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:,:,:,:, WPROWADZENIE

1.1. Podstawy formalno-prawne prognozy

Niniejsza prognoza oddziaływania na �rodowisko została sporz�dzona dla
potrzeb zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Janowice Wielkie, zgodnie z uchwał� Nr XIV/86/2011 Rady
Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyst�pienia do
sporz�dzenia zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Janowice Wielkie. Organem opracowuj�cym zmian� studium
jest Wójt Gminy Janowice Wielkie. Autorem projektu zmiany studium jest Juliusz
Korze�, prowadz�cy działalno�� gospodarcz� pod t� sam� nazw�.

1.2. Cel i przedmiot prognozy

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na �rodowisko
sporz�dzona dla potrzeb projektu zmiany studium uwarunkowa� i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie, w jej granicach
administracyjnych. Celem prognozy jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływa�
na poszczególne elementy �rodowiska przyrodniczego, b�d�cych potencjalnym
wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzen, w tym na:

− �wiat zwierz�cy i ro�linny oraz krajobraz we wzajemnym ich powi�zaniu,
− warunki �ycia i zdrowia ludzi,
− �rodowisko kulturowe,
− zabytki i dobra materialne.

Celem prognozy jest tak�e poszukiwanie i wskazanie mo�liwo�ci rozwi�za�
planistycznych zabezpieczaj�cych �rodowisko i przeciwdziałaj�cych negatywnemu
oddziaływaniu na nie.

Zgodnie z art. 51 ust. 2. ustawy z 2008 r. o udost�pnianiu informacji o
�rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz o
ocenach oddziaływania na �rodowisko (t.j. Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 1235, z pó	n. zm.),
niniejsza prognoza:

− zawiera informacje o zawarto�ci, głównych celach projektowanego dokumentu
oraz jego powi�zaniach z innymi dokumentami, informacje o metodach
zastosowanych przy sporz�dzaniu prognozy, propozycje dotycz�ce
przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie�
projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania,
informacje o mo�liwym transgranicznym oddziaływaniu na �rodowisko oraz
streszczenie sporz�dzone w j�zyku niespecjalistycznym;

− okre�la, analizuje i ocenia istniej�cy stan �rodowiska oraz potencjalne zmiany
tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, stan
�rodowiska na obszarach obj�tych przewidywanym znacz�cym
oddziaływaniem, istniej�ce problemy ochrony �rodowiska istotne z punktu
widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególno�ci dotycz�ce
obszarów podlegaj�cych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 627, z pó	n. zm.),
cele ochrony �rodowiska ustanowione na szczeblu mi�dzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy �rodowiska zostały
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uwzgl�dnione podczas opracowywania dokumentu, przewidywane znacz�ce
oddziaływania, w tym oddziaływania bezpo�rednie, po�rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, �rednioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralno�� tego obszaru, a tak�e na �rodowisko, a w
szczególno�ci na: ró�norodno�� biologiczn�, ludzi, zwierz�ta, ro�liny, wod�,
powietrze, powierzchni� ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki,
dobra materialne z uwzgl�dnieniem zale�no�ci mi�dzy tymi elementami
�rodowiska i mi�dzy oddziaływaniami na te elementy;

− przedstawia rozwi�zania maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensacj� przyrodnicz� negatywnych oddziaływa� na �rodowisko,
mog�cych by� rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w
szczególno�ci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralno�� tego obszaru; bior�c pod uwag� cele i geograficzny zasi�g
dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralno�� tego obszaru rozwi�zania alternatywne do rozwi�za� zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis
metod dokonania oceny prowadz�cej do tego wyboru albo wyja�nienie braku
rozwi�za� alternatywnych, w tym wskazanie napotkanych trudno�ci
wynikaj�cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

1.3. Zakres prognozy

Zakres i stopie� szczegółowo�ci informacji zawartych w niniejszej prognozie
został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony �rodowiska we Wrocławiu,
co zostało wyra�one w pi�mie nr WSI.411.46.2012.JA z dnia 28 lutego 2012 r.
(data wpływu: 08.03.2011 r.). Zgodnie z uzgodnionym zakresem i stopniem
szczegółowo�ci, w powołaniu na art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony �rodowiska (t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 1232, z pó	n. zm.), niniejsza
prognoza winna uwzgl�dnia� nast�puj�ce wymagania:

− wskazanie terenów o ró�nych funkcjach ze wzgl�du na ochron� przed
hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,

− okre�lenie warunków gospodarki odpadami, w tym odpadami
niebezpiecznymi, zgodnych z ustaw� z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z pó	n. zm.),

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

− działalno�� przedsi�wzi�� lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie
mo�e powodowa� ponadnormatywnego obci��enia �rodowiska naturalnego
poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny,

− stanowiska chronionych gatunków ro�lin i zwierz�t wyst�puj�cych na terenie
obj�tym projektem zmiany studium, w tym wykazanych w inwentaryzacji
przyrodniczej gminy Janowice Wielkie,

− poło�enie cz��ci terenu w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego, w
stosunku do którego obowi�zuj� zapisy rozporz�dzenia Wojewody
Dolno�l�skiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie Rudawskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 277, poz. 3386),

− poło�enie cz��ci terenu w granicach obszaru maj�cego znaczenie dla
wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura
2000 „Rudawy Janowickie” (PLH020011),
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− poło�enie cz��ci terenu w granicach obszaru maj�cego znaczenie dla
wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura
2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037),

− poło�enie cz��ci terenu w granicach obszaru maj�cego znaczenie dla
wspólnoty – projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony siedlisk Natura
2000 „Trzci�skie Mokradła” (PLH020105). 
Ponadto, w Prognozie uwzgl�dniono wytyczne zawarte w kierunkach działa�

„Polityki Ekologicznej Pa�stwa w latach 2009 - 2012 z perspektyw� do roku 2016”
(Polityka przyj�ta uchwał� Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009
roku, ukazała si� w Monitorze Polskim Nr 34, poz. 501 w Dzienniku Urz�dowym
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 4 czerwca 2009 roku) w zakresie ochrony powietrza,
ze szczególnym uwzgl�dnieniem stosowania w 	ródłach wytwarzania energii w
celach grzewczych paliw charakteryzuj�cych si� najni�szymi wska	nikami
emisyjnymi, takich jak paliwa płynne, gazowe i stałe, np. biomasa, drewno oraz
wykorzystania alternatywnych 	ródeł energii. 

Tereny obj�te zmian� studium poło�one s� w obr�bie obszarów prawnie
chronionych, w zwi�zku z czym projekt zmiany studium wymaga uzgodnienia z
Regionalnym Dyrektorem Ochrony �rodowiska we Wrocławiu z zakresu ochrony
przyrody. W prognozie uwzgl�dniono zgodno�� ustale� projektu zmiany studium z
art. 119 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013
r., poz. 627, z pó	n. zm.). Prognoza została sporz�dzona w pełnym zakresie, ze
szczególnym uwzgl�dnieniem zagadnie�, o których mowa powy�ej.

1.4. Ogólna charakterystyka obszaru opracowania

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru obj�tego zmian� studium uwarunkowa� i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie.

�ródło: www.maps.google.pl 

                                                                                          5                                                                                            

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gmina Janowice Wielkie poło�ona jest we wschodniej cz��ci powiatu
jeleniogórskiego. Gmina graniczy od północy z gmin� Wojcieszów, od południa z
gminami: Marciszów, Kamienna Góra i Mysłakowice; od zachodu z gminami: Jelenia
Góra i Je�ów Sudecki; od wschodu za� z gmin� Bolków. Gmina Janowice Wielkie
zajmuje powierzchni� 58,09 km2 i zamieszkiwana jest przez 4250 mieszka�ców W
skład gminy wchodzi sze�� sołectw: Janowice Wielkie, Radomierz, Mniszków,
Miedzianka, Trzci�sko, Komarno. Miejscowo�ci zachowały swój historycznie
ukształtowany, cz�sto wykształcony jeszcze w okresie �redniowiecza, układ
zabudowy.

Przez obszar gminy przebiega droga krajowa nr 3, ł�cz�ca Skandynawi�
poprzez Szczecin Legnic� – Bolków - Jeleni� Gór� – przej�cie graniczne w
Jakuszycach z południem Europy. Droga ta stanowi główn� o� komunikacyjn�
obszaru Gminy oraz całej Kotliny Jeleniogórskiej i ma zasadnicze znaczenie dla
powi�za� komunikacyjnych tych terenów z otoczeniem w skali lokalnej i regionalnej. 

2. INFORMACJA O ZAWARTO�CI I GŁÓWNYCH CELACH ZMIANY STUDIUM
ORAZ JEGO POWI�ZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1. Cele zmiany studium

Celem opracowania zmiany studium jest okre�lenie jej polityki przestrzennej
poprzez ustalenie stref lokalizacji terenów o okre�lonym sposobie
zagospodarowania. Zmiana studium stanowi podstaw� do podejmowania decyzji
planistycznych, w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i
decyzje o warunkach zabudowy. W zmianie studium wyznacza si�:

− tereny u�ytkowano rolniczo,
− tereny lasów/dolesie�,
− tereny zabudowy wielorodzinnej,
− stref� terenów zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oraz jednorodzinnej z

dopuszczeniem wprowadzania usług nieuci��liwych,
− stref� terenów zabudowy mieszkaniowej o charakterze rozproszonym na

którym dopuszcza si� podział na działki o min. powierzchni 1500 m2,
− tereny M/U – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

usług,
− tereny M/UT – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem

usług turystyki pobytowej (pensjonaty, agroturystyka, zabudowa letniskowa),
− tereny ML – zabudowy mieszkaniowej o charakterze letniskowym,
− tereny RU – obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych,

ogrodniczych,
− tereny- P zabudowy produkcyjno-techniczno-usługowej, baz i składów,
− tereny U – zabudowy usługowej, w tym: UH – handlu, UG – gastronomii, UA –

administracji, UK – kultury, UKs – sakralnych, UO – o�wiaty, UZ – zdrowia, UI
– innych,

− tereny UT – zabudowy oraz obiektów turystyki i rekreacji (hotele, pensjonaty),
UT/M – z dopuszczeniem mieszkalnictwa jako funkcji towarzysz�cej,

− tereny ZC – cmentarzy,
− tereny US – obiektów i urz�dze� sportu, US/UK – z dopuszczeniem obiektów

usług kultury,
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− tereny ZP – zieleni urz�dzonej, w tym parki,
− tereny obj�te zakazem lokalizacji zabudowy (obejmuj�ce grunty klasy III).

W projekcie zmiany studium wskazano:
− kierunki rozwoju układu komunikacyjnego oraz urz�dze� infrastruktury

technicznej,

− obszary podlegaj�ce ochronie �rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Podstawowym celem rozwoju przestrzennego gminy jest uzyskanie struktury
funkcjonalno przestrzennej, która w harmonijny i zrównowa�ony sposób wykorzysta
walory przyrodnicze i kulturowe gminy oraz jej zasoby dla potrzeb rozwoju gminy
oraz poprawy warunków �ycia mieszka�ców. Na jego realizacj� składaj� si�
nast�puj�ce cele cz�stkowe:

• ochrona warto�ci przyrodniczych ikrajobrazowych, powi�zana z rozbudow�
istniej�cego systemu terenów chronionych;

• ochrona warto�ci kulturowych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego;
• harmonizowanie struktury przestrzennej gminy i racjonalne wykorzystanie jej

zasobów dla poprawy warunków zamieszkiwania, pracy i wypoczynku;
• rozwój przestrzenny wsi Janowice Wielkie jako głównego o�rodka koncentracji

inwestycji i usług oraz obsługi mieszka�ców gminy;
• wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
• rozwój funkcji turystycznej jako jednej z wiod�cych funkcji w gospodarce

gminy,
• rozwój wyspecjalizowanych typów produkcji rolniczej;
• aktywizacj� gospodarcz� i rozwój przedsi�biorczo�ci lokalnej na terenach i

gminy,
• rozwój sieci i urz�dze� infrastruktury technicznej.

2.2. Powi�zania zmiany studium z innymi dokumentami

Przy opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na �rodowisko
wykorzystano obowi�zuj�ce dokumenty strategiczne. Uwzgl�dniono dokumenty
unijne, krajowe, regionalne, szczególny nacisk poło�ono na dokumenty poziomu
szczebla lokalnego, odnosz�ce si� w sposób po�redni lub bezpo�redni do obszaru
obj�tego projektem zmiany studium.

Dokumenty Unii Europejskiej:

− Konwencja Berne�ska jest dokumentem o ochronie gatunków dzikiej flory i
fauny europejskiej oraz siedlisk przyrodniczych. Dokument został podpisany w
Brnie w Szwajcarii w 1979 roku, za� Polska ratyfikowała j� w 1995 roku.
Celem dokumentu jest ochrona gatunków dzikiej fauny i flory oraz ich siedlisk
naturalnych, a zwłaszcza tych gatunków i siedlisk, których ochrona wymaga
współdziałania kilku pa�stw oraz wspierania współdziałania w tym zakresie.
Szczególny nacisk w niniejszym dokumencie poło�ono na ochron� gatunków
zagro�onych i gin�cych, wł�czaj�c w to gatunki w�drowne;

− Konwencja Bo�ska jest dokumentem o ochronie w�drownych gatunków
dzikich zwierz�t. Została ona sporz�dzona w Bonn 23 czerwca 1979 r., a
Polska jest stron� niniejszej Konwencji od 1 maja 1996 r. Celem dokumentu
jest ochrona dzikich zwierz�t migruj�cych, stanowi�cych niezast�piony
element �rodowiska naturalnego. Dla ochrony tych gatunków konieczne s�
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wspólne wysiłki wszystkich pa�stw posiadaj�cych jurysdykcj� nad obszarami,
w których te zwierz�ta przebywaj�;

− Konwencja Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza na dalekie odległo�ci z 1979 r. wraz z II protokołem siarkowym z
1994 r. (Oslo), z których to dokumentów wynika konieczno�� redukcji
zanieczyszcze� wprowadzanych do powietrza, a przede wszystkim emisji
SO2, NOx i CO2. W Polsce dokument ten wszedł w �ycie 17.10.1985 r. (Dz.
U. z 1985 r. Nr 60);

− Konwencja o Ró�norodno�ci Biologicznej, sporz�dzona w Rio de
Janeiro 5 czerwca 1992 r., ratyfikowana przez Polsk� w 1996 r. (Dz. U. z
2002 r. Nr 184, poz. 1532). Celami Konwencji zapisanymi w Art. 1 niniejszego
dokumentu s�: (...) ochrona ró�norodno�ci biologicznej, zrównowa�one
u�ytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzy�ci
wynikaj�cych z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez
odpowiedni dost�p do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer
wła�ciwych technologii, z uwzgl�dnieniem wszystkich praw do tych zasobów i
technologii, a tak�e odpowiednie finansowanie;

− Konwencja Ramsarska o obszarach wodno – błotnych maj�cych
znaczenie mi�dzynarodowe, zwłaszcza jako �rodowisko �yciowe ptactwa
wodnego z 1971 r. ze zmianami w Pary�u (1982r.) i Regina (1987 r.), której
celem jest ochrona i utrzymanie w niezmienionym stanie ww. obszarów;

− Konwencja Wiede�ska w sprawie ochrony warstwy ozonowej z 1985 r.
celem której jest m.in. regularne prowadzenie pomiarów zawarto�ci ozonu w
atmosferze, badanie skutków osłabienia warstwy ozonowej oraz ochrona
zdrowia ludzkiego i �rodowiska przed negatywnym oddziaływaniem
wynikaj�cym ze zmian w warstwie ozonowej;

− Protokół Montrealski w sprawie substancji zuba�aj�cych warstw�
ozonow� z 1987 r. wraz z poprawkami londy�skimi (1990r.), wiede�skimi
(1992r.), celem którego jest ochrona warstwy ozonowej przez stosowanie
�rodków zapobiegawczych dla odpowiedniej kontroli całkowitej �wiatowej
emisji substancji, które j� zubo�aj�, z docelowym zamiarem ich eliminacji w
oparciu o rozwój dyscyplin naukowych, z uwzgl�dnieniem uwarunkowa�
technicznych i ekonomicznych;

− Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z
Rio de Janeiro, 1992r. (UN FCCC). Stron� Konwencji jest równie� Polska,
która ratyfikowała dokument 28 lipca 1994 r. (Dz. U. 96/53/238). Zasadniczym
celem dokumentu jest osi�gni�cie stabilizacji koncentracji w atmosferze
gazów cieplarnianych na takim poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym
antropogenicznym oddziaływaniom na klimat;

− Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z
Kioto, 1997 r. wraz Protokołem, precyzuj�ca zadania w zakresie ograniczania
antropogenicznych oddziaływa� na klimat, w szczególno�ci zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych;

− Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego,
przyj�ta przez Polsk� w 1996 r. Celem Konwencji jest ochrona dziedzictwa
archeologicznego jako 	ródła wspólnej europejskiej pami�ci oraz jako
instrumentu historycznych oraz innych bada� naukowych. Za elementy
dziedzictwa archeologicznego uznaje si� wszystkie pozostało�ci i obiekty oraz
wszelkie inne �lady ludzko�ci z minionych epok:
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− których zachowanie i badanie przyczynia si� do odtworzenia
historii ludzko�ci  i jej powi�za� ze �rodowiskiem naturalnym,
− w wypadku których wykopaliska, odkrycia oraz inne metody
bada� nad dziejami ludzko�ci i nad jej �rodowiskiem stanowi� główne
	ródło informacji,
− które znajduj� si� na obszarach pozostaj�cych pod jurysdykcj�
stron,

Według Konwencji dziedzictwo archeologiczne winno obejmowa� struktury,
konstrukcje, zespoły architektoniczne, tereny eksploatowane, przedmioty
ruchome, zabytki innych typów wraz z ich kontekstem, zarówno na l�dzie jak i
w wodzie.

Programy i strategie:
− Szósty Program Działa� Unii Europejskiej - �rodowisko 2010 – nasza

przyszło��, nasz wybór, ustalaj�cy ramy strategicznej polityki wspólnotowej
na lata 2001 – 2010. Program ten okre�la priorytetowe pola działa� w
dziedzinie ochrony �rodowiska (w płaszczyznach dotycz�cych: zmian
klimatycznych, ochrony przyrody i ró�norodno�ci biologicznej, �rodowiska
naturalnego i zdrowia, zrównowa�onego wykorzystania zasobów naturalnych i
gospodarki odpadami);

− Zrównowa�ona Europa dla lepszego �wiata: Strategia Zrównowa�onego
Rozwoju Unii Europejskiej, w której zapisano �e rozwój gospodarczy,
spójno�� społeczna i ochrona �rodowiska musz� ze sob� koegzystowa� i si�
nawzajem respektowa� oraz wspiera�.

Dyrektywy i inne dokumenty:
− Dyrektywy reguluj�ce utworzenie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

tj.: Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie
ochrony dzikich ptaków (ze zmianami) oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z
dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory;

− Dyrektywa 91/676/EWG, wydana w 1991 r. przez Komisj� Europejsk�,
maj�ca na celu zmniejszenie wysokiego stopnia zanieczyszczenia wód
zwi�zkami azotu ze 	ródeł rolniczych oraz zapobieganie pojawieniu si�
takiego zanieczyszczenia w przyszło�ci, co odbywa si� m.in. poprzez
realizacje programów „naprawczych” oraz pomoc we wdra�aniu zasad dobrej
praktyki rolniczej;

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa 2000/60/WE) z
dnia 23 pa	dziernika 2000 r. ustanawiaj�ca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej, celem której jest ochrona wód poprzez ustalenie
zintegrowanej europejskiej polityki wodnej opartej na przejrzystych,
efektywnych i spójnych ramach legislacyjnych, ponadto uporz�dkowanie i
koordynacja istniej�cego europejskiego ustawodawstwa wodnego.

Dokumenty krajowe:

− Polityka ekologiczna pa�stwa w latach 2009 - 2012 z perspektyw� do
roku 2016, opracowana przez Rad� Ministrów i przyj�ta uchwał� Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (Monitor Polski Nr 34, poz.
501), stanowi aktualizacj� i uszczegółowienie długookresowej II Polityki
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ekologicznej pa�stwa. Według ustawy Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr
25, poz. 150) w dziale III, art. 13 stwierdza si�, �e Polityka ekologiczna
pa�stwa ma na celu stworzenie warunków niezb�dnych do realizacji ochrony
�rodowiska. Tym samym polityka ta powinna by� elementem równowa�enia
rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony �rodowiska celów
gospodarczych i społecznych. Oznacza to tak�e, �e realizacja polityki
ekologicznej pa�stwa w coraz wi�kszym zakresie powinna dokonywa� si�
poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie
materiałochłonno�ci, wodochłonno�ci i energochłonno�ci gospodarki oraz
stosowanie najlepszych dost�pnych technik i dobrych praktyk
gospodarowania, za� dopiero w dalszej kolejno�ci poprzez ochronne,
tradycyjne działania takie jak oczyszczanie �cieków, unieszkodliwianie
odpadów, etc. Oznacza to równie�, �e aspekty ekologiczne powinny by�
obowi�zkowo wł�czane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach
gospodarowania, a tak�e do strategii i programów rozwoju na szczeblu
regionalnym i lokalnym. Polityka ekologiczna pa�stwa w latach 2009 - 2012 z
perspektyw� do roku 2016 jest dokumentem okre�laj�cym ogólne zasady i
cele polityki ekologicznej Pa�stwa, w sferze racjonalnego u�ytkowania
zasobów naturalnych, a tak�e w zakresie jako�ci �rodowiska. Dokument ten
charakteryzuje narz�dzia i instrumenty polityki ekologicznej pa�stwa oraz
wskazuje kierunki współpracy mi�dzynarodowej. Według Art. 17 ww. ustawy
Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki
ekologicznej pa�stwa, sporz�dza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i
gminne programy ochrony �rodowiska, uwzgl�dniaj�c wymagania, o których
mowa w art. 14. Realizacja celów i zada� zawartych w programach ochrony
�rodowiska ma zapewni� zrównowa�ony rozwój województwa, powiatu b�d	
gminy, gdy� wymagania ochrony �rodowiska maj� istotny wpływ na przyszły
charakter regionu, wspieraj� równie� jego rozwój gospodarczy. Program
ochrony �rodowiska uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu
albo rada gminy i stanowi on dokument strategiczny, który jest
wykorzystywany jako instrument zarz�dzania �rodowiskiem;

− Polityka Le�na Pa�stwa (dokument przyj�ty przez Rad� Ministrów w dniu 22
kwietnia 1997 r.) przedstawia główne tezy polityki le�nej pa�stwa oraz okre�la
jej cele i priorytety, uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne i prawne oraz
spodziewane efekty i harmonogram realizacji polityki le�nej. Głównym celem
polityki le�nej jest wyznaczenie działa� kształtuj�cych odpowiedni stosunek
człowieka do lasu. W�ród celów szczegółowych wyró�nia si�: zapewnienie
trwało�ci lasów wraz z ich wielofunkcyjno�ci�, zwi�kszenie zasobów le�nych,
poprawa stanu lasów oraz ochrona lasów;

− Krajowy Program Zwi�kszenia Lesisto�ci (Aktualizacja, Warszawa 2003)
zaakceptowany do realizacji przez Rad� Ministrów RP w dniu 23 czerwca
1995 r. Nie stał si� on programem rz�dowym, gdy� nie zagwarantowano
�rodków na jego realizacj�, w perspektywie wieloletniej. Jest to wi�c
opracowanie studialne, o charakterze strategicznym. Dokument stanowi
instrument polityki le�nej w zakresie kształtowania przestrzeni przyrodniczej
kraju i zawiera ogólne wytyczne sporz�dzania regionalnych planów
przestrzennego zagospodarowania w dziedzinie zwi�kszenia lesisto�ci.
Przyj�te w Krajowym Programie Zwi�kszenia Lesisto�ci zało�enia metodyczne
i kryteria okre�lania preferencji zalesieniowych mog� by� pomocne w
tworzeniu oryginalnych rozwi�za� regionalnych oraz lokalnych;
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− Programy ochrony powietrza wykonywane s� w �wietle dyrektywy
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w
sprawie jako�ci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).
Oceny te realizowane s� w strefach według dwóch kryteriów: ustanowionych
ze wzgl�du na ochron� zdrowia ludzi i ustanowionych ze wzgl�du na ochron�
ro�lin. Zakres oceny jako�ci powietrza w strefach jest dodatkowo poszerzany
o zanieczyszczenia obj�te dyrektyw� Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie arsenu, kadmu, rt�ci,
niklu wielopier�cieniowych w�glowodorów aromatycznych w otaczaj�cym
powietrzu;

− Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (dokument przyj�ty przez Rad�
Ministrów w dniu 29 grudnia 2006 r.) został sporz�dzony jako realizacja
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.
628, ze zmianami), która w rozdziale 3 art. 14-16 wprowadza obowi�zek
opracowania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i
gminnym. Plan ten obejmuje pełen zakres zada� koniecznych do zapewnienia
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniaj�cy ochron�
�rodowiska, przy uwzgl�dnieniu obecnych i przyszłych uwarunkowa�
ekonomicznych, technologicznych. Przedstawione w Planie cele i zadania
dotycz� okresu 2007 - 2010 oraz perspektywicznie okresu 2011 – 2018;

− Krajowy program oczyszczania �cieków komunalnych (Warszawa 2003)
jest programem rozbudowy systemów oczyszczalni �cieków w sektorze
komunalnym. Program pozwoli na wyeliminowanie nieoczyszczonych �cieków
(ze 	ródeł miejskich i aglomeracji) z wód powierzchniowych. Dokument
odnosi si� do poprawy jako�ci wód powierzchniowych, b�d�cych
potencjalnym 	ródłem poboru uj�� komunalnych. Zamierzeniem Programu
jest pobudzenie inicjatyw lokalnych oraz pełne dostosowanie do wymogów
Unii Europejskiej w zakresie wyposa�enia w system oczyszczalni �cieków i
kanalizacji.

Dokumenty powstałe na szczeblu regionalnym i lokalnym:

− Strategia rozwoju województwa dolno�l�skiego (uchwała Nr XXXII/932/13
Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 28 lutego 2013 r.). Zgodnie z
zawart� w ww. dokumencie wizj�: Dolny �l�sk jest: regionem gospodarnym –
skoncentrowanym na rozwoju za własne �rodki, według własnych priorytetów;
regionem u�ytecznym – wewn�trznie i zewn�trznie, rzetelnym ogniwem
samorz�dnej Polski i Europy; regionem stabilnym i bezpiecznym –
dysponuj�cym kapitałem przetrwania i potrafi�cym reagowa� na zagro�enia;
regionem gotowym na przyszło�� – bazuj�cym na kapitale społecznym i
inteligencji adaptacyjnej; regionem dla przyszłych pokole� – formuj�cym
nast�pców i nie pozostawiaj�cym im długów; regionem innowacyjnym –
buduj�cym swoj� pozycj� na rozwa�nym rynku i oryginalnych inicjatywach;
regionem obywatelskim – zamieszkałym przez �wiadome społecze�stwo,
aktywnych obywateli, a nie pasywn� wi�kszo�� i małe grupy interesów;
regionem macierzystym – zadban� krain�, o pozytywnych relacjach, otwartym
na innych, skupionym na sobie; regionem solidarnym – wspieraj�cym si� w
potrzebie; regionem samorz�dnym – ze sprawn� administracj� motywowan�
słu�b� publiczn�; regionem konkurencyjnym – przoduj�cym województwem
Polski, atrakcyjn� cz��ci� Europy; regionem efektywnym – racjonalnie
zarz�dzaj�cym dost�pnymi �rodkami; regionem aktywnym – dzi�ki zdrowiu i

                                                                                         11                                                                                           

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

witalno�ci swoich mieszka�ców. W�ród najwa�niejszych celów strategii
rozwoju województwa dolno�l�skiego wymienia si�: rozwój gospodarki opartej
na wiedzy; zrównowa�ony transport i poprawa dost�pno�ci transportowej;
wzrost konkurencyjno�ci przedsi�biorstw, zwłaszcza M�P; ochrona
�rodowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz
dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpiecze�stwa;
zwi�kszenie dost�pno�ci technologii komunikacyjno-informacyjnych; wzrost
zatrudnienia i mobilno�ci pracowników; wł�czenie społeczne, podniesienie
poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne;

− Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolno�l�skiego
(uchwała Nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 30
sierpnia 2013 r.). W�ród celów strategicznych rozwoju przestrzennego
województwa dolno�l�skiego wyró�nia si�: 1.1. Realizacj� "otwarcia na
Europ�" – stymulowanie i umacnianie integracji Polski i UE poprzez
pokonywanie barier integracyjnych; 1.2. Kształtowanie konkurencyjno�ci
województwa poprzez tworzenie i rozwój systemu obszarów aktywizacji
społecznej i gospodarczej; 1.3. Tworzenie warunków do poprawy jako�ci
�ycia, podnoszenie standardu cywilizacyjnego społecze�stwa dla osi�gni�cia
wysokiego zaspokojenia poziomu potrzeb społecznych; 1.4. Aktywn� ochron�
warto�ci przyrodniczych i kształtowanie �rodowiska przyrodniczego
prowadz�ce do realizacji ekorozwoju; 1.5. Ochron� dziedzictwa kulturowego -
udost�pnienie dziedzictwa kulturowego społecze�stwu i wł�czenie we
współczesne struktury funkcjonalno - przestrzenne; 1.6. Integracj�
społeczno�ci województwa; 1.7. Zapewnienie warunków dla zwi�kszenia
obronno�ci kraju, zapobiegania awariom i kl�skom �ywiołowym oraz ochrona
przed ich skutkami.

