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INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ
JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest projekt Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Celem Prognozy jest
identyfikacja najbardziej prawdopodobnych skutków środowiskowych, jakie może wywołać realizacja
zamierzeń ujętych w analizowanym dokumencie.
Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika
bezpośrednio z art.46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021. poz. 2373 i 2389), zwanej dalej ustawą OOŚ.
Celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania realizacji
projektu Programu Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 na
środowisko. Zakres Prognozy, opracowanej zgodnie z zapisami zawartymi w art. 51 Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiera w szczególności:
1) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz o jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
2) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy,
3) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
4) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
5) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Ze względu na fakt, iż analizowany przedmiot badań jest wieloaspektowy i interdyscyplinarny,
opracowana Prognoza określa, analizuje i ocenia:
1) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
2) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem1,
3) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji dokumentu,
w szczególności obszarów podlegających ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,
4) cele ochrony środowiska przyjęte na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym,
istotne z punktu widzenia Prognozy oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska
zostały uwzględnione podczas opracowywania niniejszego dokumentu,
5) przewidywane znaczące oddziaływania (m.in.: bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne

1

Zgodnie z załącznikiem I Dyrektywy 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na
środowisko, rozumiany jest jako „stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym
zagrożeniem”
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i negatywne), na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego
obszaru, a także na środowisko, w szczególności zaś na:
− różnorodność biologiczną,
− ludzi,
− zwierzęta,
− rośliny,
− wodę,
− powietrze i klimat,
− powierzchnię ziemi,
− krajobraz,
− zasoby naturalne,
− zabytki,
− dobra materialne,
z uwzględnieniem zależności pomiędzy komponentami środowiska i oddziaływań na te elementy.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 – zgodnie z ww. artykułem ustawy – zawiera także:
• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru,
• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz
opis metod dokonanej oceny, prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku
rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności, wynikających
z niedostatków techniki lub z luk we współczesnej wiedzy.
Niniejsza Prognoza uwzględnia zalecenia zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska (RDOŚ) z dnia 23 września 2021 r. (załącznik 2) oraz opinii Śląskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 21 września 2021 r. (załącznik 3).

INFORMACJE O PROJEKCIE PROGRAMU ROZWOJU DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE GMIN
POWIATU LUBLINIECKIEGO 2022-2030
Projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030, stanowi ważny instrument kształtowania lokalnej polityki w zakresie budowy dróg
rowerowych i rozwoju ruchu rowerowego codziennego i turystycznego, będącego elementem
transportu zrównoważonego na wskazanym terenie. Prawidłowy rozwój we wskazanym obszarze nie
jest możliwy bez planowania koniecznych kierunków działań. Dobrze opracowany projekt Programu
w przedmiocie rozwoju dróg rowerowych stanowi jedno z głównych narzędzi umożliwiających
zarządzanie transportem zrównoważonym oraz stanowi podstawę dla kształtowania polityki
turystycznej (w zakresie turystyki rowerowej) na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Misją
niniejszego projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 jest tworzenie warunków do rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu
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lublinieckiego oraz zwiększenie korzyści wynikających z poruszania się rowerem w ruchu codziennym
i rekreacyjno-turystycznym, przy uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska,
zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem opracowania tego dokumentu jest stworzenie
narzędzi wspierających zarządzanie na rzecz rozwoju dróg rowerowych, a w konsekwencji na rzecz
rozwoju transportu zrównoważonego i ochrony środowiska. Dokument ten stanowi także
wypracowanie podstaw do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe (w tym środki z nowej
perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027) oraz podstaw do wydatkowania
środków własnych jednostek samorządu terytorialnego w sposób celowy, zgodnie ze
zidentyfikowanymi priorytetami.
Powyższe uwarunkowania uzasadniają realizację projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, który ma m.in. przełożyć się na rozbudowę
sieci dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz wzrost popularności komunikacji
rowerowej i turystyki rowerowej, co z kolei może mieć wpływ na generowanie nowych miejsc pracy
przy budowie dróg rowerowych oraz w sferach usług związanych z komunikacją i turystyką rowerową
oraz stanowi istotny czynnik w kontekście ochrony środowiska. Niniejszy dokument określa priorytety
rozwojowe w zakresie dróg rowerowych, infrastruktury towarzyszącej i ruchu rowerowego, zakładając
przy tym przestrzeganie regulacji prawnych na poziomie unijnym i krajowym oraz regulacji
regionalnych dotyczących budowy i oznakowania dróg rowerowych.
Zamierzeniem samorządów przystępujących do opracowania niniejszego projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest, aby
planowane i realizowane inwestycje związane z drogami rowerowymi wpisywały się w założenia
regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego. Działania związane z wdrażaniem regionalnej
polityki rowerowej koordynuje Pełnomocnik Marszałka ds. polityki rowerowej (oficer rowerowy)
i Biuro ds. Planowania Przestrzennego. Oficer rowerowy został powołany w 2015 r. i kieruje także
międzywydziałowym zespołem ds. realizacji polityki rowerowej województwa śląskiego oraz
reprezentuje województwo w pracach Zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków
Województw RP. Z tego względu prace nad dokumentem konsultowane były już na wstępnym etapie
z Pełnomocnikiem Marszałka ds. polityki rowerowej, a docelowo dokument został zaopiniowany przez
oficera rowerowego.
CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Projekt Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 jest dokumentem, który uchwalony odrębnie w ramach kompetencji każdej z jednostek
samorządu terytorialnego, buduje ich założenia priorytetowe związane z rozwojem dróg rowerowych
i wpisuje się w konsekwentne i spójne prowadzenie polityki rozwojowej jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru powiatu lublinieckiego, uwzględniającej partycypację społeczną
w działaniach planistycznych.
Dla możliwości podjęcia skutecznej interwencji, aby przebiegała ona w sposób
uporządkowany, równoległy i celowy wymagane jest przyjęcie celów priorytetowych i szczegółowych,
względem których w dalszej kolejności definiuje się konkretne zadania, których realizacja umożliwi
osiągnięcie pożądanych efektów. Powodzenie realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 wymaga aktywnego
zaangażowania wszystkich JST z terenu powiatu lublinieckiego
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Zamysł koncepcji dotyczącej rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
opiera się na założeniach wskazanych poniżej.
−

−

−
−

−

Konieczne jest tworzenie warunków dla zwiększenia roli ruchu rowerowego na terenie gmin
powiatu lublinieckiego w trosce o zasoby przyrodnicze i jakość powietrza na tym terenie.
Natura i obszary chronione stanowią jeden z najistotniejszych atutów tego terenu, dlatego
konieczne jest podejmowanie działań rozwojowych w sposób zrównoważony i nie
zagrażający środowisku naturalnemu.
Konieczna jest budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, spełniających
wymagane standardy, które umożliwią swobodne przemieszczanie się w granicach gmin,
a także pomiędzy gminami.
Działania w obszarze rozwoju dróg rowerowych powinny sprzyjać rozwojowi turystyki
i rekreacji rowerowej na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Należy budować wizerunek gmin i powiatu lublinieckiego jako obszaru, gdzie ochrona
środowiska i transport zrównoważony maja ogromne znaczenie. Służyć ma temu
zintegrowany system promocji i informacji, oparty o nowoczesne narzędzia komunikacji
społecznej.
Istotnym czynnikiem dla rozwoju ruchu rowerowego jest upowszechnienie wiedzy wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych na temat znaczącej roli, jaką poruszanie się na rowerze odgrywa
względem zasobów przyrodniczych, wśród których żyją.

Koncepcja rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego opiera się zatem
na podjęciu działań w dwóch obszarach priorytetowych tj. budowa dróg rowerowych i rozwój ruchu
rowerowego, które stanowią układ tzw. naczyń połączonych i powinny mieć charakter zintegrowany
w kontekście efektywności podejmowanych działań.
Względem wyznaczonych priorytetów rozwojowych buduje się koncepcję planistyczną, którą
przedstawiono na poniższym schemacie:
Tab. 1. Cele priorytetowe i szczegółowe projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
CEL PRIORYTETOWY 1

CEL PRIORYTETOWY 2

Zintegrowany rozwój dróg rowerowych wraz z
infrastrukturą towarzyszącą na terenie gmin
powiatu lublinieckiego

Zintegrowany system zarządzania, informacji
i promocji ruchu rowerowego na terenie gmin
powiatu lublinieckiego

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1.

Budowa i modernizacja dróg rowerowych o funkcji
komunikacyjnej i turystycznej zgodnie z
obowiązującymi standardami

Tworzenie systemu współpracy pomiędzy JST
powiatu lublinieckiego dla koordynacji rozwoju
dróg rowerowych

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2.

Budowa i modernizacja infrastruktury
towarzyszącej adekwatnej dla ruchu rowerowego
wraz z systemem oznakowania

Tworzenie systemu informacji i promocji ruchu
rowerowego z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi komunikacji społecznej i produktów
rowerowych
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CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3.

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3.

Tworzenie powiązań dróg rowerowych z układem
zewnętrznym i korytarzami głównymi tras
rowerowych

Rozwój działań edukacyjno-promocyjnych
dotyczących ruchu rowerowego i jego roli
w systemie transportu zrównoważonego

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

CEL
PRIORYTETOWY
1
ZINTEGROWANY
ROZWÓJ
DRÓG
ROWEROWYCH
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO
Podstawowym warunkiem rozwoju dróg rowerowych jest ich budowa w celu tworzenia sieci
dróg rowerowych w obszarze powiatu lublinieckiego. Funkcjonowanie ruchu rowerowego na terenie
większości gmin powiatu lublinieckiego aktualnie zdeterminowane jest brakiem sieci dróg
rowerowych, co utrudnia przemieszczanie się w granicach gmin i pomiędzy gminami. Jedynie Gmina
Lubliniec jest dobrze skomunikowana rowerowo, ale istniejąca tam sieć dróg wymaga działań
modernizacyjnych i usprawniających. Plany łączenia komunikacją rowerową powiatu lublinieckiego
z gminami sąsiadującymi uzależnione są m.in. od uzgodnień planów inwestycyjnych samorządów
gmin granicznych powiatu lublinieckiego z gminami sąsiednimi (jak dzieje się to w przypadku gminy
Boronów i gminy Konopiska w powiecie częstochowskim, które realizują uzgodnienia dotyczące
łącznika wzdłuż granicy gmin).
Rozwój dróg rowerowych w obszarze powiatu powinien być zintegrowany pod względem
spójności planowanych inwestycji, aby doprowadzić do sytuacji powstania faktycznego efektu
sieciowego w komunikacji rowerowej, a powstające drogi rowerowe powinny spełniać określone
standardy. Ważnym czynnikiem w strukturze dróg rowerowych jest towarzysząca im infrastruktura,
która wpływa na rozwój i popularność ruchu rowerowego.

Budowa i modernizacja dróg rowerowych o funkcji komunikacyjnej i turystycznej zgodnie
z obowiązującymi standardami
Drogi rowerowe projektowane i wykonywane na terenie powiatu lublinieckiego powinny spełniać
wytyczne zawarte w dokumencie pn. Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
(Uchwała Nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.), które umożliwią
realizowanie bezpiecznych i komfortowych podróży rowerem. W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba
odstąpienia od stosowania tych wytycznych decyzja o odstąpieniu od nich powinna być
podejmowana po gruntownej analizie lokalnych uwarunkowań i posiadać uzasadnione przesłanki.
Należy jednak pamiętać, że odstępstwa powinny być wyjątkiem, a nie regularną procedurą mającą na
celu budowę infrastruktury o obniżonym standardzie.
Aktualny układ dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego wymaga budowy nowych
dróg. Natomiast uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne powiatu lublinieckiego wskazują na
konieczność budowy dróg, które spełniać będą funkcję komunikacyjną oraz dróg o funkcji
rekreacyjno-turystycznej.
Kierunki działań
−

realizacja priorytetowych inwestycji związanych z budową dróg rowerowych na terenie gmin,
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−

planowanie i realizacja kolejnych inwestycji przyczyniających się do rozwoju sieci dróg
rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego.

Mapy ilustrujące przebieg priorytetowych inwestycji związanych z budową dróg rowerowych na
terenie poszczególnych gmin powiatu lublinieckiego zamieszczono w Załączniku nr 4 do niniejszego
dokumentu.
Tworzenie powiązań dróg rowerowych z układem zewnętrznym i korytarzami głównymi tras
rowerowych
Główne korytarze rowerowe mają na celu wytyczenie najważniejszych - z perspektywy
generowanego potencjału - przebiegów tras rowerowych, dlatego istotne jest wytyczanie przebiegu
dróg rowerowych w odniesieniu do dróg już istniejących i implementacji przebiegu korytarzy
głównych w granicach powiatu.
Kierunki działań
−

−

dostosowanie planów rozwojowych dotyczących powiązań dróg rowerowych z układem
zewnętrznym do Założeń Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego
wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym),
planowanie przebiegu dróg rowerowych w odniesieniu do implementacji przebiegu korytarzy
głównych w granicach powiatu.

Długość głównych kierunków ponadregionalnych na terenie powiatu przedstawia się następująco:
−
−
−

Lubliniec – Częstochowa – 20,6 km, w tym: 15,4 km stanowią drogi istniejące,
Lubliniec – Opole – 14,6 km, w tym: 14,3 km stanowią drogi istniejące,
Lubliniec – Tarnowskie Góry – 10,6 km, w tym: 10,4 km stanowią drogi istniejące. Należy
tu jednak zwrócić uwagę, że 8,2 km tych dróg to drogi leśne.

Długość kierunków regionalnych na terenie powiatu wyznaczono na następujących kierunkach:
−

Lubliniec – Olesno – 17,9 km, w tym: 11,3 km stanowią drogi istniejące,
− Konopiska – Koszęcin – Kalety – 13,4 km, w tym: 2 km stanowią drogi istniejące,
− Miasteczko Śląskie – Woźniki – Koziegłowy – 10 km, w tym: 3,7 km stanowią drogi istniejące,
Lubliniec – Koszęcin – Woźniki – Koziegłowy – 53 km, w tym: 23 km stanowią drogi istniejące.

Budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej adekwatnej dla ruchu rowerowego
wraz z systemem oznakowania
−

Infrastruktura towarzysząca na terenie gmin powiatu lublinieckiego wymaga rozbudowy
i modernizacji. Jest to konieczne w kontekście ruchu codziennego i rekreacyjnoturystycznego. Przy planowaniu inwestycji związanych z infrastrukturą towarzyszącą należy
uwzględniać zapisy dokumentu: Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej
(Uchwała Nr 1220/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.).

Kierunki działań
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−

−

aktualizacja i ujednolicenie oznakowania przebiegu dróg rowerowych z uwzględnieniem
funkcji dróg rowerowych wraz z informacjami o atrakcjach turystycznych znajdujących się
w sąsiedztwie, przy zastosowaniu m.in. tablic informacyjnych, oznakowania pionowego
i poziomego,
rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom rowerowym (stacje serwisowe, miejsca
postojowe, stacje Bike&Ride).

Mapy ilustrujące lokalizację priorytetowych inwestycji zamieszczono w Załączniku nr 4 do niniejszego
dokumentu.

