszą się do terenów przeznaczon ych w planie dla zainw estow ania. Dla pozostałej części obszaru ustalenia uznaje się za korzystne
z pu nktu widzenia ochron y środo wiska i jego zasobów.
T ab .7. Zmiany w środowisku, które nastąp ią w sku tek realizacji u staleń planu.
Z mian y

P owietrze

Klimat aku styczny

Powierzchnia ziem i
Gleb a

OIKO Σ

Natęż enie

Zasięg

Przeciętnie nie ponad
obowiązu jące n orm y

Miejscowy

P on ad wartości standardowe wzd łu ż dróg
głównych
P on ad wartości standardowe wzd łu ż dróg
głównych
Niewielkie – w terenach zabudowy i przy
bud owie n owych odcinków u lic
Du że (wyłączenie z
użytkowania)
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Ch arakter
D om inujący sezon owy
– w sezon ie grzewczym

Og raniczony

T rwały

Lokaln y, og raniczon y
do otoczenia ulic

T rwały

W obszarze p lanu

T rwały

Wyłączn ie w obszarach p rzezn aczon ych
pod zabudowę

T rwały
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T ab .7. Zmian y w środowisku, które nastąp ią w sku tek realizacji u staleń planu (c.d .).
Z mian y
Wod y p owierzchniowe

Natęż enie
Bez dającego określić
się wp ływu
Um iarkowane

Wod y p od ziemn e

Klim at lokaln y

Ch arakter

Og raniczenie zasilania
op adoweg o

T rwały

P otencjaln ie du że bez zastosowania system u p od czyszczania
wód odprowad zanych
z jezdni
Niewielkie - d otyczy
mikroklim atów

Trudny d o określen ia

T rwały

W obszarach zain westowan ych

Małe

Lokaln y

T rwały ale b ez istotn eg o znaczenia
Trwały – “syn an tropizacja”

Um iarkowane

Lokalny i ogóln y –
zm iana w kierun ku
poprawy ład u przestrzen nego wewn ątrz
ob szaru

Biocen ozy

Krajob raz

Zasięg

T rwały

S kala prognozow an ych zmian niekorzystnych jest niewielka. Z punktu widzenia skutków
ustaleń projektu planu dla środowiska obszaru a w szczególności warunków życia
mieszkańców , którzy zamieszkają w obszarze objętym planem , przy założeniu zastosow ania rozwiązań ochron nych i sform uło wany ch zasad ach zagospodarow ania i o chrony
nie m a pod staw do kwestionow ania propo now anych rozwiązań.

14. PROPOZYCJE M ODYFIKACJI USTALEŃ PLANU
Propo nuje się w prow adzenie do ustaleń projektu planu pro pozycji, które zamieszczono
i zazn aczono ramką w tekście opracow ania. P ropo nuje się rów nież uzup eł nienie ustaleń
plan u o zapisy dotyczące kształtow ania przesłon architekto nicznych (dla ochron y ter enów zabudow y przed od działyw aniami ko mu nikacyjn ym i), np. dop uszczenie mo żliw ości
lokow ania w zdłuż ulicy garaży lu b budyn kó w gospod arczych a za ich osło ną budynków
mieszkalnych.

15. S TRES ZCZENIE
A nalizow an y w niniejszym o pracow aniu obszar, dla którego sporządza się Miejscow y
Plan Zag ospodaro wania Przestrzennego znajduje się w zachodniej części miasta Krak ow a (w obrębie tzw. Bramy Krako wskiej), w dzielnicach katastralnych Chełm i Zakam ycze. Całko wita po wierzch nia teren u objęta niniejszym opracow aniem w ynosi około 150
h a.
Opisyw an y teren cechuje zróżnicow any sposób zagospodaro wania terenu, głów nie jed n ak dominują obszary zespołów zabudow y jednorodzin nej w tzw. strefie podm iejskiej
Krako w a. Utrzym ały się tu u kłady dawn ych wsi – uli có wek uzupełnione zespołami
współcz esnej zabudow y jednorodzin nej. S ą to teren y, które zostały włączon e do Kr akow a z dużymi powierzchniami terenów roln ych. Tu też utrw alił się typ zab udo wy ro zproszo nej, o nadmiernej różnorod ności rozw iązań architekto nicznych i b ardzo niskiej
inten syw ności w ykorzystania terenu, rzadko występują przestrzenie publiczn e. Obok
terenów mieszkanio w ych w analizow an ym obszarze zn aczn y udział w zagospodaro w a-
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niu terenu mają rów nież użytki rolne w tym g ru nty orne i łąki. Teren y leśn e (zieleń w ysoka) w ystępują pu nkto w o zajm ując niewielkie powierzchnie.
A nalizow an y obszar położony jest u podnóża północnego zbo cza Zrębu Sowińca, który
opad a tu wysokim, w yraźnie zaznaczającym się progiem o w yso kości ok. 150 m . W części południow ej wznosi się na wysokość 285 m n.p.m. P odłoże zb ud ow ane jest głów nie
z w apieni jurajskich zaleg a w nich chroniony zbiornik wód podziemn ych.
Stan środowiska nie odbiega od stanu przeciętn ego dla peryferyjnych ob szaró w miasta.
Najbardziej zn aczącymi źródłami uciążliwości są znajd ujące się tu szlaki kom unikacyjne,
których oddziaływania, głów nie akustyczne mogą są lub mogą być w przyszłości u ci ążliw e dla mieszkańców i użytko w ników .
W zakresie przezn aczenia, w obszarze objętym planem w yznaczono teren y zabudow y
mieszkaniow ej jed noro dzinno i wielorodzinn ej, ulic i parkingów oraz zieleni. Pon adto
plan określa zasad y i w arunki zagospodarow ania terenu zależnie od przezn acz enia oraz
zasady; zaopatrzenia w en ergię, wod ę. Reguluje także kwestie odprow adzania ścieków
oraz gospodarki od padami. Jed ną z naczeln ych zasad zastoso wanych w zapisie ustaleń
plan u zagospodarow ania przestrzenn ego jest zakaz lokalizacji w terenach mieszkaniow ych oraz mieszkaniowo usługow ych in westycji, których oddziaływ anie na środowis ko
przekraczające poziom dopuszczalny mogłoby oddziaływać poza granice teren u, do kt órego inw estor przedsięwzięcia m a tytuł prawn y.
W toku przeprow adzonych analiz nie stwierdzono, ab y realizacja ustaleń planu spo wodow ała w całym obszarze objętym planem tak istotn e zmiany w aru nkó w środowiska,
które zagroziłyby zdrowiu lub życiu mieszkańców.
Jako istotne skutki realizacji ustaleń planu stwierdzo no możli we, zn aczne oddziaływ ania
(szcz ególnie związan e z h ałase m) projektow an ych i istniejących dróg i ulic. W tym zakresie stwierdzo no, że ustalenia planu nie w pełni w ykorzystują możliwości związane
z planow aniem przestrzen nym, a które m ogłyby wpłyn ąć n a zmniejszenie od działyw ań
kom unikacyjnych. W tym zakresie zapropono w ano w prow adzenie zmian ustaleń planu.
W kon kluzji stwierdzono, że po w prow adzeniu zapropono w anych zmian ustal enia planu
m og ą być realizo wane. W arun kiem jedn ak koniecznym będzie rygorystyczne przestrz eg anie przepisów plan u.
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