3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZ�DZANIU
PROGNOZY

Do opracowania prognozy zastosowano metody indukcyjno – opisowe,
charakteryzuj�ce bie��cy stan �rodowiska przyrodniczego i ł�cz�ce w logiczn�
cało�� zebrane informacje o �rodowisku i mechanizmach jego funkcjonowania.
Ocenie poddano zarówno obecny stan �rodowiska przyrodniczego, jak i potencjalny
wpływ na �rodowisko w miejscach realizacji poszczególnych ustale� projektu zmiany
studium. Analiz� i ocen� stanu �rodowiska w rejonie obj�tym projektem zmiany
studium przeprowadzono m.in. w oparciu o monitoring Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony �rodowiska we Wrocławiu (wytyczne Pa�stwowego Monitoringu
�rodowiska na poziomach: krajowym i regionalnym) oraz kieruj�c si� syntez�
dokumentów regionalnych i lokalnych, odnosz�cych si� bezpo�rednio jak i po�rednio
do ochrony �rodowiska, przyrody oraz zdrowia i �ycia ludzi. Analiza i ocena
�rodowiska przyrodniczego terenu obj�tego projektem zmiany studium oparta
została tak�e na wizji w terenie, jaka miała miejsce w dniu 30 marca 2013 r. 

4. ANALIZA ROZWI�ZA
 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH ZAWARTYCH
W PROJEKCIE ZMIANY STUDIUM

Przyj�te rozwi�zania przestrzenne omówiono w aspekcie ochrony �rodowiska.
Opracowywana zmiana studium stanowi odpowied	 na bie��ce i prognozowane
zmiany w zakresie rozwoju urbanistycznego wyra�one ilo�ci� wpływaj�cych do Wójta
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wniosków, które nadsyłaj� mieszka�cy oraz podmioty gospodarcze. Ogólna skala
przeobra�e� przestrzennych na tym obszarze jest umiarkowana i nie mo�na
stwierdzi�, by obecnie oraz w przyszło�ci pojawiły si� przesłanki wskazuj�ce na
potrzeb� realizacji du�ej liczby inwestycji mieszkaniowych, produkcyjnych i
usługowych. Tym niemniej zmiany te stopniowo si� dokonuj�. W projekcie zmiany
studium kierowano si� podstawow� zasad�: realizacja nowych obiektów
budowlanych mo�e mie� miejsce jedynie w sytuacji, gdy b�d� one „dog�szczały”
istniej�c� zabudow� lub nawi�zywały do istniej�cych w s�siedztwie zespołów
zabudowy. Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnych uci��liwo�ci dla
�rodowiska przyrodniczego oraz ograniczy koszty realizacji niezb�dnego uzbrojenia
terenu. W projekcie dokumentu zawarto ustalenia dotycz�ce wyposa�enia nowych
obiektów w urz�dzenia i sieci infrastruktury technicznej co powinno mie� przeło�enie
na ograniczenie uci��liwo�ci nowych realizacji na poszczególne komponenty
�rodowiska przyrodniczego.

5. CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA STANU �RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

5.1. Charakterystyka �rodowiska przyrodniczego

Poło�enie geograficzne. Gmina Janowice Wielkie ma charakter górski
i podgórski. Jej obszar obejmuje fragmenty dwóch pasm górskich: Gór Kaczawskich
i Rudaw Janowickich oddzielonych dolin� Bobru – główn� osi� hydrologiczn� gminy.
Od strony zachodniej teren jej obni�a si�, przechodz�c w płask� Kotlin�
Jeleniogórsk�. Wyst�puj� tu znaczne ró�nice wysoko�ciowe od 320 m. n.p.m. na
Trzci�skich Mokradłach do 878 m. n.p.m. na górze Wołek w Rudawach Janowickich.

Gmina ma charakter rolniczo-le�ny, lasy skupione s� tu przede wszystkim w
rozległym kompleksie w jej południowej oraz północno wschodniej cz��ci i zajmuj�
około 40% powierzchni. Na pograniczu w/w. obszarów le�nych i rozległych terenów
rolnych rozwin�ł si� układ osadniczy gminy z jego głównym o�rodkiem – Janowicami
Wielkimi.

Budowa geologiczna, rze	ba terenu, gleby. Zgodnie z regionalizacj� J.
Kondrackiego teren gminy Janowice Wielkie zaliczany jest do 3 zasadniczych
jednostek geomorfologicznych:

− mezoregionu Kotlina Jeleniogórska (332.36). Jest to obszar o powierzchni 273
km2. Granica południowa jest w miar� wyra	na, przebiega w miejscu
gwałtownego załamania stoku Karkonoszy, a �ci�lej Pogórzem Karkonoskim.
Granica północno-zachodnia jest bardzo wyra	na, biegnie wzdłu� załamania
stoku Pogórza Izerskiego. Pokrywa si� ona z granic� geologiczn�
oddzielaj�c� granitoidowy masyw karkonoski od bloku izerskiego
zbudowanego ze skał metamorficznych. Naturaln� granic� Kotliny
Jeleniogórskiej tworz� na północnym - wschodzie Wzgórza Dziwiszowskie , na
wschodzie za� Wzgórza Karpnickie. Na Kotlin� Jeleniogórsk� składa si� kilka
mniejszych jednostek fizjograficznych. Wyró�nia si� tu nast�puj�ce
mikroregiony: Obni�enie Jeleniej Góry, Obni�enie Sobieszowskie, Wzgórza
Łomnickie, Obni�enie Mysłakowickie, Wzgórza Karpnickie, Wzgórza
Dziwiszowskie. Kotlina Jeleniogórska stanowi fragment bloku karkonosko-
izerskiego. Podło�e Kotliny Jeleniogórskiej buduj� głównie granity
karkonoskie, które przed 300 mln lat wtargn�ły w tło skał starszych,
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tworz�cych ich geologiczn� osłon�. W wielu miejscach wystaj� skałki
zbudowane z granitów, b�d�ce wynikiem selektywnego wietrzenia skał.
Natomiast powierzchni� kotliny pokrywaj� utwory wieku plejstoce�skiego:
gliny, piaski i �wiry;

− mezoregionu Góry Kaczawskie  . Góry Kaczawskie od północy granicz� z
Pogórzem Kaczawskim, od wschodu z Pogórzem Wałbrzyskim, od
południowego wschodu z Górami Wałbrzyskimi, od południa z Rudawami
Janowickimi i Kotlin� Jeleniogórsk� i od zachodu z Pogórzem Izerskim.
Składaj� si� z czterech grzbietów: Północnego, Małego, Południowego i
Wschodniego. Trzy pierwsze maj� przebieg północny- zachód – południowy-
wschód, Grzbiet Wschodni ma kształt nieregularny i rozci�ga si� południkowo.
Poszczególne grzbiety tworz� rozległe masywy o urozmaiconej linii
grzbietowej i stosunkowo łagodnych zboczach. W wielu miejscach mo�na
spotka� skałki zbudowane z ró�nych skał – ziele�ców, diabazów, marmurów,
łupków oraz piaskowców i zlepie�ców, a w przełomie Bobru – amfibolitów. W
zwi�zku z wielowiekow� działalno�ci� górnicz�, zachowały si� tu
kamieniołomy, w których wydobywano głównie wapie�. Najbardziej znanym
przykładem jest Góra Połom z widocznymi ze wszystkich stron prawie
pionowymi �cianami wyrobisk. Góry Kaczawskie zbudowane s� przede
wszystkim ze skał tzw. metamorfiku kaczawskiego. Niewielkie partie na
północy i zachodzie nale�� do niecki północnosudeckiej, a na wschodzie do
niecki �ródsudeckiej. Południowe skrawki Gór Ołowianych w przełomie Bobru
nale�� do bloku karkonosko-izerskiego, a dokładnie wschodniej jego cz��ci –
wschodniej osłony granitu karkonoskiego, za� niewielkie fragmenty na
południowym zachodzie – na północ od przełomu Bobru w rejonie Siedl�cina i
Pilchowic – do metamorfiku izerskiego w tym�e bloku karkonosko-izerskim.
Zbudowane s� ze skał metamorficznych: ziele�ców, diabazów, fyllitów,
ró�nych odmian łupków serycytowych i serycytowo-kwarcowych, czasami z
grafitem, marmurów (wapieni krystalicznych kalcytowych i dolomitowych),
wapieni, porfiroidów, keratofirów. Lokalnie wyst�puj�ce ró�ne odmiany
amfibolitów i łupków łyszczykowych (na południowym wschodzie) oraz
gnejsów i łupków łyszczykowych (na południowym zachodzie) nale�� do bloku
karkonosko-izerskiego. Na podło�u metamorficznym zalegaj�: skały osadowe:
zlepie�ce, piaskowce, mułowce, iłowce i wapienie oraz skały wulkaniczne:
porfiry, melafiry, diabazy, hornblendyt oraz powstałe w górnym karbonie,
permie, górnej kredzie i trzeciorz�dzie. Starsze skały krystaliczne przykryte s�
na stokach kenozoicznymi rumoszami skalnymi, glinami zboczowymi, a w
obni�eniach piaskami i �wirami oraz lokalnie lessami. Wreszcie w dolinach
rzek i potoków wyst�puj� plejstoce�skie i holoce�skie osady: �wiry, piaski,
muły (mady rzeczne);

− mezoregionu Rudawy Janowickie  (332.38). Rudawy Janowickie s� pasmem
górskim poło�onym we wschodniej cz��ci Sudetów Zachodnich, zajmuj�cym
powierzchni� prawie 90 km². Na północy, od Gór Kaczawskich, oddziela je
przełomowa dolina Bobru. Od zachodu graniczy z Kotlin� Jeleniogórsk�, od
wschodu z Kotlin� Kamiennogórsk�, a od południa, poprzez Przeł�cz
Kowarsk�, z Lasockim Grzbietem w Karkonoszach. Główny grzbiet ci�gnie si�
z południowego zachodu na północny wschód. Odchodz� od niego boczne
grzbiety. Od Bobrzaka odchodzi ku południowemu wschodowi długi grzbiet z
Wilkowyj� i Jaworow�, ko�cz�cy si� w rejonie Pisarzowic. Od Masywu
Skalnika odchodzi grzbiet ku zachodowi, ze �rednic� i Brze	nikiem, ko�cz�cy
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si� na północ od Kowar. Od niego z kolei odchodzi odgał�zienie ku północy z
Płonic� i M��ykow�, oddzielaj�cy Stru�nic� od Gruszkowa i ko�cz�cy si� w
rejonie Karpnik. Od Masywu Skalnika odchodzi te� grzbiet ku południowemu
wschodowi z Jagodn�, dochodz�cy do Pisarzowic. Od Dziczej Góry równie�
odchodz� dwa grzbiety. Grzbiet południowo-wschodni ko�czy si� rozległym
masywem Wielkiej Kopy, od której odchodz� w ró�nych kierunkach podrz�dne
ramiona, natomiast grzbiet północno - zachodni biegnie przez Masyw
Staro�ci�skie Skały i Ja�sk� Gór�, a jego zachodnia cz���, za Przeł�cz�
Karpnick� nosi nazw� Gór Sokolich. Wreszcie od Wołka odchodzi szereg
grzbietów ku północnemu zachodowi, północy i północnemu wschodowi. Na
zachodzie, na granicy z Kotlin� Jeleniogórsk� znajduje si� odosobniony
masyw Mrowca. W skład Rudaw Janowickich wchodz� fragmenty
nast�puj�cych jednostek geologicznych: bloku karkonosko-izerskiego (masyw
karkonoski, wschodnia osłona granitu karkonoskiego), niecki �ródsudeckiej i w
rejonie Przybkowic – metamorfiku kaczawskiego. Zachodnia cz��� Rudaw
Janowickich ze Skalnikiem i Górami Sokolimi jest zbudowana z
waryscyjskiego granitu karkonoskiego (masyw karkonoski). Cz��� �rodkowa
ze skał metamorficznych wieku staropaleozoicznego: gnejsów, łupków
łyszczykowych, amfibolitów, łupków amfibolowych, ziele�ców i łupków
ziele�cowych, fyllitów, marmurów kalcytowych i dolomitowych, łupków
serycytowych, łupków chlorytowych. Obszary te znajduj� si� na bloku
karkonosko-izerskim, tworz�c jego północno-wschodni fragment – wschodni�
osłon� granitu karkonoskiego. Natomiast południowo-wschodnie odgał�zienia
zbudowane s� z dolnokarbo�skich skał osadowych: piaskowców i zlepie�ców,
podrz�dnie łupków ilastych wchodz� ju� w skład niecki �ródsudeckiej.
Niewielki północno-wschodni fragment terenu, w rejonie Ciechanowic i
Przybkowic jest zbudowany ze skał metamorficznych: ziele�ców, fyllitów oraz
wapieni krystalicznych i łupków w�glanowych, czyli skał buduj�cych le��cy na
północy metamorfik kaczawski. W obr�bie Rudaw eksploatowane były granity,
amfibolity i marmury, czego pozostało�ci� s� liczne, opuszczone i cz��ciowo
zaro�ni�te kamieniołomy. Jedyny czynny obecnie kamieniołom marmurów
znajduje si� w R�dzinach. Wcze�niej poszukiwano b�d	 wydobywano tu rudy
�elaza, miedzi, arsenu, a tak�e złoto, a w XX w. uranu.

Ryc. 2. Widok na pasma górskie Sudetów Zachodnich z góry Baraniec.

Teren wokół wsi Janowice Wielkie tworz� waryscyjskie granity karkonoskie grubo i
�rednioziarniste, z �yłami aplitów. Wyst�puje te� perydoryt hornblendowy, tworz�cy
komin w eksploatowanym do 1963 r. kamieniołomie. Natomiast na wschód od
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Janowic Wielkich pojawiaj� si� dewo�skie łupki kwarcowo-skaleniowe oraz zlepie�ce
i amfibolity a na północy (w Górach Ołowianych) przewa�aj� staropaleozoiczne łupki
ziele�cowe. Skały wokół Janowic Wielkich były bogato okruszcowane rudami miedzi,
ołowiu i srebra, które dawniej eksploatowano. Ponadto wyst�puje tu cerusyt, schelit
talk i azuryt. Ciekawostk� s� zalegaj�ce ok. 100 m powy�ej doliny Bobru pokrywy
piaszczyste i �wiry polodowcowe, b�d�ce �ladem działalno�ci l�dolodu
skandynawskiego. Na osadach wykształciły si� gleby typu madów.
W obr�bie wsi Trzci�sko, Bóbr swoja dolin� wypreparował w młodopaleozoicznych
granitach, które buduj� okoliczne wzniesienia, a w samym korycie widoczne s� w
postaci du�ych głazów. W granitach, szczególnie w �cianach tunelu stwierdzono
wyst�powanie wielu minerałów, m.in.: autunitu, fluorytu, hematytu, błyszcza �elaza,
torbernitu, ilmenitu, molibdenu, nontronitu, oliwinu, augitu, pirotynu, mikroklinu,
albitu, mejonitu i stilbitu. W okolicy Trzci�ska znajdowano ciekawe okazy kwarcu
dymnego i morionu. Dno doliny zalegaj� osady rzeczne, w których Bóbr wyci�ł swoje
kr�te koryto. Na osadach wykształciły si� wilgotne gleby glejowe, szczególnie w
rejonie Trzci�skich Mokradeł. 
Radomierz. Cz��� wsi w Górach Kaczawskich le�y na terenie zbudowanych ze
staropaleozoicznych łupków ziele�cowych z soczewami metadiabazów oraz
ordowickich fyllitów z wkładkami kwarcytów. Tereny w Kotlinie Jeleniogórskiej s�
zbudowane z młodopaleozoicznych granitów porfirowatych, pokrytych osadami
czwartorz�dowymi w postaci glin zwałowych, �wirów i piasków. Ze wzgl�du na
zło�on� budow� geologiczn� w otoczeniu wsi wyst�puje szereg minerałów, z których
cz��� wydobywano w okolicznych kopalniach i kamieniołomach. Najwi�ksze
znaczenie miało okruszcowanie rudami ołowiu i miedzi w Górach Kaczawskich.
Mo�na tu spotka� m.in.: ałun potasowy i fosforyty w łupkach ałunowych nad
Radomierk�, arsenopiryt, kwarc, kowelin, galen�, grafit, kalcyt, ochr� �elezist� i
mikroklin. Najbardziej interesuj�cy jest rejon starych sztolni pod Dudziarzem.
Natomiast ze wzgl�du na podmokły miejscami teren w Kotlinie Jeleniogórskiej, w
okolicy wsi wykształciły si� torfowiska niskie i gleby glejowe.
Komarno. Otoczenie wsi stanowi� staropaleozoiczne łupki ziele�cowe z soczewami
ryolitów, okre�lane tak�e jako ziele�ce i metadiabazy, budulec zbocza Gór
Kaczawskich, natomiast w Kotlinie Jeleniogórskiej podło�e tworz� młodo
paleozoiczne granity porfirowate, pokryte osadami czwartorz�dowymi, w których
wyst�powało złoto rodzime. Na osadach wykształciły si� wilgotne gleby, glejowe,
szczególnie od południowej strony wsi.
Miedzianka le�y na terenach zbudowanych ze skał zaliczanych do tzw. okrywy
granitu masywu karkonoskiego. Na zachodzie ci�gn� si� warysycyjskie granity,
natomiast sama osada le�y na dewo�skich łupkach kwarcowo– skaleniowych,
fyllitach grafitowo–serycytowych i łyszczykowych oraz ziele�cach i amfibolitach.
Stwierdzono wyst�powanie w warstwach paleozoiczno - prekambryjskich rud arsenu.
Du�e nadzieje wi�zano z rudami uranowymi, wyst�puj�cymi tak�e w
polimetalicznych zło�ach. Rudy z tego rejonu wydobywano w wielu sztolniach i
kopalniach. Stwierdzono wyst�powanie w nich du�ej liczby ró�norodnych, cz�sto
cennych i rzadkich minerałów.
Mniszków poło�ony jest na Hutniczym Grzbiecie, który zbudowany jest z
warysycyjskich granitów. Grzbiet tworz� dewo�skie łupki kwarcowo – skaleniowe, a
pomi�dzy nimi w dolinie ci�gn� si� fyllity chlorytowo – serycytowe. W skałach
tworz�cych otoczenie miejscowo�ci, szczególnie w ich strefie kontaktowej, wyst�puje
bogate okruszcowanie rudami i wiele minerałów z których najwi�ksze znaczenie miał
piryt, który był eksploatowany.
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Na całym obszarze gminy przewa�aj� gleby brunatne, z przewag� brunatno-kwa-
�nych. Przeplataj� si� one z brunatnymi wła�ciwymi, a w pojedynczych płatach wy-
st�puj� gleby płowe głównie w pasie od Radomierza do Dziwiszowa. Na wyniosło-
�ciach Gór Kaczawskich i Janowickich le�� płaty rankerów. W dolinie Bobru wyst�-
puj� równie� mady rzeczne. Na całym obszarze s� to gleby terenów górzystych roz-
wini�te na podło�u zwietrzelin tych litych skał. Pod wzgl�dem rolniczej przydatno�ci
układ kompleksów glebowych jest mozaikowy, z przewag� kompleksu górskiego
pszennego i zbo�owego. Ze wzgl�du na niekorzystne warunki klimatyczne i du��
erozj� wodn� warto�� u�ytkowa gleb górskich nie jest wysoka.

Hydrologia. Dla dorzeczy Bobru wyznaczono wododziały II rz�du. Brak w nich od-
cinków niepewnych i bram wodnych. Wododziały Radomierki tak�e oparte s� cz�-
�ciowo na dziale II rz�du. Wododziały IV rz�du wyznaczono w dorzeczu Radomierki
dla jej dopływów: Bełkotki, Komara i Silnicy. S� one cz��ciowo oparte na wododziale
II rz�du (Komar i Silnica) lub wododziałach II i III rz�du (Bełkotka) i nie zawieraj� od-
cinków niepewnych. Najbli�sz posterunki wodowskazowe IMGW istniej�: na Bobrze
w Wojanowie oraz na Łomnicy w Łomnicy. Główne maksimum SSQ Bobru przypada
na marzec, z nieco obni�on� kontynuacj� w kwietniu. Maksimum drugorz�dne wyst�-
puje tak�e w półroczu zimowym w grudniu. Maksimum półrocza letniego jest ni�sze i
wyst�puje w lipcu. Bóbr jest rzeka zasilan� głównie z terenów górskich w górnym
swym biegu. Retencja na obszarze zlewni tej rzeki obejmuje głównie składowe krót-
kookresowe. Z tego te� powodu re�im rzeki cechuj� znaczne amplitudy przepływów i
stanów wody. Bardziej wyrównane s� one w półroczu zimowym, kiedy zasilanie jest
zdominowane przez odwil�owe lub roztopowe uwalnianie retencji �nie�nej. Proces
ten obejmuje w pełni cz��ciej ni�ej poło�one fragmenty zlewni. Roztopy wiosenne s�
przedłu�one wskutek stopniowego obejmowania ich oddziaływaniem coraz wy�ej po-
ło�onych terenów. Stan ostrzegawczy według posterunku wodowskazowego w Woja-
nowie, wyst�puje na Bobrze �rednio co 1,8 miesi�ca (najcz��ciej grudzie� - kwie-
cie�), a alarmowy co 3,5 miesi�ca (najcz��ciej marzec). Prawdopodobie�stwo wyst�-
pienia stanu ostrzegawczego w danym roku wynosi 100% (stany takie wyst�puj� co-
rocznie), a alarmowego 93,1%. W cz��ci obszaru gminy wyst�puj� wody radoczynne
(ponad 2 nCi dm³, lokalnie ponad 5 nCi dm³). W cz��ci wschodniej obszaru gminy,
niemal po dolin� Kaczawy, stwierdzono uranow� anomali� geochemiczn�. Moc daw-
ki promieniowania gamma przekracza �redni� krajow� (30,9 nGy h-1), osi�gaj�c po-
ziom powy�ej 50,0 nGy h-1. Nie jest jednak ona uznawana za niebezpieczn�.

Przeobra�enia stosunków wodnych na skutek działalno�ci człowieka s� w
obr�bie rozpatrywanego obszaru umiarkowane. Polegaj� one na:

− regulacyjnej zabudowie koryta rzeki Bóbr opartej na technicznej obudowie
brzegu koryta, miejscami jego zw��eniu i wyprostowaniu,

− przeobra�eniu re�imu odpływu rzeki Bóbr przez regulacj� jego koryta,

− regulacyjnej zabudowie koryt pomniejszych cieków i potoków z wykonaniem
na niektórych progów i stopni pi�trz�cych,

− przeobra�eniu małych cieków przez przebudow� ich koryt oraz powi�zanie z
nimi sztucznych rowów z wod� płyn�c�,

− przemianie re�imu odpływu cz��ci cieków przez ich regulacj�, zasilanie
wodami z melioracyjnego drena�u oraz lokalne zrzuty wód po�ciekowych i
�ciekowych,

− osuszeniu cz��ci mokradeł i podmokło�ci przez ich odwadnianie w przewadze
podziemnym drena�em melioracyjnym,
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− utworzeniu szeregu stawów i innych niewielkich zbiorników wód
powierzchniowych o ró�nych funkcjach,

− przechwytywaniu w kilku miejscach przemieszczaj�cych si� wód podziemnych
w pokrywach stokowych przez uj�cia drena�owe,

− zaniku lub przeobra�eniu cech niektórych naturalnych wypływów wód
podziemnych przez drena� melioracyjny lub ich odbudow� i uj�cie do
zaopatrzenia indywidualnych gospodarstw,

− zmianie warunków hydrogeologicznych w cz��ci zbiorników wód podziemnych
pod wpływem ich eksploatacji studniami uj�ciowymi,

− odwodnieniu wód podziemnych z górotworów w rejonach kopal�
odkrywkowych,

− zanieczyszczeniu lub obni�eniu jako�ci znacznej cz��ci wód rzeki i
pomniejszych cieków tego obszaru przez punktowe zrzuty �cieków, oraz na
skutek obszarowego dopływu zanieczyszcze�,

− zeutrofizowaniu niektórych zbiorników wód powierzchniowych przez
antropogeniczne dostarczanie do nich zwi�zków biogennych. 

Warunki klimatyczne. Warunki klimatyczne s� w obszarze gminy silnie zale�ne od
wysoko�ci terenu, relacji do form dolinnych i grzbietów oraz ekspozycji terenu na
oddziaływanie wiatru, promieniowania słonecznego i in. Obszar ten znajduje si� pod
silnym wpływem zjawisk fenowych, a w Kotlinie Jeleniogórskiej i w dolinach górskich
cz�sto wyst�puj� inwersje termiczne. Cz�stym zjawiskiem jest spływ chłodnego
powietrza ku dnu doliny. Na klimat i przebieg zjawisk pogodowych maj� tu wpływ
efekty spi�trzeniowe, zwi�zane z nacieraniem mas atmosferycznych na grzbiety
górskie i ich przekraczaniem. �rednia roczna temperatura powietrza w Rudawach
Janowickich wynosi 5-6°C. Okres wegetacyjny trwa 170-190 d ni w wy�szych partiach
gór, 200-210 dni w Kotlinie Jeleniogórskiej i ni�szych partiach gór.


ajbli�sze posterunki opadowe IMGW znajduj� si� w Jeleniej Górze,
Mysłakowicach, Ciechanowicach i Kaczorowie. Opad normalny, opieraj�c si� na
badaniach s�siaduj�cych z gmin� posterunków opadowych, waha si� w granicach
690-830 mm. Wysoko�ciowy gradient opadowy osi�ga 97 mm na 100 m ró�nicy
wzniesie�, zatem w najwy�ej poło�onych obszarach opad normalny mo�e
przekracza� nawet 1100 mm. Suma opadu półrocza letniego na najbli�szym
posterunku w Kaczorowie wynosi 507 mm (65,9% sum rocznych). �rednia grubo��
maksymalna pokrywy �nie�nej osi�ga ok. 15–30 cm. Grubo�ci najwy�sze z
maksymalnych na wi�kszo�ci obszaru wynosz� ok. 70 cm. Czas trwania pokrywy
�nie�nej wydłu�a si� od ok. 60 dni w cz��ci północno- zachodniej do ok. 80 dni w
cz��ci południowo wschodniej. Zanik pokrywy przypada przeci�tnie na ok. 30 marca
przy północnej granicy i w cz��ci północno-wschodniej, opó	nia si� ku południu i
południowym wschodzie, osi�gaj�c termin 20 kwietnia w rogu południowo-
wschodnim. Frekwencja burz atmosferycznych jest najni�sza w cz��ci południowo-
zachodniej po okolice Jeleniej Góry, osi�ga tam 24-26 dni w roku. Na pozostałym
obszarze wynosi 26-28 dni w roku. Wielko�� klimatycznego bilansu wodnego jest
dodatnia dla całego roku i w obu półroczach. Bilans roczny osi�ga 150-200 mm na
wi�kszo�ci obszaru.