Rysunek 1 Mapa korytarzy głównych w granicach powiatu lublinieckiego źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego

CEL PRIORYTETOWY 2 - ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA, INFORMACJI I PROMOCJI RUCHU
ROWEROWEGO NA TERENIE GMIN POWIATU LUBLINIECKIEGO
W wyniku realizacji tego priorytetu stworzone zostaną mechanizmy i instrumenty umożliwiające
sprawne zarządzanie, informację i promocję ruchu rowerowego na terenie powiatu lublinieckiego.
Ponieważ budowa dróg rowerowych docelowo prowadzić ma do utworzenia sieci komunikacji
rowerowej w obszarze powiatu lublinieckiego, konieczna jest systematyczna współpraca pomiędzy
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JST powiatu lublinieckiego prowadząca do skoordynowanych działań w zakresie inwestycji
i informacji.
Kolejnym czynnikiem istotnym w zarządzaniu rozwojem ruchu rowerowego na określonym
obszarze jest tworzenie produktów rowerowych związanych z ruchem codziennym i turystycznym.
Należy przyjąć koncepcję, że dobrze opracowane produkty rowerowe (w tym produkty turystyczne
związane z rekreacją rowerową) wpłyną na zwiększenie ruchu rowerowego i będą wymuszać
potrzebę bardzo dobrej koordynacji informacji w tym zakresie dostępnej dla rowerzystów. Zatem
z jednej strony tworzy się produkty przyciągające rowerzystów (wykorzystując atuty przestrzenne dla
turystyki i rekreacji rowerowej), a z drugiej strony jednocześnie należy budować produkt, który
pomoże koordynować wielość informacji z obszaru dróg rowerowych i ruchu rowerowego na terenie
powiatu lublinieckiego.
Podstawowym czynnikiem, od którego zależy powodzenie planów związanych z rozwojem ruchu
rowerowego jest podjęcie działań promocyjno-edukacyjnych związanych z kształtowaniem
świadomości mieszkańców dotyczącej jego wpływu na środowisko przyrodnicze terenów powiatu
lublinieckiego oraz działań edukacyjnych dotyczących bezpiecznego poruszania się na rowerze.
Tworzenie systemu współpracy pomiędzy JST powiatu lublinieckiego dla koordynacji rozwoju dróg
rowerowych
Jest oczywiste, że dla budowy spójnego systemu dróg rowerowych w obszarze powiatu
konieczne są uzgodnienia pomiędzy samorządami co do przebiegu planowanych inwestycji. Praktyka
często pokazuje, że świadomość konieczności uzgodnień w tym przedmiocie - w kontekście różnych
zadań jakie stoją przed samorządami – nie jest wystarczająca. Dlatego konieczne jest stworzenie
takiego systemu współpracy, który będzie działał sprawnie odnośnie polityki informacyjnej w zakresie
rozwoju dróg rowerowych na terenie poszczególnych gmin, a także w kontekście pojawiających się
możliwości finansowania tego rodzaju inwestycji. Z tego względu rekomenduje się powołanie zespołu
zadaniowego ds. polityki rowerowej JST powiatu lublinieckiego lub inną organizację systemu
współpracy z wykorzystaniem obecnych struktur JST powiatu lublinieckiego.
Kierunki działań
−
−
−
−
−
−
−
−

określenie zasad i reguł współpracy oraz koordynacji wszystkich działań i zadań związanych
z rozwojem dróg rowerowych pomiędzy wszystkimi JST powiatu lublinieckiego,
opiniowanie koncepcji i projektów drogowych w zakresie udogodnień dla rowerzystów,
opiniowanie dokumentów mających na celu rozwój ruchu rowerowego,
zgłaszanie propozycji zadań mających na celu rozwój ruchu rowerowego na terenie powiatu
lublinieckiego,
poszukiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania inwestycji rowerowych,
inicjowanie i prowadzenie wspólnych akcji promocyjnych i informacyjnych związanych
z ruchem rowerowym,
przeprowadzanie/zlecanie badań ruchu rowerowego,
przeprowadzanie audytów rowerowych, jako procedury oceny wszystkich inwestycji
i modernizacji dróg rowerowych i infrastruktury towarzyszącej pod kątem spójności z
przyjętą polityką rowerową. Jest to bardzo skuteczny instrument realizacji infrastruktury
rowerowej poprawiający efektywność wykorzystania środków publicznych.
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Tworzenie systemu informacji i promocji ruchu rowerowego z wykorzystaniem nowoczesnych
narzędzi komunikacji społecznej i produktów rowerowych
Współpraca w zakresie informacji i promocji ruchu rowerowego między JST, a także
włączająca aktywność innych podmiotów w zakresie promocji, zdecydowanie ma wpływ na budowę
spójnego wizerunku obszaru w kontekście przyjętej polityki rowerowej. Działania w zakresie promocji
powinny się skupiać na wyborze, a następnie wdrożeniu właściwych narzędzi promocyjnych. Istotne
jest tutaj, aby system promocji był dynamiczny, obejmował i angażował wszystkie JST z terenu
powiatu lublinieckiego i zakładał współpracę z partnerami z różnych środowisk zaangażowanych
w rozwój dróg rowerowych.
Produkty rowerowe zazwyczaj utożsamiane są z produktami turystycznymi skierowanymi do
odbiorców oferty związanej z turystyką i rekreacją rowerową. W tym znaczeniu, w zarządzaniu
ruchem rowerowym na terenie, gdzie rekreacja i turystyka rowerowa mają kluczowe znaczenie (a tak
jest w przypadku gmin powiatu lublinieckiego), istotne jest uporządkowanie kwestii produktów
rowerowych. Z perspektywy zarządzania rozwojem ruchu rowerowego - jako elementu z jednej strony
powiązanego z turystyką i rekreacją rowerową, a z drugiej strony będącego elementem transportu
zrównoważonego - ważne jest aby produkty rowerowe odnosiły się do obu aspektów.
Dlatego realizując cel szczegółowy 2.2., warto przyjąć wypracowaną na gruncie Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 koncepcję rozwoju produktów
turystycznych rowerowych oraz skoncentrować działania na tworzeniu produktu wizerunkowego,
który przysłuży się do promocji ruchu rowerowego oraz informacji o działaniach związanych
z rozwojem dróg rowerowych i edukacji o ruchu rowerowym i transporcie zrównoważonym.
Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego wpisuje się w politykę gmin powiatu lublinieckiego
dotyczącą transportu zrównoważonego i ochrony środowiska. Dlatego promocja, informacja
i edukacja w tym zakresie musi opierać się na świadomej i zintegrowanej współpracy różnych
podmiotów. Przede wszystkim powinna być to współpraca pomiędzy wszystkimi JST zakładająca
spójność działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych zasadniczo wpływających na
wizerunek obszaru, rozwój ruchu rowerowego i świadomość społeczną w tym temacie. Z tego
względu istotne jest wypracowanie i wdrożenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi informacyjnych,
promocyjnych oraz dynamicznie kształtujących świadomość społeczną związaną z potencjałem, jaki
niesie rozwój ruchu rowerowego na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Kierunki działań
−

tworzenie produktu wizerunkowego

Kierunek działań, który dotyczy wszystkich gmin powiatu lublinieckiego. Na etapie tworzenia
projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 rekomenduje się podjęcie działań dla wykreowania produktu wizerunkowego, który stanowiłby
narzędzie promocji, edukacji i informacji o ruchu rowerowym na terenie powiatu lublinieckiego.
•

PoLub rower

Warunkiem obligatoryjnym poprawnego funkcjonowania ww. produktu, jako produktu
dynamicznego, jest udostępnienie go w formie systematycznie moderowanej strony www, do której
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odwołują zakładki zamieszczone na stronach internetowych JST powiatu lublinieckiego (a docelowo
w formie aplikacji na urządzenia mobilne), oraz informowanie o nim z wykorzystaniem wszystkich
możliwych kanałów dystrybucji. Karta produktu zamieszczona jest w Załączniku 5 do niniejszego
Projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030.
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−
−

opracowanie i wdrożenie logotypu produktu rowerowego informacyjnego: PoLub rower,
opracowanie i wdrożenie strony internetowej PoLub rower, a docelowo w formie aplikacji
na urządzenia mobilne,
opracowanie i wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne umożliwiającej korzystanie
z produktu turystycznego PoLub rower (w tym mapowanie i projektowanie tras
rowerowych),
ujednolicenie materiałów promocyjnych i informacyjnych, szczególnie pod względem
nazewnictwa obiektów, atrakcji i stosowanych logotypów (bank zdjęć, wymiana informacji,
newslettery, strony www, aplikacje),
kontynuowanie prowadzenia profilu Facebook: Turystyka i ścieżki rowerowe na ziemi
lublinieckiej z perspektywy rozwoju dróg rowerowych,
intensyfikacja działań promocyjnych w internecie i Social Mediach (np. strony internetowe
JST, lokalne strony www, Facebook, Youtube itp.),
prowadzenie bloga tematycznego na temat ruchu rowerowego i jego udziału w transporcie
zrównoważonym i ochronie środowiska,
współpraca z portalami internetowymi/ blogerami/youtuberami promującymi ruch
rowerowy.
współpraca z organizacjami krzewiącymi turystykę i rekreację rowerową,
opracowanie ulotek, folderów, map dróg rowerowych,
promowanie turystycznych produktów rowerowych wypracowanych na gruncie Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Karty
produktów rowerowych turystycznych zamieszczono w dokumencie: Strategia Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.

Rozwój działań edukacyjno-promocyjnych dotyczących ruchu rowerowego i jego roli w systemie
transportu zrównoważonego i ochronie środowiska
Działania edukacyjne należy połączyć z działaniami promocyjnymi roweru jako środka
transportu. Korzystną formą edukacji są kampanie promocyjno-edukacyjne. Jest to instrument
wykorzystywany z powodzeniem przez samorządy, organizacje i firmy, aby zmieniać postawy
i zachowania wybranych grup odbiorców względem poruszania się na rowerze. Istotne jest, aby
kampanie kierowane były do różnych grup odbiorców i zawierały elementy edukacyjne dotyczące
bezpiecznej jazdy na rowerze.
W związku z powyższym należy podjąć szereg działań służących popularyzacji wiedzy
i budowaniu pozytywnego emocjonalnego stosunku wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów w
odniesieniu do konieczności rozwoju ruchu rowerowego jako czynnika nie tylko rekreacyjnego czy
turystycznego, ale jako elementu transportu zrównoważonego i ochrony środowiska.
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Kierunki działań
−
−
−
−
−

−
−
−

działania edukacyjno-promocyjne zmierzające do integracji transportu rowerowego ze
środkami transportu publicznego,
działania edukacyjno-promocyjne na rzecz budowy poparcia społecznego dla rozwoju ruchu
rowerowego i powstawania udogodnień dla rowerzystów,
działania popularyzujące bezpieczną koegzystencję kierowców, rowerzystów i pieszych,
działania promujące rower jako alternatywny środek transportu obok turystyki i rekreacji
rowerowej,
opracowanie aktywnej aplikacji z przebiegiem dróg rowerowych z możliwością budowania
indywidualnych tras własnych, wyliczeniem długości tych dróg, stopnia trudności, czasu
przejazdu itp.,
opracowanie broszur, map, przewodników,
opracowanie materiałów edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem poruszania się
na rowerze,
organizacja imprez tematycznych, rajdów rowerowych skierowanych do różnych grup
wiekowych, konkursy na najlepszego bloga o tematyce rowerowej.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI
Opracowane cele priorytetowe i szczegółowe wyznaczają kierunek działań, jaki należy podjąć,
aby uzyskać zamierzony rezultat. Aby zrealizować powyżej wyznaczone cele należy wdrożyć konkretne
zadania oraz założyć adekwatną perspektywę czasową, czemu służy przyjęcie określonego
harmonogramu zadań, przy czym niektóre z zadań mogą mieć charakter ciągły.
Projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 uwzględnia:
−
−

−

zadania inwestycyjne – zadania obejmujące budowę nowych lub modernizację istniejących
dróg rowerowych i infrastruktury towarzyszącej,
zadania organizacyjne – zadania obejmujące kwestie natury organizacyjnej, porozumienia,
działania administracyjne, tworzenie wytycznych, podejmowane w celu usprawnienia
realizacji założeń,
zadania promocyjne – zadania wspierające, podnoszące społeczną świadomość i propagujące
rozwój ruchu rowerowego codziennego i rekreacyjno-turystycznego, obejmujące kampanie
promocyjne, programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.

Podstawową zasadą w doborze zadań do realizacji było takie ich sformułowanie, aby odpowiadały
one na realne potrzeby w wyznaczonych obszarach i realizowały w sposób synergiczny wskazane cele
priorytetowe i szczegółowe. Wskazane zadania mogą wpisywać się w realizację więcej niż jednego
celu priorytetowego i szczegółowego, co zapewnia kompleksowość podejmowanych działań. Niektóre
z zadań umożliwiają uczestniczenie w działaniach różnym podmiotom, a więc nie tylko samorządom
z terenu powiatu lublinieckiego, ale także przedsiębiorcom, instytucjom i organizacjom
pozarządowym. Tak jak tworzeniu projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 towarzyszyła idea otwartości i partycypacji społecznej, tak
również jego wdrażanie zakłada możliwość aktywności różnych interesariuszy.
16

Zadania planowane do realizacji w ramach wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 przedstawiono poniżej oraz w tabeli nr 5
(szczegółowy opis). Karty zadań wskazujące na zakres inwestycji oraz kartę produktu rowerowego
zamieszczono w Załączniku 5. do niniejszego dokumentu.
Tab. 2 Zadania planowane do realizacji w ramach projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
Nr
zad.

Rodzaj zadania

JST
odpowiedzialna

Prognozowany
termin realizacji

Rozbudowa i modernizacja istniejących
sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu
Lublinieckiego

inwestycyjne

Powiat
Lubliniecki

2022-2030

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca
na budowie ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż
drogi
wojewódzkiej
nr 905
w miejscowości Boronów – ul. Wolności
wraz z oświetleniem

inwestycyjne

Gmina Boronów

2022-2026

Budowa
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych wraz z budową dróg
rowerowych na terenie Gminy Ciasna
etap II

inwestycyjne

Gmina Ciasna

2022-2024

4.

Budowa
centrum
przesiadkowego
wraz z drogami rowerowymi na terenie
gminy Boronów i gminy Herby - etap III*

inwestycyjne

5.

Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż
drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów
w gminie Herby

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

6.

Budowa drogi rowerowej w pasie
drogowym DP 2325S oraz DP 2328S
na odcinku Chwostek – Hadra**

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2024

7.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi
krajowej nr 46 od miejscowości Herby
do miejscowości Pietrzaki w gminie Herby

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

8.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi
krajowej nr 46 w miejscowości Herby
w gminie Herby

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

Budowa
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych wraz z budową dróg
rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego w gminie Kochanowice/
gminie Herby – etap II

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2025

Budowa
zintegrowanych
węzłów
przesiadkowych wraz z budową dróg
rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2023

1.

2.

3.

9.

10.

Nazwa zadania

Gmina Herby
2022-2025
Gmina Boronów
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11.

Budowa drogi rowerowej na odcinku
Wierzbie-Koszęcin oraz Koszęcin-StrzebińBukowiec

inwestycyjne

Gmina Koszęcin

2022-2027

12.

Aktualizacja i ujednolicenie oznakowania
przebiegu dróg rowerowych na terenie
powiatu lublinieckiego

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2025

13.

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci
dróg rowerowych

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

14.

Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej
drogom rowerowym

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2023-2025

15.

Zespół do spraw wdrażania Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

organizacyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

16.

Promocja ruchu rowerowego na terenie
powiatu lublinieckiego / gminy Lubliniec

promocyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

17.

Budowa dróg rowerowych na terenie
Gminy Pawonków

inwestycyjne

Gmina
Pawonków

2022-2030

18.

Budowa
infrastruktury
towarzyszącej
drogom rowerowym na terenie Gminy
Pawonków

inwestycyjne

Gmina
Pawonków

2022-2027

19.

Budowa dróg rowerowych na terenie
Gminy Woźniki

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2022-2028

Budowa drogi rowerowej tzw. łącznika
pomiędzy gminami powiatu lublinieckiego
i powiatu częstochowskiego, tj. wzdłuż
granicy gminy Boronów z gminą Konopiska

inwestycyjne

Gmina Boronów

2022-2027

20.

Źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE
Mając na uwadze duże możliwości rozwojowe, jakie daje opracowanie projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego 2022-2030, 26 listopada 2020 r.
w Lublińcu zawarta została umowa partnerska pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu
terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego dotycząca wspólnego opracowania projektu Strategii
Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Liderem projektu jest Gmina Lubliniec. 17 lutego 2021 r.
została podpisana umowa na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu
lublinieckiego i Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 podlega uchwaleniu odrębnie przez organy adekwatne dla poszczególnych JST, którymi są: Rada
Powiatu Lublinieckiego, Rada Gminy Boronów, Rada Gminy Ciasna, Rada Gminy Herby, Rada Gminy
Kochanowice, Rada Gminy Koszęcin, Rada Miejska w Lublińcu, Rada Gminy Pawonków, Rada Miejska
w Woźnikach.
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Planowanie rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego przez poszczególne
jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia obowiązujące przepisy:
−
−
−
−
−
−

−

−
−

−
−

−

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.,
Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,
Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.,
Ustawa o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.,
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem,
Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz
bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Ponadto planowanie rozwoju dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego przez
poszczególne JST uwzględnia określone dla województwa śląskiego standardy i wytyczne, zawarte
w dokumentach:
− Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci
Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,
− Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.
Przyjęty w ramach Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 termin: drogi rowerowe zarekomendowany został przez Pełnomocnika Marszałka
Województwa Śląskiego ds. polityki rowerowej w konsultacjach podejmowanych na etapie
wstępnym tworzenia dokumentu. Termin ten m.in. oznacza, że planowane do budowy drogi
rowerowe na terenie powiatu lublinieckiego jako usytuowane również na terenach leśnych, nie
muszą być drogami dla rowerów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu
Drogowym, mogą natomiast obejmować odcinki takich dróg.
Na etapie realizacji konkretnej inwestycji wymagana jest bieżąca analiza wskazanych podstaw
prawnych, uwzględniająca ich zmiany.

19

POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI NADRZĘDNYMI
Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 opracowany został z uwzględnieniem zapisów dokumentów wyższego szczebla - na poziomie
wspólnotowym, krajowym i regionalnym oraz lokalnym – pozostających w spójności względem
ustaleń na poziomie wspólnotowym Unii Europejskiej. Kierunki działań przyjęte w niniejszym
Programie znajdują bezpośrednie odniesienie do założeń rozwojowych zawartych w przytoczonych
dokumentach.
Podstawowymi dokumentami stanowiącymi wykładnię polityki rozwojowej dla niniejszego projektu
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 są:
Dokumenty na poziomie wspólnotowym
−

Biała Księga Transportu Komisji Europejskiej,

−

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,

−

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030,

−

Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne
dla europejskiego sektora turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa,

−

Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,

−

Strategia Europa 2020,

−

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego
życia”.

Dokumenty na poziomie krajowym
−

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,

−

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030,

−

Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce,

−

Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025,

−

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

−

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

−

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokumenty na poziomie regionalnym
−

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,

−

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+,

−

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,

−

Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,

−

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego,

−

Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci
Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,

−

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.,
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−

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada
2020r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Bruch
koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2020. poz 8372),

−

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 163, poz 3071),

−

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada
2021r. w sprawie ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach
nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz. WOJ. SLA. 2021. poz 7003).

ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTAMI NA POZIOMIE LOKALNYM
Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 opracowany został w uzgodnieniu z zapisami lokalnych dokumentów strategicznych
i planistycznych, właściwych dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego,
tj. Powiatu Lublinieckiego, Gminy Boronów, Gminy Ciasna, Gminy Herby, Gminy Kochanowice, Gminy
Koszęcin, Gminy Lubliniec, Gminy Pawonków, Gminy Woźniki. Założenia zawarte we wskazanych
poniżej dokumentach stanowią jedną z podstaw dla tworzenia Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
Podstawowymi dokumentami na poziomie lokalnym, względem, których niniejszy projekt Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 zachowuje
zgodność są:
Dokumenty Powiatu Lublinieckiego
−

Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego – Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu
Lublinieckiego z 27 grudnia 2000 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022 - Uchwała
Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu Lublinieckiego z 6 listopada 2019 r.

Dokumenty Gminy Boronów
−

Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016 Rady Gminy
Boronów z dnia 16 maja 2016 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025
roku - Uchwała nr 55/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12 września 2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów Uchwała Nr 63/XXII/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 30 września 2008 r.

Dokumenty Gminy Ciasna
−

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023. Aktualizacja – Uchwała
Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy Ciasna z 25 października 2017 r.,

−

Gminny program ochrony środowiska dla Gminy Ciasna – Uchwała Nr XX/137/2004 Rady
Gminy Ciasna z 17.06.2004 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna –
Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z 20 kwietnia 2012 r.
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Dokumenty Gminy Herby
−

Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy
Herby z dnia 30.03.2016 r.,

−

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby na lata 2018 – 2021 z perspektywą
do roku 2025 - Uchwała Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby Uchwała nr XXXII/309/18 Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018 r.

Dokumenty Gminy Kochanowice
−

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XXII/181/16 Rady
Gminy Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2018-2020 z perspektywą
do roku 2025 - Uchwała Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2018 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice.
Kierunki zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15 Rady Gminy Kochanowice
z dnia 28 października 2015 r.

Dokumenty Gminy Koszęcin
−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin.
Zmiana studium – Uchwała Nr 329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 grudnia
2020 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata
2023-2026 - Uchwała Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,

−

Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 uchwała nr 146/XVII/2015 Rady Gminy
Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r.

Dokumenty Gminy Lubliniec
−

Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. – Uchwała
Nr 142/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r.,

−

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja - Uchwała
Nr175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.,

−

Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023 - Zarządzenie
Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2018 r.,

−

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022 - Uchwała
Nr 124/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r.,

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca –
Uchwała Nr 266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.

Dokumenty Gminy Pawonków
−

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Pawonków (w opracowaniu),

−

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r.
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Dokumenty Gminy Woźniki

2

−

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki
- Uchwała Nr 73/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r.,

−

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady Miejskiej
w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r.,

−

Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy
do roku 2028 - Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października
2020 r.

INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Podstawami formalnoprawnymi przeprowadzenia oceny odziaływania na Środowisko (OOŚ)
projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 –
2030 były:
1. Umowa zawarta w dniu 26 listopada 2020r. w Lublińcu w sprawie wspólnego przygotowania
Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu
Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec,
Pawonków, Woźniki pomiędzy Stronami: Gminą Lubliniec zwaną dalej ,,Liderem”,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca, a 1. Powiat Lubliniecki, 2. Gminą
Boronów, 3. Gminą Ciasna, 4. Gminą Herby, 5. Gminą Kochanowice, 6. Gminą Koszęcin, 7.
Gminą Pawonków, 8. Gminą Woźniki zwanych dalej ,,Partnerami”. ( załącznik nr 1).
2. Umowa FW/75/21 zawarta w dniu 17 lutego 2021
3. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021. poz. 2373 i 2389), która implementuje obowiązki wynikające m.in. z dyrektyw:
•

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z 27 czerwca 2001 r. w sprawie
oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko,

•

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko naturalne,

•

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

4. Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) z dnia 23 września 2021 r.
(WOOŚ.411.185.2021.AOK), w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie, z którymi
niniejsza prognoza powinna zawierać. (załącznik 2)
5. Pismo Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 września
2021r. (NS-NZ.9022.21.60.2021) w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: ,,Programu Rozwoju Dróg
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Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego”. Z przedłożonej dokumentacji wynika,
że żadna z zadań ujętych w dokumencie nie stanowi przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, sam projekt również nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji
innych, nieujętych w nim inwestycji, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z powyższym brak jest podstaw prawnych do wyrażenia opinii w sprawie
odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu pn.:”,, Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego”. (załącznik 3).
W niniejszej prognozie dokonano analizy oddziaływań na środowisko poszczególnych działań
przewidzianych do realizacji w ramach ww. projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych.
Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko opracowane zostały stosownie do
stanu współczesnej wiedzy o środowisku i mechanizmach jego funkcjonowania oraz do obecnego
poziomu zaawansowania metod prognozowania oddziaływań, a przy tym dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości omawianego dokumentu.
Prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 wykonano w oparciu o przepisy dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków
niektórych planów i programów, dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska oraz przepisy
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2373) . Przyjęto układ treści prognozy odpowiadający wymaganiom zapisanym w ww.
ustawie.
Prognoza została sporządzona z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych:
• analizy stosownych dokumentów i danych zastanych (desk research),
• metod opisowych, dotyczących m.in. charakterystyki istniejącego stanu zasobów środowiska
ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań oraz obszarów
prawnie chronionych,
• analiz jakościowych, opartych na dostępnych informacjach odnoszących się do stanu
środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian
w środowisku,
• analizach statystycznych i ilościowych z wykorzystaniem dostępnych wiarygodnych źródeł
danych w zakresie potencjalnych zmian w środowisku lub jego komponentach, wynikających
z realizacji przewidywanych typów przedsięwzięć.
Przy sporządzaniu oceny dokumentów strategicznych pod kątem oddziaływania na środowisko
zawartych w nich zapisów stosuje się dwa podstawowe modele oceny. Model pierwszy jest
wzorowany na inwestycyjnej procedurze OOŚ. Ocenie poddawane jest osobno każde przedsięwzięcie
(zadanie), którego realizację zakłada oceniany dokument. Charakterystyczną cechą tego modelu jest
precyzyjne formułowanie oddziaływań, przy czym wykorzystywana jest wiedza wynikająca z analizy
przypadków zrealizowanych analogicznych działań. Model ten sprawdza się w ocenie dokumentów,
które wytyczają ramy realizacji konkretnych działań. Drugi model bazuje na identyfikacji celów
samego dokumentu, skutków ich realizacji i ocenie czy zostały należycie ujęte kwestie środowiskowe
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– nie zaś na ocenie bezpośredniego oddziaływania poszczególnych przedsięwzięć na środowisko.
Model ten sprawdza się w przypadku dokumentów strategicznych, które wyznaczają ramy i kierunki
rozwoju różnych procesów. Zastosowanie wyłącznie modelu pierwszego byłoby wątpliwe z tego
tytułu, że zadania o charakterze inwestycyjnym, ewentualnie mieszczące się w definicji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, są dwojakiego rodzaju:
▪ przewidziane do realizacji w ramach branżowych programów (gospodarki niskoemisyjnej,
ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej) i jako takie poddane już procedurze
środowiskowej,
▪ postulowane kierunkowo w niniejszym dokumencie, lecz bez dokładnego określenia lokalizacji,
zakresu i terminów realizacji.
W niniejszej prognozie zdecydowano się na wykorzystanie podejścia łączącego obydwa modele,
gdyż przedmiotowy projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022 – 2030 koncentruje się na integracji sektorowych polityk rozwojowych
gmin i powiatu lublinieckiego w aspekcie kształtowania i zarządzania środowiskiem a wszystkie cele,
kierunki działań, jak i większość zadań projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 ma charakter ogólny i obowiązywać będzie zarówno w
perspektywie najbliższych czterech lat, jak i w perspektywie długoterminowej.
Kluczowym elementem analizy była ocena wpływu projektowanego dokumentu na poszczególne
komponenty środowiska. Podstawowym narzędziem, wykorzystanym do oceny potencjalnego
wpływu celów ujętych w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 na poszczególne komponenty środowiska była macierz skutków
środowiskowych, która stanowiła zestawienie możliwych pozytywnych i negatywnych oddziaływań
na środowisko i zdrowie ludzi. W wierszach macierzy wpisywano uruchamiane przez realizację
programu zadania, natomiast w kolumnach wpisano oddziaływania na poszczególne elementy
środowiska.
Analizując oddziaływania wynikające z realizacji danego działania lub celu szczegółowego na
poszczególne komponenty środowiska starano się brać pod uwagę potencjalne oddziaływanie na
etapie eksploatacji/funkcjonowania efektów przedsięwzięcia (lub wynikające z osiągnięcia celu) oraz
na etapie realizacji zadania. Przedmiotem oceny były możliwe znaczące oddziaływania, w tym
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne elementy
środowiska zgodnie z art. 51 ust. 2. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko.

W analizach przyjęto założenie, że wszystkie cele, kierunki interwencji i zadania realizowane są
zgodnie z przyjętym harmonogramem działań strategicznych.
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2.1

Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami szczebla krajowego oraz regionalnego, w tym z dokumentami strategicznymi
i planistycznymi obowiązującymi na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
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Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku
2030
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18

Biała Księga Transportu Komisji Europejskiej
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Strategia Europa 2020

13
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12

Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na
lata 2021-2027
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zadań*

11

+/-

Numery
zadań*

Numery zadań*
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Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny
na świecie – nowe ramy polityczne
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Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
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poziomie
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Tab. 3 Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczy zadań (opis zadań zamieszczono w tabeli nr 5).

+

+/-

+
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Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki
Spójności 2021-2027 w Polsce
Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do
roku 2025
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Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym,

+/-

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

+/-

Transportu

+

Numery
zadań*

+

+/-

Strategia
Rozwoju
Systemu
Województwa Śląskiego

+

Numery
zadań*

Numery zadań*

+

+

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym,

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego
„Śląskie 2030
Program Rozwoju Turystyki w Województwie
Śląskim 2020+,
Plan
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa Śląskiego 2020+,
Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego
Województwa Śląskiego

Numery
zadań*

2

1

Numery
zadań*

krajowym

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
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Numery
zadań*

Gmina Woźniki

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

4

Numery zadań*

3

Numery
zadań*

Gmina
Pawonków

Gmina Lubliniec

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

Numery zadań*

2

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z
dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku
Krajobrazowego ,,Lasy nad Górną Liswartą”.
(Dz.Urz. Nr 163, poz 3071)

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej
Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci
Regionalnych Tras Rowerowych (w ujęciu
korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca
2019 r.,
Strategia
Rozwoju
Systemu
Transportu
Województwa Śląskiego
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury
rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019
Zarządu Województwa Śląskiego z 5 czerwca
2019 r.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada
2021r. w sprawie ustalenia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w
lasach nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz. WOJ.
SLA. 2021. poz 7003)
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Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
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Gmina Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Lubliniec

Numery
zadań*

11
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13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

5
6
7
8
9

Numery zadań*

4

Numery
zadań*

3

10

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

Numery zadań*

2

Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego –
Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu
Dokumenty na
Lublinieckiego z 27 grudnia 2000 r.
poziomie
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu
lokalnym Powiat
Lublinieckiego na lata 2019-2022 - Uchwała
Lubliniecki
Nr 110/VII/2019 Rady Powiatu Lublinieckiego z 6
listopada 2019 r.
Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 20162025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016 Rady Gminy
Boronów z dnia 16 maja 2016 r.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Dokumenty na
Boronów na lata 2018-2021 z perspektywą do
poziomie
2025 roku - Uchwała nr 55/XLII/2018 Rady Gminy
lokalnym Gmina
w Boronowie z dnia 12 września 2018 r.
Boronów
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Boronów - Uchwała Nr 63/XXII/2008 Rady Gminy
Boronów z dnia 30 września 2008 r

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada
2020r. w sprawie ustalenia planu zadań
ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno
Bruch koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ.
SLA. 2020. poz 8372)

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
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Numery
zadań*

Gmina Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina Lubliniec

Numery
zadań*

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

4

Numery zadań*

3

Numery
zadań*

2

Numery zadań*

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna
2017-2023. Aktualizacja
– Uchwała Nr
XXXIX/260/2017 Rady Gminy Ciasna z 25
października 2017 r
Dokumenty na
Gminny program ochrony środowiska dla Gminy
poziomie
Ciasna – Uchwała Nr XX/137/2004 Rady Gminy
lokalnym Gmina
Ciasna z 17.06.2004 r
Ciasna
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna
– Uchwała Nr XXI/140/2012 Rady Gminy Ciasna z
20 kwietnia 2012 r
Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 20162025 – Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy
Herby z dnia 30.03.2016 r
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy
Dokumenty na
Herby na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku
poziomie
2025 - Uchwała Nr XXX/295/18 Rady Gminy
lokalnym Gmina
Herby z dnia 12 lipca 2018 r.
Herby
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby Uchwała nr XXXII/309/18 Rady Gminy Herby z
dnia 17 października 2018 r.
Dokumenty na Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata
poziomie
2016-2025 – Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Gminy
lokalnym Gmina Kochanowice z dnia 29 grudnia 2016 r.,

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Numery
zadań*

Gmina Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina Lubliniec

Numery
zadań*

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

4

Numery zadań*

3

Numery
zadań*

2

Numery zadań*

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Kochanowice na lata 2018-2020 z perspektywą
do roku 2025 - Uchwała Nr XXXVII/299/18 Rady
Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2018 r.,
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Kochanowice.
Kierunki
zagospodarowania
przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15 Rady
Gminy Kochanowice z dnia 28.10.2015 r.
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Koszęcin. Zmiana studium – Uchwała Nr
329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30
Dokumenty na grudnia 2020 r.,
poziomie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin
lokalnym Gmina na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023Koszęcin
2026 - Uchwała Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w
Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 20162025 uchwała nr 146/XVII/2015 Rady Gminy
Koszęcin z dnia 22 grudnia 2015 r.
Dokumenty na Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014poziomie
2020 z perspektywą do 2022 r. – Uchwała
lokalnym Gminy Nr 142/XIV/2015 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia
Lubliniec
29 października 2015 r.

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Kochanowice
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Numery
zadań*

Gmina Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina Lubliniec

Numery
zadań*

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

4

Numery zadań*

3

Numery
zadań*

2

Numery zadań*

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na
lata 2015-2023. Aktualizacja - Uchwała
Nr175/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia
17 grudnia 2019 r.,
Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy
Lubliniec na lata 2018-2023 - Zarządzenie
Nr 15/2018 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 23
stycznia 2018 r.,
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec
na lata 2019-2022 - Nr 124/XIII/2019 Rady
Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 2019 r
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Lublińca – Uchwała Nr 266/XXVI/2012 Rady
Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy
Dokumenty na Pawonków (w opracowaniu),
poziomie
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
lokalnym Gmina zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Pawonków
Pawonków - Uchwała Nr XXIII/151/2017 Rady
Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r
Dokumenty na Studium
uwarunkowań
kierunków
poziomie
zagospodarowania przestrzennego Miasta i
lokalnym Gmina Gminy Woźniki - Uchwała Nr 73/VIII/2015 Rady
Woźniki
Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r.,

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+
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+

+

+

+

+

32

Numery
zadań*

Gmina Woźniki

Gmina
Pawonków

Gmina Lubliniec

Numery
zadań*

5
6
7
8
9

10

11

12

13

14
15
16

17

18

19

20

Numery
zadań*

4

Numery zadań*

3

Numery
zadań*

2

Numery zadań*

Gmina Koszęcin

Gmina
Kochanowice

Gmina Ciasna

Gmina Herby

Gmina Boronów

Numery
zadań*

1

Numery
zadań*

Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady Miejskiej
w Woźnikach z dnia 21 listopada 2016 r.,
Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki
do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do
roku 2028 - Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady
Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października
2020 r.

Numery
zadań*

Powiat
Lubliniecki

Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Legenda:
+ powiązanie projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
- brak powiązania projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
+/- powiązanie pośrednie projektowanego dokumentu z
innymi dokumentami
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Tab. 4 Powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczy karty produktu (opis zadań zamieszczono w tabeli nr 5).
Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030
Europa, najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora
turystycznego - COM (2010) 352, wersja końcowa,
Dokumenty na poziomie Program Unii Europejskiej „Cyfrowa Europa” na lata 2021-2027,
Strategia Europa 2020
wspólnotowym
Biała Księga Transportu Komisji Europejskiej

PoLub rower
+/+
+
+/-

Ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030

+/-

Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności do 2030 r. „Przywracanie przyrody do naszego życia”.