Lasy. Zbiorowiska le�ne zajmuj� w gminie znaczn� powierzchni�, pokrywaj�c około
40% obszaru. S� to niemal wył�cznie sztuczne monokultury �wierkowe,
wprowadzone w miejsce naturalnych lasów li�ciastych. W najbardziej
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urozmaiconych, wilgotniejszych fragmentach �wierczyn spotyka si� w runie zaledwie
kilka gatunków ro�lin naczyniowych (np. paprocie). Lasy li�ciaste zbli�one swoim
charakterem do zbiorowisk naturalnych, ograniczone s� na obszarze gminy do
niewielkich fragmentów. Równie niewielkie i rozproszone s� fragmenty lasów o
charakterze gr�dów. Zubo�ałe i fragmentarycznie wykształcone skrawki gr�dów
rozrzucone s� na niezagospodarowanych, �ródpolnych pagórkach. �ródpolne laski o
charakterze gr�dów najliczniej rozpowszechnione s� w rejonie Trzci�ska,
Radomierza i Janowic Wielkich. W dolinach potoków i strumieni spotka� mo�na
niewielkie skrawki, silnie przekształconych, lasów ł�gowych. Rozproszone fragmenty
zbiorowisk o charakterze zubo�ałych ł�gów wyst�puj� w okolicach Komarna i
Radomierza.

Chronione gatunki flory. Na terenie gminy stwierdzono wyst�powanie 40 gatunków
ro�lin obj�tych ochron� prawn�. Liczba ta obejmuje 27 gatunków obj�tych ochron�
całkowit�, 10 gatunków obj�tych ochron� cz��ciow� oraz 3 gatunki grzybów.
Zdecydowana wi�kszo�� gatunków chronionych to ro�liny rzadkie i bardzo rzadkie,
zanotowane na pojedynczych stanowiskach. Spis chronionych gatunków (na ko�cu
podano liczb� stanowisk): Arnika górska Arnica montana L. – 3, Barwinek pospolity
Vinca minor L. – 1, Bluszcz Pospolity Hedera helix L. – 9, Ciemi��yca zielona
Veratrum lobelianum L. Bernh. – 1, Cis pospolity Taxus baccata L – 1, Dziewi��sił
bezłodygowy Carlina acaulis L. – 26, Gnidosz rozesłany Pedicularis silvatica L. – 3,
Kalina koralowa Viburnum opulus L. – 16, Konwalia majowa Convallaria majalis L. –
43, Kopytnik pospolity Asarum europeum L. – 22, Kruszyna pospolita Frangula alnus
Mill. – 24, Lilia złotogłów Lilium Martagon L. – 11, Marzanka wonna Gallium
odoratum L. Scop. – 23, Naparstnica purpurowa Digitalis purpurea L. – 4,
Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora Mill. – 7, Orlik pospolity Agulegia vulgaris
L. – 1, Paprotka zwyczajna Polopydium vulgare L. –7, Parzydło le�ne Aruncus
dioicus Walt. – 1, Pierwiosnka wyniosła Primula elatior L. – 31, Podrze� �ebrowiec
Blechnum spicant L. – 1, Rosiczka okr�głolistna Drosera rotundifolia L. – 1, Smardz
wyniosły Morchella elata L. Pers. – 1, Sromotnik bezwstydny Phallus impudicus L.
Pers. – 5 Storczykowate, Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia L. Fritsch –
3, Gnie	nik le�ny Neottia nidus – avis L. –1, Gółka długoostrogowa Gymnadenia
conopseaL. – 3, Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborne Crantz – 1, Listera
jajowata Listera Ovata L. –2, Podkolan biały Platanthera bifolia L. C. Richard. – 9,
Storczyk fuchsa Dactylorhiza fuchsi L. – 2, Storczyk szerokolistny Dactylorhiza
majalis Rchb. – 15, Storczyk m�ski Orchis mascula L. – 2, Szmaciak gał�zisty
Sparasiss crispa Wulf. – 1, �nie�yca wiosenna Leucojum vernum L. – 2, �nie�yczka
przebi�nieg Galanthus nivalis L. – 2, Tojad pstry Aconitum variegatum L. – 2,
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L 8, Wiciokrzew pomorski Lonicera
peryclymenum LK. – 2, Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum L. – 1, Zimowit
jesienny Colchicum autumnale L. – 2.

Chronione gatunki fauny. Obszar gminy jest siedliskiem licznych zwierz�t na
podstawie danych zawartych w waloryzacji przyrodniczej gminy, zwi�zanej głownie z
ekosystemami le�nymi. Siedliska, na terenie których przebywaj� zwierz�ta cz�sto
pokrywaj� si� z siedliskami chronionych gatunków ro�lin, kompleksów le�nych i
terenów otwartych. W przypadku zwierz�t cz��ciej jednak dochodzi do konfliktów
podczas migracji pomi�dzy zasiedlanymi przez nie biotopami a otoczeniem w którym
przebywaj� ludzie. Na terenie gminy stwierdzono wyst�powanie ł�cznie około 200
gatunków zwierz�t kr�gowych. W liczbie tej najwi�kszy udział, ponad połow�,
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stanowi� ptaki, nast�pnie ssaki, ryby, płazy, gady i kr�gouste. Gromad� kr�goustych
reprezentuje minóg strumieniowy. Gromad� ryb reprezentuje 17 gatunków. Trzy
gatunki ryb obj�te s� ochron� prawn�: minóg strumieniowy, strzelba potokowa oraz
�liz. Stwierdzono 10 gatunków płazów oraz 5 gatunków gadów. W�ród płazów nale�y
wymieni� salamandr� plamist�, traszk� górsk�, traszk� grzebieniast�, kumaka
górskiego, kumaka nizinnego oraz �ab� trawn� i wodn�. W�ród gadów wyst�puj�:
padalec, jaszczurka zwinka, jaszczurka �yworódka, zaskroniec oraz �mija
zygzakowata. W�ród ptactwa trzon awifauny stanowi� gatunki le�ne, nast�pnie ptaki
terenów otwartych; pozostały udział nale�y do ptaków wodno - błotnych.
Pozostałe gatunki zwierz�t to: w�ród owado�ernych: je�, kret pospolity, ryjówka ak-
samitna, w�ród nietoperzy: nocek du�y, nocek rudy, nocek w�satek, gacek brunatny,
w�ród gryzoni: wiewiórka, popielica, orzesznica, pi�mak, w�ród drapie�nych: grono-
staj, łasica, lis, borsuk, kuna le�na, kuna domowa, tchórz zwyczajny, i w�ród parzy-
stokopytnych: jele�, sarna, dzik, ło�.

Chronione gatunki ro�lin i zwierz�t na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazo-
wego (w obr�bie gminy Janowice Wielkie)

Tabela 1. Wybrane stanowiska gatunków ro�lin, zwierz�t dziko wyst�puj�cych obj�tych
ochron� gatunkow� oraz zagro�onych wygini�ciem lub rzadko wyst�puj�cych.

Zwierz�ta Ro�liny Obr�b
Gatunek Ilo��

stanowisk
Gatunek Ilo��

stanowisk

Strzy�yk zwyczajny Troglody-
tes troglodytes

1 Arnika górska Arnika
montana

1 Trzci�sko

Rudzik zwyczajny Erithacus
rubecula

1 Kukułka Fuchsa Dactylor-
hiza fuchsii

1 Trzci�sko

Pluszcz zwyczajny Cinclus
cinclus

1 Rosiczka okr�głolistna
Drosera rotundifolia

1 Trzci�sko

Srokosz Lanius excubitor 3 ---------- Trzci�sko

Czajka zwyczajna Vanellus
vanellus

1 ---------- Trzci�sko

Skowronek zwyczajny Alauda
arvensis

1 ---------- Trzci�sko

�wiergotek ł�kowy Anthus
pratensis

1 ---------- Trzci�sko

Jastrz�b zwyczajny Accipiter
gentilis

1 ---------- Trzci�sko

Trzmielojad zwyczajny Pernis
apivorus

1 ---------- Trzci�sko

Krzy�odziób �wierkowy Loxia
curvirostra

1 ---------- Trzci�sko

Kobuz Falco subbuteo 1 ---------- Trzci�sko

Potrzos zwyczajny Emberiza
schoeniclus

1 ---------- Trzci�sko

Myszołów zwyczajny Buteo
buteo

2 ---------- Trzci�sko

Raniuszek zwyczajny Aeghi-
talos caudatus

1 ---------- Trzci�sko

Dzi�cioł zielonosiwy Picus ca-
nus

1 ---------- Trzci�sko

Kukułka zwyczajna Cuculus
canorus

1 ---------- Trzci�sko

Łasica Mustela nivalis 1 ---------- Trzci�sko
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Ropucha szara Bufo bufo 1 ---------- Trzci�sko
Ropucha zielona Bufo viridis 1 ---------- Trzci�sko

aba trawna Rana temporaria 2 ---------- Trzci�sko
Pustułka zwyczajna Falco tin-
nunculus

1 ---------- Trzci�sko

Potrzeszcz Emberiza calan-
dra

1 Kruszczyk szerokolistny
Epipactis helleborine

5 Janowice Wiel-
kie

Kawka zwyczajna Corvus
monedula

1 Podrze� �ebrowiec Blech-
num spicant (L.) Roth

1 Janowice Wiel-
kie

Dzi�cioł zielonosiwy Picus ca-
nus

1 Podkolan biały Platanthe-
ra bifolia

1 Janowice Wiel-
kie

Pełzacz le�ny Certhia fami-
lians

1 Czerniec gronkowy Acta-
ea spicata

4 Janowice Wiel-
kie

Kowalik zwyczajny Sitta euro-
paea

1 Dziewi��sił bezłodygowy
Carlina acaulis L.

1 Janowice Wiel-
kie

Dzi�cioł czarny Dryocopus
martius

1 Lilia złotogłów Lilium mar-
tagon

6 Janowice Wiel-
kie

Orzechówka zwyczajna Nuci-
fraga caryocatactes

1 Czosnek nied�wiedzi Al-
lium ursinum

2 Janowice Wiel-
kie

Siniak Columba oenas 1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Krzy�odziób �wierkowy Loxia
curvirostra

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Krogulec zwyczajny Accipiter
nisus

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Pierwiosnek Phylloscopus
collybita

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Grubodziób zwyczajny Coc-
cothraustes coccothraustes

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Jastrz�b zwyczajny Accipiter
gentilis

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Zniczek Regulus ignicapillus 1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Muchołówka mała Ficedula
parva

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Dzi�cioł du�y Dendrocopos
major

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Sóweczka zwyczajna Glauci-
dium passerinum

1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Turkawka zwyczajna Strepto-
pelia turtur 

1 ---------- Janowice Wiel-
kie


aba trawna Rana temporaria 1 ---------- Janowice Wiel-
kie

Nurog�� Mergus merganser 1

---------- 1 Zanokcica północna
Asplenium septentrionale

1 Miedzianka

---------- 1 Lilia złotogłów Lilium mar-
tagon

1 Miedzianka

---------- 1 Kukułka szerokolistna
Dactylorhiza majalis

1 Mniszków

---------- 1 Lilia złotogłów Lilium mar-
tagon

1 Mniszków

�ródło: Zał�cznik nr 8 do uchwały Nr XVI/329/11 Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 27 pa�-
dziernika 2011r.

Obszary chronione. Na system obszarów chronionych na terenie gminy Janowice
Wielkie składaj� si� obecnie:
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1. teren poło�ony w granicach Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Powołano go do
�ycia w 1989 r. w celu ochrony warto�ci przyrodniczych, historycznych i kulturowych
poprzez zachowanie, popularyzowanie i upowszechnianie tych�e warto�ci. Zasady
jego ochrony, reguluje obecnie uchwała Nr XVI/329/11 Sejmiku Województwa
Dolno�l�skiego z dnia 27 pa	dziernika 2011 r. w sprawie ustanowienia planu
ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on tereny o ró�norodnej
budowie geologicznej, pozostało�ci dawnego górnictwa, naturalne profile
geologiczne, groty, skałki, ciekawy krajobraz przełomu Bobru i bogat� szat� ro�linn�.
Jego ł�czny obszar obejmował 8.814 ha. W latach 1996 – 1998 opracowany został
Plan Ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego wraz z otulin�. Prace nad
planem doprowadziły do znacznego powi�kszenia jego powierzchni poprzez
wł�czenie cz��ci otuliny w granice Parku. Aktualnie powierzchnia jego wynosi 15.707
ha, a otuliny 6.600 ha. Tereny Parku nale�� do 7 jednostek administracyjnych, w tym
do gminy Janowice Wielkie (południowa jej cz���). Zajmuje on powierzchni� 2.543
ha na terenie gminy Janowice Wielkie. Poło�one na terenie Parku oraz jego otuliny
lasy prawie w cało�ci zaliczane s� do lasów ochronnych i stanowi� je głównie
monokultury �wierkowe sztucznego pochodzenia, wprowadzone na miejsce
naturalnych lasów li�ciastych. W lasach tych ograniczona jest gospodarka le�na –
m.in. poprzez wykluczenie zr�bów zupełnych. W zakresie ochrony indywidualnej na
terenie Parku i jego otuliny obj�to dotychczas ochron� prawn� 26 stanowisk drzew,
uznaj�c je za pomnik przyrody.

Zgodnie z zał�cznikiem nr 1 do uchwały nr XVI/329/11 Sejmiku Województwa
Dolno�l�skiego z dnia 27 pa	dziernika 2011r. celem ochrony warto�ci
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych na terenie Rudawskiego Parku
Krajobrazowego jest:

− zachowanie istniej�cych, cennych form geomorfologicznych wraz z
towarzysz�cymi im naturalnymi procesami rze	botwórczymi;

− zachowanie istniej�cych, cennych struktur geologicznych, w szczególno�ci
zinwentaryzowanych złó� kopalin, wraz z towarzysz�cymi im naturalnymi
procesami geologicznymi;

− zachowanie istniej�cej, mało zmienionej antropogenicznie struktury
hydrograficznej i hydrogeologicznej oraz zbiorników wodnych pochodzenia
antropogenicznego;

− zachowanie lub odtworzenie naturalnych wła�ciwo�ci fizykochemicznych wód
powierzchniowych i podziemnych;

− zachowanie mało zmienionej struktury przestrzennej gleb oraz ich wła�ciwo�ci
fizykochemicznych i biologicznych;

− odtworzenie naturalnych wła�ciwo�ci fizykochemicznych i biologicznych
wierzchnich poziomów gleb;

− zachowanie lasów, wraz z całym bogactwem siedlisk przyrodniczych, flory,
fauny i grzybów;

− zwi�kszanie i ochrona bioró�norodno�ci;
− kształtowanie i zachowanie stref ekotonowych;
− renaturalizacja lasów zmienionych antropogenicznie;
− zachowanie w stanie niezmienionym istniej�cej ró�norodno�ci l�dowych

siedlisk przyrodniczych wraz z całym bogactwem zasiedlaj�cej je flory i fauny;
− zachowanie w zrównowa�onym stanie istniej�cej ró�norodno�ci wodnych

siedlisk przyrodniczych, wraz z całym bogactwem zasiedlaj�cej je flory i fauny;
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− zachowanie istniej�cych, harmonijnie ukształtowanych wn�trz krajobrazo-
wych;

− zachowanie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego i tradycji
niematerialnej.

2. W obr�bie obszaru opracowania znajduj� si� 3 obszary Natura 2000:
1) Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod: PLH020037. Jest to
obszar o powierzchni 35 005,3ha. W obr�bie tego obszaru zidentyfikowano nast�pu-
j�ce siedliska: 3260 - nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników
Ranunculion fluitantis, 6110 - skały wapienne i neutrofilne z ro�linno�ci� pioniersk�
Alysso-Sedion, 6120 - ciepłolubne, �ródl�dowe murawy napiaskowe Koelerion glau-
cae, 6210 - murawy kserotermiczne Festuco-Brometea - priorytetowe s� tylko mura-
wy z istotnymi stanowiskami storczyków, 6230 - górskie i ni�owe murawy bli	niczko-
we Nardion - płaty bogate florystycznie, 6410 - zmiennowilgotne ł�ki trz��licowe Mo-
linion, 6430 - ziołoro�la górskie Adenostylion alliariae i ziołoro�la nadrzeczne Convo-
lvuletalia sepium, 6510 - ni�owe i górskie �wie�e ł�ki u�ytkowane ekstensywnie Arr-
henatherion elatioris, 6520 - górskie ł�ki konietlicowe u�ytkowane ekstensywnie Po-
lygono-Trisetion, 7140 - torfowiska przej�ciowe i trz�sawiska przewa�nie z ro�linno-
�ci� z Scheuchzerio-Caricetea, 7220 - 	ródliska wapienne ze zbiorowiskami Crato-
neurion commutati, 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak,
turzycowisk i mechowisk, 8150 - �rodkowoeuropejskie wy�ynne piargi i gołoborza
krzemianowe, 8160 - podgórskie i wy�ynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami
ze Stipion calamagrostis, 8210 - wapienne �ciany skalne ze zbiorowiskami Potentil-
letalia caulescentis, 8220 - �ciany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z
Androsacion vandelii, 8310 - jaskinie nieudost�pnione do zwiedzania, 9110 - kwa-
�ne buczyny Luzulo-Fagenion, 9130 - �yzne buczyny Dentario glandulosae-Fage-
nion, Galio odorati-Fagenion, 9150 - ciepłolubne buczyny storczykowe Cephalanthe-
ro-Fagenion, 9170 - gr�d �rodkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpinetum,
Tilio-Carpinetum, 9180 - jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio
plathyphyllis-Acerion pseudoplatani, 9190 - pomorski kwa�ny las brzozowo-d�bowy
Betulo-Quercetum, 91E0 - ł�gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion, 91I0 - ciepłolubne d�browy Quercetalia pu-
bescenti-petraeae. W granicach obszaru Natura 2000 wyst�puj� nast�puj�ce gatun-
ki ssaków: Barbastella barbastellus, Myotis dasycneme, Myotis bechsteinii, Myotis
myotis, Castor fiber, Lutra lutra, Eptesicus nilssonii, Eptesicus serotinus, Myotis
brandtii, Myotis daubentonii, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, Nyctalus noctula,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Plecotus auritus, Plecotus austriacus,
Vespertilio murinus. Poza ssakami �wiat kr�gowców reprezentuj�: Triturus cristatus,
Lampetra planeri, Cobitis taenia. W�ród bezkr�gowców wyst�puj�: Vertigo angustior,
Hypodryas maturnus, Maculinea teleius, Lycaena dispar, Maculinea nausithous,
Osmoderma eremita.

2) Specjalny Obszar Ochrony „Rudawy Janowickie” kod: PLH020011 o powierzchni
6635ha. Jest to obszar od wielu lat obj�ty ekstensywn� gospodark� pastwiskow�
co pozwoliło na zachowanie unikalnych dla Sudetów cech szaty ro�linnej i kulturowe-
go krajobrazu. Zaj�ty przede wszystkim przez ł�ki i pastwiska oraz lasy (du�y udział
lasów gospodarczych), lecz z zachowanymi niewielkimi fragmentami zbiorowisk na-
turalnych. Podło�e geologiczne jest zró�nicowane, obejmuje stref� kontaktow� ma-
sywu granitoidowego ze skałami metamorficznymi, co powoduje lokalnie wyst�powa-
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nie gleb zasobnych w metale ci��kie. W obszarze stwierdzono 9 rodzajów siedlisk z
Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których najwi�ksz� powierzchni� zajmu-
j� ni�owe i górskie ł�ki �wie�e u�ytkowane ekstensywnie (20,18%). Obszar szczegól-
nie wa�ny dla ochrony ł�k wilgotnych i �wie�ych, nale��cych do najlepiej rozwini�-
tych i zajmuj�cych jedne z bardziej znacz�cych powierzchni w Sudetach. W okoli-
cach Miedzianki i Wie�ciszowic spotykamy unikalne na Dolnym �l�sku fragmenty
muraw z klasy Violetea calaminariae. Wyst�puj� tu równie� murawy naskalne, torfo-
wiska zasadowe i zbiorowiska naskalnych paproci. Ł�cznie siedliska Natura zajmuj�
tu prawie 30% powierzchni. Na terenie nie odnotowano gatunków ro�lin naturowych,
jednak wyst�puj� gatunki z Krajowej Czerwonej Listy m.in: dzwonek szerokolistny
Campanula latifolia, turzyca Davalla Carex davalliana czy kruszczyk błotny Epipactis
palustris. Obszar jest wa�ny dla ochrony głowacza białopłetwego Cottus gobio - du�a
populacja. Na uwag� zasługuj� równie� liczne sztolnie, które s� zimowiskami wielu
zagro�onych gatunków nietoperzy, w tym podkowca małego Rhinolophus hipposide-
ros, nocka du�ego Myotis myotis, nocka łydkowłosego Myotis dasycneme i mopka
Barbastella barbastellus. Na ł�kach �yj� oba gatunki modraszków i czerwo�czyk nie-
parek, za� w starej alei lipowej koło Antonówki – pachnica d�bowa.

W zwi�zku z umiejscowieniem du�ej cz��ci obszarów Natura 2000 Góry i Po-
górze Kaczawskie oraz Rudawy Janowickie w granicach Rudawskiego Parku Krajo-
brazowego, zasugerowano nast�puj�ce wskazania do zmian w studiach uwarunko-
wa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, w tym gminy Janowice
Wielkie:

− zachowanie istniej�cych cieków wodnych wraz z ich obudow� biologiczn�
(ograniczenie usuwania zadrzewie� przywodnych poza zabiegami piel�gna-
cyjnymi i innymi okre�lonymi w przepisach szczególnych);

− miejsca wyst�powania niele�nych siedlisk przyrodniczych obj�tych ochron�
Natura 2000 winny by� gruntami bez mo�liwo�ci zalesiania. Weryfikacja w do-
kumentach planistycznych gruntów przeznaczonych, lub gruntów mo�liwych
do zalesienia, w celu unikni�cia kolizji z obszarami Natura 2000;

− ograniczenie zmian w u�ytkowaniu rolnym i le�nym oraz przekwalifikowaniu
gruntów rolnych i le�nych na budowlane na gruntach gdzie wyst�puj� siedli-
ska Natura 2000;

− zachowanie i ochron� korytarzy ekologicznych w celu umo�liwienia migracji
ro�lin i zwierz�t, poprzez: ograniczenie budowy ogrodze�, ci�gów infrastruktu-
ry technicznej i komunikacyjnej (w zakresie dróg powiatowych i
wojewódzkich), tworz�cych bariery ekologiczne bez rozwi�za� umo�liwiaj�-
cych ich przekraczanie; oraz wprowadzanie maksymalnie du�ej powierzchni
biologicznie czynnej;

− w celu zminimalizowania skutków post�puj�cej presji osadniczej, turystycznej i
rekreacyjnej wskazane jest wprowadzanie do dokumentów planistycznych za-
pisów o konieczno�ci zachowania integralno�ci poszczególnych jednostek
osadniczych (wznoszenie nowych obiektów, przebudowa i modernizacja ist-
niej�cych tylko w nawi�zaniu do form tradycyjnych na tym terenie pod wzgl�-
dem formy, neutralnej kolorystyki i gabarytów; zakaz wprowadzania zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, lub innych form budownictwa zorganizowane-
go);

− tereny obj�te ochron� Natura 2000 powinny by� traktowane jako bardzo cen-
ne kompleksy przyrodniczo-krajobrazowe.
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3)  Specjalny Obszar Ochrony „Trzci�skie Mokradła” kod: PLH020105 . Obszar zajmu-
je powierzchni� 75,3 ha. Torfowisko na "Trzci�skich Mokradłach" jest jedynym za-
chowanym w obr�bie sudeckich kotlin �ródgórskich. Współcze�nie niewielki kom-
pleks torfowiskowy poło�ony jest w prawie płaskim terenie, na granitowym podło�u, z
niewysokimi wzgórzami w jego bezpo�rednim s�siedztwie. Obszar jest wa�ny dla za-
pewnienia reprezentatywno�ci siedlisk przyrodniczych z zał�cznika I Dyrektywy
92/43/EEC w krajowej sieci Natura 2000: borów na torfie (siedlisko priorytetowe) i
torfowisk przej�ciowych. Na tym terenie wyst�puj�: kukułka plamista Dactylorhiza
maculata, rosiczka okr�głolistna Drosera rotundifolia, torfowiec ostrolistny Sphagnum
capillifolium, torfowiec magella�ski Sphagnum magellanicum odnotowane na krajo-
wej Czerwonej Li�cie. Wyst�puj� oba gatunki modraszków (modraszek teleius Ma-
culinea teleius, modraszek nausitous Maculinea nausithous) oraz czerwo�czyk nie-
parek Lycaena dispar.

3. W gminie Janowice Wielkie znajduje si� pi�� obiektów obj�tych ochron� prawn�
jako pomniki, z czego cztery zlokalizowane s� na terenie RPK i jego otuliny. S� to
pojedyncze buki pospolite zlokalizowane w okolicach ruin zamku Bolczów oraz sta-
nowisko alei jarz�bu szwedzkiego 103 szt. w Janowicach Wielkich wzdłu� ulicy Woj-
ska Polskiego. Pomniki przyrody zestawiono w tabeli poni�ej.

Tabela 2. Pomniki przyrody na terenie gminy Janowice Wielkie.

L.p. Opis Lokalizacja
Miejsco-

wo��
Rodzaj
u�ytku

1.

Aleja drzew - Jarz�b szwedzki
(Sorbus intermedia), stan alei
bardzo zły, drzewa sukcesywnie
zamieraj�. Wg rozporz�dzenia
aleja liczy 98 sztuk, wg stanu na
dzie� 29.07.2010 r. 80 sztuk.

Aleja od dworca PKP do ul.1-go
Maja

Janowice
Wielkie

dr

2.

Grupa 2 drzew: Buk pospolity
(Fagus sylvatica), stan drzewa -
zły, złamany na wysoko�ci ok. 8
m. Wi�z górski (Ulmus glabra)
stan drzewa bardzo dobry

Ro�nie 20-30 m od murów ruin
zamku Bolczów, zewn�trzna
strona drzewostanu, odległo��
mi�dzy drzewami ok. 50 m -
strona północna.

Janowice
Wielkie

Ls

3.
Buk pospolity (Fagus sylvatica),
stan drzew dobry

Ro�nie 50 m po lewej stronie
od głównego wej�cia do ruin
zamku Bolczów.

Janowice
Wielkie

Ls

4. Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Ro�nie przy wej�ciu do parku
zamkowego 20m od budynku
/pałacu/ - teren prywatny.

Komarno Ls

5.
Wi�z górski brzost (Ulmus gla-
bra), stan drzewa bardzo dobry

Na dziedzi�cu górnego Bol-
czów, obok studni.