+/-

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

+

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

+

Projekt Umowy Partnerstwa dla Realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce
Dokumenty na poziomie
Strategia Rozwoju Zrównoważonego Polski do roku 2025
krajowym
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

+
+
+/-

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

+/-

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

+/-

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030

+

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+,

+

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+,

+

Strategia Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

+

Dokumenty na poziomie Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
regionalnym

+

Założenia Regionalnej Polityki Rowerowej Województwa Śląskiego wraz z Koncepcją Sieci Regionalnych Tras
Rowerowych (w ujęciu korytarzowym) - Uchwała Nr 1221/45/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z 5
czerwca 2019 r.,

+

Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego

+
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Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego
Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej - Uchwała Nr 1220/45/VI/2019 Zarządu
Województwa Śląskiego z 5 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 listopada 2021r. w sprawie
ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027 (Dz.Urz. WOJ.
SLA. 2021. poz 7003)
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 55/08 z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie Parku Krajobrazowego ,,Lasy
nad Górną Liswartą”. (Dz.Urz. Nr 163, poz 3071)
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie
ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035 (Dz.Urz. WOJ.
SLA. 2020. poz 8372)
Strategia Rozwoju Powiatu Lublinieckiego – Uchwała Nr 173/XXIII/2000 Rady Powiatu Lublinieckiego z
Dokumenty na poziomie
27.12.2000 r.
lokalnym Powiat
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2019-2022 - Uchwała Nr 110/VII/2019 Rady
Lubliniecki
Powiatu Lublinieckiego z 6 listopada 2019 r.
Strategia Rozwoju Gminy Boronów na lata 2016-2025 - Uchwała Nr 29/XVII/2016 Rady Gminy Boronów z dnia 16
maja 2016 r.
Dokumenty na poziomie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boronów na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku - Uchwała nr
lokalnym Gmina
55/XLII/2018 Rady Gminy w Boronowie z dnia 12.09.2018 r.
Boronów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów - Uchwała Nr
63/XXII/2008 Rady Gminy Boronów z dnia 30 września 2008 r
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023. Aktualizacja – Uchwała Nr XXXIX/260/2017 Rady Gminy
Ciasna z 25 października 2017 r
Gminny program ochrony środowiska dla Gminy Ciasna – Uchwała Nr XX/137/2004 Rady Gminy Ciasna z
Dokumenty na poziomie
17.06.2004 r
lokalnym Gmina Ciasna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ciasna – Uchwała Nr XXI/140/2012
Rady Gminy Ciasna z 20 kwietnia 2012 r

PoLub rower
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

PoLub rower

Strategia Rozwoju Gminy Herby na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XIV/136/2016 Rady Gminy Herby z dnia
30.03.2016 r

+

Dokumenty na poziomie Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Herby na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025 - Uchwała
lokalnym Gmina Herby Nr XXX/295/18 Rady Gminy Herby z dnia 12 lipca 2018 r.

+

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Herby - Uchwała nr XXXII/309/18
Rady Gminy Herby z dnia 17 października 2018 r.

+

Strategia Rozwoju Gminy Kochanowice na lata 2016-2025 – Uchwała Nr XXII/181/16 Rady Gminy Kochanowice z
dnia 29 grudnia 2016 r.,

+

Dokumenty na poziomie Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kochanowice na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025 - Uchwała
lokalnym Gmina
Nr XXXVII/299/18 Rady Gminy Kochanowice z dnia 31.08.2018 r.,
Kochanowice
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kochanowice. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr 11/83/15 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28.10.2015 r.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koszęcin. Zmiana studium –
Uchwała Nr 329/XXX/2020 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 30 grudnia 2020 r.,
Dokumenty na poziomie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Koszęcin na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 - Uchwała
lokalnym Gmina
Nr 517/LI/2018 Rady Gminy w Koszęcinie z dnia 28 czerwca 2018 r.,
Koszęcin

+

+

+

+

Strategia Rozwoju Gminy Koszęcin na lata 2016-2025 uchwała nr 146/XVII/2015 Rady Gminy Koszęcin z dnia
22.12.2015 r.

+

Program Rozwoju Gminy Lubliniec na lata 2014-2020 z perspektywą do 2022 r. – Uchwała Nr 142/XIV/2015 Rady
Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 października 2015 r.

+

Dokumenty na poziomie
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja - Uchwała Nr175/XVI/2019 Rady
lokalnym Gminy
Miejskiej w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2019 r.,
Lubliniec
Plan Rozwoju Sieci Drogowej na terenie gminy Lubliniec na lata 2018-2023 - Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza
Miasta Lublińca z dnia 23 stycznia 2018 r.,

+

+
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Dokumenty szczebla krajowego, regionalnego oraz lokalnego

PoLub rower

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2019-2022 - Nr 124/XIII/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 25 września 2019 r

+

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca – Uchwała Nr
266/XXVI/2012 Rady Miasta Lublińca z dnia 25 września 2012 r.

+

Gminny Program Ochrony Środowiska Gminy Pawonków (w opracowaniu),
Dokumenty na poziomie
lokalnym Gmina
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawonków - Uchwała Nr
Pawonków
XXIII/151/2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 lipca 2017 r

+
+

Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Woźniki - Uchwała Nr
73/VIII/2015 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 25 czerwca 2015 r.,

+

Dokumenty na poziomie Strategia Rozwoju Gminy Woźniki 2022+ - Uchwała Nr 192/XXI/2016 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 21
lokalnym Gmina Woźniki listopada 2016 r.,

+

Program ochrony środowiska dla Gminy Woźniki do roku 2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028 Uchwała Nr 183/XVI/2020 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28 października 2020 r.

+

Legenda:
+ powiązanie projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
- brak powiązania projektowanego dokumentu z innymi
dokumentami
+/- powiązanie pośrednie projektowanego dokumentu z
innymi dokumentami
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Tab. 5. Zadania Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030.
Objaśnienie
nr zadań *
1.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Rozbudowa i modernizacja
istniejących sieci dróg rowerowych obszar
całego
na terenie Powiatu Lublinieckiego Powiatu
Lublinieckiego

Zakres zadania
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w miejscowości Wędzina – zadanie
obejmuje odcinek o łącznej długości 960 m. Zakres zadania: wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa
odwodnienia, chodników, poboczy, zjazdów, miejsc postojowych, zatoki autobusowej oraz budowa
ciągu pieszo – rowerowego i oświetlenia.
2. Uzupełnienie i budowa brakujących połączeń / odcinków dróg rowerowych na terenie Powiatu
Lublinieckiego, w celu zapewnienia ciągłości dróg rowerowych na terenie Powiatu.
3. Modernizacja i przebudowa nawierzchni istniejących dróg rowerowych, w miejscach
wymagających przeprowadzenia takich działań.
4. Inne prace umożliwiające stworzenie sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu Lublinieckiego.

2.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 905 w
miejscowości Boronów ul. Wolności wraz z oświetleniem

Gmina Boronów, W ramach zadania zostanie zaprojektowany oraz wykonany odcinek ciągu pieszo-rowerowego o
Boronów
długości 1580m. Początek projektowanego odcinka rozpoczynać się będzie od km 10+543, natomiast
koniec odcinka zostanie zaprojektowany na wysokości zjazdu do sołectwa Grojec.

3.

Budowa drogi rowerowej tzw.
łącznika pomiędzy gminami
powiatu lublinieckiego i powiatu
częstochowskiego, tj. wzdłuż
granicy gminy Boronów z gminą
Konopiska

Gmina Boronów

4.

Budowa zintegrowanych węzłów Gmina Ciasna
przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie
Gminy Ciasna etap II

W ramach zadania zostanie zaprojektowana oraz wykonana droga rowerowa tzw. łącznik wzdłuż
granicy gminy Boronów oraz gminy Konopiska. Droga rowerowa o długości około 12 km łącząca przez
tereny leśne gminę Herby, Boronów i Woźniki oraz gminę Konopiska i Starczę umożliwi połączenie ze
sobą planowanych i istniejących dróg rowerowych powiatu lublinieckiego i częstochowskiego.

Projekt jest kontynuacją wieloetapowej inwestycji Powiatu Lublinieckiego oraz gmin: Lubliniec,
Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Pawonków zakładającego budowę sieci tras rowerowych i
centrów przesiadkowych. Zadanie dotyczy budowy dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych
w miejscowościach gminy Ciasna oraz budowy punktu przesiadkowego w miejscowości Sieraków
Śląski w gminie Ciasna.
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Objaśnienie
nr zadań *
5.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Zakres zadania

Budowa centrum przesiadkowego Gmina Herby i Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego wraz z budową dróg rowerowych na terenie gminy
wraz z drogami rowerowymi na Boronów;
Boronów i gminy Herby.
terenie gminy Boronów i gminy Olszyna - Zumpy Zakres inwestycji obejmuje:
Herby - etap III
- budowę centrum przesiadkowego (przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie) wraz z budową
drogi rowerowej o długości 2.216 mb (gmina Boronów),
- budowę drogi rowerowej o długości 980 mb (gmina Herby).
Łączna długość dróg rowerowych - 3.196 mb.
Projektowane drogi rowerowe pozwolą na przyłączenie gminy Boronów do sieci dróg rowerowych
obecnie powstających na terenie gmin powiatu lublinieckiego realizowanych ze środków RPO WSL
2014-2020 w ramach projektu pn. Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

6.

Budowa drogi rowerowej i Gmina
chodnika wzdłuż drogi krajowej nr Lisów
46 w miejscowości Lisów w gminie
Herby

Herby, Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej oraz chodnika w pasie drogowym drogi
krajowej nr 46 na odcinku od km 166+788,00 do km 167+555,64. Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę chodnika dla pieszych w km 166+789,80-167+555,64,
- budowę drogi rowerowej w km 166+788,00-167+333,58,
- likwidacja rowów przydrożnych i budowa kanalizacji deszczowej w ich miejsce,
- budowę kanału technologicznego w zakresie inwestycji,
- odtworzenie zjazdów indywidualnych do posesji zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi
- przebudowę ogrodzenia na długości ok. L=10 m,
- likwidację istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej na długości ok. L=42 m, - dostosowanie
oznakowania poziomego i pionowego do projektowanych chodnika i drogi rowerowej,
- rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, usunięcie kolidującej zieleni

7.

Budowa drogi rowerowej w pasie Gmina
Herby, Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej DP2325S (km lokalny 0+000- km
drogowym DP 2325S oraz DP Chwostek
- 3+012,00) oraz drogi powiatowej DP2328S (km lokalny 3+012,00- km 3+250,10) na odcinku Chwostek
2328S na odcinku Chwostek – Hadra
– Hadra.
Hadra
Zakres przebudowy drogi obejmuje następujące elementy w pasie drogowym:
Budowa:
- drogi rowerowej o długości ok. 3,25 km,
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Objaśnienie
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Nazwa zadania

Lokalizacja

Zakres zadania
- 2 przepustów skrzynkowych z elementów prefabrykowanych,
- muru oporowego o długości ok. 45,7 m i wysokości maksymalnej 2,65 m,
- 2 odcinków chodnika w sąsiedztwie przejść dla pieszych,
- wyposażenia technicznego drogi w zakresie odwodnienia, tj.: kanalizacja deszczowa o całkowitej
długości ok. 2739 m oraz wpusty uliczne z przykanalikami wzdłuż drogi powiatowej, drenaż
zabezpieczający skarpę nasypu,
Przebudowa:
- istniejących przepustów pod drogą powiatową (polegającą na ich wydłużeniu),
- skrzyżowania z DP nr2326S polegającą na korekcie geometrii skrzyżowania,
- zjazdów publicznych/indywidualnych,
Remont:
- 2 istniejących przepustów (polegającą na odtworzeniu ścianek czołowych),
- wykonanie oznakowania pionowego/poziomego, wykonanie skarp drogowych, lokalne,
- umocnienie skarp drogowych oraz zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu w zakresie
inwestycji.

8.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Gmina
Herby, Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej po terenie byłego pasa przeciwpożarowego
drogi krajowej nr 46 od Herby - Pietrzaki (teren leśny) zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej nr 46. Długość drogi rowerowej - 2 km.
miejscowości
Herby
do miejscowości
Pietrzaki
w
gminie Herby

9.

Budowa drogi rowerowej wzdłuż Gmina
drogi
krajowej
nr
46
w Herby
miejscowości Herby w gminie
Herby

Herby, Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 46 na odcinku od km 174+585,58 do km 174+712,78.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę drogi rowerowej w km 174+585,58 - km 174+712,78,
- budowę kanału technologicznego w zakresie inwestycji,
- budowę korytka typu mulda zakończonego wpustem deszczowym i przykanalikiem,
- dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego do projektowanej drogi
rowerowej,
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Zakres zadania
- rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, usunięcie kolidującej zieleni.

10.

Budowa zintegrowanych węzłów
przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego

Gmina Herby i Odcinek dotyczący Gminy Herby ma długość 207 mb.
Kochanowice,
W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr.46 przewiduje się wykonanie drogi
Lisów
- rowerowej (wzdłuż istniejącego rowu) o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości równej
Kochanowice
2,00m. Pomiędzy istniejącym rowem, a drogą rowerową zostanie wykonane pobocze gruntowe o
w gminie Kochanowice/gminie
szerokości 0,50 m (po obu stronach drogi rowerowej).
Herby – etap II
Odcinek drogi rowerowej wzdłuż w/w ulic będzie posiadał następujące parametry techniczne:
- przekrój 1x2,
- szerokość drogi rowerowej 2,00 m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- pochylenie poprzeczne 2% (w kierunku rowu),
- pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m (po obu stronach drogi rowerowej).

11.

12.

Budowa zintegrowanych węzłów Gmina
przesiadkowych wraz z budową Kochanowice
dróg rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego w Gminie
Kochanowice - etap III

Zadanie obejmuje

Budowa drogi rowerowej na Gmina Koszęcin
odcinku Wierzbie-Koszęcin oraz
Koszęcin-Strzebiń-Bukowiec

Najważniejszą planowaną inwestycją w zakresie infrastruktury rowerowej jest budowa drogi
rowerowej na odcinku Wierzbie-Koszęcin oraz Koszęcin-Strzebiń-Bukowiec. Jest to odcinek dróg o
dużym natężeniu ruchu samochodowego, który stanowi niebezpieczeństwo dla rowerzystów
poruszających się po tych drogach. Realizacja przedsięwzięcia ułatwi komunikację rowerową
pomiędzy tymi miejscowościami, umożliwi dojazd osób do pracy i w celu załatwiania codziennych
spraw. Przyczyni się także do rozwoju turystyki rekreacyjnej zarówno weekendowej jak i wakacyjnej.
Planowana inwestycja obejmie obszar o długości 14 km. Zadanie obejmuje projekt i budowę drogi
rowerowej.

- połączenie drogami rowerowymi miejscowości Kochanowice – Lisów (gmina Herby);
- połączenie centrum przesiadkowego w Kochcicach drogami rowerowymi z centrum Kochcic,
Lublińcem, Lubeckiem oraz Glinicą (w gminie Ciasna).
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Zakres zadania

13.

Aktualizacja
i
ujednolicenie
oznakowania przebiegu dróg
rowerowych na terenie powiatu
lublinieckiego

Sieć
dróg
rowerowych na
terenie powiatu
lublinieckiego

Aktualizacja i ujednolicenie oznakowania przebiegu dróg rowerowych na terenie powiatu
lublinieckiego (ewentualnie tylko na terenie gminy Lubliniec), z uwzględnieniem funkcji dróg
rowerowych wraz z informacjami o atrakcjach turystycznych znajdujących się w sąsiedztwie przy
zastosowaniu m.in. tablic informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego, a także założeń
regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras
rowerowych (w ujęciu korytarzowym) oraz standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury
rowerowej Województwa Śląskiego

14.

Rozbudowa
i
modernizacja Gmina Lubliniec
istniejącej sieci dróg rowerowych

Rozbudowa istniejącej sieci dróg rowerowych, w tym w szczególności:
- budowa drogi pieszo-rowerowej od ul. Spokojnej do ul. Sportowej,
- budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy Skłodowskiej do granicy z Gminą
Pawonków,
- uzupełnienie brakujących połączeń istniejących dróg rowerowych, w celu zapewniania ciągłości
przejazdu na terenie Gminy oraz zapewnienia dojazdu drogami rowerowymi do nowopowstałych
bądź modernizowanych atrakcji
turystycznych,
- przebudowa skrzyżowań dróg rowerowych z innymi drogami w celu poprawa bezpieczeństwa
użytkowników dróg,
- modernizacja i odtworzenie nawierzchni istniejących dróg rowerowych, w miejscach wymagających
takich działań, w celu poprawy jakości i komfortu przejazdu użytkowników.

15.