Janowice
Wielkie

Ls

�ródło: www.wroclaw.rdos.gov.pl, 2013

4. Stanowiska rzadkich i chronionych gatunków ro�lin oraz zwierz�t
Poza wymienionymi wy�ej stanowiskami ro�lin i zwierz�t, zlokalizowanymi w obr�bie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Janowice Wielkie
zidentyfikowano jeszcze 60 stanowisk chronionych gatunków ro�lin i zwierz�t i ro�lin,
tj. 51 stanowisk ro�linnych w Komarnie oraz 9 stanowisk zwierz�t w Trzci�sku.
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Surowce naturalne. Pierwotnie teren gminy Janowice Wielkie był miejscem inten-
sywnej działalno�ci górniczej. O�rodki dawnego górnictwa - Miedzianka i Mniszków
zwi�zane były przede wszystkim z podziemn� eksploatacj� złó� rud polimetalicz-
nych. Zło�e Miedzianka, zajmuj�ce obszar około 3 km długo�ci i 0,5 – 1,0 km szero-
ko�ci, powstało w wyniku działalno�ci roztworów hydrotermalnych, których 	ródłem
była magma granitowa intruzji Karkonoszy. Zło�e podzielone było na cztery pola rud-
ne: zachodnie, północne, �rodkowe i wschodnie. Pole północne le�y na północ od
rzeki Bóbr, w Górach Ołowianych. Eksploatowano tu �yły formacji ołowiowej w kopal-
ni „Dorota”. W polu zachodnim rozpoznano 11 �ył okruszycowanych, w polu �rodko-
wym 4 �yły a w polu wschodnim 9. Obecnie w miejscach istniej�cych w przeszło�ci
szybów i sztolni utworzyły si� znaczne zapadliska. Natomiast zachowane szyby i
sztolnie cz�sto s� słabo lub wcale niezabezpieczone. W obu miejscowo�ciach zgro-
madzono na hałdach ogromne ilo�ci materiału pochodz�cego z robót udost�pniaj�-
cych zło�a. Zgodnie z danymi inwentaryzacji uszkodze� �rodowiska, przeprowadzo-
nej w 1994 r. przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, hałdy w rejonie Mie-
dzianki o kubaturze 153 tys m³ zajmuj� powierzchni� ponad 35 tys. m², a w rejonie
Mniszkowa hałdy o kubaturze ponad 32 tys. m³ zajmuj� powierzchni� prawie 10 000
tys. m². Zestawienie wysypisk odpadów górniczych przedstawione zostało w poni�-
szej tabeli:

Tabela 3. Zestawienie składowisk odpadów górniczych.
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Wg. bazy danych INFOGEOSKARB, dost�pnej na stronie internetowej
Pa�stwowego Instytutu Geologicznego, na terenie gminy Janowice Wielkie
wyst�puj� nast�puj�ce zło�a surowców:

− zło�e kruszywa naturalnego Janowice Wielkie, o powierzchni 2,42 ha –
obecnie zagospodarowane, na którym rozpocz�to eksploatacj� 31.08.1994 r.;

− zło�e surowców skaleniowych Maciejowa, o powierzchni 42,7 ha - zło�e
wst�pnie rozpoznane;

− zło�e kruszywa naturalnego Radomierz, o powierzchni 0,26 ha, na którym
rozpocz�to eksploatacj� 01.01.1981 r.; obecnie eksploatacja zaniechana.

Zło�e Janowice Wielkie poło�one jest w obr�bie Janowice Wielkie, na północ od
cmentarza komunalnego. Zło�e jest eksploataowane na podstawie koncesji nr
4/E/94 na wydobywanie kruszywa, w któej wyznaczona została granica terenu
górniczego. Nie planuje si� eksploatacji innych złó�.
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Dziedzictwo kulturowe. Na terenie gminy znajduj� si� 24 obiekty zabytkowe, obj�te
ochron� w formie wpisu do rejestru zabytków. Ich zestawienie obrazuje poni�sza
tabela.

Tabela 4. Obiekty obj�te rejestrem zabytków na terenie gminy Janowice Wielkie.
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�ródło: Dane Wojewódzkiego Urz�du Ochrony Zabytków – Delegatury w Jeleniej Górze, 2013

Obszar gminy Janowice Wielkie oraz jej otoczenie został uj�ty w dokumentacji
ewidencyjnej „Archeologicznego Zdj�cia Polski”. Zarejestrowano na nich 6 stanowisk
archeologicznych o wysokiej warto�ci poznawczej, znajduj�cych si� na terenie
gminy. Poni�sza tabela zawiera zestawienie tych stanowisk.
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Tabela 5. Zestawienie stanowisk archeologicznych o wysokiej warto�ci poznawczej.
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5.2. Ocena istniej�cego stanu �rodowiska przyrodniczego

Ocena istniej�cego stanu �rodowiska terenu gminy jest do�� korzystna. Fakt
ten potwierdza wyrys z mapy sozologicznej w skali 1:50 000, udost�pnionej na
stronie internetowej: www.mapy.geoportal.gov.pl/imap/. W obszarze opracowania nie
wyst�puj� �adne obiekty i instalacje mog�ce stanowi� istotn� uci��liwo�� dla
�rodowiska przyrodniczego.

Zanieczyszczenie gleb. W obszarze opracowania nie odnotowano istotnych 	ródeł
zanieczyszczenia gleb. Pewna uci��liwo�� zwi�zana z ryzykiem ich
zanieczyszczenia wi��e si� z prowadzon� na tym terenie gospodark� roln� i
spływem powierzchniowym �rodków biogennych z pól uprawnych. Istniej�ca i
projektowana zabudowa podł�czona jest w du�ym stopniu do gminnej sieci wodno-
kanalizacyjnej, a tam gdzie nie ma takich mo�liwo�ci technicznych, stosuje si�
indywidualne rozwi�zania: studnie i przydomowe oczyszczalnie �cieków.

Wody powierzchniowe i podziemne. Wi�ksze cieki omawianego obszaru s�
pozanormatywnie zanieczyszczone. Parametrem ograniczaj�cym jest stan sanitarny.
Przyczyn� tego jest przeci��enie cieków zrzutami zanieczyszcze� z oczyszczalni
oraz �cieków nieoczyszczonych, idocieraj�cych z terenów osadniczych oraz
rolniczych. Wa�niejsze zrzuty �cieków w miejscowo�ci Janowice Wielkie odbywaj�
si� przez Zakład Oczyszczalni Gminnej. S� to �cieki komunalne w ilo�ci 80 m³/d.
Urz�dzenie oczyszczaj�ce jest typu mechaniczno - biologicznego. Stan czysto�ci
Bobru powy�ej Janowic Wielkich w 1999 r. okre�lony był jako non, czyli nie
odpowiadał normom.

Z analizy dotychczasowego zagospodarowania terenu oraz przeprowadzonej
wizji w terenie wynika, i� na przedmiotowym obszarze nie wyst�puje powa�ne
zagro�enie dla jako�ci wód powierzchniowych i podziemnych. Istniej�ce obiekty
usług sportu, rekreacji i turystyki oraz cz��� zabudowy mieszkaniowej posiada
przył�cza do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej lub przydomowe oczyszczalnie
�cieków, co w wystarczaj�cym stopniu powinno chroni� przed infiltracj�
zanieczyszcze� w gł�b powierzchni ziemi do wód gruntowych i podziemnych.

Zagro�enia powodziowe. Obszar obj�ty projektem zmiany studium znajduje si� w
granicach obszarów szczególnego zagro�enia powodzi�, zwi�zanego z rzek� Bóbr.
Dla jej zlewni opracowano mapy zagro�enia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka
powodziowego (MRP).
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Mapy zagro�enia powodziowego przygotowuje si� w dwóch zestawach tematycznych
zawieraj�cych odpowiednio: obszary szczególnego zagro�enia powodzi�, gł�boko�ci
zalewów dla przepływów o ró�nym prawdopodobie�stwie wyst�pienia, pr�dko�ci i
kierunki przepływu wody. Przedstawione na mapach zagro�enia powodziowego ob-
szary stanowi� podstaw� do planowania zagospodarowania przestrzennego. Grani-
ce obszarów uwzgl�dnia si� w:

− miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
− decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warun-

kach zabudowy.
Art. 88f ust. 6 ustawy Prawo wodne nakazuje, aby od dnia przekazania map

zagro�enia powodziowego i ryzyka powodziowego jednostkom samorz�du terytorial-
nego, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzje o warun-
kach zabudowy na obszarach wykazanych na mapach zagro�enia powodziowego,
uwzgl�dniały poziom zagro�enia powodziowego wynikaj�cy z wyznaczenia tych ob-
szarów.
Mapy ryzyka powodziowego równie� przygotowuje si� w dwu zestawach
tematycznych. Pierwszy zestaw zawiera map� ryzyka powodziowego z zagro�eniem
dla ludno�ci i potencjalnymi stratami, drugi okre�la u�ytkowanie terenu wraz z
obszarami i obiektami o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym lub
gospodarczym.

Ryc. 3. Fragment mapy ryzyka powodziowego w dolinie rzeki Bóbr na terenie gminy
Janowice Wielkie.

�ródło: http://mapy.isok.gov.pl/imap/, 2014

Jednocze�nie obszary usytuowane w pobli�u koryta rzeki Bóbr, zgodnie z
materiałami zawartymi na stronie internetowej Pa�stwowego Instytutu
Geologicznego, zaliczaj� si� do terenów zagro�onych podtopieniami.
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Zagro�enie osuwaniem si� mas ziemnych. Na obszarze obj�tym niniejszym
opracowaniem nie wyst�puj� osuwiska oraz obszary nara�one na wyst�pienie
ruchów masowych.

Powietrze atmosferyczne. Na obszarze obj�tym przedmiotowym opracowaniem
najwi�kszy problem stanowi�: niska emisja zwi�zana z dominuj�cym na tym terenie
typem zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i zagrodowej (liczne rozproszone
	ródła emisji pyłów i gazów), zanieczyszczenia liniowe zwi�zane z emisj� spalin z
pojazdów mechanicznych oraz s�siedztwo Jeleniej Góry i zlokalizowanych w tym
mie�cie przedsi�biorstw. Warunki przewietrzania na terenie gminy Janowice Wielkie
nie s� najlepsze ze wzgl�du na usytuowanie tego obszaru cz��ciowo w obr�bie
Kotliny Jeleniogórskiej, co stwarza mo�liwo�� wyst�powania inwersji temperatur i
zaleganie zimnego powietrza obci��onego zanieczyszczeniami.

Hałas i pola elektromagnetyczne. Obszar opracowania znajduje si� poza
zasi�giem znacz�cych 	ródeł hałasu. Najpowa�niejszym 	ródłem hałasu s� ci�gi
komunikacyjne, w tym przede wszystkim droga krajowa nr 3 oraz linia kolejowa
relacji Jelenia Góra – Wrocław. S�siedztwo drogi krajowej mo�e stanowi� pewn�
uci��liwo�� dla mieszka�ców Radomierza, których budynki mieszkalne przylegaj� do
drogi. Wyst�puj�ce na obszarze opracowania hałasy maj� głównie charakter
naturalny. Mało prawdopodobne jest, by dochodziło do przekroczenia poziomu
dopuszczalnych norm hałasu na terenach mieszkaniowych, ze wzgl�du na nisk�
skal� urbanizacji na tym obszarze. Na terenie opracowania zmiany studium znajduje
si� kilkadziesi�t stacji transformatorowych 15/0,4kV. Obiekty infrastruktury
elektroenergetycznej tego typu nie stanowi� zagro�enia dla zdrowia i �ycia ludzi oraz
�rodowiska przyrodniczego.

Gospodarka odpadami. Na obszarze opracowania i w jego s�siedztwie nie
wyst�puj� składowiska odpadów. W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono
wyst�powania dzikich, niekontrolowanych wysypisk �mieci. Odpady, pochodzenia
bytowo - gospodarczego wywo�one s� na składowisko odpadów do Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami w �ci�gnach - Kostrzycy, znajduj�ce si� poza
obr�bem obszaru opracowania zmiany studium.

5.3. Identyfikacja zagro�e� obszaru obj�tego zmian� studium w przypadku
braku jego realizacji

Dotychczasowe u�ytkowanie obszaru gminy Janowice Wielkie jest w
znacznym stopniu zgodne z naturalnymi predyspozycjami tego terenu. W przypadku
braku realizacji zapisów projektu zmiany studium, dotycz�cych głównie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu i rekreacji, turystyki oraz komunikacji,
zmiany w �rodowisku przyrodniczym mog� wi�za� si� z prawdopodobie�stwem
nast�puj�cych zagro�e�:

• zaj�cia fragmentów cennych przyrodniczo siedlisk rzadkich i chronionych
gatunków ro�lin i zwierz�t, zwłaszcza w obr�bie wsi Komarno, Radomierz
(przy granicy z Janowicami Wlk. i Mniszków,

• wprowadzenia nowej zabudowy obni�aj�cej warto�ci krajobrazowe terenu: o
wysokim wska	niku intensywno�ci zabudowy i niskim wska	niku powierzchni
biologicznie czynnych oraz o gabarytach koliduj�cych z otoczeniem,
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• nadmiernego „zag�szczania” zabudowy w istniej�cych obszarach
zainwestowanych, zakłócaj�cym dotychczasowe relacje przestrzenne.

Realizacja nowej zabudowy w oparciu o zapisy projektu zmiany studium,
stwarza szans� na spsób zagospodarowanie terenów, które charakteryzowałyby
korzystne proporcje mi�dzy powierzchniami zabudowanymi, a powierzchniami
biologicznie czynnymi. Opracowywana edycja projektu zmiany studium stanowi
aktualizacj� pierwotnie opracowanego i uchwalonego studium, kktórego struktura
funkcjonalno – przestrzenna jest podobna.

6. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJ�CYCH PROBLEMÓW OCHRONY
�RODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA USTALE
 ZMIANY STUDIUM

Zasadnicz� kwesti�, dotycz�c� ochrony �rodowiska, istotn� z punktu widzenia
realizacji projektowanego dokumentu jest zmiana dotychczasowego
zagospodarowania obszaru gminy Janowice Wielkie. Zmiana ta polega� b�dzie na
wprowadzeniu nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i
produkcyjnej. Zmiany przestrzenne dokonuj�ce si� na tym obszarze musz�
uwzgl�dnia� wymogi ochrony �rodowiska, zwi�zane z jego poło�eniem w granicach
obszarów prawnie chronionych.

6.1. Poło�enie terenu w ponadlokalnym systemie powi�za� przyrodniczych

Obszar obj�ty zmian� studium jest poło�ony w obr�bie nast�puj�cych form
ochrony przyrody wymienianych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 627, z pó	n. zm.), których granice obejmuj�
równie� gminy s�siednie: 

− Rudawskiego Parku Krajobrazowego,
− Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod: PLH020037,
− Specjalny Obszar Ochrony „Rudawy Janowickie” kod: PLH020011,
− Specjalny Obszar Ochrony „Trzci�skie Mokradła” kod: PLH020105.

W niewielkiej odległo�ci od granic gminy znajduj� si� rezerwaty przyrody:
„Buki Sudeckie” i „Buczyna Storczykowa na Białych Skałach” oraz „Góra Miłek”.

Tabela 6. Zestawienie rezerwatów przyrody poło�onych w pobli�u granic gminy Janowice
Wielkie.

Nazwa i
rok
utworzenia

Poło�enie
geografic
zne

Pow.
(ha)

Cel ochrony Akt utworzenia

Buki
Sudeckie
1993 r.

Góry
Kaczawskie
– gm.
�wierzawa

174,42
Zbiorowisko le�ne reprezentuj�ce
bogaty florystycznie las bukowy

1. Zarz. MO�NiL z dnia 31.12.1993 r
( MP Nr 4 poz.22 ), 2. Zarz. Nr 7
RDO� we Wro. z dnia 02.01.2013 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Buki
Sudeckie" (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia
8 stycznia 2013 r. poz. 92)

Buczyna
Storczykowa
na Białych
Skałach

Góry
Kaczawskie
– gm.
�wierzawa

8,76

Fragmenty �yznych buczyn
sudeckich i ciepłolubnych buczyn
storczykowych wraz z cał�
ró�norodno�ci� flory, fauny i
obiektów przyrody nieo�ywionej
wystepuj�cej na tym obszarze.

Rozp. Nr 14 Woj. Dol. z dn.8.02.2001
r. ( Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 10 poz. 96 )
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Góra Miłek

Góry
Kaczawskie
– gm.
Wojcieszów

141,39

Charakterystyczny dla Sudetów
fragment regla dolnego na podło�u
wapiennym z wyst�puj�cymi
naturalnymi zespołami ro�linnymi i
bogat� faun� bezkr�gowców.

1. Zarz. MO�NiL z dnia 26.01.1994 r.
( MP Nr 16 poz.115 ), 2. Rozp. Nr 33
Woj. Dol. z dn. 18.05.2001r.
( Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 53 poz.573 )

�ródło: Dane Regionalnej Dyrekcji Ochrony �rodowiska we Wrocławiu, 2014

6.2. Ocena zgodno�ci ustale� zmiany studium z przepisami prawa dotycz�cymi
ochrony �rodowiska

Na terenie obj�tym projektem zmiany studium wyst�puj� uwarunkowania
wynikaj�ce z przepisów dotycz�cych ochrony �rodowiska. Wynikaj� one m.in. z:
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.
627 z pó	n. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t. j.
Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1232 z pó	n. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t.j. Dz. U. Nr 0 z 2012 r., poz. 145 z pó	n. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21 z pó	n. zm.), etc. 

6.3. Ocena zgodno�ci ustale� zmiany studium z przepisami dotycz�cymi
ochrony zasobów �rodowiska przyrodniczego

Ochrona gleb. Na obszarze obj�tym zmian� studium wyst�puj� gleby oraz u�ytki
zielone klasy III. Na etapie opracowania zmiany studium nie jest wymagane
przeprowadzenie procedury wył�czenia z produkcji rolnej przewidziane ustaw� z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1205,
z pó	n. zm.). Procedura taka jest wymagana w przypadku przeznaczenia gruntów na
cele budowlane na etapie opracowania planów miejscowych.

Ochrona lasów. Na obszarze obj�tym projektem zmiany studium wyst�puj� lasy,
st�d te� znajduj� swe zastosowanie przepisy ustawy z dnia 28 wrze�nia 1991 r. o
lasach (t. j. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1153).

Ochrona wód. Obszar gminy poło�ony jest w cz��ci w granicach Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych OWO 343 Dolina rzeki Bóbr (Marciszów). Na terenie
obj�tym zmian� studium wyst�puj� uj�cia wód i ich strefy ochronne. W zwi�zku z
tym wymagane jest uwzgl�dnienie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (t. j. Dz. U. Nr 0 z 2012 r., poz. 145 z pó	n. zm). W projekcie przedmiotowego
dokumentu zawarto nast�puj�ce zapisy w zwi�zku z obecno�ci� GZWP:

� dla nowo projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej
obowi�zuje nakaz podł�czenia obiektów do zbiorczej kanalizacji, o ile
wyst�puj� odpowiednie warunki techniczne,

� w przypadku braku zbiorczej kanalizacji dopuszcza si� odprowadzanie
�cieków do szczelnych szamb ale tylko do czasu wybudowania sieci
kanalizacji �ciekowej,

� dopuszcza si� mo�liwo�� swobodnego dost�pu do wód publicznych na
potrzeby powszechnego korzystania i wykonywania robót przez
administratora.

Ochrona kopalin. Na obszarze opracowania wyst�puj� udokumentowane zło�a
kopalin, st�d te� zastosowanie znajduj� przepisy ustawy Prawo geologiczne.
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Obszary chronione. Ze wzgl�du na wyst�powanie w granicach obszaru zmiany
studium kilku form ochrony przyrody: park krajobrazowego, 3 obszarów Natura 2000,
zastosowanie maj� przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 627, z pó	n. zm.). W przypadku Rudawskiego Parku
Krajobrazowego zapisy ustawowe uszczegółowione zostały w Uchwale Nr
XVI/329/11 Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 27 pa	dziernika 2011r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Ustalenia
zawarte w zmianie studium, dotycz�ce integralno�ci oraz celów ochrony obszarów
Natura 2000 i Rudawskiego Parku Krajobrazowego nie naruszaj� przepisów ustawy
o ochronie przyrody oraz ww. uchwały, a ich tre�� brzmi nast�puj�co:
„1. W zwi�zku z lokalizacj� w obr�bie obszaru opracowania trzech obszarów Natura
2000 ustala si� nast�puj�ce zasady gospodarowania:
1) nale�y unika	 prowadzenia takich działa�, które mogłyby wpływa	 na integralno�	
obszarów Natura 2000, w tym zmiany i regulacji istniej�cych stosunków wodnych,
zmiany ukształtowania terenu. Działania podejmowane w obr�bie obszarów Natura
2000 nie powinny wpływa	 na przedmiot ich ochrony,
2) dopuszczenie działalno�ci zwi�zanej z rekreacj�, wznoszenia zabudowy jedynie w
przypadku zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych,
3) w obr�bie obszarów Natura 2000 dopuszcza si� lokalizacj� terenów charakterze
techniczno - produkcyjnym, baz, składów i magazynów pod warunkiem, i� w obr�bie
ww. terenów nie b�d� realizowane takie inwestycje, które zalicza si� do kategorii
przedsi�wzi�	 mog�cych zawsze znacz�co oddziaływa	 na �rodowisko w my�l
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�	
mog�cych znacz�co oddziaływa	 na �rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397).
Pozostałe inwestycje mog� by	 realizowane tylko w przypadku braku negatywnego
oddziaływania na obszary Natura 2000.
2. W przypadku obszarów poło�onych w obr�bie granic Rudawskiego Parku
Krajobrazowego nale�y respektowa	 nakazy i zakazy zawarte w Uchwale Nr
XVI/329/11 Sejmiku Województwa Dolno�l�skiego z dnia 27 pa�dziernika 2011r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony Rudawskiego Parku Krajobrazowego.”

W zwi�zku z powy�szym w trakcie opracowania przedmiotowego dokumentu,
starano si� kształtowa� struktur� funkcjonalno - przestrzenn� gminy Janowice w taki
sposób, aby wyznaczane nowe strefy zabudowy mieszkaniowej, usługowej i
produkcyjnej nie doprowadziły do obni�enia warto�ci przyrodniczych obszarów
chronionych, a zwłaszcza aby ograniczy� w maksymalnym stopniu zniszczenie
cennych siedlisk.

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE USTALE
 PROJEKTU ZMIANY STUDIUM
NA �RODOWISKO

Oddziaływanie realizacji zapisów projektu zmiany studium mo�e by� zwi�zane
z wpływem na poszczególne komponenty �rodowiska przyrodniczego. Oddziaływania
te mog� mie� charakter:

− bezpo�redni – mog� one powstawa� bezpo�rednio w zwi�zku z realizacj�
oraz funkcjonowaniem inwestycji;

− po�redni lub wtórny – mog� one wyst�powa� jako wpływ innego bezpo�red-
niego oddziaływania (wpływ drugiego, trzeciego stopnia w zale�no�ci od tego
jaka jest przyczyna powstania);

                                                                                         33                                                                                           

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

− skumulowany – mog� one przejawia� si� jako suma skutków realizacji ró�-
nych rodzajów inwestycji rozpatrywanych ł�cznie, tak�e sumarycznie z oddzia-
ływaniem istniej�cych ju� wcze�niej przedsi�wzi��;

− krótkoterminowe i chwilowe – najcz��ciej oddziaływania te powstaj� w zwi�z-
ku z bezpo�rednim momentem realizacji przedsi�wzi�cia, niekiedy tak�e w
krótkim okresie jego pó	niejszego funkcjonowania;

− �rednioterminowe – wi��� si� one zarówno z okresem realizacji inwestycji, jej
rozruchem, jak równie� z chwil� jej całkowitego wdro�enia;

− długoterminowe i stałe – których konsekwencje s� widoczne lub odczuwalne
bezpo�rednio lub po�rednio, trwale i nieprzerwanie, bezustannie po wyst�pie-
niu oddziaływania. Dla potrzeb oceny oddziaływania na �rodowisko realizacji
zapisów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, sporz�dzono pisemn� oraz macierzow� charakterystyk� tych oddziaływa�.
Ocen� odniesiono do poszczególnych komponentów �rodowiska przyrodni-

czego, za� w ocenie macierzowej wyszczególniono
nast�puj�ce oddziaływania (tab.1):

− (+) oddziaływania pozytywne,
− (-) oddziaływania negatywne,
− brak wpisu w rubryce oznaczaj�cy brak oddziaływa�,
− (+/-) lub (-/+) jako oddziaływania mieszane lub zale�ne od innych uwarunko-

wa�.

Tab. 7. Przewidywane znacz�ce oddziaływanie na elementy �rodowiska przyrodniczego i
kulturowego w �wietle ustawy z dnia 3 pa	dziernika 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ze zmianami).

Elementy �rodowiska
biotycznego i abiotycznego

Ustalenia projektu zmiany studium uwarunkowa� i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

B P W S
K

K � D S
T

C

Ró�norodno�� biologiczna 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ro�linno�� + 0 0 0 0 + + + 0
Zwierz�ta - 0 0 0 + - - - 0
Ludzie + 0 0 0 + + + + 0
Wody powierzchniowe
i podziemne

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jako�� powietrza
atmosferycznego

- 0 0 0 + - 0 0 -

Powierzchnia ziemi, gleba - 0 0 0 - 0 0 0 -
Krajobraz - 0 0 0 - 0 0 0 -
Klimat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klimat akustyczny - - 0 0 0 - - - 0
Zasoby naturalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabytki 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
�3E D*&�*& ' �==.& �-/ *& ' H S 3�.�#D$�=*&�5 � S �#D$�=*&�5 � S /"�$*�5 �� S �%!(!4#/ *�5 � S %$�"%#"$/ ��5 � S
D$�=*&#"�$(&*#/�5���S�=�!)#"�$(&*#/�5����S��" ��5���S�02/&4#/�,

Ró�norodno�� biologiczna. Zró�nicowanie biologiczne biotycznych komponentów
�rodowiska uzale�nione jest od warunków siedliskowych panuj�cych na
analizowanym obszarze. Ze wzgl�du na rolniczy charakter obszaru, naturalne i
zbli�one charakterem do naturalnych, komponenty biotyczne zajmuj� znaczne
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powierzchnie (głównie w cz��ci północnej i południowo-wschodniej gmniny), a ich
zró�nicowanie w zakresie gatunków zwierz�t i ro�lin oraz zbiorowisk ro�linnych i
siedlisk zwierz�cych jest znacz�ce. Najcenniejsze fragmenty w obszarach
zainwestowanych koncentruj� si� na terenach zało�e� pałacowo-parkowych,
skwerów, zieleni nieurz�dzonej, skupisk ro�linno�ci, drobnych Iasów i zadrzewie�,
wzdłu� miedz oraz wzdłu� dróg. Obszary zabudowy i działa� inwestycyjnych,
szczególnie tereny wsi Janowice Wielkie, Radomierz, Komarno i Trzci�sko, wykazuj�
zdecydowanie mniejsze zró�nicowanie form ro�lin i zwierz�t. Przewa�aj�ca cz���
powierzchni gminy zaj�ta jest przez grunty orne, z rozległymi jednorodnymi
kompleksami ro�linno�ci uprawowej, o charakterze wielkotowarowym. W cz��ci
zachodniej gminy, we wsi Radomierz, przy drodze krajowej nr 3 znajduje si� zespół
zabudowy o charakterze przemysłowym. Pomimo wprowadzenia nowych funkcji, tj.
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nieuci��liwych usług wraz z elementami
niezb�dnej infrastruktury, charakter istniej�cej na terenie gminy ro�linno�ci i siedlisk
zwierz�t, w tym stopie� ich bioró�norodno�ci, nie zmieni si�. Poszczególne obiekty
zabudowy kubaturowej, ze wzgl�du na ograniczone ustaleniami studium
powierzchnie niezb�dne do ich posadowienia oraz ograniczone przestrzennie
elementy infrastruktury wraz z niezb�dn� komunikacj� nie b�d� stanowiły elementów
istotnie ograniczaj�cych bioró�norodno�� obszarów. Zró�nicowanie gatunków i
siedlisk b�dzie porównywalne do stanu obecnego. Mo�na stwierdzi�, �e wpływ
realizacji funkcji i sposobu zagospodarowania projektowanych terenów oraz stopnia
intensywno�ci ich zabudowy na ró�norodno�� biologiczn� w skali całej gminy, po
wprowadzeniu korekt rozmieszczenia i zasi�gu tych terenów w obszarach Natura
2000 b�dzie niewielki.

Ro�linno��. W granicach gminy Janowice Wielkie zidentyfikowano szereg
stanowisk ro�lin reprezentuj�cych ł�cznie kilkadziesi�t gatunków, które uznano s� za
rzadkie oraz podlegaj�cych ochronie zgodnie z prawem krajowym lub unijnym. Jak
wynika z dost�pnych materiałów, cenne i chronione siedliska znajduj� si� głównie na
terenach otwartych, wzdłu� dolin cieków, w lasach, polanach �ródle�nych, w
wi�kszych odległo�ciach od terenów zabudowanych i zainwestowanych. Oznacza to,
�e funkcje planowane w zmianie studium, zwi�zane z zabudow� mieszkaniow�,
usługow�, oraz ewentualnie techniczno - produkcyjn�, przewa�nie nie koliduj� z tymi
stanowiskami i nie b�d� na nie oddziaływały. Zagro�enie takie mo�e wyst�pi� na
terenach nowych inwestycji w Komarnie, gdzie w kilku przypadkach na terenach w
strefie planowanej zabudowy znajduj� si� udokumentowane stanowiska ro�lin
chronionych. Skala ogólno�ci ustale� zmiany studium, wynikaj�ca z charakteru tego
dokumentu, nie pozwala na bezpo�rednie odniesienie obszarów przeznaczonych do
zainwestowania do miejsc rozpoznanych stanowisk rzadkich i zagro�onych gatunków
ro�lin. Dlatego w zmianie studium, przy wskazaniu terenów do opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, powinien znale	� si� zapis
obliguj�cy autorów projektów planów miejscowych do wykorzystania wszystkich
dost�pnych informacji odnosz�cych si� do lokalizacji tych stanowisk w celu mo�liwie
maksymalnej ich ochrony.

Ro�linno�� w obszarach zainwestowanych, w przewadze o charakterze
u�ytkowym, nie zmieni si� znacznie pod wzgl�dem ilosciowym i jako�ciowym.
Wi�ksze zmiany dotyczy� b�d� miejsc budowy obiektów kubaturowych,
infrastruktury oraz układu dróg dojazdowych. Na niewielkich obszarach, trwale
zaj�tych przez nowe obiekty i elementy infrastruktury i komunikacji nast�pi trwałe
wył�czenie tego komponentu �rodowiska. 
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W obr�bie gminy znajduje si� kilka nieczynnych wyrobisk, w wielu
przypadkach niezagospodarowanych i nie poddanych rekultywacji. Działalno��
górnicza spowodowała zniekształcenie powierzchni ziemi, uszkodzenie szaty
ro�linnej – w wi�kszo�ci przypadków pospolitych gatunków traw, krzewów i drzew i
deregulacj� stosunków wodnych, co mo�e utrudnia� odtworzenie pierwotnych
warunków przyrodniczych.

Zwierz�ta. Faun� gminy charakteryzuje do�� du�e bogactwo wyst�puj�cych
gatunków zwierz�t. Wi�kszo�� cennych stanowisk zlokalizowanych jest w obr�bie
obszarów chronionych. Funkcje istniej�ce i planowane w zmianie studium, zwi�zane
z zabudow� mieszkaniow�, usługow�, przemysłowo-składow� oraz infrastrukturaln�,
zlokalizowane zgodnie z plansz� struktury funkcjonalno - przestrzennej studium, nie
koliduj� z rozpoznanymi stanowiskami. Dla pozostałych zwierz�t obszaru
opracowania realizacja kierunków zmiany studium przy zachowaniu zasad ochrony
nie b�dzie miała wi�kszego negatywnego wpływu. Lokalizacja nowej zabudowy
spowoduje powstanie dodatkowych barier ekologicznych dla migracji wi�kszych i
mniejszych zwierz�t (poza ptakami).

Pewna uci��liwo�� mo�e pojawi� si� w zwi�zku z budow� nowych odcinków
dróg realizowanych w celu obsłu�enia nowej zabudowy, które stan� si� nowymi
barierami ekologicznymi. Oddziaływanie na zwierz�ta na obszarach „nowej”
zabudowy, szczególnie zabudowy o charakterze produkcyjnym, b�dzie miało miejsce
przede wszystkim na etapie budowy i b�dzie głównie efektem wyst�powania
uci��liwo�ci zwi�zanych z działaniem sprz�tu budowlanego. W zwi�zku z
wyst�pieniem uci��liwo�ci, takich jak: hałas, drgania, zapylenie, zanieczyszczenie
powietrza, wykopy, hałdy, promieniowanie elektromagnetyczne, mo�e zaistnie�
sytuacja, w której cz��� zwierz�t wyemigruje na obszary oddalone od miejsca
budowy. Wpływ w trakcie budowy na zwierz�ta obserwowany b�dzie równie� w
postaci zmian zachowania zwierz�t. Długotrwałe i niekorzystne zmiany w obr�bie
poszczególnych siedlisk mog� równie� uwidoczni� si� np. w postaci zmiany
zachowa� rozrodczych zwierz�t, co mo�e lokalnie prowadzi� do czasowych zmian w
ich populacji. Jednak wi�kszo�� zwierz�t radzi sobie z tymi zmianami dostosowuj�c
si� do nowych dla nich warunków. Na terenach zabudowanych, w stosunku do stanu
obecnego, ilo�� i zró�nicowanie gatunkowe pospolitych zwierz�t dzikich
przebywaj�cych stale lub czasowo na obszarze planistycznym, nieco si� zmniejszy.
Zmiany te, ze wzgl�du na korzystny w gminie Janowice Wielkie stosunek obszarów
otwartych do obszarów zabudowanych, nie b�d� miały istotnego znaczenia dla
bezpo�redniego i po�redniego otoczenia obszarów zainwestowanych. Na stan
funkcjonowania siedlisk zwierz�t mo�e mie� te� wpływ działalno�� samej przyrody,
co zwi�zane jest z mo�liwo�ci� wyst�powania kl�sk �ywiołowych, w tym w
szczególno�ci powodzi.

Człowiek. Oddziaływanie inwestycji, planowanych w obszarze obj�tym zmian�
studium, na zdrowie i �ycie ludzi nale�y rozpatrywa� w aspekcie ewentualnego
zanieczyszczenia powietrza, hałasu, powstania pól elektromagnetycznych oraz
zmian krajobrazu. Poszczególne obiekty zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz nieuci��liwych usług zostan� zlokalizowane w bezpo�rednim i po�rednim
s�siedztwie istniej�cej zabudowy. Zabudowa ta, realizowana zgodnie z ustalonymi
kierunkami, nie b�dzie stanowiła zagro�enia dla zdrowia i �ycia mieszka�ców.
Jedynie podczas wykonywania prac budowlanych, w pobli�u pracuj�cych maszyn i
urz�dze� oraz �rodków ci��kiego transportu mog� wyst�pi� uci��liwo�ci zwi�zane z
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emisj� pyłów i spalin oraz hałasu. Oddziaływanie to b�dzie miało charakter czasowy.
W podobny sposób nale�y prognozowa� oddziaływanie na zdrowie i �ycie człowieka
planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuci��liwymi usługami
(obsługa sportu i rekreacji). Pola elektromagnetyczne zwi�zane b�d� z ewentualnymi
stacjami transformatorowymi oraz stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Pola
elektromagnetyczne s� obecne stale i wsz�dzie ale stanowi� czynnik o bardzo słabej
aktywno�ci biologicznej, który w znacz�cy sposób nie zmienia funkcjonowania
układów fizjologicznych, a tym bardziej nie mo�e wywoła� w nich trwałych zmian
chorobowych. Oba te 	ródła b�d� nieistotne dla zdrowia i �ycia mieszka�ców. Wokół
stacji transformatorowych wyst�puje niedost�pna dla mieszka�ców strefa ochronna,
a doprowadzanie zasilania elektroenergetycznego nast�pi kablami doziemnymi.
Lokalizacja wie� i anten telefonii komórkowych z kolei podlega specjalnym
procedurom wynikaj�cym z przepisów odr�bnych zapewniaj�cych pełne
bezpiecze�stwo mieszka�ców. Oddziaływanie wizualne nowej zabudowy o
charakterze mieszkaniowo - usługowym jest trudne do okre�lenia na etapie studium.
Niemniej jednak zabudowa ta b�dzie realizowana w oparciu o zasad� kontynuacji i
„dog�szczania” istniej�cego zagospodarowania. Bior�c pod uwag� zapisy zmiany
studium odnosz�ce si� do poszczególnych terenów przeznaczonych do
zainwestowania, mo�na stwierdzi�, �e powinny zosta� zachowane odpowiednie
standardy architektoniczne i urbanistyczne, okre�lone w kierunkach
zagospodarowania przestrzennego. Planowany sposób oraz intensywno��
zagospodarowania, nie b�dzie zagra�a� zdrowiu i �yciu ludzi. Jedynie na etapie
budowy mo�e wywoływa� dyskomfort w percepcji krajobrazu.

Projektowane zmiany nie spowoduj� zmniejszenia ani zwi�kszenia zagro�enia
powodziowego, zwi�zanego z usytuowaniem gminy w obr�bie terasy zalewowej rzeki
Bóbr. Dotyczy� to b�dzie równie� ewentualno�ci wyst�pienia katastrof
przemysłowych, zwi�zanych z terenami przemysłowymi w Radomierzu.

Woda. W ustaleniach zmiany studium zawarto zapisy dotycz�ce ochrony wód
powierzchniowych i podziemnych. Narzucono obowi�zek wła�ciwej ochrony
poziomów wodono�nych, w tym tak�e wód powierzchniowych, wł�cznie z dalszym
znacz�cym inwestowaniem w infrastruktur� wodno-�ciekow�, zakaz zmiany
stosunków wodnych, zakaz zasypywania oczek wodnych i podmokłych obni�e�
bezodpływowych, zachowanie i konserwacj� urz�dze� melioracyjnych i drenarskich.
W chwili obecnej gmina nie posiada w pełni rozwini�tego systemu wodoci�gowo-
kanalizacyjnego, co teoretycznie mo�e stanowi� zagro�enie dla wód gruntowych i
podziemnych, zwłaszcza �e jej obszar poło�ony jest cz��ciowo w granicach GZWP
343 Dolina rzeki Bóbr (Marciszów). Nale�y przyj��, �e wody naturalne (szczególnie
powierzchniowe ale i równie� podziemne) b�d� chronione w stopniu budz�cym do��
powa�ne zastrze�enia, zwłaszcza w zakresie gospodarki �ciekowej. Gromadzone w
nieszczelnych zbiornikach �cieki mog� powodowa� ryzyko infiltracji zanieczyszcze�
w gł�b. Stare wyrobiska z których nie pozyskuje si� ju� surowców, stanowi� lokalnie
zagro�enie dla panuj�cych w tym rejonie stosunków wodnych. Przyczyniaj� si� do
powstania zjawiska obni�ania si� wód gruntowych – leja depresyjnego, co w
przyszło�ci mo�e skutkowa� trudno�ciami w renaturalizacji tych obszarów.

Powietrze. Wg dost�pnych materiałów, powietrze atmosferyczne w rejonie
opracowania nie wykazuje ponadnormatywnych st��e� substancji
zanieczyszczaj�cych. Najwi�kszymi antropogenicznymi 	ródłami zanieczyszcze�
powietrza na terenie gminy Janowice Wielkie jest emisja spalin z pojazdów
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silnikowych, a tak�e tzw. niska emisja, pochodz�ca z terenów mieszkaniowych.
Zanieczyszczenie powietrza pochodzenia przemysłowego jest wynikiem
przemieszczania si� na wschód mas powietrza obci��onych pyłami i gazami
pochodz�cymi znad Kotliny Jeleniogórskiej. Wg zmiany studium, dalsze ograniczenie
emisji spalin i jej negatywnych skutków mo�na osi�gn�� np. poprzez wdra�anie
czystszych technologii grzewczych (np. gazu ziemnego), zbiorowych systemów
grzewczych w miejsce indywidualnych. Jedynie podczas budowy, przebudowy i
rozbudowy poszczególnych obiektów kubaturowych czy elementów infrastruktury
technicznej, nale�y liczy� si� z podwy�szonym poziomem emisji zanieczyszcze�
pyłowych i gazowych do powietrza. Wzmo�ona emisja zwi�zana b�dzie z
wykonywaniem prac budowlano - monta�owych z u�yciem ci��kiego sprz�tu oraz ze
zwi�kszonym ruchem pojazdów dostawczych. Bior�c pod uwag� charakter i zakres
spodziewanych prac mo�na stwierdzi�, �e oddziaływanie na powietrza
atmosferyczne podczas realizacji ustale� studium b�dzie krótkotrwałe i mało
znacz�ce. Podczas normalnego u�ytkowania obiektów o funkcjach mieszkaniowych i
nieuci��liwych usług, zgodnie z ustaleniami studium, nie przewiduje si� ich
negatywnego wpływu na stan �rodowiska.

Powierzchnia ziemi oraz zasoby naturalne. Struktur� terenów otwartych tworz�
wody powierzchniowe, u�ytki zielone u�ytkowane rolniczo lub odłogowane, grunty
orne, nieu�ytki rolnicze, lasy, tereny wydobycia kruszyw naturalnych. Tereny
zabudowane i zainwestowane składaj� si� z obszarów zabudowy kubaturowej
(zabudowy mieszkaniowej, usługowej, administracyjnej, przemysłowej), instalacji i
obiektów technicznych oraz obiektów komunikacji. Do czasu realizacji ustale�
projektu zmiany studium, dopuszcza si� dotychczasowy sposób u�ytkowania i
zagospodarowania terenów. Ustalenia zmiany studium wskazuj� tereny wył�czone z
zabudowy nna gruntach klasy III oraz przewiduj� zachowanie terenów otwartych i
biologicznie czynnych le��cych poza miejscami konkretnych lokalizacji obiektów
kubaturowych i infrastruktury. W strukturze funkcjonalno – przestrzennej przyj�tej w
zmianie studium wyst�puj� tereny eksploatacji powierzchniowej w północnej cz��ci
Janowic Wielkich oraz obszary poeksploatacyjne. Pozostałe elementy struktury
funkcjonalno - przestrzennej gminy nie generuj� istotnych przekształce� powierzchni
terenu. Obszary „nowej” zabudowy mieszkaniowej pojawi� si� zwłaszcza w
Janowicach Wielkich, Komarnie i Radomierzu. Nie przewiduje si� znacz�cego
przyrostu powierzchni terenów techniczno-produkcyjnych. Realizacja nowych
terenów zainwestowanych b�dzie si� wi�zała z konieczno�ci� wprowadzenia
niewielkich zmian w ukształtowaniu i wykorzystaniu terenów. Charakter tych zmian w
ostatecznym kształcie, poza okresem budowy, b�dzie nieznaczny. Przy zało�eniu, �e
wszystkie maszyny i urz�dzenia stosowane podczas budowy i eksploatacji obiektów
b�d� szczelne i zabezpieczone przed wyciekiem paliw, olejów i smarów, a �cieki
opadowe i odpady b�d� gromadzone zgodnie z zasadami ochrony �rodowiska
mo�na uzna�, �e realizacja nowej zabudowy terenu, nie b�dzie ujemnie oddziaływa�
na powierzchni� ziemi. Przewidywane zaj�cie nowo projektowanych terenów
elementami technicznymi, zwi�zanymi z zabudow� dotyczy, w porównaniu z
pozostałym obszarem obj�tym studium, tylko niewielkiej ich cz��ci. W zwi�zku z
wprowadzeniem planowanych funkcji pewna cz��� gruntów rolnych wy�szych klas
bonitacyjnych zostanie przekazane na cele nierolnicze. Powierzchnie przeznaczone
do wył�czenia z u�ytkowania rolniczego, w porównaniu z powierzchni� całego
obszaru gminy, stanowi� znikomy procent, co �wiadczy o małej kolizyjno�ci
planowanych funkcji z gruntami rolnymi.
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Krajobraz. Podstawowym elementem krajobrazu gminy s� tereny le�ne oraz u�ytki
rolne. Powierzchnia terenów otwartych, zgodnie z ustaleniami studium, nieznacznie
si� zmniejszy w zwi�zku z powi�kszeniem terenów zainwestowanych. W skali całej
gminy w krajobrazie nadal dominowa� b�d� lasy oraz u�ytki rolne. Zakładaj�c, i�
struktura u�ytkowania terenów otwartych znacz�co si� nie zmieni, nie wyst�pi�
równie� �adne powa�niejsze zmiany w krajobrazie terenów otwartych. Nadal
dominowa� b�dzie typ lu	nej zabudowy ulokowanej w dolinach, otoczonej terenami
otwartymi. W przestrzeni nie pojawi� si� nowe elementy, mog�ce zakłóci� sylwety
historycznie ukształtowanych układów ruralistycznych. Zmiana studium nie zakłada
mo�liwo�ci wprowadzenia „nowych”, góruj�cych nad otoczeniem obiektów, które
mogłyby spowodowa� zaburzenie odbioru istniej�cych dominant architektonicznych.
Nowe realizacje zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, oparte na zasadzie
kontynuacji funkcji, nie powinny przyczyni� si� do pogorszenia walorów
krajobrazowych. W zmianie studium przewidziano mo�liwo�� realizacji programów
rewaloryzacji wsi oraz rewitalizacji zało�e� pałacowo - parkowych, terenów
poprzemysłowych oraz przestrzeni publicznych, podnosz�cych estetyk� tych miejsc
oraz ich warto�� u�ytkow�. Ewentualne niekorzystne zmiany, wywołane realizacj�
ustale� zmiany studium, b�d� miały niewielki wpływ na całokształt warto�ci
krajobrazowych.

Klimat, pole elektromagnetyczne, klimat akustyczny. Zmiana charakteru
powierzchni czynnej, która ma decyduj�cy wpływ na kształtowanie si� warunków
topoklimatycznych, dotyczy� b�dzie wył�cznie skali miejscowej. Zmiana studium
dopuszcza tylko nieznaczne zabudowanie powierzchni analizowanych terenów
planistycznych obiektami kubaturowymi oraz in�ynierskimi. Pojawienie si� nowych,
wi�kszych i mniejszych obiektów kubaturowych oraz instalacji technicznych
spowoduje bardzo małe i nieodczuwalne zmiany w warunkach przewietrzania terenu,
które nieznacznie osłabnie. Zwi�kszy si� w minimalnym stopniu temperatura terenu
w stosunku do otoczenia, co mo�e powodowa� bardzo delikatny ale wymuszony
napływ mas powietrza z zewn�trz do wewn�trz obszarów planistycznych. W skali
regionalnej i ponadregionalnej wpływ realizacji ustale� zmiany studium na warunki
klimatyczne b�dzie nieistotny. Linie elektroenergetyczne zostan� utrzymane w stanie
istniej�cym. Wi�kszo�� sieci elektroenergetycznych prowadzona b�dzie pod ziemi�.
W porównaniu za stanem obecnym emitowanie pól elektromagnetycznych na
analizowanym obszarze nieco si� zwi�kszy ale nie b�d� to zmiany istotne.

Dobra materialne i zabytki. Realizacja analizowanej zmiany studium nie spowoduje
zagro�e� dla dóbr materialnych. Przy zało�eniu bezawaryjnego przebiegu budowy
oraz eksploatacji poszczególnych obiektów, zgodnie z wymogami ochrony
�rodowiska, nie b�d� one ujemnie oddziaływa� na poszczególne komponenty
�rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury, oraz nie zaburz� harmonii wzajemnych
oddziaływa� przyrodniczo – kulturowych elementów. Istniej�ce na terenie gminy
obiekty zabytkowe oraz historyczne układy ruralistyczne wsi, wskutek zawartych w
projekcie zmiany studium zapisów, dotycz�cych stref ochrony konserwatorskiej oraz
zasad opieki nad zabytkami, nie powinny by� nara�one na negatywne skutki
antropopresji oraz wzmo�onej działalno�ci inwestycyjnej. Zapisy zmiany studium
umo�liwiaj� ochron� dóbr kultury i rewaloryzacj� obiektów i układów zabytkowych.
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ANEKS

2a NFORMACJA O ZAWARTO�CI I GŁOWNYCH CELACH ZMIANY STUDIUM ORAZ
JEGO POWI�ZA
 Z INNYMI DOKUMENTAMI - uzupełnienie

2.1. Cele zmiany studium - uzupełnienie

1. Po uzyskaniu opinii RDO� wyra�onej pismem z dnia 6 sierpnia 2014. znak:
WSI.410.313.2104.DK i uzgodnieniu RDO� – pismo WPN.610.95.2014.BJ z dnia
18.08.2014 r., zespół autorski, wraz z przedstawicielami samorz�du gminnego i autorami
prognozy, ponownie przeanalizował rozwi�zania planistyczne studium i skorygował
rozmieszczenie i zasi�g terenów przeznaczonych pod zabudow� koliduj�cych z terenami
chronionymi o znaczeniu wspólnotowym, ograniczaj�c znacznie ich powierzchni�.
Zrezygnowano tak�e z lokalizacji paneli fotowoltaicznych – terenów oznaczonych EE w
obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

2. Celem zmiany studium jest zachowanie i ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w
obszarach Natura 2000. Stosowna korekta rozwi�za�, po konsultach z RDO�, umo�liwi
znaczne zmniejszenie powierzchni terenów przeznaczonych pod zainwestowanie,
poło�onych w obszarach naturowych, w porównaniu do obowi�zuj�cego aktualnie studium.

8. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNO�� I SPÓJNO�� OBSZARU NATURA 2000.

8.1. Charakterystyka obszarów

1. W obr�bie terenu gminy znajduj� si� fragmenty 3 obszarów maj�cych znaczenie dla
Wspólnoty Europejskiej i wyznaczonnych do ochrony w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000;

• Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod PLH020037,
• Specjalny Obszar Ochrony „Rudawy Janowickie” kod PLH020011,
• Specjalny Obszar Ochrony „Trzci�skie Mokradła” kod PLH020105.

2. Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod PLH020037 to jeden z
najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. Jego bogactwo
przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzn� budow� geologiczn� (wyst�puj� tu wapienie,
bazalty i serpentynity) oraz silnym z ró�nicowaniem morfologicznym (liczne, gł�boko wci�te
w�wozy z reliktowymi koloniami górskich i rzadkich gatunków ro�lin i zwierz�t) i niskim
stopniem zagospodarowania. Jest to obszar kluczowy dla gatunków bazyfilnych i
neutrofilnych. Stwierdzono tu 24 typy siedlisk z Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w
tym szczególnie dobrze zachowane buczyny i jaworzyny, oraz 18 gatunków z Zał�cznika II
tej dyrektywy. Obszar jest kluczowym dla zachowania siedlisk *9810, *91I0, 9190, 9130,
6110, 8220, 8130, 7230, 6410 i 6210 w regionie dolno�l�skim. Wyst�puje tu bogata flora
ro�lin naczyniowych z kilkunastoma gatunkami storczyków oraz rzadkie gatunki ro�lin
ni�szych. Prawdopodobnie wyst�puj� tu: gin�cy (CR) mieczyk błotny Gladiolus palustris
oraz zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum. Znajduje si� tu jedno z dwóch
odkrytych w Polsce stanowisk włosocienia cienistego Trichomanes speciosus - jedyne
potwierdzone w roku 2008. Zagro�eniem mo�e by� rozbudowa systemów osadniczych,
zaorywanie ł�k i intensyfikacja gospodarki ł�karskiej, porzucanie pastwisk, niekontrolowana
rozbudowa infrastruktury, budowa zbiorników zaporowych, regulacje cieków, budowa
elektrowni wiatrowych, nadmierny pobór wód do celów gospodarczych. Do zagro�e� nale�y
tak�e zanieczyszczenie powietrza, a potencjalnie tak�e niekontrolowana urbanizacja terenu i
intensyfikacja gospodarki le�nej.
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3. Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod PLH020037 poło�ony jest
na pograniczu Rudaw Janowickich i Kotliny Kamiennogórskiej. Znaczn� cz��� obszaru zaj-
muj� ł�ki i pastwiska oraz lasy z du�ym udziałem lasów gospodarczych, lecz z zachowanymi
niewielkimi fragmentami zbiorowisk naturalnych. Dzi�ki prowadzeniu na tym terenie od wielu
lat ekstensywnej gospodarki pastwiskowej, w mniejszej mierze rolnej, utrzymały si� unikalne
dla Sudetów cechy szaty ro�linnej i krajobrazu kulturowego. Obszar ma znaczenie przede
wszystkim dla zachowania ł�k wilgotnych i �wie�ych, które nale�� do najlepiej rozwini�tych i
zajmuj� najwi�ksze powierzchnie w Sudetach. Wyst�puj� tu liczne sztolnie, w których zimuj�
nietoperze wielu gatunków, w tym m. in. podkowca małego Rhinolophus hipposideros, nocka
du�ego Myotis myotis i mopka Barbastella barbastellus. Z uwagi na obecno�� gleb zasob-
nych w metale ci��kie, na niewielkich powierzchniach wyst�puj� tak�e cenne murawy gal-
manowe (jedno z 3 znanych dot�d stanowisk w Polsce). Zidentyfikowano równie� warto�cio-
we obiekty przyrody nieo�ywionej, m.in. stare wyrobiska rud metali. W obszarze wyst�puje
ł�cznie 15 siedlisk przyrodniczych z zał�cznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 11 gatunków
zwierz�t z zał�cznika II Dyrektywy Siedliskowej.

4. Obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie, kod obszaru PLH020011 od wielu lat obj�ty jest
ekstensywn� gospodark� pastwiskow� co pozwoliło na zachowanie unikalnych dla Sudetów
cech szaty ro�linnej i kulturowego krajobrazu. W obszarze stwierdzono 9 rodzajów siedlisk z
Zał�cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których najwi�ksz� powierzchni� zajmuj�
ni�owe i górskie ł�ki �wie�e u�ytkowane ekstensywnie (20,18%). Obszar jest szczególnie
wa�ny dla ochrony ł�k wilgotnych i �wie�ych, nale��cych do najlepiej rozwini�tych i
zajmuj�cych jedne z bardziej znacz�cych powierzchni w Sudetach. W okolicach Miedzianki i
Wie�ciszowic wyst�puj� unikalne na Dolnym �l�sku fragmenty muraw z klasy Violetea
calaminariae. Wyst�puj� tu równie� murawy naskalne, torfowiska zasadowe i zbiorowiska
naskalnych paproci. Ł�cznie siedliska Natura zajmuj� tu prawie 30% powierzchni. Na terenie
nie odnotowano gatunków ro�lin naturowych, jednak wyst�puj� gatunki z Krajowej
Czerwonej Listy min: dzwonek szerokolistny Campanula latifolia, turzyca Davalla Carex
davalliana czy kruszczyk błotny Epipactis palustris. Obszar jest wa�ny dla ochrony głowacza
białopłetwego Cottus gobio (du�a populacja). Wyst�puj� liczne sztolnie, które s�
zimowiskami wielu zagro�onych gatunków nietoperzy, w tym podkowca małego Rhinolophus
hipposideros, nocka du�ego Myotis myotis, nocka łydkowłosego M. dasycneme i mopka
Barbastella barbastellus. Na ł�kach �yja oba gatunki modraszków i czerwo�czyk nieparek,
za� w starej alei lipowej koło Antonówki – pachnica d�bowa.

5. Torfowisko na "Trzci�skich Mokradłach" Kod obszaru: PLH020105 jest jedynym
zachowanym w obr�bie sudeckich kotlin �ródgórskich. Obszar jest wa�ny dla zapewnienia
reprezentatywno�ci siedlisk przyrodniczych z zał�cznika I Dyrektywy 92/43/EEC w krajowej
sieci Natura 2000: borów na torfie - siedlisko priorytetowe i torfowisk przej�ciowych. Na tym
terenie wyst�puj�: kukułka plamista Dactylorhiza maculata, rosiczka okr�głolistna Drosera
rotundifolia, torfowiec ostrolistny Sphagnum capillifolium, torfowiec magella�ski Sphagnum
magellanicum odnotowane na krajowej Czerwonej Li�cie. Na obszarze wyst�puj� oba
gatunki modraszków (modraszek teleius Maculinea teleius, modraszek nausitous Maculinea
nausithous) oraz czerwo�czyk nieparek Lycaena dispar.