Rozbudowa
towarzyszącej
rowerowym

infrastruktury Sieć
dróg
drogom rowerowych na
terenie powiatu
lublinieckiego /
gminy Lubliniec

Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom rowerowym z uwzględnieniem m.in.:
- nowych miejsc postojowych,
- stacji serwisowych,
- wyposażenie głównych leśnych przystanków w punkty higieniczno-sanitarne,
- poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w miejscach możliwych kolizji
z innymi uczestnikami ruchu.
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Zespół do spraw wdrażania Powiat
Programu
Rozwoju
Dróg lubliniecki
Rowerowych na lata 2022-2030

Zakres zadania
Przedmiotem zadania jest organizacja i funkcjonowanie zespołu do spraw wdrażania Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, w celu
możliwości prawidłowego wdrażania i monitorowania Programu.
Członkowie zespołu powinni zostać wybrani spośród pracowników Starostwa Powiatowego w
Lublińcu, Urzędu Gminy Boronów, Urzędu Gminy Ciasna, Urzędu Gminy Herby, Urzędu Gminy
Kochanowice, Urzędu Gminy Koszęcin, Urzędu Miasta Lublińca, Urzędu Gminy Pawonków, Urzędu
Miejskiego w Woźnikach, według kryterium wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu i wdrażaniu
programów i dokumentów strategicznych, realizacji inwestycji na terenie poszczególnych JST oraz w
zakresie prowadzenia polityki informacyjnej o projektach i przedsięwzięciach realizowanych ze
środków zewnętrznych. Przewodniczącym zespołu zadaniowego powinna zostać osoba reprezentująca
Lidera porozumienia, którym jest Gmina Lubliniec.
Taka organizacja zapewni wdrażanie Programu w sposób konstruktywny i z zachowaniem założenia
spójności działań w obszarze rozwoju turystyki oraz – ze względu na międzyjednostkowy skład zespołu
– pozwoli na skuteczny monitoring.
W prace zespołu mogą być zaangażowani także partnerzy – np. przedstawiciele jednostek
organizacyjnych urzędów, przedstawiciele podmiotów prywatnych związanych z branżą turystyczną,
eksperci zewnętrzni, którzy udzielać mogą wsparcia merytorycznego na etapie wdrażania Programu.
Do podstawowych obowiązków zespołu należeć będą:
- systematyczne monitorowanie wskaźników wdrażania Programu oraz realizowanych zadań –
odpowiednio przez członków zespołu jako reprezentantów poszczególnych JST;
- opracowanie/zlecenie raportów z wdrażania Programu (dwa raporty monitoringowe);
- opracowanie rekomendacji do ewentualnej aktualizacji Programu,
- opracowanie/zlecenie raportu ewaluacyjnego (ewaluacja ex-post),
- koordynacja i monitoring procesu promocyjno-informacyjnego dotyczącego ruchu rowerowego na
terenie gmin powiatu lublinieckiego,
- poszerzanie kompetencji i wiedzy z zakresu zagadnień ruchu rowerowego w ramach szkoleń
organizowanych przez różne podmioty.
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Promocja ruchu rowerowego na Sieć
dróg
terenie
powiatu rowerowych na
lublinieckiego/gminy Lubliniec
terenie powiatu
lublinieckiego /
gminy Lubliniec

- opracowanie aktywnej aplikacji z przebiegiem dróg rowerowych z możliwością budowania
indywidualnych tras własnych, wyliczeniem długości tych dróg, stopnia trudności, czasu przejazdu
itp.,

Budowa dróg rowerowych na Gmina
terenie gminy Pawonków
Pawonków

Zadanie obejmuje budowę dróg rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych o długości ok. 20
km.

- opracowanie broszur, map, przewodników,
- organizacja imprez tematycznych, rajdów rowerowych.

Celem zadania jest połączenie miejscowości ościennych z centrum gminy, poprawę na terenie gminy
komunikacji rowerowej która zachęci do korzystania z różnych form transportu niskoemisyjnego,
zmniejszając tym samym natężenie ruchu samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i
gminnych. Ponadto zwiększone zostaną zarówno komfort użytkowników dróg, jak i bezpieczeństwo
ruchu drogowego dla pojazdów i rowerzystów. Inwestycja poprawi atrakcyjność turystyczną,
dostępność mieszkańców i turystów do infrastruktury spędzania wolnego czasu.
19.

Budowa infrastruktury towarzy- Gmina
szącej drogom rowerowym na Pawonków
terenie Gminy Pawonków

20.

Budowa dróg rowerowych na Gmina Woźniki, W grudniu 2020 roku podpisano porozumienie z Lasami Państwowymi zakładające uzupełnienie
terenie Gminy Woźniki
Dyrdy-Sośnica,
brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy Dyrdami a Woźnikami. Trwa etap projektowy
Woźniki
inwestycji.

Zadanie zakłada budowę punktów postojowych w celu umożliwienia odpoczynku i dokonania serwisu
rowerowego. Planuje się wyznaczyć 5 punktów postojowych.

W kolejnych latach planujemy dalszą modernizację (utwardzanie) dróg dojazdowych do pól na
terenie całej gminy, które będą stanowić sieć dróg rowerowych na terenie gminy.
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PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ
PRZEPROWADZENIA

W ramach niniejszego dokumentu opracowano także system wdrażania projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, zakładający
realizację wskazanych zadań w założonej na lata 2022-2030 perspektywie czasowej oraz monitoring
i ewaluację. Poprawność i efektywność wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 może być zapewniona przez zaangażowanie
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu lublinieckiego. Z tego względu
zarekomendowano powołanie zespołu do spraw wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Praca tego zespołu umożliwi
m.in. sprawny monitoring wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 i umożliwi skuteczne i konstruktywne przeprowadzenie
ewaluacji. Realizacja konkretnych zadań wskazanych w projekcie Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 pozostaje odpowiednio
w kompetencjach Powiatu Lublinieckiego oraz Gminy Boronów, Gminy Ciasna, Gmina Herby, Gminy
Kochanowice, Gminy Koszęcin, Gminy Lubliniec, Gminy Pawonków i Gminy Woźniki, jako podmiotów
odpowiedzialnych za zadania i wnioskujących o środki zewnętrzne na ich realizację.
Wdrażanie projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 jest szczególnie istotne z punktu widzenia mieszkańców obszaru,
którego projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 dotyczy oraz innych osób korzystających z usług i infrastruktury. Dlatego bardzo istotne
jest monitorowanie tego procesu. W prawidłowy sposób funkcjonujący monitoring i ewaluacja
projektu Programu. umożliwiają dobre zarządzanie wdrażaniem dokumentu.
MONITORING
Podstawowym celem monitoringu jest bieżąca weryfikacja skuteczności działań ujętych
w dokumencie. Monitoring wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 powinien być procesem ciągłym, tak, aby na bieżąco
informować o stopniu implementacji założeń projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 oraz jego wpływie na rozwój
w przedmiotowym sektorze. Wdrażanie projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 należy weryfikować w ramach systemu
monitorowania i ewaluacji.
Wskaźniki wdrażania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030
W ramach monitoringu projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 zakłada się monitorowanie wskaźników łącznie dla
wszystkich gmin z terenu powiatu lublinieckiego, przedstawionych w poniższej tabeli:
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Tab. 6 Wskaźniki monitorowania Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Wskaźnik

Długość dróg rowerowych ogółem
Długość
dróg
rowerowych
o
funkcji
komunikacyjnej
Długość dróg rowerowych o funkcji rekreacyjnoturystycznej
Liczba stacji Bike&Ride
Długość dróg rowerowych z ujednoliconym
oznakowaniem (tablice informacyjne, znaki
poziome, pionowe)
Liczba punktów postojowych z możliwością
serwisowania rowerów
Liczba
narzędzi
komunikacji
społecznej
wykorzystywanych
do
promocji
ruchu
rowerowego.
Liczba wdrożonych produktów rowerowych (w
tym produktów turystycznych)
Liczba
przeprowadzonych
kampanii
promocyjnych/edukacyjnych/informacyjnych
w zakresie promowania ruchu rowerowego

Jednostka
miary
wskaźnika

Wartość
bazowa

Pożądana
zmiana
wartości
wskaźnika

km

289,16

wzrost

km

97,86

wzrost

km

191,3

wzrost

szt.

7

wzrost

badania własne

km

0

wzrost

dokumentacja
techniczna

szt.

2

wzrost

dokumentacja
techniczna

szt.

0

wzrost

badania własne

szt.

0

wzrost

badania własne

szt.

0

wzrost

badania własne

Źródło danych

dokumentacja
techniczna
dokumentacja
techniczna
dokumentacja
techniczna

Źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego

Raportowanie wdrażania Programu – raporty monitoringowe
Monitoring projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 zakłada opracowanie dwóch raportów z wdrażania projektu
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
Tab. 7 Raporty monitoringowe
Raport

Okres
raportowania

Raport
monitoringowy 1
2026 r.

2022 - 2025

Raport
monitoringowy 2
2030 r.

2026 - 2030

Informacje zawarte w raportach
− wykaz zrealizowanych zadań w okresie raportowania,
− poniesione wydatki budżetowe i pozyskane środki zewnętrzne
na realizację zadań,
− omówienie realizacji celów Programu,
− omówienie osiągnięcia wskaźników realizacji Programu,
− diagnoza trudności w realizacji zadań zawartych w Programie
(wraz z rekomendacjami dotyczącymi ich rozwiązania),
− ewentualna aktualizacja listy zadań w kontekście
zdiagnozowanych trudności.

Źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego
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EWALUACJA
Ewaluacja realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 polega na określeniu czy w wyniku podejmowanych działań
osiągnięte zostały założone cele oraz na określeniu skuteczności i efektywności interwencji oraz jej
trafności i użyteczności.
Dla projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 przeprowadzona zostanie ewaluacja ex-post - czyli po zakończeniu wdrażania projektu
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Tego
rodzaju ewaluacja ma charakter podsumowujący efekty realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 i będąca podstawą do
podjęcia decyzji o aktualizacji dokumentu na kolejny okres planistyczny.
W procesie ewaluacji wykorzystane będą informacje pochodzące z prowadzonego na bieżąco
monitoringu oraz ocena realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 przy zastosowaniu podstawowych kryteriów
ewaluacyjnych, którymi są: trafność, efektywność, skuteczność, oddziaływanie, trwałość efektów.
Opracowany zostanie raport ewaluacyjny obejmujący poniżej wskazane informacje:
Tab. 8 Raport ewaluacyjny
Raport

Okres
raportowania

Informacje zawarte w raporcie

− ocena, w jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają
zidentyfikowanym problemom w obszarze objętym interwencją
i realnym potrzebom interesariuszy (kryterium trafności),
− ocena poziomu „ekonomiczności” Programu, czyli stosunek
poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów;
nakłady rozumiane są tu jako zasoby finansowe, ludzkie i
poświęcony czas (kryterium efektywności),
Raport
ewaluacyjny
2030 r.

2022 - 2030

− ocena, do jakiego stopnia cele przedsięwzięcia zdefiniowane na
etapie programowania zostały osiągnięte (kryterium skuteczności),
− ocena związku pomiędzy celami Programu i celami ogólnymi sektora
turystyki, tj. stopień, w jakim korzyści odniesione przez
interesariuszy miały szerszy ogólny wpływ na większą liczbę ludzi w
danym sektorze, regionie lub w całym kraju (kryterium
oddziaływania),
− ocena czy pozytywne efekty Programu mogą trwać po zakończeniu
finansowania zewnętrznego, a także czy możliwe jest utrzymanie się
wpływu realizacji Programu w dłuższym okresie na procesy rozwoju
na poziomie sektora, regionu czy kraju (kryterium trwałości
efektów).

Źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego
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4

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z zapisami Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście
transgranicznym (Espoo, 25.02.1991) analizie pod kątem możliwości transgranicznego oddziaływania
na środowisko powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej,
ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany
w środowisku. Skutki działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych przewidzianych w projekcie
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie
prowadzą ani bezpośrednio, ani pośrednio do znaczących emisji zanieczyszczeń do środowiska
wykraczających poza skalę lokalną. Przeciwnie, ich oddziaływanie na środowisko, choć ograniczone
głównie do skali lokalnej, będzie pozytywne. Działania te nie otwierają też drogi do
przedsięwzięć/programów mogących prowadzić do znaczących zmian w środowisku i użytkowaniu
terenów położonych przy granicy państwa.
Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach analizowanego projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 mają charakter
lokalny. Odległość około 248 km do granicy z Republiką Czeską przekracza zasięg chwilowych
oddziaływań związanych z realizacją przedsięwzięć infrastrukturalnych.
W związku z powyższym, w trakcie realizacji działań ujętych w projekcie Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 - 2030, ani w wyniku ich pełnego
wdrożenia nie przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.
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5

STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Niniejsza prognoza została sporządzona na potrzeby postepowania administracyjnego w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Głównym celem opracowania prognozy jest
ustalenie potencjalnego oddziaływania realizacji ocenianego dokumentu na środowisko,
z uwzględnieniem możliwych do realizacji jego wariantów, jeśli z oceny wyniknie taka konieczność.
Oceniany projekt jest dokumentem tworzonym po raz pierwszy dla Powiatu Lublinieckiego.
Jednostkami samorządu terytorialnego: Powiat Lubliniecki oraz Gmina Boronów, Gmina Ciasna,
Gmina Herby, Gmina Kochanowice, Gmina Koszęcin, Gmina Lubliniec, Gmina Pawonków i Gmina
Woźniki zawarły porozumienie, w ramach, którego podjęły się wspólnego opracowania dwóch
dokumentów: Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.
Opracowana prognoza podejmuje tematykę rozwoju gmin powiatu lublinieckiego w zakresie:
środowiska przyrodniczego, rozwoju, budowie dróg/ścieżek rowerowych, edukacji jak również
podejmuje wątki tożsamościowe. Z treści wynika, że w konsekwencji jej realizacji będą
podejmowane: akcje społeczne, prace edukacyjne i działania inwestycyjne.
Prognoza ma na celu ocenę i identyfikację potencjalnych i rzeczywistych skutków oddziaływania
realizacji projektu Programu Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 na środowisko. Szczegółowy zakres informacji wymaganych w prognozie jest zgodny z art. 51
ust. 2 z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021.
poz. 2373 i 2389).
W prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną, powierzchnię ziemi, gleby
i krajobraz, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i klimat, zdrowie człowieka, zasoby
naturalne, obszary chronione jak również zabytki i dobra materialne. Określono oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska.
Realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 całkowicie mieści się w polityce rozwoju regionu, strategii rozwoju województwa
i jest zgodna z powszechnymi zasadami ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Sumaryczne oddziaływanie projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022 – 2030 na każdy element środowiska będzie pozytywny. Na etapie
realizacji działań inwestycyjnych jak budowa, rozbudowa dróg rowerowych oraz punktów
przesiadkowych, mogą wystąpić oddziaływania związane z prowadzeniem robót ziemnych oraz pracą
maszyn budowlanych, takie jak hałas, emisja spalin, pylenie. Oddziaływania te będą jednak
przemijające, krótkotrwałe i występowały będą na bardzo ograniczonym obszarze. W związku z tym
oddziaływania te można uznać za nieistotne.
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Realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 nie wywoła negatywnego oddziaływania na przedmiot i cele ochrony NATURA
2000. Nie wystąpi znaczące oddziaływanie na powierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane
na terenie gmin powiatu lublinieckiego lub w gminach ościennych, ani na korytarze ekologiczne.
Realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 przyczyni się do osiągnięcia najważniejszych celów środowiskowych stawianych
przed tego tupu działaniami określonymi w programie ochrony środowiska województwa,
a zwłaszcza do poprawy jakości powietrza dzięki ograniczeniu niskiej emisji a także zmniejszeniu
areału terenów zdegradowanych. Przyniesie także liczne korzyści w kategoriach zrównoważonego
rozwoju, w tym m.in.: jakości życia ludzi, i poprawę funkcjonowania społeczności lokalnych. Przyczyni
się także do podniesienia komfortu z użytkowania przestrzeni publicznych oraz korzystania z nowo
powstałych tras rowerowych.
Realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022-2030 pozwoli osiągnąć spójność i zgodność z celami właściwej polityki w zakresie zmian
klimatu, w tym z zapisami „Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych, na
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” Strategia pozwoli na realizację
priorytetowych kierunków działań adaptacyjnych, które zgodnie z zaleceniem Ministerstwa
Środowiska z października 2013 należy podjąć w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach.
Z uwagi na to, że realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 obejmować będzie liczne działania aktywizujące lokalne
społeczności, zakres działań programu został wypracowany w formule partycypacyjnej a rezultaty
będą okresowo monitorowane przez cały czas trwania projektu, należy spodziewać się wysokiej
skuteczności wdrażania zarówno w aspekcie pozytywnych oddziaływań na środowisko, jak w aspekcie
pozytywnych oddziaływań na jakość życia, w tym zdrowie ludzi.
Obszar powiatu lublinieckiego znajduje się w znacznej odległości od granicy Państwa. Zakres
oddziaływania wszystkich zadań ujętych w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie obejmuje obszarów sąsiednich państw zarówno
na etapie budowy/rozbudowy dróg oraz modernizacji infrastruktury jak i na etapie eksploatacji
obiektów, dlatego też realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie spowoduje oddziaływań transgranicznych.
Analiza oddziaływania skutków wdrażania założeń Programu została przeprowadzona w zakresie
i stopniu szczegółowości adekwatnym do stopnia szczegółowości przyjętego przy opracowywaniu
tego rodzaju dokumentów strategicznych. Dane dotyczące charakterystyki poszczególnych zadań
przeanalizowane na potrzeby przygotowania prognozy oddziaływania na środowisko skutków
wdrażania przedmiotowego dokumentu, wskazują że ich realizacja nie będzie wiązała się
z wystąpieniem znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko, Jednocześnie opierając się
o wyniki przeprowadzonych analiz, można przyjąć, że realizacja założeń opisanych w dokumencie
może przyczynić się do poprawy stanu środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej,
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz jakości życia ludzi.
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6

ANALIZA I OCENA

6.1 Istniejący stan środowiska
6.1.1

Różnorodność biologiczna, w tym rośliny i zwierzęta

Zgodnie z regionalizacją geobotaniczną Polski według Matuszkiewicza2 powiat lubliniecki
znajduje się w granicach prowincji Środkowoeuropejska, podprowincji Środkowoeuropejskiej
właściwej. Większość obszaru należy do działu wyżyn południowopolskich (C) – kraina Wyżyn
Środkowomałopolskich (C.2), okręg Olesko-Częstochowski (C.2.2), podokręg Krzepicki (C.2.2.a)
podokręg Olesko-Myszkowski (C.2.2.e) niewielki fragment obszaru w południowo-zachodniej części
nachodzi na dział Brandenbursko-Wielkopolski (B), krainy Dolnośląskiej (B.5), okręg Boronów
Stobrawskich, Turawskich i Niemodlińskich (B.5.3.) podokręg Dobrodzieński (B.5.3.e) podokręg
Pludrowski (B.5.3.h) oraz niewielki fragment obszaru nachodzi na dział Wyżyn Południowopolskich
(C), okręg Górnośląski Właściwy (C.3.1) podokręg Lubliniecko-Zawierściański ( C.3.1.c).

I Dział
II Kraina
IIa Podkraina
III Okręg
IIIa Podokręg

Rys. 1 Powiat Lubliniecki na tle podziału geobotanicznego Polski Źródło: Matuszkiewicz J. M.,
Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN, Warszawa,
2008, zmienione

2

Matuszkiewicz J. M., Geobotanical regionalization of Poland (Regionalizacja geobotaniczna Polski) IGiPZ PAN,
Warszawa, 2008
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Bioróżnorodność powiatu lublinieckiego jest odzwierciedleniem warunków naturalnych
związanych z położeniem, budową geologiczną i zróżnicowaniem gleb, rzeźbą terenu i stosunkami
wodnymi, ale także jest efektem przeobrażeń dokonanych w środowisku przez działalność człowieka,
która prowadzi do powstania nowych, niespotykanych naturalnie typów siedlisk i towarzyszących im
zbiorowisk roślinnych i zgrupowań zwierząt. Ważna jest także ta część miejskiej natury powiatu, którą
świadomie kształtuje człowiek. To wszystko wpływa na wizerunek i jakość życia jego mieszkańców.
W granicach powiatu lublinieckiego znajdują się tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form
użytkowania - występują zarówno tereny leśne, rolnicze, łąkowe, doliny rzeczne wraz ze zbiornikami
wód powierzchniowych, jak również liczne tereny zieleni urządzonej (parki, pasy zieleni
i zadrzewienia przyuliczne, skwery).
6.1.2

Informacje o występowaniu lub jego braku chronionych gatunków roślin, zwierząt
i grzybów oraz siedlisk tych gatunków, występujących na obszarze objętym
przedmiotowym dokumentem, ich szacunkowej liczebności, rozmieszczeniu, stanie
ochrony, a także analizę zagrożeń dla populacji tych gatunków, a w przypadku
negatywnego oddziaływania propozycję jego ograniczenia.

Lasy Lublinieckie słyną z obfitości runa leśnego, które charakteryzuje się występowaniem unikalnej
fauny i flory, m.in. kilkudziesięcioma gatunkami bardzo rzadkich lub prawnie chronionych roślin
przedstawiono poniższej w tabeli:
Tab. 9 Chronione gatunki roślin stwierdzone terenie powiatu lublinieckiego
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa polska

Nazwa łacińska

Bagno zwyczajne
Długosz królewski
Grzybienie białe
Pióropusznik strusi
Rosiczka okrągłolistna
Salwinia pływająca
Wawrzynek wilczełyko
Widłak jałowcowaty

Ledum palustre
Osmunda regalis
Nymphea alba
Matteucia struthiopteris
Drosera rotundifolia
Salvinia natans
Daphne mezereum
Lycopodium annotinum

Status ochrony*,
kategoria zagrożenia**
Cz
C, VU
Cz
Cz
C, NT
C
Cz
Cz, NT

Źródło: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na okres 01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w
Katowicach, Kraków 2019.
* Gatunki objęte ochroną ścisłą(C) lub częściową(Cz) zgodnie z Rozp. M Ś z 9 października 2014 r.
** Gatunki wg Polskiej czerwonej listy paprotników i roślin kwiatowych, IOP PAN 2016: VU-narażony, NT-bliski zagrożenia. ***

Należy jeszcze uwzględnić występowanie gatunków chronionych takich jak: żurawina błotna
i rzadkich jak modrzewnica zwyczajna i przygiełka biała, które zostały wskazane w Strategii Rozwoju
Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 (karta zadania 34, Bagna Bruchścieżka edukacyjna).
Na podstawie danych zaczerpniętych z Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na okres
01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Kraków 2019.,
w poniższej tabeli zostały wymienione gatunki zwierząt, które mają zasięg bardziej ogólny i może
dotyczyć niekiedy obszaru większego niż zasięg terytorialny nadleśnictwa lublinieckiego.
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Wykaz gatunków chronionych przedstawiono na podstawie dostępnych waloryzacji: Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górna Liswartą, rezerwatu Cisy koło Sierakowa, użytku ekologicznego
Piegża, opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lubliniec.
Tab. 10 Gatunki zwierząt wykazywane w opisach rezerwatów, obszarów Natura 2000, parku
krajobrazowego, waloryzacjach przyrodniczych na obszarze i w granicach powiatu lublinieckiego
Lp.

Grupa*

Nazwa polska

1.

B

Bączek

2.

B

Bąk

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Bekas kszyk
Bielik
Białorzytka zwyczajna
Błotniak łąkowy
Błotniak stawowy
Błotniak zbożowy
Bocian czarny
Bocian biały
Brodziec piskliwy

12.

M

Bóbr europejski

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
B
R
R
I
B
B
B
B
B

Brodziec piskliwy
Brzęczka
Cyranka
Cyraneczka zwyczajna
Czajka
Czapla biała
Czapla siwa
Czyż
Derkacz
Dudek
Dzięcioł czarny
Dzięcioł średni
Dzięcioł zielony
Dzięcioł zielonosiwy
Gąsiorek
Grzebiuszka ziemna
Jastrząb
Jaszczurka zwinka
Jaszczurka żyworodna
Jelonek rogacz
Kania czarna
Kobuz
Kokoszka
Krakwa
Krogulec

Nazwa łacińska

Status ochrony,
kategoria zagrożenia

Ixobrychus minutus

C, DP I, EN

Botaurus stellaris

C, DP I, VU

Gallinago gallinago
Haliaeetus albicilla
Oenanthe oenanthe
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Actitis hypoleucos

C
C, DP I, CR
C, VU
C, DP I, CR
C, DP I, VU
C, DP I
C, DP mI, EN
C, DP I, VU
C, EN

Castor fiber

Cz, DS. II

Actitis hypoleucos
Locustella luscinioides
Anas querquedula
Anas crecca
Vanellus vanellus
Egretta alba
Ardea cinerea
Carduelis spinus
Crex crex
Upupa epops
Dryocopus martius
Dendrocopos medius
Picus viridis
Picus canus
Lanius collurio
Pelobates fuscus
Accipiter gentilis
Lacerta agilis
Lacerta vivipara
Lucanus cervus
Milvus migrans
Falco subbuteo
Gallinula chloropus
Anas strepera
Accipiter nisus

C, EN
C, NT
C, EN
Łowny, CR
C, VU
C, DP I
C, VU
C
C, DP I, VU
C, VU
C, DP I, VU
C, DP I, VU
C, NT
C, DP I, VU
C, DP I, VU
C
C, VU
Cz
Cz
Cz, DS II
C, CR
C, EN
C, VU
C, VU
C, VU

Źródło danych
PK, efiz.
Piegża, PK, efiz.
efiz
N-ctwo, Piegża
PK
PK, efiz.
PK, rez.
PK, N-ctwo
PK, efiz.
efiz
PK, N-ctwo, Piegża
efiz
efiz
Efiz
efiz
efiz
PK
PK
efiz
efiz
PK, efiz
PK
efiz
efiz
PK, rez., efiz
Efiz.
PK
efiz
Piegża
Piegża
efiz
PK
efiz
efiz
efiz
efiz
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Lp.

Grupa*

Nazwa polska

38.
39.
40.
41.
42.
43.

B
A
B
B
B
B

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

B
B
B
B
I
R
B
B
B
B
B
B
B
B
B
I

Kropiatka
Kumak nizinny
Lelek
Łabędź krzykliwy
Łabędź niemy
Muchołówka
białoszyja
Muchołówka mała
Myszołów
Orlik krzykliwy
Ortolan
Pachnica dębowa
Padalec zwyczajny
Perkoz dwuczuby
Perkoz rdzawoszyi
Pełzacz lesny
Piegża
Pliszka żółta
Płomykówka
Pokląskwa
Puszczyk zwyczajny
Remiz
Rak rzeczny

60.

B

Rokitniczka

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

A
A
A
B
B
A
B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
M
R

Ropucha paskówka
Ropucha szara
Ropucha zielona
Rybołów
Rybitwa czarna
Rzekotka drzewna
Samotnik
Sowa uszata
Sóweczka
Skowronek borowy
Ślepowron
Srokosz
Traszka grzebieniasta
Traszka zwyczajna
Trzmielojad
Turkawka
Włochatka
Wodnik
Wydra
Zaskroniec

Nazwa łacińska

Status ochrony,
kategoria zagrożenia

Źródło danych

Porzana porzana
Bombina bombina
Caprimulgus europaeus
Cygnus cygnus
Cygnus olor
Ficedula albicollis

C, DP I, EN
C, DS II
C, VU
C, CR
C, NT
C, VU

efiz
PK, rez.
Piegża, PK
PK
PK
rez.

Ficedula parva
Buteo buteo
Aquila pomarina
Emberiza hortulana
Osmoderma eremita
Anguis fragilis
Pediceps cristatus
Pediceps grisegena
Certhia familiaris
Sylvia curruca
Motacilla flava
Tyto alba
Saxicola rubetra
Strix aluco
Remiz pendulinus
Astacus astacus
Acrocephalus
schoenobaenus
Bufo calamita
Bufo bufo
Bufo viridis
Pandion haliaetus
Chlidonias niger
Hyla arborea
Tringa ochropus
Asio otus
Glaucidium passerinum
Lullula arborea
Nycticorax nycticorax
Lanius excubitor
Triturus cristatus
Triturus vulgaris
Pernis apivorus
Streptopelia turtur
Aegolius funereus
Rallus aquaticus
Lutra lutra
Natrix natrix

C, EN
C, NT
C, CR
C, VU
C, DS. II, pr.
Cz
C, LC
C, EN
C, NT
C, NT
C, NT
C, CR
C, VU
C, LC
C, VU
Cz

PK
Efiz
PK
efiz
efiz
Piegża, efiz.
Efiz.
Piegża, efiz.
Efiz
Efiz
Efiz
PK
Efiz.
Efiz.
Efiz
PK

C
C
Cz
C
C, RE
C, DP I, EN
C
C, NT
C
C, DP I, EN
C, DP I, VU
C, DP I, VU
C, EN
C, DS II
Cz
C, DP I, EN
C, VU
C, DP I, CR
C, EN
Cz, DS. II
Cz

efiz
PK
PK, Piegża
PK, Piegża
PK
efiz
PK, Piegża
Piegża, efiz
efiz
N-ctwo, rez.
efiz
PK
efiz
PK
PK
PK
efiz
N-ctwo
efiz
Piegża, efiz.
Piegża
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Lp.

Grupa*

Nazwa polska

81.
82.
83.
84.
85.
86.

B
B
A
A
A
A

Zausznik
Zimorodek
Żaba jeziorkowa
Żaba moczarowa
Żaba trawna
Żaba wodna

87.

R

Żmija zygzakowata

88.

B

Żuraw

Nazwa łacińska

Status ochrony,
kategoria zagrożenia

Pediceps nigricollis
Alcedo atthis
Rana lessonae
Rana arvalis
Rana temporaria
Rana esculenta

C, VU
C, DP I, VU
C
C
Cz
Cz

Vipera berus

Cz

Grus grus

C, DP I, VU

Źródło danych
efiz
PK
PK
PK
PK
PK
PK, rez., Piegża
PK, Piegża

Źródło: Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubliniec na okres 01.01.2020r. – 31.12.2029r. Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Katowicach, Kraków 2019.
Gatunki objęte ochroną ścisłą(C) lub częściową(Cz) zgodnie z Rozp. M Ś z 16 grudnia 2016 r. Czerwona lista ptaków województwa śląskiego:
RE-gatunek wymarły regionalnie, CR-krytycznie zagrożony, EN- zagrożony, VU-narażony, NT-bliski zagrożenia, LC-najmniejszej troski. DS II –
gatunek z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywa Siedliskowa) DP I - gatunek objęty Załącznikiem I art. 4 dyrektywy
2009/147/WE (Dyrektywa Ptasia)

Na obszarze gmin powiatu lublinieckiego uwzględnić należy występowanie zwierząt leśnych
m.in. jelenie, dziki, sarny, zające, lisy oraz sporadycznie borsuki. Siedliska znalazły tutaj również liczne
ptaki lęgowe, spośród których wyróżnić można gatunki: bielik, cyranka, kuropatwa, zimorodek oraz
występowanie żerowisk bobra.
Informacja o żerowiskach bobrów wskazano w Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 (karta zadania 37, Leśny Zalew – ścieżka edukacyjna –
żerowisko bobrów).
W analizie dotyczącej oddziaływań wynikających z wdrożenia założeń dokumentu na populacje
chronionych gatunków roślin i zwierząt uwzględniono także dane uzyskane z Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Katowicach. 3 listopada 2021 roku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Katowicach wystąpiono z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku i jego
ochronie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach w odpowiedzi na wniosek z dnia 24
listopada 2021 roku znak sprawy: WSI.402.460.2021.LH udostępniła dane o siedliskach i gatunkach
narażonych na wyginięcie na terenie powiatu lublinieckiego z zastrzeżeniem, że dane te traktowane
są, jako informacje wrażliwe i nie ma możliwości udostępnienia ich osobom trzecim.
W związku z tym dane te nie zostały przywołane w niniejszym dokumencie.
Zgodnie z założeniami przyjętymi w analizowanym dokumencie Programu, rozwój sieci dróg
rowerowych w Powiecie Lublinieckim kształtowany będzie w oparciu o istniejące drogi publiczne.
Drogi rowerowe i miejsca przesiadkowe lokalizowane będą w pasie drogowym lub będą do niego
przylegały.
Mając to na względzie i dodatkowo biorąc po uwagę niewielką zajętość terenu, nie stwierdzono
zagrożenia kolizją planowanych inwestycji ze stanowiskami chronionych gatunków grzybów, roślin
i zwierząt, w tym gatunków dla których ochrony w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyznaczono strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu
i regularnego przebywania.
Tak więc brak jest przesłanek do wykazania, że realizacja założeń programu w jakikolwiek
sposób spowoduje pogorszenie warunków bytowania populacji gatunków zwierząt dziko żyjących
a także możliwości migracji.
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Dokument projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 ma charakter intencyjny a dopiero dokumenty planistyczne,
koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy będą ewentualnie podstawą do
przeprowadzenia oceny inwestycji na środowisko przyrodnicze. Na etapie tworzenia Programu
wskazane zostały tylko potencjalne negatywne wpływy na elementy flory i fauny.
Inwestycje według projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030, będą przeprowadzane poza obszarami objętymi ochroną
z wyjątkiem inwestycji. Wyjątkiem jest zadanie 4 w gminie Ciasna, gdzie droga rowerowa
poprowadzona wzdłuż granicy obszaru chronionego, co opisano w dalszej części Dokumentu.
6.1.3

Obszary chronione, w tym obszary Natura 2000

Na obszarze powiatu lublinieckiego znajduje się 126 obiektów ochrony zgrupowanych w 5 formach
ochrony przyrody.
Rezerwaty:
• Cisy koło Sierakowa
• Cisy na Liswartą
• Cisy w Łebkach
• Jeleniak Mikuliny
• Rajchowa Góra
• Góra Grojec
• Łęg nad Młynówką
Parki Krajobrazowe:
• Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
Użytki ekologiczne:
• Piegża
• Bagienko w Pietrzakach
• Brzoza
• Torfowisko w Strzebiniu
• Torfowisko Dubiele
• Łąka Trzcionka
• Żwirowiska w Cieszowej
• Wydma Dziewicza Góra
• Kompleks stawowy Kokotek I i II
• Wydmy Kokotek
Obszar Natura 2000
Specjalne obszary ochrony siedlisk:
• Łęgi w lasach nad Liswartą PLH240027
• Bagno Bruch koło Pyrzowic PLH240035
Pomniki przyrody:
• 106 pomników przyrody
W poniższych tabelach dokonano krótkiej charakterystyki form ochrony przyrody.
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Tab. 11 Wykaz rezerwatów przyrody na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.
1

Nazwa
Rezerwat ,,Cisy koło
Sierakowa”

Gmina
Ciasna

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

1957-07-02

8,05

Cel ochrony

Akt prawny
(utworzenie)

Zachowanie
ze
względu
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957r. w sprawie uznania za rez. przyrody (M. P. Z 1957 R
.Nr 52, poz. 331),
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. z
2002r. Nr 1, poz. 1)

2

Rezerwa ,,Cisy na
Liswartą”

Herby

1957-07-02

53,98

Zachowanie
ze
względów
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa
pospolitego (Taxus baccata L.).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z
1957 r. Nr 52, poz. 329)
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Cisy nad Liswartą" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 6448),
Rozporządzenie Nr 54/06 Wojewody Śląskiego z dnia 5
października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy nad
Liswartą" (Dz.Urz. z 2006r. Nr 119, poz. 3360),
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. z
2002 r. Nr 1, poz. 1),
Zarządzenie Nr 20/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie
wyznaczenia szlaku ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Cisy
nad Liswartą
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Lp.
3

Nazwa
Rezerwat ,,Cisy w
Łebkach”

Gmina
Herby

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

Cel ochrony

Akt prawny
(utworzenie)

1957-06-22

55,45

Zachowanie
ze
względów
naukowych i dydaktycznych
naturalnego stanowiska cisa
pospolitego (Taxus baccata L.).