8.2. CHARAKTERYSTYKA FLORYSTYCZNA I SIEDLISKOWA WYBRANYCH Ł�K
PRZEWIDZIANYCH POD ZABUDOW�

OBSZAR 1 (Komarno stoki Ma�laka)
Dominuj�cym zbiorowiskiem jest zubo�ała ł�ka �wie�a z klasy Molinio-
Arrhenatheretea. W składzie florystycznym zdecydowanie przewa�aj� gatunki traw:
kupkówka pospolita Dactylis glomerata, rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius,
wyczyniec ł�kowy Alopecurus pratensis. Spo�ród ro�lin dwuli�ciennych domieszk�
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zbiorowiska tworz�: przytulia pospolita Galium mollugo, marchew zwyczajna Daucus
carota, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, dziurawiec czworoboczny Hypericum
maculatum, barszcz pospolity Heracleum sphondylium.
Na cz��ci działki, przy braku u�ytkowania, post�puje sukcesja ro�linno�ci, głównie
krzewów: głogów Crataegus sp., dzikiej ró�y Rosa canina oraz podrostu drzew:
jaworu Acer pseudoplatanus, jesionu Fraxinus excelsior i �wierka Picea abies. 
W obr�bie działki stwierdzono zubo�ałe siedlisko 6510 – Ł�ka rajgrasowa
(Arrhenatheretum elatioris). Nie stwierdzono gatunków chronionych ro�lin ani
odpowiednich dla nich siedlisk.
Obszar nie przedstawia wi�kszych warto�ci botanicznych.

OBSZAR 2 (Komarno)
Ro�linno�� zdominowana przez zbiorowisko ł�kowe z klasy Molinio-
Arrhenatheretea. Skład florystyczny zdominowany przez gatunki jednoli�cienne:
kupkówk� pospolit� Dactylis glomerata, wyczy�ca ł�kowego Phleum pratense,
rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, �miałka darniowego Deschampsia
caespitosa, mietlic� pospolit� Agrostis capilaris. Nielicznie reprezentowane s� ro�liny
dwuli�cienne: dziurawiec czteroboczny Hypericum maculatum, przytuli� pospolit�
Gallium mollugo, marchew zwyczajn� Daucus carota, szczaw zwyczajny Rumex
acetosa, szczaw k�dzierzawy Rumex crispus. Cz��� działki opanowywane s� przez
jeden z inwazyjnych gatunków nawłoci Solidago sp.
W obr�bie działki stwierdzono zubo�ałe siedlisko 6510 – Ł�ka rajgrasowa
(Arrhenatheretum elatioris). Nie stwierdzono gatunków chronionych ro�lin ani
odpowiednich dla nich siedlisk. 
Obszar nie przedstawia wi�kszych warto�ci botanicznych.

                                                                                         42                                                                                           

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

OBSZAR 3 (Komarno)
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Zbiorowisko zdominowane przez ro�linno�� ł�kowo-pastwiskow� z klasy Molinio-
Arrhenthereta. 
Ł�ki s� tu intensywnie nawo�one i wypasane, miejscami opanowane s� przez
ro�linno�� nitrofiln�: pokrzyw� zwyczajn� Urtica dioica, szczaw k�dzierzawy Rumex
crispus, gwiazdnic� pospolit� Stellaria media, �miałka darniowego Deschampsia
caespitosa. Na wi�kszej cz��ci działki dominuj� gatunki jednoli�cienne: kupkówka
pospolita Dactylis glomerata, wyczyniec ł�kowy Phleum pratense, mietlica pospolita
Agrostis capilaris.
W obr�bie działki brak stanowisk chronionych gatunków ro�lin i odpowiednich dla
nich siedlisk.
Obszar nie przedstawia wi�kszych warto�ci botanicznych.

OBSZAR 4 (Radomierz)
Obejmuje mozaik� zbiorowisk ł�kowych i zaro�lowych. Dominuj� zbiorowiska ł�k
�wie�ych z klasy Molinio-Arrhenatheretea, w tym siedlisko 6510 - ł�ka rajgrasowa
(Arrhenatheretum elatioris). Siedlisko buduj� głównie mi�kkolistne trawy darniowe:
rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius, kupkówka pospolita Dactylis glomerata,
wyczyniec ł�kowy Phleum pratense, mietlica pospolita Agrostis capilaris. Licznie
reprezentowane s� ro�liny dwuli�cienne, m. in.: przytulia wła�ciwa Galium mollugo,
babka lancetowata Plantago lanceolata, barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium,
krwawnik pospolity Achillea millefolium, dziurawiec czworoboczny Hypericum
maculatum, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare i wiele innych.
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Niewielkie fragmenty zajmuj� murawy bli	niczkowe z klasy Nardo-Callunetea z
bli	niczk� psi� trawk� Nardus stricta, macierzank� zwyczajn� Thymus pulegioides,
jastrz�bcem kosmaczkiem Hieracium pilosella i innymi gatunkami niskich muraw.
Ze wzgl�du na dobrze zachowane siedlisko 6510 - ł�ki rajgrasowe (Arrhenatheretum
elatioris) poło�one w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego oraz siedliska
gatunków chronionych: dziewi��siła bezłodygowego Carlina acaulis i kukułki
szerokolistnej Dacthylorhiza majalis proponuje si� zachowanie siedlisk.

OBSZAR 5 (Mniszków)
Obejmuje kompleks zbiorowisk ł�kowych, murawowych i zaro�lowych. Wyst�puj� tu
fragmenty ł�k konietlicowych u�ytkowanych ekstensywnie (Polygono-Trisetion) –
siedlisko 6520. W składzie florystycznym dominuje ro�linno�� trawiasta: kostrzewa
czerwona Festuca rubra, �miałek pogi�ty Deschampsia flecuosa. Spo�ród ro�lin
dwuli�ciennych znaczny udział maj�: dziurawiec czworoboczny Hypericum
maculatum. 
Z ł�kami konietlicowymi granicz� płaty muraw bli	niczkowych z rz�du Nardetalia z
bli	niczk� psi� trawk� Nardus stricta, wrzosem Calluna vulgaris, pi�ciornikiem kurze
ziele Potentilla erecta.
Ponadto stwierdzono wyst�powanie niewielkich fragmentów ł�k zmienno wilgotnych
ze zwi�zku Cathion, m. in. zbiorowisko z sitem rozpierzchłym Juncus effusus.
Na cz��ci ł�k nast�piła sukcesja ro�linno�ci. Ł�ki zarastaj� podrostem drzew:
jesionu, klonu jawora, olchy i �wierka. 
Ze wzgl�du na dobrze zachowane siedlisko 6520 - ł�ki konietlicowe (Polygono-
Trisetion), cz��ciowo murawy bli	niczkowe (Klasa Nardo-Callunetea) poło�one w
Rudawskim Parku Krajobrazowym oraz stanowisko gółki długoostrogowej
Gymnadenia conopsea proponuje si� zachowanie siedlisk ł�kowych.
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OBSZAR Radomierz, przy Janowicach Wielkich
Teren poło�ony przy Janowicach Wielkich, obr�b Radomierz. Z materiałów RDO� wynikało,
�e na tym terenie wyst�puje siedlisko przyrodnicze – murawy bli	niaczkowe. Wizja w terenie
wykazała, �e teren działki 386/29, 386/21, 386/25 stanowi pole z koniczyn�. Z informacji
uzyskanych od wła�ciciela działki wynika, �e teren ten jest w jego posiadaniu od lat 80-tych i
regularnie jest obsiewany (zbo�ami, koniczyn�, itp.) W rzeczywisto�ci teren muraw znajduje
si� bli�ej miejscowoci Radomierz. W projekcie zmiany studium teren tych muraw
przeznaczono pod u�ytkowanie rolne. Teren działki 386/24, dla której wydane zostały
decyzje o warunkach zabudowy, stanowi zdegradowana ł�ka, poro�ni�ta głównie nawłoci� -
nie stanowi siedliska przyrodniczego. Tak�e pzostałe tereny w s�siedztwie działki stanowi�
tereny zdegradowanych ł�k z nawłoci�, nie przedstawiaj�ce wi�kszych warto�ci
przyrodniczych. 

OBSZAR Mniszków
Podczas wizji zlustrowano teren południowej cz��ci miejscowo�ci Mniszków. Stwierdzono,
�e pas ł�k planowany pod zabudow� jest cz��ciowo zarastaj�cy. Cz��� ł�k nie jest koszona
od dłu�szego czasu. Na ł�kach zachodzi sukcesja. Wkraczaj� takie gatunki, jak mietlica,
�miałek pogi�ty i in. Na wychodni skałek wyst�puje ro�linno�� z rz�du Nardetalia z borówk� i
wrzosem. 

OBSZAR Komarno
Podczas wizji zlustrowano fragment ł�k w obr�bie Komarno, we wschodniej cz��ci - dz. nr
228/1, 228/2 i 229/1, na południe od Muflona. Stwierdzono, �e cz��� terenu porasta ł�ka
intensywnie u�ytkowana z koniczyn� – nie stanowi siedliska przyrodniczego. Niewielki
fragment terenu pod lasem zajmuje ł�ka rajgrasowa, któa jest mniej intensywnie
u�ytkowana.

8.3. Identyfikacja zagro�e� dla obszarów Natura 2000, które mog� wynika� z
projektowanego przeznaczenia

1. Ustalenia projektu zmiany studium dopuszczaj� zmian� sposobu zagospodarowania
przestrzeni w obr�bie obszarów obj�tych ochron� w ramach programu Natura 2000, w tym
na terenach okre�lonych w tabeli nr 8. Powierzchnia tych terenów po konsultacjach z RDO�
została znacznie zmniejszona w porównaniu do pierwotnej wersji opracowywanej zmiany
studium, jak i w porónaniu do obecnie obowi�zuj�cego studium.

2. Realizacja ustale� przedmiotowego dokumentu przy uwzgl�dnieniu mo�liwych kumulacji
niekorzystnych oddziaływa� nie b�dzie znacz�co oddziaływa� na cele i przedmiot ochrony
oraz integralno�� i spójno�� obszarów Natura 2000. Projekt zmiany studium wyznacza na
terenie obszarów Natura 2000 „nowe” tereny lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i
mieszkaniowo - usługowej, lecz ze wzgl�du na fakt, �e stanowi� one b�d� kontynuacj� lub
uzupełnienie istniej�cych pasów zabudowy, wzdłu� istniej�cych szlaków komunikacyjnych,
nie spowoduje to istotnego zwi�kszenia antropopresji na tych obszarach. Nowa zabudowa
spowoduje bezpo�rednie zniszczenie siedlisk przyrodniczych w minimalnym stopniu,
zajmuj�c powierzchni� poni�ej 1% ogólnej powierzchni siedlisk w obszarze. Zachowana
zostanie ci�gło�� cennych siedlisk przyrodniczych i nie nast�pi ich fragmentacja.

3. Potencjalne zagro�enia dla siedlisk i gatunków dla których utworzono obszar Natura 2000,
zwi�zane z ustaleniami przedmiotowej zmiany studium to:

• nieznaczne zmniejszenie powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych,

• bezpo�rednie przeobra�enie powierzchni ziemi,
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• eutrofizacja i synatropizacja flory i fauny na obszarach s�siaduj�cych, wynikaj�ca ze
zwi�kszonej ich dost�pno�ci i wzrostu penetracji

• zmiana sposobu wykorzystania przestrzeni przez zwierz�ta w wyniku ich płoszenia
(hałas, o�wietlenie, zakłócanie spokoju) lub uszczuplenia �erowisk,

• mo�liwa wycinka drzew i krzewów stanowi�cych miejsca bytowania gatunków fauny,
• zmiany behawioralne (zmiany aktywno�ci, ucieczka) dzikich zwierz�t spowodowane

zmianami w �rodowisku podczas budowy, a potem u�ytkowania terenu,
• wpływ na poziom wód gruntowych, a w konsekwencji na ekosystemy hydrogeniczne

w otoczeniu przedsi�wzi�cia,
• zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych przez �cieki i spływy

powierzchniowe z utwardzonych powierzchni,
• emisje zanieczyszcze� do atmosfery.

4. Istnieje niewielkie ryzyko, �e planowane zainwestowanie mo�e:
• pogorszy� stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków ro�lin i zwierz�t, dla

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
• wpłyn�� negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar

Natura 2000.
Sytuacja taka miałaby miejsce w przypadku jednoczesnego intensywnego
zagospodarowania wszystkich terenów okre�lonych w studium pod zabudow�, co jest mało
prawdopodobne lub wysokiej antropopresji terenów zainwestowanych na tereny s�siednie.
Kierunki rozwoju przestrzennego nie powinny pogorszy� integralno�ci obszarów Natura 2000
lub ich powi�za� z innymi obszarami.

5. Wi�kszo�� zabudowy planowanej w obr�bie obszarów Natura 2000 została przyj�ta przez
Rad� Gminy w dokumentach prawa miejscowego uchwalonych, zanim ustanowiono lub
zaplanowano ochron� tych obszarów. Przy ustalaniu granic obszarów Natura 2000 istniej�cy
i planowany sposób zagospodarowania przestrzeni uwzgl�dniał jego wpływ na podmioty
oraz cele ochrony. Posiadanie tytułu prawnego do danego zagospodarowania terenu nie
oznacza jednak automatycznego zezwolenia na działania mog�ce znacz�co oddziaływa� na
przedmiot ochrony na obszarze Natura 2000 oraz działania naruszaj�ce przepisy odnosz�ce
si� do ochrony gatunkowej. Art. 52 ust. 1.ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. Nr 0 z 2013
r., poz. 627, z pó	n. zm.) formułuje katalog zakazów, od których odst�pstwo mo�e by�
mo�liwe jedynie po uzyskaniu stosownych pozwole� wydanych przez wła�ciwego
regionalnego dyrektora ochrony �rodowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony
�rodowiska na zasadach okre�lonych w art. 56 przywołanej wy�ej ustawy.

8.4. Analiza wpływu ustale� projektu zmiany studium na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000

1. Przewidywane oddziaływanie na �rodowisko dotyczy przeznaczenia terenów siedlisk

przyrodniczych pod zainwestowanie w obszarach Natura 2000: Góry i Pogórze
Kaczawskie PLH 020037 i Rudawy Janowickie PLH020011:

− terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej w Komarnie i
Janowicach Wielkich,

− terenu zabudowy mieszkaniowej w południowej cz��ci Mniszkowa.

W przypadku terenu znajduj�cego si� w granicach obszaru Natura 2000 Trzci�skie
Mokradła PLH020105 projekt zmiany studium pozostawia ten teren w wi�kszo�ci bez
zmian, w dotychczasowym u�ytkowaniu rolnym i le�nym. Nie przewiduje si� negatywnego
oddziaływania na obszar Natura 2000 Trzci�skie Mokradła PLH020105.

2. Nale�y podkre�li�, �e w zmianie studium zmniejszono powierzchni� zainwestowan� w
porównaniu do obowi�zuj�cego studium i uj�to głównie tereny okre�lone w obowi�zuj�cych  
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planach miejscowych lub w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy. Zgodnie z Art. 36
ust 3, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„Je�eli, w zwi�zku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmian�, warto��
nieruchomo�ci uległa obni�eniu, a wła�ciciel albo u�ytkownik wieczysty zbywa t�
nieruchomo�� i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, mo�e ��da� od gminy
odszkodowania równego obni�eniu warto�ci nieruchomo�ci.” Tak wi�c władze gminy musz�
uwzgl�dnia� uchwalone ju� plany w kolejnych opracowaniach dotycz�cych
zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnie konfliktowych terenów zostały
zmniejszone, tak�e w porównaniu do pierwotnego wariantu zmiany studium, po
konsultacjach z RDO� i władzami gminy

Tab. 8. Zmiany powierzchni zabudowy koliduj�cej z siedliskami przyrodniczymi po
konsultacjach z RDO� i korekcie w projektowanym dokumencie.

Lp. Lokalizacja Siedlisko przyrodnicze Przeznaczenie
w projekcie zminy

studium

Pow.
przed

korekt�

Pow. po
korekcie

Obszar Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH 020037

1 Komarno działki
1/1, 3/3, 3/2, 9/1

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M

6 ha 4 ha

2 Komarno, dz.
75/8, 71/1, 66/2,
62/9

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M

8 ha 6 ha

3 Komarno, dz.
131/4

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

Tereny zabudowy
mieszkaniowej i usług

turystyki MN/UT

2 ha 0,3

4 Komarno działki
233/1, 241/1

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M,
Tereny zabudowy

mieszkaniowej i usług
turystyki UT/M

14 ha 1,6 ha

5 Janowice Wielkie
dz. 151 – M – 0,5
ha siedlisko 6510

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M

0,5 ha -

6 Janowice Wielkie,
dz. 224/2, cz. dz.
228

ni�owe i górskie �wie�e ł�ki
u�ytkowane ekstensywnie 6510

0,5 ha 0,5 ha

ł�cznie 12,4 ha

7 Radomierz dz.
386/27, 386/24,
386/25, 365/168,
na północ od
Janowic Wlk.

górskie i ni�owe murawy
bli	niaczkowe 6230 nie
wyst�puj�

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M

10 ha -

ł�cznie 10 ha -

Obszar Natura 2000 Rudawy Janowickie

8 Mniszków,
południowa cz���

Górskie ł�ki konietlicowe
u�ytkowane ekstensywnie
Polygono-Trisetion 6520
- zubo�ałe i obj�te cz��ciowo
sukcesj�

Tereny zabudowy
mieszkaniowej M

- 0,7 ha

ł�cznie 0,7 ha
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3. Zasoby siedliska przyrodniczego ni�owe i górskie �wie�e ł�ki u�ytkowane ekstensywnie
(kod 6510) w Obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH 020037 wynosz�
1690,41. Zaj�cie pod zabudow� powierzchni 12,4 ha mo�e spowodowa� bezpo�rednie
zniszczenie powierzchni 0,7% tego siedliska.

4. Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej w południowej cz��ci Mniszkowa zajmuj�
siedlisko w obszarze Natura 2000 Rudawy Janowickie. Na terenie tym, zgodnie z planem
zada� ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie, wyst�puje siedlisko
przyrodnicze górskie ł�ki konietlicowe u�ytkowane ekstensywnie (kod 6520). Górskie ł�ki
konietlicowe u�ytkowane ekstensywnie Polygono-Trisetion 6520 s� jednym z
najwa�niejszych przedmiotów ochrony w ostoi, cz�sto wyst�puj� w mozaice z ł�kami
�wie�ymi. Zajmuj� mniejsz� powierzchni� ni� ł�ki �wie�e (kod 6510) ale ich udział w
pokryciu obszaru jest istotny. Stwierdzone zostały w postaci 50 płatów, na ogół o �redniej
wielko�ci, o ł�cznej powierzchni ok. 319 ha. Przewa�nie poni�ej ok. 600 m n.p.m.,
przechodz� stopniowo w ł�ki �wie�e. Ocena ogólna – znacz�ca, w tym reprezentatywno�� –
dobra. Stan zachowania – dobry, w tym stopie� zachowania struktury I – elementy dobrze
zachowane.

Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej w Mniszkowie zostały
przetransponowane z obowi�zuj�cego studium uwarunkowa� i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, z jednoczesnym ograniczeniem ich powierzchni. W
zmianie studium uwzgl�dniono tereny w pasie przylegaj�cym do głównej drogi, w tym tereny,
dla których obowi�zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub dla których
zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Pod „nowe” tereny projektowanej zabudowy
przeznaczono powierzchni� ok. 0,7 ha, jednocze�nie ograniczaj�c zasi�g zabudowy w
porównaniu do obowi�zuj�cego studium o 4,4 ha. Zmiana ta wi�c ograniczy znacz�co
zniszczenie i fragmentacj� siedliska przyrodniczego 6520 - górskich ł�k konietlicowych
u�ytkowanych ekstensywnie. Na terenie obszaru Natura 2000 Rudawy Janowickie siedlisko
przyrodnicze 6520 zajmuje 319,26 ha. Wyznaczenie „nowych” terenów mieszkaniowych
uszczupli ww. siedlisko o 0,2% ale w porównaniu do obowi�zuj�cego studium ró�nica na
korzy�� zachowania siedliska wyniesie 3,7 ha, co pozwala na zachowanie 1,2% powierzchni
siedliska. Przy zastosowaniu odpowiednich zasad ochrony realizacja tej zabudowy nie
b�dzie znacz�co oddziaływa� na obszar maj�cy znaczenie dla Wspólnoty Rudawy
Janowickie.

W rzeczywisto�ci powierzchnia uszczuplenia siedliska b�dzie mniejsza - stwierdzono,
�e pas ł�k planowany pod zabudow� jest cz��ciowo zarastaj�cy. Cz��� ł�k nie jest koszona
od dłu�szego czasu. Na ł�kach zachodzi sukcesja. Wkraczaj� takie gatunki, jak mietlica,
�miałek pogi�ty i in. Na wychodni skałek wyst�puje ro�linno�� z rz�du Nardetalia z borówk� i
wrzosem.

5. Przy granicy północnej cz��ci Janowic Wielkich, w Radomierzu, na dz. 386/24 i 565/168
oraz na działkach s�siednich zaj�to pod „now�” zabudow� mieszkaniow� ok. 3 ha. S� to
cz��ciowo działki, na których wydano ju� decyzje o warunkach zabudowy. Nie wyst�puje tu,
jak podaje plan ochrony, siedlisko przyrodnicze górskie i ni�owe murawy bli	niaczkowe (kod
6230), co zostało potwierdzone podczas wizji w terenie. Wspomniane siedlisko poło�one jest
faktycznie bli�ej Radomierza – w zmianie studium przeznaczone jest pod u�ytkowanie
rolnicze, tak wi�c nie jest zagro�one zniszczeniem. W obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze
Kaczawskie zasoby siedliska 6230 oceniono zaledwie na 45,63 ha, jego zachowanie jest
wi�c istotne dla przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000. Zabudowa realizowana na tym
terenie dz. 386/24 i 565/168 i s�siednich nie b�dzie wi�c oddziaływa� na siedliska
przyrodnicze, w tym na górskie i ni�owe murawy bli	niaczkowe kod 6230. Tym samym
stalenia zmiany studium nie b�d� znacz�co oddziaływa� na obszar maj�cy znaczenie dla

Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie.
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8.5. Ocena oddziaływa� na siedliska i gatunki priorytetowe

1. Siedliska priorytetowe to zagro�one zanikiem rodzaje siedlisk naturalnych, wyró�nione
w�ród innych siedlisk b�d�cych przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (wymienionych w
Zał�czniku I), w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególn�
odpowiedzialno��. Podobnie gatunki o priorytetowym (pierwszorz�dnym) znaczeniu
oznaczaj� gatunki wyró�nione w�ród innych, wa�nych gatunków b�d�cych przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty (wymienionych w Zał�czniku II), w odniesieniu do których
Wspólnota ponosi szczególn� odpowiedzialno��.

2. Siedliska priorytetowe obszaru Góry i Pogórze Kaczawskie to:
• skały wapienne i neutrofilne z ro�linno�ci� pioniersk� Alysso-Sedion,
• ciepłolubne, �ródl�dowe murawy napiaskowe Koelerion glaucae,
• murawy kserotermiczne Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion

septentrionalis-Festucion pallentis,
• górskie i ni�owe murawy bli	niczkowe Nardion - płaty bogate florystycznie,
• 	ródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati,
• jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion

pseudoplatani,
• ł�gi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy �ródliskowe,
• ciepłolubne d�browy Quercetalia pubescenti-petraeae.

W�ród siedlisk priorytetowych w obszarze Natura 2000 Rudawy Janowickie wymienia si�
� olsy �ródliskowe Alnenion glutinoso-incanae,

� jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani.

Siedliska priorytetowe obszaru Natura 2000 Trzci�skie Mokradła to:

� bory i lasy bagienne Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum,

� brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne.
Wa�ne dla Europy priorytetowe gatunki zwierz�t z Zał. II Dyr. Siedliskowej to pachnica
d�bowa – bezkr�gowiec, wyst�puj�ca na obszarze Góry i Pogórze Kaczawskie. Na 2
pozostałych obszarach „naturowych” nie wyst�puj� gatunki priorytetowe.

3. Projekt zminay studium nie przewiduje zmiany u�ytkowania siedlisk priorytetowych. Nie
wyst�pi oddziaływanie projektowanej zmiany studium na siedliska priorytetowe i gatunki
priorytetowy dla obszarów Natura 2000.

9. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI ZMIANY STUDIUM

1. Art. 51 ust�p 2, punkt 1, litera c, ustawy z dnia 3 pa	dziernika 2008r. o udost�pnianiu
informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska oraz
o ocenach oddziaływania na �rodowisko, stanowi, �e prognoza oddziaływania na �rodowisko
zawiera propozycje dotycz�ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji
postanowie� projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania. Zgodnie z
Dyrektyw� 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
�rodowisko wpływ ustale� projektu planu na �rodowisko przyrodnicze, wynikaj�cy z ich
realizacji powinien by� monitorowany, aby mi�dzy innymi okre�li� na wczesnym etapie
nieprzewidziany niepo��dany wpływ oraz aby mie� mo�liwo�� podj�cia odpowiedniego
działania naprawczego.

2. Ogólne zapisy studium nie precyzuj� szczegółowo charakteru inwestycji mo�liwych do
realizacji w ramach zapisów studium. Niemniej pewne inwestycje szczególnie uci�zliwe,
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zgodnie z zapisami przedmiotowego dokumentu, nie pojawi� si�w obszarze opracowania. W
zwi�zku z tym nie przedstawia si� propozycji przewidywanych metod analizy skutków
realizacji postanowie� projektowanego dokumentu oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania.
Monitoring skutków realizacji postanowie� zmiany studium prowadzony b�dzie w trakcie
realizacji dokumentu, stosownie do potrzeb, w zale�no�ci od intensywno�ci i rodzaju zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Stosownie do potrzeb, nale�y wykorzystywa� istniej�ce systemy monitoringu, dla
unikni�cia jego powielania. Zgodnie z art. 25 ustawy Prawo ochrony �rodowiska 	ródłem
informacji o �rodowisku jest w szczególno�ci pa�stwowy monitoring �rodowiska. Zgodnie z
art. 28 ww. ustawy do pomiaru poziomu substancji lub energii w �rodowisku oraz wielko�ci
emisji, gromadzenia i przetwarzania danych z zachowaniem zasad okre�lonych w ustawie i
nieodpłatnego udost�pniania informacji na potrzeby pa�stwowego monitoringu �rodowiska
zobligowane s� podmioty korzystaj�ce ze �rodowiska, obowi�zane do tego z mocy prawa
oraz na mocy decyzji. Wyniki prowadzonego monitoringu prezentowane s� corocznie w
Raportach o stanie �rodowiska, wydawanych w formie ogólnodost�pnej publikacji. �ródłami
danych w tym zakresie mog� te� by�: Wojewódzka Baza Danych, prowadzona przez
Marszałka Województwa; 	ródła administracyjne wynikaj�ce z obowi�zków
sprawozdawczych lub zapisów ustawowych: decyzji, zezwole�, pozwole�) czy badania
statystyczne Głównego Urz�du Statystycznego.

10. INFORMACJE O MOLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA
�RODOWISKO

Bior�c po uwag� rodzaj i ograniczony zasi�g oddziaływania projektowanych funkcji oraz
sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów na otoczenie i wprowadzenie bezpiecznej
dla �rodowiska infrastruktury technicznej, a tak�e odległo�� obszaru gminy od granic
pa�stwa nale�y uzna�, �e oddziaływanie transgraniczne planowanych przedsi�wzi�� nie
wyst�pi.

11. CELE OCHRONY �RODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MI�DZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM

Z analizy zapisów zmiany studium wynika, �e kierunki zagospodarowania przestrzennego
s� zgodne z ustaleniami polityki mi�dzynarodowej, wspólnotowej i krajowej, zawartej w
stosownych dokumentach i obowi�zuj�cych aktach prawnych. Poni�ej wymieniono wybrane
dokumenty odnosz�ce si� do celów ochrony �rodowiska na szczeblu ponadlokalnym.
Obszaru gminy dotycz� dyrektywy i konwencje ratyfikowane przez rz�d Rzeczypospolitej
Polskiej dotycz�ce ochrony �rodowiska na terenie całego kraju. Na obszarze gminy s�
realizowane cele dotycz�ce obszarów chronionych, ustanowione na szczeblu
wspólnotowym. Obszary, których dotycz� takie cele, to 3 obszary Natura 2000. Nie
ustanowiono szczególnych celów ochrony �rodowiska na szczeblu mi�dzynarodowym, które
dotyczyłyby obszaru gminy. Poni�ej omówiono istotne cele na szczeblu mi�dzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, wa�ne z punktu widzenia uwarunkowa� i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie.

DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB
1. Zagadnienia z zakresu ochrony gleb okre�la ustawa Prawo Ochrony �rodowiska (t.j.
Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 1232, z pó	n. zm.). Ustawa stanowi, �e ochrona powierzchni ziemi
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jako�ci, w szczególno�ci poprzez: 

• racjonalne gospodarowanie,

• zachowanie warto�ci przyrodniczych,

• zachowanie mo�liwo�ci produkcyjnego wykorzystania,

• ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,
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• utrzymanie jako�ci gleby i ziemi powy�ej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów,

• zachowanie warto�ci kulturowych, z uwzgl�dnieniem archeologicznych dóbr kultury.

2. W zmianie studium rozwój osadnictwa poprzez wykorzystanie terenów istniej�cej
zabudowy, oraz ich uzupełnienie i kontynuacj� ci�gów zabudowy. W du�ym stopniu chroni
si� grunty rolne, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych. Ochronie podlegaj� grunty klasy III
obj�te w studium stref� wył�czon� z zabudowy. Ochronie przed zmian� u�ytkowania
podlegaj� kompleksy le�ne. Tak okre�lone kierunki działa� powinny sprzyja� racjonalnemu
gospodarowaniu, zachowaniu warto�ci przyrodniczych, zachowaniu mo�liwo�ci
produkcyjnego wykorzystania i ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni
ziemi.

GOSPODARKA WODNA
1. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotycz�ca oczyszczania �cieków
komunalnych okre�la przepisy prawne w zakresie odprowadzania i oczyszczania �cieków
komunalnych. W Traktacie Akcesyjnym przyst�pienia Polski do UE przewidziano, �e zapisy
tej dyrektywy b�d� w Polsce obowi�zywały w pełni od 31 grudnia 2015 r. Do tego czasu
ludno��, nieobj�ta tymi systemami musi bezwzgl�dnie korzysta� z indywidualnych systemów
zapewniaj�cych odpowiednie oczyszczanie lub ze szczelnych zbiorników bezodpływowych.
Zakłady przemysłu rolno-spo�ywczego o wielko�ci > 4000 RLM s� zobowi�zane do redukcji
zanieczyszcze� biodegradowalnych.

2. Dyrektywa Rady 91/271/EWG ustala, �e do ko�ca 2015 r. Polska powinna zapewni� 75%
redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w �ciekach komunalnych. Osi�gni�cie tego celu
b�dzie sprzyjało przywróceniu dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych w całym
kraju. W tym celu opracowany został przez Polsk� Krajowy Program Oczyszczania �cieków
Komunalnych. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
pa	dziernika 2000 r. ustanawiaj�ca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki
wodnej (tzw. ramowa dyrektywa wodna) oraz dyrektywy „córki”, dotycz�ce specyficznych
zanieczyszcze� narzucaj� wymóg utrzymania lub osi�gni�cie dobrego stanu wszystkich
wód, w tym równie� zachowanie i przywracanie ci�gło�ci ekologicznej cieków. Dyrektywa
2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Ochrona
wód przed zanieczyszczeniami z rolnictwa uj�ta została przez tzw. dyrektyw� azotanow� – tj.
dyrektyw� Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycz�c� ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
W my�l art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, do 2015 r. nale�y osi�gn�� nast�puj�ce cele:

• niepogarszanie stanu cz��ci wód,

• osi�gni�cie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych,

• spełnienie wymaga� specjalnych w odniesieniu do obszarów chronionych (np.
wra�liwych na eutrofizacj�, nara�onych na zanieczyszczenie zwi�zkami azotu ze
	ródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych b�d	 te� do poboru wody
dla ludno�ci, itp.),

• zaprzestanie lub stopniowe eliminowanie zrzutu substancji do �rodowiska.

3. Dla ochrony przeciwpowodziowej istotne znaczenie ma dyrektywa 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa	dziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarz�dzania nim. Wynika z niej konieczno�� przeprowadzenia
nast�puj�cych etapów i czynno�ci planistycznych: do 2011 r. konieczne jest dokonanie
wst�pnej oceny ryzyka powodzi, do 2013 r. opracowanie mapy zagro�enia powodzi� oraz
mapy ryzyka powodzi, natomiast do 2015 r. – planów zarz�dzania ryzykiem powodzi. Zapisy
ww. dyrektyw s� transponowane do polskiego prawa głównie poprzez przepisy ustawy z dnia
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18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. Nr 0 z 2012 r., poz. 145 z pó	n. zm.) oraz liczne
rozporz�dzenia wykonawcze 

4. Celem ochrony zasobów wodnych, zgodnie ze zmian� studium, jest zachowanie aktualnej
struktury układu hydrograficznego, ukształtowanej w wyniku oddziaływania naturalnych
procesów obiegu wody i skorygowanej antropogeniczne w znikomym stopniu. W tym celu
zakłada si� realizacj� nast�puj�cych zada�:

• ochron� 	ródeł i stref 	ródliskowych rzek i potoków oraz uj�� wodnych,
• doprowadzenie do kompleksowego uporz�dkowania gospodarki wodno – �ciekowej

w obiektach Gminy,
• ochron� Trzci�skich Mokradeł dla ich zachowania jako osobliwego obiektu

hydrograficznego,
• ochron� oryginalnych hydrograficznych obiektów o wyró�niaj�cych si� cechach

krajobrazu w tym przełomów rzecznych: Janowickiego i Trzci�skiego,
• zorganizowanie sieci stacji monitoringu lokalnego �rodowiska wodnego,
• pełn� ochron� przed zanieczyszczeniami wód Bobru – głównej arterii wodnej regionu

Rudaw Janowickich oraz utrzymanie docelowej I klasy czysto�ci jego wód.

5. Dla ochrony u�ytkowych warstw wodono�nych po zako�czeniu eksploatacji uj�� wody
ustala si� w studium dla ich otoczenia zakazy:

• wprowadzania �cieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania �cieków,
stosowania nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz urz�dzania pryzm kiszonkowych;

• wprowadzania �cieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania �cieków,
stosowania nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz urz�dzania pryzm kiszonkowych;

• lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz�t,
składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, cmentarzy oraz grzebania
zwłok zwierz�cych;

• lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego;
• wydobywania kamienia, �wiru, piasku oraz innych kopalin. 

6. W zmianie studium zakłada si� rozbudow� systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków
poprzez:

• sukcesywn� rozbudow� istniej�cego systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków,
• docelowo obj�cie systemem oczyszczania �cieków wszystkich obszarów

zainwestowanych gminy,
• budow� nowych sieci kanalizacyjnych na pozostałych terenach wiejskich,

niewyposa�onych dotychczas w sie� kanalizacyjn�.

7. W studium zakłada si� popraw� istniej�cego systemu ochrony przeciwpowodziowej z
nast�puj�cymi działaniami w tym zakresie:

• modernizacj� oraz rozbudow� istniej�cych budowli ochronnych;
• udro�nieniem systemów melioracyjnych reguluj�cych stosunki wodne w obr�bie

doliny Bobru (przy respektowaniu przyj�tych zasad ochrony przyrody w obr�bie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego);

• zapewnieniem miejsc przeznaczonych do pobierania ziemi potrzebnej przy
zabezpieczaniu budowli i urz�dze� ochrony przeciwpowodziowej;

• rozbudow� systemu ostrzegania przed niebezpiecze�stwem wyst�pienia powodzi.

8. Ze wzgl�du na konieczno�� spełnienia wymogów ochrony przeciwpowodziowej w
obszarach szczególnego zagro�enia powodzi�, w studium ustala si� by w miejscowych
planach, wykonywanych dla tych terenów lub odpowiednich decyzji uwzgl�dnia� nast�puj�ce
zalecenia:

• w obszarach szczególnego zagro�enia powodzi�, tj. terenach znajduj�cych si� w
dolinie Bobru zabrania si�: wykonywania czynno�ci mog�cych utrudni� ochron�
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przed powodzi�; wykonywania urz�dze� wodnych oraz wznoszenia obiektów
budowlanych; sadzenia drzew i krzewów z wyj�tkiem plantacji wiklinowych dla
potrzeb regulacji poziomu wody oraz ro�linno�ci tworz�cych zabudow� biologiczn�
wzmacniaj�cej brzegi rzeki i konstrukcji ochronnych; wszelkich zmian u�ytkowania
terenów, składowania materiałów i wykonywania innych robót z wyj�tkiem
zwi�zanych z regulacj� i utrzymywaniem wód i budowli ochronnych;

• zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co
oddziaływa� na �rodowisko (zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych znacz�co oddziaływa� na
�rodowisko), gromadzenia �cieków, odchodów zwierz�cych, �rodków chemicznych a
tak�e innych materiałów które mog� zanieczy�ci� wody, prowadzenie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów oraz ich składowania;

• pozostawienie wzdłu� cieków niezagospodarowanych pasów zieleni spełniaj�cych
funkcj� izolacyjn� i korytarzy ekologicznych, zakaz grodzenia nieruchomo�ci
przyległej do cieków w odległo�ci mniejszej ni� 1,5 m od linii brzegu a tak�e
zakazania lub uniemo�liwienia przechodzenia przez ten teren.

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
1. Dyrektywy UE (transponowane do prawa polskiego poprzez Ustaw� z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1232 z pó	n. zm.)
wyznaczaj� główne kierunki działa� w dziedzinie ochrony powietrza, w tym kształtowanie
standardów jako�ci powietrza w odniesieniu do najpowa�niejszych zagro�e� –
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki, ołowiem, tlenkami azotu i ozonem oraz obowi�zek
podejmowania działa� naprawczych na obszarach, gdzie standardy jako�ci powietrza s�
naruszone.

2. W zmianie studium zostały ustalone nast�puj�ce kierunki rozwoju przestrzennego,
sprzyjaj�ce realizacji ww. celów:

• przeprowadzenie modernizacji istniej�cych lokalnych kotłowni,

• rozwój ciepłownictwa powi�zany z planowan� budow� sieci gazowej na terenach
wiejskich, m.in. w kontek�cie d��enia do obni�ania zjawiska niskiej emisji
zanieczyszcze� powietrza na terenach przyległych do terenów chronionych,

• gaz ziemny lub alternatywnie gaz Propan – Butan w przeno�nych zbiornikach na gaz
płynny powinien sta� si� głównym paliwem docelowo wykorzystywanym do
wytwarzania ciepła.

GOSPODARKA ODPADAMI
1. Problematyk� gospodarki odpadami traktuj� nast�puj�ce akty prawne Unii Europejskiej:

• Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów (Dz. U. L 182/1999 r.),

• Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów (Dz. U. L 114/2006 r.),

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylaj�ca niektóre dyrektywy (Dz. U. L 312/2008 r.).

Powy�sze dyrektywy znalazły odzwierciedlenie w szeregu rodzimych aktów prawnych, takich
jak:

� Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1399),

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21, z pó	n.
zm.).

Najwa�niejsze wymagania wynikaj�ce z powy�szych przepisów:

• ograniczenie ilo�ci składowanych osadów �ciekowych w stosunku do roku bazowego,

• zmniejszenie odpadów wytworzonych ogółem w stosunku do roku 2009,
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• ograniczenie składowania odpadów ulegaj�cych biodegradacji do poziomów
wyznaczonych w ustawie o odpadach tj.: w 2013 roku – 50%, w 2020 roku – 35%
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

2. Zasady gospodarki odpadami okre�la Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Celem
dalekosi��nym tego dokumentu jest osi�gni�cie systemu gospodarki odpadami zgodnego z
zasad� zrównowa�onego rozwoju, w którym w pełni realizowane s� zasady gospodarki
odpadami, a w szczególno�ci hierarchia post�powania z odpadami, czyli po pierwsze
zapobieganie powstawania odpadów, a nast�pnie przygotowanie do ponownego u�ycia,
recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie, przy czym najmniej po��danym
sposobem ich zagospodarowania jest składowanie. Główne cele strategiczne wynikaj�ce z
tego dokumentu to m.in.:

• zwi�kszenie udziału odzysku, w tym w szczególno�ci odzysku energii z odpadów,
zgodnego z wymaganiami ochrony �rodowiska;

• zmniejszenie ilo�ci odpadów kierowanych na składowiska odpadów;
• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

3. W zmianie studium ustala si�:
• prowadzenie dotychczasowych form gospodarki odpadami w gminie, przy

wykorzystaniu zbiorczego systemu utylizacji odpadów stałych, prowadzonego przez
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w �ci�gnach - Kostrzycy;

• wprowadzenia recyklingu odpadów komunalnych w mo�liwie najwi�kszym zakresie;
• likwidacj� i rekultywacj� nielegalnych wysypisk odpadów.

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
1. W zmianie studium ustala si� jako przedmiot ochrony l�dowych ekosystemów niele�nych
flory nast�puj�ce zbiorowiska niele�ne oraz gatunki ro�lin:

• zbiorowiska naskalne,
• zbiorowiska pól uprawnych, zr�bów i terenów ruderalnych,
• zbiorowiska 	ródliskowe,
• zbiorowiska szuwarowe,
• zbiorowiska ł�kowe i pastwiskowe,
• zbiorowiska torfowiskowe,
• zbiorowiska ziołoro�li.
• gatunki ro�lin obj�tych ochron� całkowit� i ochron� cz��ciow� oraz gatunki ro�lin

zagro�onych i wymieraj�cych w Polsce.

2. Celem ochrony flory i ekosystemów niele�nych jest zachowanie wszystkich typów siedlisk
na jego terenie oraz utrzymanie pełnej ró�norodno�ci �wiata ro�lin, a w szczególno�ci
gatunków nale��cych do ro�lin zagro�onych działalno�ci� człowieka. Dla zapewnienia
skutecznej ochrony ekosystemów niele�nych i pełnej ró�norodno�ci florystycznej zakłada si�
nast�puj�ce działania:

• zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszym fragmentom ekosystemów niele�nych z
populacjami rzadkich i zagro�onych gatunków ro�lin poprzez utworzenie rezerwatów
przyrody b�d	 u�ytków ekologicznych w tym obj�cie ochron� w pierwszej kolejno�ci
obszarów z populacjami gatunków zagro�onych i wymieraj�cych w skali kraju, do
których nale�y Torfowisko na Trzci�skich Mokradłach;

• zapewnianie ochrony najbardziej nara�onym na bezpo�rednie niszczenie populacji
rzadkich gatunków ro�lin i innych, le�nych w rejonie zamku Bolczów oraz na Górze
Popiel koło Janowic.

3. W studium wskazuje si� do ochrony, np. w formie rezerwatów lub u�ytków ekologicznych,
nast�puj�ce obszary:

                                                                                         55                                                                                           

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

• Gór� Popiel koło Janowic,

• ł�ki nad Radomierzem (w obszarze otuliny RPK).

4. Nadrz�dnym celem ochrony ekosystemów le�nych jest przywrócenie i odtworzenie ich
charakteru, zbli�onego do pierwotnego lub naturalnego. Elementami realizacji tego celu
b�d� w szczególno�ci:

• ochrona naturalnej ró�norodno�ci biologicznej ekosystemów le�nych zbli�onych do
naturalnych;

• wspomaganie naturalnych procesów regeneracyjnych w obszarach le�nych z du�ym
udziałem zbiorowisk autogenicznych, w cz��ci zniekształconych;

• preferowanie naturalnego sposobu odnowienia lasu w drzewostanach zbli�onych do
naturalnych;

• odtworzenie drzewostanów zniszczonych w wyniku kompleksowego oddziaływania
szkodliwych czynników biotycznych i abiotycznych;

• zachowanie naturalnych u�ytków ekologicznych w stanie nienaruszonym, w celu
ochrony ich pełnej ró�norodno�ci biologicznej (m.in. torfowisk, wrzosowisk, bagien,
mszar, trz�sawisk itp.);

• odtworzenie zbiorowisk le�nych mieszanych, z wi�kszym udziałem gatunków
li�ciastych, szczególnie buka, a tak�e jawora, d�bu i lipy, jako gatunków gin�cych;

• zachowanie w dolinach rzek naturalnych formacji ro�linnych, takich jak olsy, lasy
ł�gowe;

• wyeliminowanie lub radykalne ograniczenie emisji przemysłowych.

5. W zakresie ochrony pomników przyrodniczych zmiana studium ustala nakaz ich
zachowania do momentu ich samoistnego, całkowitego rozpadu oraz zakaz podejmowania
takich działa� w ich s�siedztwie, które stanowiłyby zagro�enie dla ich trwało�ci.

6. Przedmiotem ochrony fauny s� nast�puj�ce gromady zwierz�t bezkr�gowych i
kr�gowych:

• w�ród bezkr�gowców – sk�poszczety, pijawki, �limaki, mał�e, skorupiaki, paj�czaki;

• w�ród kr�gowców – kr�gouste, ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.

7. Celem ochrony fauny jest zachowanie rzadkich gatunków chronionych zwierz�t,
zwłaszcza zagro�onych w Polsce, poprzez pozostawienie ich w stanie niezmienionym oraz
obj�cie ochron� w formie rezerwatów lub u�ytków ekologicznych. Do szczególnej ochrony w
tej formie wskazuje si� nast�puj�ce obszary gminy Janowice Wielkie ze stwierdzonym
nagromadzeniem cennych stanowisk fauny: Trzci�skie Mokradła, cz��� doliny Bobru koło
Trzci�ska, okolice Bolczowa oraz doliny Bobru na zachód od Janowic Wielkich.

FORMY OCHRONY
1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory nało�yła na pa�stwa członkowskie m.in. obowi�zek
utworzenia sieci obszarów Natura 2000. Wymagania te zawarte zostały w ustawie o
ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Nr 0 z 2013 r., poz. 627, z pó	n. zm.). Na obszarach Natura
2000 nale�y zachowa� wła�ciwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków ro�lin i
zwierz�t i ich siedlisk b�d�cych przedmiotami ochrony. Powy�sze wymogi prawne zostały
uwzgl�dnione przy planowaniu celów i działa� w zakresie ochrony przyrody, omówionych
szerzej w rozdz. 8.
W obr�bie obszaru opracowania znajduj� si� 3 obszary Natura 2000:

• Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod: PLH020037,

• Specjalny Obszar Ochrony „Rudawy Janowickie” kod: PLH020011,

• Specjalny Obszar Ochrony „Trzci�skie Mokradła” kod: PLH020105.
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Po analizie przyrodniczej w zmianie studium skorygowano rozmieszczenie projektowanych
terenów zabudowy i inwestycji, zmniejszaj�c ich zasi�g lub odst�puj�c od lokalizacji
koliduj�cych z siedliskami przyrodniczymi, których zniszczenie oddziaływałoby negatywnie
na obszary Natura 2000.

2. Cz��� obszaru gminy poło�ona E��" / obr�bie granic Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
W przypadku obszarów poło�onych w obr�bie granic Rudawskiego Parku Krajobrazowego,
zgodnie z zapisami zmiany studium nale�y respektowa� nakazy i zakazy zawarte w
Rozporz�dzeniu Wojewody Dolno�l�skiego z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie
Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Po analizie przyrodniczej w zmianie studium
skorygowano rozmieszczenia projektowanych inwestycji odst�puj�c od lokalizacji terenów
paneli fotowoltaicznych, których oddziaływałoby negatywnie na teren Rudawskiego Parku
Krajobrazowego.

12. ROZWI�ZANIA MAJ�CE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJ� PRZYRODNICZ� NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWA
 NA �RODOWISKO

1. Zgodnie z art. 51 ust�p 2, punkt 3, litera a, ustawy z dnia 3 pa	dziernika 2008r. o
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko (t.j. Dz.U. nr 0 z 2013 poz. 1235, z
pó	n. zm.), prognoza oddziaływania na �rodowisko powinna przedstawia� rozwi�zania
maj�ce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj� przyrodnicz� negatywnych
oddziaływa� na �rodowisko, mog�cych by� rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególno�ci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno�� tego
obszaru. Przeprowadzona analiza oddziaływania skutków realizacji przedmiotowej zmiany
studium na �rodowisko wykazała, �e w zwi�zku z opracowaniem zmiany studium
uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice Wielkie,
wyst�pi� zmiany dotycz�ce zagospodarowania, które mog� wywoła� okre�lone skutki dla
�rodowiska. B�d� one zwi�zane głównie z rozwojem zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

2. W studium ustalono zasady kształtowania parametrów nowej zabudowy, które winny by�
przeniesione do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o
warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego:

• kształtowanie nowej zabudowy w nawi�zaniu do układu, charakteru i parametrów
zabudowy w najbli�szym otoczeniu;

• zachowanie tradycyjnych podziałów parcelacyjnych;
• zachowanie warto�ciowej, historycznie ukształtowanej zabudowy, z ograniczeniem

zmian jej bryły, gabarytów i detalu architektonicznego;
• dopuszczenie adaptacji na inne funkcje pod warunkiem braku kolizji z funkcj�

podstawow�;
• zakaz lokalizacji zabudowy tymczasowej w otoczeniu obiektów zabytkowych oraz

lokalizacji wolnostoj�cych no�ników reklamowych na tle obiektów historycznych,
zespołów zieleni i otwartego krajobrazu;

• zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2.000 m2.

3. W zmianie studium obowi�zuje zakaz wznoszenia w obr�bie obszaru bezpo�redniego
zagro�enia powodzi� nowych obiektów budowlanych, za wyj�tkiem uzasadnionych
przypadków, po uzyskaniu zgody Dyrektora Regionalnego Zarz�du Gospodarki Wodnej.

4. W zakresie gospodarki wodnej i �ciekowej uj�to w zmianie studium zapisy, które b�d�
wpływały na ograniczenie ewentualnych uci��liwo�ci dla �rodowiska przyrodniczego, w tym
dla wód powierzchniowych i podziemnych:

• utrzymanie istniej�cego systemu zaopatrzenia gminy w wod�, wykorzystuj�cego
istniej�ce studnie gł�binowe,
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• budow� sieci wodoci�gowych na istniej�cych i projektowanych terenach gminy;
planuje si� rozbudow� kolejnych odcinków sieci, zwłaszcza w Janowicach Wielkich,

• stopniow� integracj� niezale�nych systemów zaopatrzenia w wod� poszczególnych
miejscowo�ci dla podniesienia niezawodno�ci systemów wodoci�gowych,

• utrzymanie istniej�cych studni awaryjnych dla zapewnienia zaopatrzenia w wod� w
wyj�tkowych sytuacjach,

• pobór wody w miejscowo�ciach zwodoci�gowanych z istniej�cych sieci
wodoci�gowych,

• opuszczenie poboru wody z uzupełniaj�cych 	ródeł wody w obszarach, gdzie
wyst�puj� deficyty w zaopatrzeniu w wod� z sieci.

5. Dla ochrony u�ytkowych warstw wodono�nych po zako�czeniu eksploatacji uj�� wody
ustalono w zmianie studium:

• zakaz wprowadzania �cieków do wód lub do ziemi, rolniczego wykorzystania
�cieków, stosowania nawozów i �rodków ochrony ro�lin oraz urz�dzania pryzm
kiszonkowych; 

• zakaz wykonywania robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych;
• zakaz lokalizowania zakładów przemysłowych oraz ferm chowu lub hodowli zwierz�t,

składowisk odpadów komunalnych lub przemysłowych, cmentarzy oraz grzebania
zwłok zwierz�cych; 

• zakaz lokalizowania budownictwa mieszkalnego oraz turystycznego; wydobywania
kamienia, �wiru, piasku oraz innych kopalin.

6. W zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków w zmianie studium ustalono
utrzymanie istniej�cego systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków, a tak�e jego
sukcesywn� rozbudow�. System kanalizacji sanitarnej docelowo powinien obj�� obszar całej
gminy. Planuje si� wł�czenie kanalizacji wsi Radomierz do systemu miejskiej kanalizacji w
Jeleniej Górze – Maciejowej.

7. W tek�cie zmiany studium ustalono nast�puj�ce kierunki działa� w zakresie
gospodarowania odpadami:

• utrzymanie dotychczasowych zasad prowadzenia gospodarki odpadami;
• deponowanie/unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu gminy w

Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w �ci�gnach - Kostrzycy;
• likwidacj� i rekultywacj� dzikich składowisk odpadów.

8. Dotychczasowy sposób zagospodarowania i wykorzystania obszarów zainwestowanych,
obj�tych analizowan� zmian� studium, charakteryzuje si� przekształceniem pierwotnego
�rodowiska przyrodniczego. Realizacja zapisów zmiany studium w zakresie rozwoju funkcji
mieszkaniowych, usługowych, przemysłowych czy komunikacyjnych nie zmieni w sposób
istotny w skali całego terenu, dotychczasowego jego charakteru, poniewa� w wi�kszo�ci
przypadków b�dzie to kontynuacja istniej�cego zainwestowania.

9. W zwi�zku z funkcjonowaniem w obr�bie obszaru opracowania trzech obszarów Natura
2000 w tek�cie zmiany studium ustalono nast�puj�ce zasady gospodarowania:

• nale�y unika� prowadzenia takich działa�, które mogłyby wpływa� na integralno��
obszarów Natura 2000, w tym zmiany i regulacji istniej�cych stosunków wodnych,
zmiany ukształtowania terenu;

• działania podejmowane w obr�bie obszarów Natura 2000 nie powinny wpływa� na
przedmiot ich ochrony;

• dopuszczcza si� działalno�� zwi�zan� z rekreacj�, wznoszenia zabudowy jedynie w
przypadku zachowania chronionych siedlisk przyrodniczych;

• dopuszcza si� lokalizacj� terenów charakterze techniczno-produkcyjnym, baz,
składów i magazynów pod warunkiem, i� w obr�bie ww. terenów nie b�d�

                                                                                         58                                                                                           

Janowice Wielkie 2014



PROJEKT ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWA� I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JANOWICE WIELKIE
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA �RODOWISKO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

realizowane takie inwestycje, które zalicza si� do kategorii przedsi�wzi�� mog�cych
zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w my�l rozporz�dzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�	 mog�cych znacz�co oddziaływa	
na �rodowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397); pozostałe inwestycje mog� by�
realizowane tylko w przypadku braku negatywnego oddziaływania na obszary Natura
2000.

10. Oddziaływania minimalizuj�ce proponowane w niniejszej prognozie na terenach
poło�onych w obszarach Natura 2000 to:

• ograniczenie robót budowlanych i ziemnych, powoduj�cych znaczny wzrost
zanieczyszcze� emitowanych do atmosfery i wód,

• prowadzenie działa� inwestycyjnych zwi�zanych z prowadzeniem infrastruktury
technicznej, z uwzgl�dnieniem siedlisk i gatunków chronionych,

• podj�cie działa� maj�cych na celu zminimalizowanie sytuacji awaryjnych mog�cych
spowodowa� zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym
prowadzenie okresowych kontroli infrastruktury technicznej pod wzgl�dem
mo�liwo�ci wyst�pienia tych stanów (na etapie realizacji inwestycji oraz w trakcie
u�ytkowania),

• maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budów w celu ograniczenia
przekształce� wierzchniej powierzchni ziemi (na etapie realizacji inwestycji),

• w projektach planów miejscowych nale�y wykorzysta� dost�pne informacje
odnosz�ce si� do lokalizacji stanowisk chronionych gatunków ro�lin i zwierz�t.

11. Zaj�cie „nowych terenów” spowoduje uszczuplenie powierzchni chronionych siedlisk
przyrodniczych o wielko�ci rz�du poni�ej 1%. Zachowanie tendencji ci�gło�ci i uzupełniania
zabudowy nie spowoduje fragmentacji siedlisk. Przy zało�eniu zachowania zasad ochrony
okre�lonych w studium i zaproponowanych w prognozie nie przewiduje si� kompensacji
przyrodniczej.

13. ROZWI�ZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI�ZA
 ZAWARTYCH W ZMIANIE
STUDIUM

1. Zgodnie z art. 51 ust�p 2, punkt 3, litera b, ustawy z dnia 3 pa	dziernika 2008 r. o
udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko, prognoza oddziaływania na
�rodowisko powinna przedstawia�, bior�c pod uwag� cele i geograficzny zasi�g dokumentu
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno�� tego obszaru -
rozwi�zania alternatywne do rozwi�za� zawartych w projektowanym dokumencie wraz z
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz�cej do tego wyboru
albo wyja�nienie braku rozwi�za� alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudno�ci
wynikaj�cych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

2. W trakcie prac na projektem zmiany studium zespół autorski wraz z przedstawicielami
samorz�du gminnego przeanalizował wnioski do studium z uwzgl�dnieniem zasady
respektowania prawa własno�ci. Ze wzgl�du na ogólno�� zapisów studium rozwi�zania
alternatywne mogłyby dotyczy� głównie rozmieszczenia i zasi�gu terenów o okre�lonym
przeznaczeniu. W przedmiotowej zmianie studium lokalizacja terenów o danym
przeznaczeniu wynika przewa�nie z wniosków wła�cicieli nieruchomo�ci i propozycja
rozwi�za� alternatywnych uniemo�liwiałaby działania inwestycyjne konkretnym
wnioskodawcom.

3. Po uzyskaniu opinii RDO� wyra�onej pismem z dnia 6 sierpnia 2014. znak:
WSI.410.313.2104.DK i uzgodnienia – pismo WPN.610.95.2014.BJ oraz konsultacjach z
RDO�, zespół autorski wraz z przedstawicielami samorz�du gminnego i autorami prognozy
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ponownie przeanalizował rozwi�zania planistyczne studium i skorygował rozmieszczenie i
zasi�g terenów przeznaczonych pod inwestycje, koliduj�cych z terenami chronionymi o
znaczeniu wspólnotowym. Przeprowadzono uzupełniaj�c� wizj� w terenie. Projektowane
tereny zabudowy koliduj�ce z obszarami chronionymi ograniczono do pojedynczych działek,
na których przewa�nie wydano ju� decyzje o warunkach zabudowy lub pozwolenia na
budow�. Zrezygnowano tak�e w projekcie zmiany studium z lokalizacji paneli
fotowoltaicznych w obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego. 

4. Przeznaczenie dotychczasowych u�ytków rolnych pod lokalizacj� zabudowy nie pogorszy
stanu �rodowiska obszaru Natura 2000. Po wprowadzeniu stosownych zmian w kierunkach
zagospodarowania przestrzennego studium, a tak�e analizie rozwi�za� alternatywnych na
etapie prac nad zmian� studium, bior�c pod uwag� cele i geograficzny zasi�g dokumentu,
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno�� tego obszaru, nie
przedstawia si� rozwi�za� alternatywnych.
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14. STRESZCZENIE

Prognoza oddziaływania na �rodowisko została sporz�dzona dla potrzeb zmiany
studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowice
Wielkie, opracowywanej przez Wójta Gminy. Autorem projektu zmiany studium jest Juliusz
Korze�. Celem prognozy jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływa� na poszczególne
elementy �rodowiska przyrodniczego, b�d�cych potencjalnym wynikiem realizacji
projektowanego zagospodarowania przestrzeni oraz wskazanie mo�liwo�ci rozwi�za�
planistycznych zabezpieczaj�cych �rodowisko i przeciwdziałaj�cych negatywnemu
oddziaływaniu na nie. Przy opracowaniu Prognozy oddziaływania na �rodowisko
uwzgl�dniono obowi�zuj�ce dokumenty unijne, krajowe i regionalne.

Obszar zmiany studium obejmuje cał� gmin� w jej granicach administracyjnych.
Celem opracowania zmiany studium jest okre�lenie jej polityki przestrzennej, m.in. poprzez
ustalenie stref lokalizacji terenów o okre�lonym sposobie zagospodarowania. Zmiana
studium stanowi podstaw� do sporz�dzania miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy. Celem rozwoju przestrzennego gminy jest
uzyskanie struktury funkcjonalno przestrzennej, która w harmonijny i zrównowa�ony sposób
wykorzysta walory przyrodnicze i kulturowe oraz zasoby gminy dla jej rozwoju oraz poprawy
warunków �ycia mieszka�ców. Celem zmiany studium jest te� zachowanie i ochrona
cennych siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000. 

Po uzyskaniu stosownych opinii i uzgodnienie�, ponownie przeanalizowano
rozwi�zania studium i skorygowano rozmieszczenie i zasi�g terenów przeznaczonych pod
zabudow�, które kolidowały z terenami chronionymi o znaczeniu wspólnotowym.
Zmniejszono powierzchni� terenów przeznaczonych pod zainwestowanie, poło�onych w
obszarach „naturowych”, w porównaniu do pierwotnej koncepcji, jak i w porównaniu do
obowi�zuj�cego studium. Zrezygnowano tak�e z lokalizacji paneli fotowoltaicznych w
obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Zmian� studium opracowano po wpłyni�ciu wniosków do Wójta Gminy. Skala
przeobra�e� przestrzennych na tym obszarze jest umiarkowana i stopniowa - nie wyst�puje
potrzeba realizacji du�ej liczby inwestycji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych. W
projekcie zmiany studium realizacja nowych obiektów budowlanych b�dzie uzupełnia�
istniej�c� zabudow� lub nawi�zywa� do istniej�cych zespołów zabudowy w s�siedztwie.
Pozwoli to na zminimalizowanie ewentualnych uci��liwo�ci dla �rodowiska przyrodniczego
oraz ograniczy koszty uzbrojenia terenu.

Gmina Janowice Wielkie obejmuje fragmenty dwóch pasm górskich: Gór
Kaczawskich i Rudaw Janowickich oddzielonych dolin� Bobru – główn� osi� hydrologiczn�
gminy. Od strony zachodniej teren obni�a si�, przechodz�c w płask� Kotlin� Jeleniogórsk�.
Wyst�puj� tu znaczne ró�nice wysoko�ciowe. Przewa�aj� gleby brunatne, z przewag�
brunatno - kwa�nych. Wyst�puj� gleby terenów górzystych, o małej przydatno�ci rolniczej.
Przeobra�enia stosunków wodnych na skutek działalno�ci człowieka umiarkowane. Warunki
klimatyczne s� zale�ne od wysoko�ci terenu, relacji do form dolinnych i grzbietów oraz
ekspozycji terenu.

Lasy, skupione południowej i północno wschodniej cz��ci gminy, zajmuj� około 40%
powierzchni. Na terenie gminy stwierdzono wyst�powanie 40 gatunków ro�lin obj�tych
ochron� prawn�, w tym 27 gatunków obj�tych ochron� całkowit�, 10 gatunków obj�tych
ochron� cz��ciow� oraz 3 gatunki grzybów. Obszar gminy jest siedliskiem licznych zwierz�t,
zwi�zanych głownie z ekosystemami le�nymi. Na terenie gminy stwierdzono wyst�powanie
ł�cznie około 200 gatunków zwierz�t kr�gowych.
Na system obszarów i obiektów chronionych na terenie gminy Janowice Wielkie składaj� si�:

• Rudawski Park Krajobrazowy, któy na terenie gminy zajmuje powierzchni� 2.543 ha,

• Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” kod: PLH020037,

• Specjalny Obszar Ochrony „Rudawy Janowickie” kod: PLH020011,
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• Specjalny Obszar Ochrony „Trzci�skie Mokradła” kod: PLH020105. Torfowi-
sko na "Trzci�skich Mokradłach" jest jedynym zachowanym w obr�bie sudeckich ko-
tlin �ródgórskich,

• pi�� pomników przyrody: 4 buki pospolite oraz aleja jarz�bu szwedzkiego w Janowi-
cach Wielkich.

W gminie wyst�puj� nast�puj�ce zło�a surowców:
• kruszywa naturalnego Janowice Wielkie, o pow. 2,42 ha – eksploatowane;
• surowców skaleniowych Maciejowa, o pow.i 42,7 ha - wst�pnie rozpoznane,
• kruszywa naturalnego Radomierz, o pow. 0,26 ha – na którym zaniechano

eksploatacji.
Na terenie gminy znajduj� si� 24 obiekty zabytkowe, obj�te ochron� w formie wpisu do
rejestru zabytków. W dokumentacji ewidencyjnej „Archeologicznego Zdj�cia Polski”
zarejestrowano w gminie 6 stanowisk archeologicznych o wysokiej warto�ci: osad i �ladów
osadnictwa �redniowiecznych.

Aktualnie nie wyst�puje powa�ne zagro�enie dla jako�ci wód powierzchniowych i
podziemnych ale wi�ksze cieki s� pozanormatywnie zanieczyszczone pod wzgl�dem
sanitarnym. Istniej�ce obiekty usług sportu, rekreacji i turystyki oraz cz��� zabudowy
mieszkaniowej posiadaj� przył�cza do gminnej sieci wodno - kanalizacyjnej lub przydomowe
oczyszczalnie �cieków. Obszar gminy znajduje si� w granicach obszarów szczególnego
zagro�enia powodzi�, zwi�zanego z rzek� Bóbr.

Na stan jako�ci powietrza oddziałuj�: niska emisja zwi�zana z dominuj�cym na tym
terenie typem zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej i zagrodowej, zanieczyszczenia
liniowe z ci�gów komunikacyjnych oraz emisja z Jeleniej Góry. Warunki przewietrzania na
terenie gminy Janowice Wielkie nie s� najlepsze ze wzgl�du na usytuowanie tego obszaru
cz��ciowo w obr�bie Kotliny Jeleniogórskiej, co powoduje wyst�powanie inwersji temperatur
i zaleganie zimnego powietrza obci��onego zanieczyszczeniami. Obszar opracowania
znajduje si� poza zasi�giem znacz�cych 	ródeł hałasu. Najpowa�niejszym 	ródłem hałasu
s� ci�gi komunikacyjne, w tym droga krajowa nr 3 oraz linia kolejowa. Na obszarze
opracowania i w jego s�siedztwie nie wyst�puj� składowiska odpadów.

Dotychczasowe u�ytkowanie obszaru gminy jest w znacznym stopniu zgodne z
naturalnymi predyspozycjami tego terenu. W przypadku braku realizacji zapisów projektu
zmiany studium, dotycz�cych głównie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu
i rekreacji, turystyki oraz komunikacji, zmiany w �rodowisku przyrodniczym mog� wi�za� si�
z prawdopodobie�stwem nast�puj�cych zagro�e�:

• zaj�cia fragmentów cennych przyrodniczo siedlisk rzadkich i chronionych gatunków
ro�lin i zwierz�t, zwłaszcza w obr�bie wsi Komarno i Mniszków;

• wprowadzenia nowej zabudowy obni�aj�cej warto�ci krajobrazowe terenu: o wysokim
wska	niku intensywno�ci zabudowy, niskim wska	niku powierzchni biologicznie
czynnych i gabarytach koliduj�cych z otoczeniem,

• nadmiernego „zag�szczania” zabudowy w istniej�cych obszarach zainwestowanych,
zakłócaj�cym dotychczasowe relacje przestrzenne.

Realizacja nowej zabudowy w oparciu o zapisy niniejszej zmiany studium, stwarza szans�
na takie zagospodarowanie terenów, któe charakteryzowałyby korzystne proporcje mi�dzy
powierzchniami zabudowanymi, a biologicznie czynnymi. Opracowywana edycja zmiany
studium stanowi aktualizacj� obowi�zuj�cego studium, z którym zasadniczo si� pokrywa w
zakresie struktury funkcjonalno - przestrzennej.

Rozwi�zania przestrzenne i zapisy w kierunkach zmiany studium winny uwzgl�dnia�
uwarunkowania wynikaj�ce z przepisów odr�bnych, dotycz�cych ochrony �rodowiska, w
tym:

• wyst�powanie lasów chronionych,
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• poło�enie cz��ci obszaru w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych OWO
343 Dolina rzeki Bóbr (Marciszów),

• wyst�powanie udokumentowanych złó� kopalin,

• wyst�powanie obszarów i obiektów chronionych.

Oddziaływanie przedmiotowej zmiany studium dotyczy� b�dzie głównie takich
elementów �rodowiska biotycznego, jak ro�linno�� i siedliska ro�lin, w tym równie� w
obszarach Natura 2000. Zró�nicowanie gatunków i siedlisk b�dzie porównywalne do stanu
obecnego. Nast�pi niewielkie uszczuplenie powierzchni siedlisk ro�lin. Wpływ realizacji
funkcji i sposobu zagospodarowania projektowanych terenów oraz stopnia intensywno�ci ich
zabudowy na ró�norodno�� biologiczn� w skali całej gminy, po wprowadzeniu w zmianie
studium korekt rozmieszczenia i zasi�gu tych terenów w obszarach Natura 2000, b�dzie
niewielki. Ro�linno�� w obszarach zainwestowanych, w przewadze o charakterze
u�ytkowym, nie zmieni si� znacznie pod wzgl�dem ilosciowym i jako�ciowym. Planowane
funkcje, zwi�zane z zabudow� mieszkaniow�, usługow�, oraz ewentualnie techniczno -
produkcyjn�, mog� kolidowa� ze stanowiskami ro�lin chronionych i oddziaływa� na te
stanowiska, głównie w miejscowo�ci Komarno. Skala ogólno�ci ustale� zmiany studium, nie
pozwala na konkretne odniesienie obszarów przeznaczonych do zainwestowania do
rozpoznanych i nierozpoznanych stanowisk rzadkich i zagro�onych gatunków ro�lin.

Oddziaływanie na zwierz�ta na obszarach planowanej zabudowy, szczególnie
zabudowy o charakterze produkcyjnym, b�dzie miało miejsce przede wszystkim na etapie
budowy i b�dzie głównie efektem wyst�powania uci��liwo�ci zwi�zanych z działaniem
sprz�tu budowlanego. Oddziaływanie planowanych inwestycji na zdrowie i �ycie ludzi
dotyczy� b�dzie ewentualnego zanieczyszczenia powietrza i hałasu podczas wykonywania
prac budowlanych. Planowany sposób oraz intensywno�� zagospodarowania, nie b�dzie
zagra�a� zdrowiu i �yciu ludzi. Projektowane zmiany nie spowoduj� zmniejszenia ani
zwi�kszenia zagro�enia powodziowego, zwi�zanego z rzek� Bóbr. Dotyczy� to b�dzie
równie� ewentualno�ci wyst�pienia katastrof przemysłowych, zwi�zanych z terenami
przemysłowymi w Radomierzu. Oddziaływanie na wod�, powietrze atmosferyczne,
powierzchni� ziemi, krajobraz , klimat, pole elektromagnetyczne, hałas podczas realizacji
ustale� studium b�dzie mało znacz�ce. Zapisy zmiany studium umo�liwiaj� ochron� dóbr
kultury i rewaloryzacj� obiektów i układów zabytkowych.

Przewidywane oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru natura 2000 oraz
integralno�� i spójno�� obszaru natura 2000 dotyczy� mo�e 3 obszarów maj�cych znaczenie
dla Wspólnoty Europejskiej i wyznaczonnych do ochrony w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poło�onych w cz��ci w granicach Gminy Janowice Wielkie;

• Specjalnego Obszaru Ochrony Góry i Pogórze Kaczawskie, kod PLH020037,

• Specjalnego Obszaru Ochrony Rudawy Janowickie, kod PLH020011,

• Specjalnego Obszaru Ochrony Trzci�skie Mokradła, kod PLH020105.
Specjalny Obszar Ochrony „Góry i Pogórze Kaczawskie” to jeden z najcenniejszych i
najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich, gdzie stwierdzono 24 typy siedlisk
„naturowych” oraz 18 gatunków „naturowych”. Ma on znaczenie przede wszystkim dla
zachowania ł�k wilgotnych i �wie�ych, które nale�� do najlepiej rozwini�tych i zajmuj�
najwi�ksze powierzchnie w Sudetach. W obszarze wyst�puje ł�cznie 15 chronionych siedlisk
przyrodniczych oraz 11 chronionych gatunków zwierz�t. Obszar Natura 2000 Rudawy
Janowickie zachował unikalne dla Sudetów cechy szaty ro�linnej i kulturowego krajobrazu.
W obszarze stwierdzono 9 rodzajów siedlisk chronionych, z których najwi�ksz� powierzchni�
zajmuj� ni�owe i górskie ł�ki �wie�e u�ytkowane ekstensywnie (20,18%). Obszar jest
szczególnie wa�ny dla ochrony ł�k wilgotnych i �wie�ych, nale��cych do najlepiej
rozwini�tych i zajmuj�cych jedne z bardziej znacz�cych powierzchni w Sudetach. Ł�cznie
siedliska Natura zajmuj� tu prawie 30% powierzchni. Torfowisko na Trzci�skich Mokradłach
jest jedynym zachowanym w obr�bie sudeckich kotlin �ródgórskich. Siedliska chronione w
krajowej sieci Natura 2000 to bory na torfie - siedlisko priorytetowe i torfowiska przej�ciowe.
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Ustalenia projektu zmiany studium dopuszczaj� zmian� sposobu zagospodarowania
przestrzeni w obr�bie obszarów obj�tych ochron� w ramach programu Natura 2000.
Powierzchnia tych terenów po konsultacjach z RDO� została znacznie zmniejszona w
porównaniu do pierwotnej wersji zmiany opracowywanego studium i studium obecnie
obowi�zuj�cego. Potencjalne zagro�enia dla siedlisk i gatunków dla których utworzono
obszar Natura 2000, zwi�zane z ustaleniami przedmiotowej zmiany studium to m.in.
nieznaczne zmniejszenie powierzchni cennych siedlisk przyrodniczych. Istnieje niewielkie
ryzyko, �e planowane zainwestowanie mo�e:

• pogorszy� stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków ro�lin i zwierz�t, dla
których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,

• wpłyn�� negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar
Natura 2000.

Realizacja ustale� przedmiotowego dokumentu przy uwzgl�dnieniu mo�liwych kumulacji
niekorzystnych oddziaływa�, nie b�dzie znacz�co oddziaływa� na cele i przedmiot ochrony
oraz integralno�� i spójno�� obszarów Natura 2000, w tym na siedliska i gatunki
priorytetowe. „Nowa” zabudowa spowoduje bezpo�rednie uszczuplenie siedlisk
przyrodniczych w minimalnym stopniu, zajmuj�c powierzchni� poni�ej 1% ogólnej
powierzchni siedlisk w obszarze. Zachowana zostanie ci�gło�� cennych siedlisk
przyrodniczych i nie nast�pi ich fragmentacja.

Wi�kszo�� zabudowy planowanej w obr�bie obszarów Natura 2000 została przyj�ta
przez Rad� Gminy w dokumentach prawa miejscowego uchwalonych, zanim ustanowiono
lub zaplanowano ochron� tych obszarów. Przy ustalaniu granic obszarów Natura 2000
istniej�cy i planowany sposób zagospodarowania przestrzeni uwzgl�dniał jego wpływ na
podmioty oraz cele ochrony. Posiadanie tytułu prawnego do danego zagospodarowania
terenu nie oznacza automatycznego zezwolenia na działania mog�ce znacz�co oddziaływa�
na przedmiot ochrony na obszarze Natura 2000 oraz działania naruszaj�ce przepisy
odnosz�ce si� do ochrony gatunkowej, niemniej ze wzgl�dów prawnych musi by�
uwzgl�dniane w opracowywanym dokumencie.

Przewidywane oddziaływanie na �rodowisko dotyczy� b�dzie głównie przeznaczenia
terenów pod zainwestowanie, poło�onych w obszarach Natura 2000: Góry i Pogórze
Kaczawskie PLH 020037 i Rudawy Janowickie PLH020011 na siedliskach przyrodniczych:

− terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – usługowej w Komarnie i
Janowicach Wielkich,

− terenu zabudowy mieszkaniowej w południowej cz��ci Mniszkowa.
Tereny znajduj�ce si� w granicach obszaru Natura 2000 Trzci�skie Mokradła PLH020105 w
projekcie zmiany studium pozostaje w wi�kszo�ci bez zmian, w dotychczasowym
u�ytkowaniu rolnym i le�nym, w zwi�zku z tym nie przewiduje si� negatywnego
oddziaływania na obszar Natura 2000 Trzci�skie Mokradła PLH020105.

W zmianie studium zmniejszono powierzchni� zainwestowan� w porównaniu do
obowi�zuj�cego studium i uj�to głównie tereny okre�lone w obowi�zuj�cych planach
miejscowych lub w wydanych decyzjach o warunkach zabudowy. Jest to zwi�zane z
przepisami odr�bnymi, które mówi�, �e w przypadku, gdy w zwi�zku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmian�, warto�� nieruchomo�ci uległa obni�eniu, a wła�ciciel albo
u�ytkownik wieczysty zbywa t� nieruchomo��, mo�e ��da� od gminy odszkodowania
równego obni�eniu warto�ci nieruchomo�ci. Władze gminy musz� uwzgl�dnia� uchwalone
ju� plany w kolejnych opracowaniach dotycz�cych zagospodarowania przestrzennego.
Powierzchnie konfliktowych terenów zostały zmniejszone, w porównaniu do pierwotnego
wariantu, po konsultacjach z RDO�.
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Projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej zostały przetransponowane z
obowi�zuj�cego studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z
jednoczesnym ograniczeniem ich powierzchni. W zmianie studium uwzgl�dniono tereny, dla
których obowi�zuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub dla których
zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy. Ograniczono zasi�g planowanej zabudowy
w porównaniu do obowi�zuj�cego studium. Zmiana ta wi�c ograniczy znacz�co zniszczenie i
fragmentacj� siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie
oraz Rudawy Janowickie. Przy zastosowaniu odpowiednich zasad ochrony realizacja tej
zabudowy nie b�dzie znacz�co oddziaływa� na obszary maj�cy znaczenie dla
Wspólnoty.Nie wyst�pi oddziaływanie projektowanej zmiany studium na siedliska i gatunki
priorytetowe - zagro�one zanikiem rodzaje siedlisk naturalnych i gatunków b�d�cych
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

Ogólne zapisy studium nie precyzuj� szczegółowo charakteru inwestycji mo�liwych
do realizacji w ramach zapisów studium. W zwi�zku z tym nie przedstawia si� propozycji
przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie� projektowanego dokumentu
oraz cz�stotliwo�ci jej przeprowadzania. Monitoring skutków realizacji postanowie� zmiany
studium prowadzony b�dzie w trakcie realizacji dokumentu, stosownie do potrzeb, w
zale�no�ci od intensywno�ci i rodzaju zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Bior�c po uwag� rodzaj i ograniczony zasi�g oddziaływania projektowanych funkcji, a
tak�e odległo�� gminy od granic pa�stwa nale�y uzna�, �e oddziaływanie transgraniczne
planowanych przedsi�wzi�� nie wyst�pi.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego zmiany studium s� zgodne z ustaleniami
polityki mi�dzynarodowej, wspólnotowej i krajowej, zawartej w stosownych dokumentach i
obowi�zuj�cych aktach prawnych. W zmianie studium zostały ustalone kierunki rozwoju
przestrzennego, sprzyjaj�ce realizacji zało�onych celów, w tym dotycz�ce ochrony
�rodowiska przyrodniczego, poprzez:

• przeprowadzenie modernizacji istniej�cych lokalnych kotłowni i rozwój ciepłownictwa
powi�zany z planowan� budow� sieci gazowej na terenach wiejskich oraz
stosowanie alternatywnie gazu Propan – Butan,

• zachowanie aktualnej struktury układu hydrograficznego,
• ochron� u�ytkowych warstw wodono�nych po zako�czeniu eksploatacji uj�� wody,
• rozbudow� systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków,
• popraw� istniej�cego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• konieczno�� spełnienia wymogów ochrony przeciwpowodziowej w obszarach

szczególnego zagro�enia powodzi�,
• prowadzenie dotychczasowych form gospodarki odpadami w gminie, przy

wykorzystaniu zbiorczego systemu utylizacji odpadów stałych i wprowadzenia
recyklingu odpadów komunalnych w mo�liwie najwi�kszym zakresie,

• ochron� zbiorowisk niele�nych i le�nych oraz chronionych gatunków ro�lin,

• obj�cie ochron� w formie rezerwatów lub u�ytków ekologicznych: Góry Popiel koło
Janowic, ł�k nad Radomierzem (w obszarze otuliny RPK),

• ochron� fauny, w tym cennych stanowisk fauny: Trzci�skie Mokradła, cz��� doliny
Bobru koło Trzci�ska, okolice Bolczowa oraz doliny Bobru na zachód od Janowic
Wielkich,

• ochron� gruntów wysokich klas bonitacyjnych i wył�cznie ich z zabudowy,

• ochron� i korekt� zasi�gu terenów planowanej zabudowy w obszarach Natura 2000.

Realizacja zapisów zmiany studium nie zmieni w istotny sposób, w skali całego
terenu, dotychczasowego jego charakteru, poniewa� stanowi� b�dzie kontynuacj�
istniej�cego zainwestowania. Zmiany dotycz�ce zagospodarowania, które mog� wywoła�
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okre�lone skutki dla �rodowiska, zwi�zane b�d� głównie z rozwojem zabudowy
mieszkaniowej i usługowej. 

W studium ustalono zasady kształtowania parametrów nowej zabudowy w
nawi�zaniu do układu i charakteru zabudowy w najbli�szym otoczeniu oraz zakaz lokalizacji
obiektów handlowych o powierzchni sprzeda�y powy�ej 2.000 m2. W zmianie studium
obowi�zuje zakaz wznoszenia w obr�bie obszaru bezpo�redniego zagro�enia powodzi�
nowych obiektów budowlanych, za wyj�tkiem lokalizacji uzgodnionych z RZGW. Zakłada si�
utrzymanie dotychczasowego systemu zaopatrzenia w wod�, wykorzystuj�cego istniej�ce
studnie gł�binowe. Wprowadzono stosowne zapisy dla ochrony u�ytkowych warstw
wodono�nych. Ustalono utrzymanie istniej�cego systemu kanalizacji i oczyszczania �cieków,
a tak�e jego sukcesywn� rozbudow� oraz, jak dotychczas, transport odpadów komunalnych
do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w �ci�gnach-Kostrzycy.

W zwi�zku z lokalizacj� w obr�bie obszaru opracowania trzech obszarów Natura
2000 w tek�cie zmiany studium zawarto zapis o tre�ci: „nale�y unika� prowadzenia takich
działa�, które mogłyby wpływa� na integralno�� obszarów Natura 2000; negatywnie
oddziaływa� na przedmiot ich ochrony oraz zakazuje si� lokalizacji przedsi�wzi�� mog�cych
zawsze znacz�co oddziaływa� na �rodowisko w my�l przepisów odr�bnych”.

Przy zało�eniu zachowania zasad ochrony okre�lonych w zmianie studium i
zaproponowanych w prognozie nie przewiduje si� kompensacji przyrodniczej. Oddziaływania
minimalizuj�ce proponowane w prognozie na terenach poło�onych w obszarach Natura 2000
to:

• ograniczanie robót budowlanych i ziemnych, powoduj�cych znaczny wzrost
zanieczyszcze� emitowanych do atmosfery i wód,

• prowadzenie działa� inwestycyjnych zwi�zanych z prowadzeniem infrastruktury
technicznej, ze szczególnym uwzgl�dnieniem potrzeb ochrony siedlisk
przyrodniczych i gatunków chronionych,

• podj�cie działa� maj�cych na celu zminimalizowanie sytuacji awaryjnych,
• maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budów,
• uwzgl�dnienie w planach miejscowych lokalizacji stanowisk ro�lin chronionych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego nie pogorsz� w znacz�cym stopniu
stanu �rodowiska obszaru Natura 2000. W zwi�zku z tym nie przedstawia si� w niniejszej
prognozie rozwi�za� alternatywnych.

Po wprowadzeniu zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego
opracowywanego dokumentu i analizie rozwi�za� alternatywnych na etapie prac nad
studium, bior�c pod uwag� cele i geograficzny zasi�g dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralno�� tego obszaru, nie przedstawia si� rozwi�za�
alternatywnych.
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