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17
maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z
1957 r. Nr 50, poz. 316),
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Cisy w Łebkach" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 6449),
Rozporządzenie Nr 16/07 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia
2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Łebkach"(Dz. Urz.
z 2007 r. Nr 119, poz. 3362),
Rozporządzenie Nr 56/06 Wojewody Śląskiego z dnia 11
października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w
Łebkach" (Dz. Urz. z 2006 r. Nr 119, poz. 3362),
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w
sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. z
2002 r. Nr 1, poz. 1)

4

Rezerwat
Mikuliny

Jeleniak

Koszęcin

1958-01-16

120,26

Zachowanie
ze
względów
naukowych
śródleśnego
torfowiska z pierwotną
roślinnością, będącego zarazem
miejscem lęgowym żurawi.

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18
grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z
1958 r. Nr 2, poz. 7), w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Nowelizacja: Zarządzenie nr 33/2012, Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24 grudnia 2012 roku
w sprawie rezerwatu przyrody "Jeleniak Mikuliny") (Dz. Urz. z
2012 r. poz. 6036),
Zarządzenie Nr 4/2022 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie
wyznaczenia szlaku ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie
przyrody "Jeleniak Mikuliny".
Informacja o rezerwacie zawarta jest również w Obwieszczeniu
Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie
ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Województwa
Śląskiego z 2002 r. Nr 1, poz. 1)
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Lp.
5

Nazwa

Gmina

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

Rezerwat Rajchowa
Góra

Boronów

1959-10-10

8,2

Cel ochrony

Akt prawny
(utworzenie)

Zachowanie
ze
względów
naukowych i dydaktycznych
pozostałego lasu mieszanego
naturalnego pochodzenia na
zachodniej
krawędzi
Jury
Krakowsko-Wieluńskiej.

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14
września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. z
1959 r. Nr 83, poz. 441), Informacja o rezerwacie zawarta jest
również
w
Obwieszczeniu
Wojewody
Śląskiego
z
dnia
2
stycznia
2002
r.
w
sprawie
ogłoszenia
wykazu
rezerwatów
przyrody
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2002 r. Nr 1, poz. 1),
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Katowicach z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rezerwatu
przyrody "Rajchowa Góra" (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 4666),
Zarządzenie Nr 23/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z dnia 17 grudnia 2021r. w sprawie
wyznaczenia szlaku ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie
przyrody Rajchowa Góra.

6

Rezerwat
Grojec

Góra

Woźniki

1996-12-04

17,53

Zachowanie
ze
względów
naukowych, dydaktycznych i
krajobrazowych
drzewostanu z udziałem jawora,
buka i jodły, rosnących na
wapiennym wzgórzu.

7

Rezerwat Łęg nad
Młynówką

Ciasna

2007-02-09

126,79

Zachowanie
ze
względów
naukowych, przyrodniczych i
dydaktycznych biocenoz leśnych,
wodnych i bagiennych w postaci
naturalnego lasu łęgowego wraz
z całym bogactwem gatunkowym
flory i fauny.

Zarządzenie Ministra
Ochrony
Środowiska,
Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. z 1996 r. Nr 67,
poz. 634), w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Informacja o
rezerwacie zawarta jest również w Obwieszczeniu Wojewody
Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu
rezerwatów przyrody (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2002 r.
Nr 1, poz. 1)
Rozporządzenie Nr 2/07 Wojewody Śląskiego z dnia 18 stycznia
2007 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. z 2007
r. Nr 11, poz.275)

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Tab. 12 Wykaz parków krajobrazowych na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.
1

Nazwa

Gmina

Park
Blachownia,
Krajobrazowy Wręczyca Wielka,
Lasy nad Górną
Boronów,
Listwartą
Koszęcin, Woźniki,
Ciasna, Przystajń,
Panki, Starcza,
Konopiska, Herby,
Kochanowice

Data
utworzenia
1998-12-21

Pow
[ha]
12 4
03

Cel ochrony

Akt prawny
(utworzenie)
ochrona specyficznej
Rozporządzenie Nr
fizjonomii krajobrazu
28/98 Wojewody
dorzecza Liswarty jako
Częstochowskiego z
syntezy wartości
21 grudnia 1998 r.
przyrodniczych i
w sprawie
kulturowych, a zwłaszcza
utworzenia Parku
zachowanie:
Krajobrazowego
1) właściwego stanu
"Lasy nad Górną
ochrony siedlisk
Liswartą"
przyrodniczych, w
Dz. Urz. Nr 25, poz.
szczególności siedlisk
269 z dnia 24
hydrogenicznych
grudnia 1998 r
dorzecza Liswarty, w tym Obowiązujący akt
naturalnych cieków
prawny:
wodnych, starorzeczy
Rozporządzenie
oraz innych naturalnych i Wojewody
antropogenicznych
Śląskiego Nr 55/08
zbiorników wodnych,
z dnia 25 sierpnia
torfowisk wysokich i
2008r. w sprawie
przejściowych,
Parku
trzęsawisk, obniżeń
Krajobrazowego
dolinkowych, mszarów i ,,Lasy nad Górną
źródlisk,
Liswartą”. (Dz.Urz.
2) szaty roślinnej, w tym
Nr 163, poz 3071)
charakterystycznego
układu mozaiki leśnołąkowo-polnej,
3) różnorodności flory i

Problemy ochrony
1. Obowiązują zakazy m.in.:
1) Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu art.51
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz.150, z
późn.zm.).
2) Umyślnego zabijania dziko występujących
zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej
ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności w ramach racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej.
3) Likwidowania i niszczenia zadrzewień
śródpolnych, przydrożnych i nawodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej
lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania
remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
4) Pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w
tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i
bursztynu.
5) Wykonywanie prac ziemnych trwale
zniekształcających rzeźbę terenu.
6) Dokonywanie zmian w stosunkach wodnych,
jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub
rybackiej.
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fauny,
4) walorów krajobrazowych
, w tym elementów
charakterystycznego
krajobrazu kulturowego, z
zabytkowymi układami
przestrzennymi wsi,
zespołami pałacowo parkowymi ,
historycznymi
elementami
zagospodarowania
przemysłowego, alejami ,
zadrzewieniami
śródpolnymi i
historycznym układem
dróg,
w celu popularyzacji tych
wartości w warunkach
zrównoważonego
rozwoju,

7) Budowa nowych obiektów budowlanych w pasie
szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów
służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej.
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych.
9) wylewanie gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia
gruntów rolnych.
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i
zbiorników ściekowych.
11) rganizowania rajdów motorowych i
samochodowych.
12) Używania łodzi motorowych i innego sprzętu
motorowego na otwartych zbiornikach wodnych
2. Na obszarach , na których w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
które utraciły moc na podstawie art.67 ust.1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z dnia 1999 r. Nr 15, poz.
139, z późn. zm.) oraz miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego gmin
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia dopuszczono lokalizację:
1) Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko – nie obowiązuje zakaz, o którym
mowa w ust.1 pkt. 1,3,5,6,7.
2) Zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej
oraz obiektów produkcyjnych, składów i
magazynów – nie obowiązuje zakaz, o którym
mowa w ust 1. pkt 3,5,6,7.
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3. Na obszarach, na których w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po
dniu wejścia w życie rozporządzenia gmin
dopuszczono lokalizację: obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów oraz terenów komunikacji i
terenów infrastruktury technicznej nie obowiązują
zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 3,5,6.
4. Na obszarach, na których są lub będą
prowadzone prace związane z poszukiwaniem i
rozpoznaniem lub wydobyciem kopalin w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.
1947 z późn.zm.) nie obowiązują zakazy, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody

Tab. 13 Wykaz użytków ekologicznych na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.

Nazwa

Gmina
Lubliniec

Data
utworzenia
2004-08-10

Pow.
[ha]
57,57

1

Piegża

2

Bagienko
w
Pietrzakach

Herby

2002-03-23

0,94

Cel ochrony

Akt prawny (utworzenie)

Staw, torfowisko.
Rozporządzenie Nr 40/2004 Wojewody Śląskiego
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych, z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych użytku ekologicznego nieużytkowanego stawu i
ekosystemu stawu i torfowiska ze stanowiskami
torfowiska pod nazwą "Piegża" w gminie
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin
Lubliniec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 67 poz.
1993 z dnia 26.07.2004)
Torfowisko.
Rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody Śląskiego z dnia
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych,
28 lutego 2002 r. w sprawie uznania za użytek
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
ekologiczny torfowiska niskiego "Bagienko w
torfowiska, ze stanowiskami regionalnie rzadkich i Pietrzakach" w gminie Herby (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
ustępujących gatunków roślin
Nr 17 poz. 529 z dnia 8.03.2002 r.)
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Lp.

Nazwa

3

Brzoza

4

Trofowisko
w
Strzebiniu

5

6

7

Gmina

Data
utworzenia
Kochanowice 2007-07-31

Pow.
[ha]
52,2279

Koszęcin

2004-08-10

0,24

Torfowisko
Dubiele

Koszęcin

2004-08-10

2,74

Łąka
Trzcionka

Koszęcin

2004-08-10

8,53

Żwirowisk
aw
Cieszowej

Koszęcin

2007-12-18

11,5816

Cel ochrony

Akt prawny (utworzenie)

Oczko wodne.
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych,
naukowych, dydaktycznych, oczka wodnego ze
stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących
gatunków roślin i zwierząt.
Torfowisko.
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych,
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
torfowiska
przejściowego
ze
stanowiskami
regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin

Rozporządzenie Nr 33/07 Wojewody Śląskiego z dnia
10 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego pod nazwą "Brzoza" w
gminie Kochanowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 115
poz. 2313 z dnia 16.07.2007 r.)
Rozporządzenie Nr 43/2004 Wojewody Śląskiego
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego torfowiska przejściowego
pod nazwą "Torfowisko w Strzebiniu" w gminie
Koszęcin (Dz. Urz. Woj.Śląskiego Nr 67 poz. 1996
z dnia 26.07.2004 r.)
Rozporządzenie Nr 45/2004 Wojewody Śląskiego
z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia
użytku ekologicznego torfowiska przejściowego
pod nazwą "Torfowisko Dubiele" w gminie
Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 67 poz.
1998 z dnia 26.07.2004 r.)
Rozporządzenie Nr 46/2004 Województwa
Śląskiego z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego podmokłej łąki
trzęślicowej pod nazwą "Łąka Trzcionka" w gminie
Koszęcin (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 67 poz. 1999 z
dnia 26.07.2004 r.)
Rozporządzenie Nr 72/07 Wojewody Śląskiego z dnia
27 listopada 2007 r. w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą
"Żwirowiska w Cieszowej" w gminie Koszęcin (Dz.
Urz. z 2007 r. Nr 201 poz. 3960)

Torfowisko.
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych,
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
ekosystemu
torfowiska
przejściowego
ze
stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących
gatunków roślin
Łąka trzęślicowa.
Zachowanie
ze
względów
przyrodniczych,
naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych
ekosystemu podmokłej łąki trzęślicowej ze
stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących
gatunków roślin
Ekosystemy hydrogeniczne. Zachowanie ze
względów
przyrodniczych,
naukowych,
dydaktycznych i krajobrazowych ekosystemów
hydrogenicznych, ze stanowiskami regionalnie
rzadkich i ustępujących gatunków roślin
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Lp.

Nazwa

Gmina
Pawonków

Data
utworzenia
2019-05-08

Pow.
[ha]
35,0000

8

Wydma
Dziewcza
Góra

9

Kompleks
stawowy
Kokotek I i
II

Lubliniec

2021-06-17

45,4500

10

Wydmy
Kokotek

Lubliniec

2021-09-18

30,0921

Cel ochrony
Wydma - forma geomorfologiczna zbudowana z
czwartorzędowych plejstoceńskich utworów,
będących
pozostałością
po
okresach
zlodowacenia - szczególnie po zlodowaceniu
środkowopolskim. Obiekt ten ma znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej i
krajobrazowej naszego regionu. Na terenie
wydmy oraz w bezpośredniej okolicy można
spotkać takie gatunki jak puszczyk, sóweczka,
włochatka, bocian czarny, orzeł bielik, jaszczurki
zwinka, żmija zygzakowata, trzmiel ziemny.
Szczególne znaczenie dla tego ekosystemu mają
stanowiska padalca i gniewosza plamistego.
utrzymanie obecnego sposobu użytkowania
terenu,
który
warunkuje
zachowanie
stwierdzonych
walorów
przyrodniczych,
objętych ochroną ścisłą gatunków fauny i flory,
krajobrazowych i estetycznych.
zatrzymanie procesu utraty różnorodności
biologicznej i krajobrazowej, a także
odtworzenie i wzmocnienie zasobów przyrody
na terenie kompleksu leśnego w okolicy Kokotka
oraz zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych i naukowo-dydaktycznych

Akt prawny (utworzenie)
Uchwała nr VI/45/2019 Rady Gminy Pawonków z dnia
16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego „Wydma Dziewcza Góra”
Dz. Urz. z 2019 r. poz. 3314

Uchwała nr 391/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Lublińcu
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego "Kompleks stawowy Kokotek I i II"
Dz. Urz. z 2021 r. poz. 3901
UCHWAŁA NR 431/XXXVII/2021 RADY MIEJSKIEJ W
LUBLIŃCU z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie
ustanowienia użytku ekologicznego „Wydmy Kokotek”
Dz. Urz. z 2021 r. poz. 5686

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Tab. 14 Wykaz obszarów Natura 2000 na terenie powiatu lublinieckiego
Lp.

Nazwa

Gmina

Data
utworzenia

Pow.
[ha]

Kod

Akt prawny (utworzenie)

Cele/przedmiot ochrony

Problemy ochrony

1

Łęgi w
lasach nad
Liswartą

Ciasna,
Herby

2011-03-01

234,68

PLH240 027

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
czwartego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument
nr
C(2010)9669)(2011/64/UE)

91E0- Łęgi wierzbowe, topolowe,
olszowe i jesionowe (Salicetum
albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion glutinoso-incanae, olsy
źródliskowe)
- zachowanie właściwego stanu
ochrony przedmiotu ochrony,
-konieczność utrzymania
powierzchni siedliska na co
najmniej 135 ha z
uwzględnieniem naturalnych
procesów,
- potrzeba utrzymania w skali
całego obszaru: oceny wskaźnika
,,inwazyjne gatunki obce w
podszycie i runie” na poziomie
więcej niż 1 gatunek liczny jednak
bez dominacji facjalnej (U1),
oceny wskaźnika ,,reżim wodny”,
oceny wskaźnika ,,naturalność
koryta rzecznego”, poprawę
oceny
wskaźnika
,,martwe
drewno”
Przedmiotami ochrony obszaru
Natura 2000 są:
- siedliska przyrodnicze:
7110 -Torfowiska wysokie z

Zagrożenie
dla
zachowania
siedliska
łęgu
może
być
niewłaściwie
prowadzona
gospodarka leśna.
Szczególnie
niekorzystne jest
wykonywanie
zrębów na dużej
powierzchni

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z
dnia 2 listopada 2021r. w sprawie
ustalenia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Łęgi w
lasach nad Liswartą PLH240027
(Dz.Urz. WOJ. SLA. 2021. poz 7003).

2

Bagno
Bruch koło
Pyrzowic

Woźniki

2011-03-01

38,87

PLH240 035

DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia
2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy
dyrektywy
Rady
92/43/EWG
czwartego zaktualizowanego wykazu

Torfowisko
zagrożone
nadmierne
zarastanie

jest
przez

terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty składających się na
kontynentalny
region
biogeograficzny (notyfikowana jako
dokument
nr
C(2010)9669)(2011/64/UE)
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Katowicach z
dnia 27 listopada 202r. w sprawie
ustalenia planu zadań ochronnych
dla obszaru Natura 2000 Bagno
Bruch koło Pyrzowic PLH240035
(Dz.Urz. WOJ. SLA. 2020. poz 8372)

roślinnością torfotwórczą (żywe)
– nie określono celów działań
ochronnych, w związku z brakiem
występowania siedlisk w
obszarze.
7140-Torfowiska przejściowe i
trzęsawiska (przeważnie z
roślinnością z Scheuchzeriocaricetea) – poprawa stanu
ochrony siedliska przyrodniczego
na stanowisku 1 (7140-1) z
poziomu złego (U2) do poziomu
niezadawalającego (U1) poprzez
poprawę oceny parametru
,,perspektywy ochrony” do
poziomu niezadawalającego (U1).
Poprawa stanu ochrony siedliska
przyrodniczego na stanowisku 2
(7140-2) z poziomu złego (U2) do
poziomu niezadawalającego (U1)
poprzez poprawę oceny
parametru ,,specyficzna struktura
i funkcje” do poziomu
niezadawalającego (U1) i
poprawę oceny parametru
,,perspektywy ochrony” do
poziomu niezadawalającego (U1).
91D0- Bory i lasy bagienne –
utrzymanie siedliska w obszarze
na powierzchni 23,96 ha

krzewami
i
drzewami, co jest
wynikiem
naturalnej sukcesji
w kierunku boru
bagiennego, a w
dalszym etapie do
wilgotnych borów
sosnowych. Temu
niekorzystnemu
procesowi sprzyja
istniejąca
sieć
rowów
odwadniających prowadzą one do
zmniejszenia
uwilgotnienia
i
degradacji siedlisk.
Także szkodliwe,
choć
niewspółmiernie
mniejsze znaczenie
ma rozdeptywanie
powierzchni
torfowiska i jego
zaśmiecanie.

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody
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Rezerwat przyrody „Cisy koło Sierakowa”
Rezerwat położony na terenie gminy Ciasna, utworzony w celu zachowania ze względów
naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego. Rezerwat położony jest
w obszarze Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Cisy nad Liswartą”
Rezerwat o pow. 21,29 ha utworzony dla ochrony naturalnego stanowiska cisa pospolitego.
Należy on do najcenniejszych rezerwatów w skali województwa śląskiego. Cis pospolity jest głównym
przedmiotem ochrony na obszarze rezerwatu. Znajduje się on na terenie dwóch zbiorowisk leśnych.
Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Cisy w Łebkach”
Rezerwat o pow. 23,65 ha utworzony w celu ochrony ze względów naukowych
i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego. Rezerwat położony jest w obszarze
Nadleśnictwa Herby, na terenie gminy Herby.
Rezerwat przyrody „Jeleniak Mikuliny”
Rezerwat o powierzchni 34,75 ha, który stanowią dwa prawie całkowicie zarośnięte zbiorniki
wodne. Rezerwat chroni stanowisko lęgowe żurawia zwyczajnego, gniazdującego tu od co najmniej
1840 roku oraz torfowisko z pierwotną roślinnością bagienną i przybrzeżną. Jest to typowy rezerwat
faunistyczny, powołany w celu ochrony stanowisk lęgowych ptactwa leśnego i wodnego oraz
ekosystemów szuwarowych, torfowiskowych i leśnych. Rezerwat leży w obszarze Nadleśnictwa
Koszęcin, na terenie gminy Koszęcin.
Rezerwat przyrody „Rajchowa Góra”
Rezerwat obejmuje ochroną przede wszystkim zbiorowisko roślinne określane jako bór
mieszany świeży. Aktualnie powierzchnia rezerwatu wynosi 10,31 ha dzięki powiększeniu o 1,36 ha na
mocy zarządzenia dyrektora RDOŚ w Katowicach od 24 czerwca 2020 r. Rezerwat leży w obszarze
Nadleśnictwa Koszęcin, na terenie gminy Boronów.
Rezerwat przyrody „Góra Grojec”
Rezerwat o powierzchni 17,53 ha, leżący w zachodniej części gminy Woźniki w obszarze
Nadleśnictwa Koszęcin. Rezerwat został powołany zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 roku w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (Monitor Polski 1996 r. nr 67, poz. 634). Przedmiotem ochrony jest tu wielogatunkowy las
mieszany z udziałem jawora, buka i jodły. Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa Koszęcin,
na terenie gminy Woźniki.
Rezerwat przyrody „Łęg nad Młynówką”
Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, przyrodniczych
i dydaktycznych biocenoz leśnych, wodnych i bagiennych w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz
z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny. Rezerwat położony jest w obszarze Nadleśnictwa
Lubliniec, na terenie gminy Ciasna

Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
Został utworzony rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego Nr 28/98 z dnia 21 grudnia 1998
roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą". Od 01.01.2000 roku
wchodzi on w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na mocy rozporządzenia
Nr 222/99 Wojewody Śląskiego z dnia 19.11.1999 r. Całkowita powierzchnia Parku wynosi 38 701 ha,
a jego otuliny 12 045 ha. Celem ochrony jest przede wszystkim zachowanie kompleksów leśnych oraz
łąk śródleśnych wraz z szatą roślinną, a szczególnie roślinami chronionymi i rzadkimi zbiorowiskami
roślinnymi. Podejmowane są szczególnie działania na rzecz poprawienia stosunków wodnych na
terenach leśnych i terenach podmokłych. Park Znajduje się w granicach Nadleśnictw: Herby, Lubliniec,
Koszęcin i Kłobuck (na terenie gmin w obszarze powiatu lublinieckiego: Boronów, Ciasna, Koszęcin,
Woźniki).
Pomniki przyrody
Na terenie powiatu lublinieckiego zlokalizowanych jest 104 pomniki przyrody. Są to przede
wszystkim pojedyncze drzewa i grupy drzew z gatunków: cis, dąb, jodła, lipa, platan, buk, ale także
stanowiska liczydła górskiego i głazy narzutowe.
6.1.4

Korytarze ekologiczne

Poniższe informacje na temat funkcjonowania Korytarzy Ekologicznych pochodzą z Opracowania
„Korytarze ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 2015 CDPGŚ).
Korytarz ekologiczny (migracyjny) to − zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody3 − obszar
umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. W ekologii krajobrazu ujmuje się go najczęściej
jako relatywnie wąski pas terenu, który różni się od otaczającego go tła i stanowi łączność pomiędzy
podobnymi ekosystemami. Korytarze ekologiczne mogą być ciągłe lub przerywane oraz mieć kształt
liniowy, pasowy, sieciowy lub tzw. przystanków stepping stone lub krajobrazowy, dodatkowo dla
bezkręgowców wydziela się korytarze węzłowe. Korytarze ekologiczne umożliwiają przebieg
procesów biologicznych oraz zapewniają przestrzenną spójność sieci płatów siedlisk, które są
kluczowe do rozwoju wielu gatunków. Do najważniejszych funkcji korytarzy ekologicznych zalicza się:
ochrona i rozwój przestrzennej i funkcjonalnej kompletności krajobrazu, zapewnienie genetycznej
wymiany pomiędzy lokalnymi populacjami, czyli zmniejszenie efektu utraty bioróżnorodności,
umożliwienie gatunkom dostępu do różnorodnych siedlisk w czasie ich cyklu życiowego, ułatwienie
kolonizacji nowych siedlisk, jak również rekolonizacja siedlisk pustych. 4
Przez teren powiatu lublinieckiego przebiega główny korytarz ekologiczny południowo-centralny,
który stanowią Lasy Lublinieckie – Wyżyna Śląska, które są łącznikiem pomiędzy Jurą KrakowskoCzęstochowską z Lasami Stobrawsko - Turowskimi. Jest to jeden z największych szlaków migracyjnych
w województwie śląskim, które umożliwiają przemieszczanie się drogą lądową organizmów
występujących w bioregionach Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Środkowopolskich.
3

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)

Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. 2007, 2015. Korytarze ekologiczne w województwie śląskim –
koncepcja do planu zagospodarowania przestrzennego województwa Etap I. Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska. Katowice, ss. 14,15.
4
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Sieć krajowych korytarzy ekologicznych, których głównym celem jest integracja obszarów
chronionych, w tym sieci Natura 2000, obejmuje duże kompleksy leśne i bagienne oraz doliny rzeczne
i inne pasy krajobrazu, umożliwiające łączność populacji zwierząt i roślin na obszarze Polski i terenach
sąsiednich. Na obszarze powiatu lublinieckiego wyznaczono sieć korytarzy:
•

ichtiologiczne: Korytarz ichtiologiczny Warty o znaczeniu ponadregionalnym oraz korytarz
ichtiologiczny Liswarta o znaczeniu regionalnym, stanowią II-rzędowy szlak migracji ryb
dwuśrodowiskowych oraz jednośrodowiskowych.

•

ornitologiczne: Lasy Lublinieckie o znaczeniu ponadregionalnym. Szlak migracyjny dla ptaków
oraz przystanki, czyli miejsca odpoczynku i żerowania ptaków, przebiega z północy na
południe wzdłuż lasów w północno-zachodniej części województwa śląskiego, łącząc dolinę
Warty z Lasami Lublinieckimi i Borami Stobrawskimi. Na obszarze Lasów Lublinieckich
znajduje się kilkadziesiąt stawów i zbiorników wodnych – ze względu na występowanie liczne
ptaków wodno-błotnych należą: kompleks stawów rybnych ,,Posmyk – Kokotek” – znajduje
się blisko Lublińca; śródleśny staw ,,Piegża” leży niedaleko Krupskiego Młyna; śródleśny
kompleks stawów rybnych ,,Zagłówek” znajdujący się przy wsiach Zagłówek – Solarnia;
kompleks stawów rybnych koło wsi Kośmidry; zbiornik zaporowy Zielona, położony w górnym
biegu rzeki Mała Panew przy wsi Zielona; śródleśne stawy w rezerwacie przyrody Jeleniak
Mikuliny koło Rusinowic; kompleks 14 stawów rybnych Hadra-Mochala położony między
wsiami Cieszowa i Chwostek śródleśne stawy rybne koło Kochcic i Kochanowic; śródleśny
kompleks pięciu stawów rybnych koło Połomii. Większość stawów ma porośnięte brzegi
roślinnością wymurzoną – trzciną, pałką tatarakiem, a miejscami błotniste brzegi przechodzą
w torfowisko. Na kilku stawach znajdują się wysepki pokryte krzewami lub drzewami 4.

Korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym:
•

Dolina Warty – Lasy Lublinieckie. Korytarz obejmuje pas terenu o strukturze rolno-leśnej,
który przebiega od Koszęcina, Boronowa i Herbów do ujścia Liswarty do Warty.
Przemieszczać się mogą ptaki wodno-błotne ze stawów leśnych w Lasach Lublinieckich.

•

Lasy Lublinieckie – Jura Krakowsko – Częstochowska. Korytarz ciągnie się od Zawiercia
i łączy kompleksy leśne Lasów Lublinieckich oraz lasy Parku Krajobrazowego Orlich
Gniazd.

Przystanek pośredni: Kompleksy stawów rybnych koło Ciasnej i Kochcic, położony w granicach
ponadregionalnego korytarza ekologicznego Lasów Lublinieckich, łączącego dolinę Warty z Lasami
Lublinieckimi. Stan przelotowy nie jest dobrze rozpoznany, ale w rejonach stawów regularnie
pojawiają się: rybołowy, które odpoczywają i żerują, stada gęgaw i gęsi zbożowych. Często
pojawiają się bąk, bączek, czapla biała, łabędź krzykliwy. Przelotowo pojawiają się świstuny,
cyranki, cyraneczki, gągoły, bielaczki, rybitwy białowąse. Ponadto znajduje się pierzowisko około
300 łabędzi niemych. Spośród lęgowych taksonów odnotowano lęgi żurawia, rybitwy czarnej
i włochatkę 4.
•

herpetologiczne:
Lasy Doliny Liswarty. Obszar źródłowy Liswarty to lasy lublinieckie. Korytarz Liswarty łączy lasy
lublinieckie, Parka Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, duże płaty leśne w dolinie dolnej
69

Liswarty oraz korytarz doliny Warty. W dolinie Warty stwierdzono 6 gatunków gadów, 13
niżowych gatunków płazów. W związku z tym potencjalne korytarze ekologiczne dla
herpetofauny, w szczególności dla płazów, zlokalizowane są wszędzie tam gdzie zwierzęta te
występują, a więc w zasadzie na obszarze całego województwa, w tym na obszarze powiatu
lublinieckiego.
Dolina Małej Panwi na terenie Lasów Lublinieckich. Źródło Małej Panwi znajduje się w okolicy
Koziełek, koło Woźnik. Rzeka naturalnie meandruje wśród lasów lublinieckich oraz przepływa
przez Lubliniec. Występuje 13 gatunków płazów nizinnych i 6 gatunków gadów, w tym
gniewosz plamisty. Korytarz zapewnia łączność Jury Krakowsko-Wieluńskiej, korytarza Odry
i lasów opolskich.
•

teriologiczne (dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych):
Lasy lublinieckie najbardziej zasobne w zwierzęta kopytne kompleks leśny woj. śląskiego.
Potencjalne miejsce występowania populacji wilka, rysia, sarny, jelenia, dziki i introdukowane
daniele.
Lasy nad Górną Liswartą. Obszar ma dobre połączenie z Lasami Lublinieckimi, posiada liczne
populacje ssaków kopytnych tj. wilki, rysie, sarny, dziki, jelenie, introdukowane daniele.

•

chiropterologiczne, korytarz o randze lokalnej, który zapewnia potencjalne możliwości
przemieszczania się nietoperzy między kryjówkami dziennymi a żerowiskami oraz korytarze o
randze regionalnej, który łączy ze sobą znane stanowiska nietoperzy.

•

spójności obszarów chronionych, które tworzą sieć połączeń obejmującą obszary dogodnych
siedlisk i trasy migracji określonych grup kręgowców, a także miejsca wymagające poprawy
warunków (udrożnienia, dolesienia) dla ich bytowania 4.

Na rysunkach poniżej przedstawiono sieć korytarzy ekologicznych na terenie powiatu
lublinieckiego.

Rys. 2 Korytarze ornitologiczne – powiat lubliniecki
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Rys. 3 Korytarze teriologiczne – powiat lubliniecki

Rys. 4 Korytarze spójności obszarów chronionych– powiat lubliniecki
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Rys. 5 Korytarze chiropterologiczne – powiat lubliniecki

Rys. 6 Korytarze ichtiologiczne – powiat lubliniecki
Źródło dla rys. 2-6: opracowanie własne na podstawie: https://www.gov.pl/web/rdos-katowice/dane-i-metadane2

Realizacja założeń zawartych w Programie Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie powiatu
lublinieckiego, ze względu na charakter planowanych działań tj. budowa dróg rowerowych wzdłuż
istniejących dróg publicznych oraz miejsc przesiadkowych (w pasie drogowym lub na terenie
bezpośrednio do niego przylegającym) nie wpłynie negatywnie na drożność ww. korytarzy
ekologicznych. Nie nastąpi naruszenie struktury przestrzennej korytarzy ekologicznych, w tym
przekształcenie elementów krajobrazu kluczowych dla migracji średnio i długodystansowych
(żerowiska, miejsca odpoczynku), a także ich zawężenie.
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6.1.5

Wody powierzchniowe

Powiat lubliniecki niemal w całości leży w dorzeczu Odry, jedynie część południowa gminy
Woźniki znajduje się w dorzeczu Wisły. Pod względem hydrograficznym teren powiatu lublinieckiego
należy do regionu wodnego Środkowej Odry, natomiast część południowa gminy Woźniki znajduje się
w regionie wodnym Małej Wisły. Przez teren powiatu przebiega dział wodny II rzędu pomiędzy
dorzeczami Odry i Warty, dlatego też charakterystyczną cechą jest występowanie licznych obszarów
źródliskowych rzek, stanowiących dopływy niższych rzędów Odry i Warty.
Głównymi rzekami powiatu lublinieckiego są Liswarta oraz Mała Panew. Uzupełnieniem sieci
wód powierzchniowych są Lublinica, Leśnica oraz licznie małe cieki, rowy melioracyjne oraz sieć
stawów hodowlanych oraz stawów na rzece Lublinica. Wszystkie elementy powierzchniowej sieci
wodnej zasilane są wodami opadowymi (deszcz, śnieg). Dlatego też charakterystycznym zjawiskiem
są podtopienia w okresie wiosennych roztopów.
Jednolite części wód powierzchniowych występujące na terenie powiatu lublinieckiego zostały
przedstawione i opisane w poniższej tabeli.

Tab. 15 Jednolite części wód powierzchniowych – powiat lubliniecki
Jednolite części wód powierzchniowych
Lp Kategoria

Nazwa

1 JCWP
rzeczna

Bziniczka

2 JCWP
rzeczna

Smolina

3 JCWP
rzeczna

Lublinica

4 JCWP
rzeczna

Mała Panew
od Stoły do
Lublinicy
Dopływ w
Zawadzkim
Leśnica

5 JCWP
rzeczna
6 JCWP
rzeczna
7 JCWP
rzeczna
8 JCWP
rzeczna

9 JCWP
rzeczna

Kod

Status

RW60001 silnie
7118349 zmieniona
część wód
RW60001 silnie
7118312 zmieniona
część wód
RW60001 silnie
711829
zmieniona
część wód
RW60001 naturalna
9118199

RW60001
71181952
RW60001
7118149
Wilczarnia
RW60001
71181529
Mała Panew RW60001
od Ligockiego 9118159
Potoku do
Stoły
Potok Leśny RW60001
71181692

naturalna
naturalna
naturalna
silnie
zmieniona
część wód
naturalna

Stan/poten
Stan
cjał
chemiczny
ekologiczny
umiarkowa poniżej
ny
dobrego

Aktualny Ocena ryzyka
stan
nieosiągnięcia
celów środow.
zły
zagrożona

poniżej
dobrego

dobry

zły

zagrożona

dobry i
powyżej
dobrego
Umiarkowany

poniżej
dobrego

dobry

zagrożona

poniżej
dobrego

zły

zagrożona

co najmniej
dobry
bardzo
dobry
Umiarkowany
dobry i
powyżej
dobrego

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

zagrożona

zły

niezagrożona

co najmniej poniżej
dobry
dobrego

zły

niezagrożona
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Jednolite części wód powierzchniowych
10 JCWP
rzeczna
11 JCWP
rzeczna
12 JCWP
rzeczna
13 JCWP
rzeczna

14 JCWP
rzeczna
15 JCWP
rzeczna

16 JCWP
rzeczna
17 JCWP
rzeczna
18 JCWP
rzeczna
19 JCWP
rzeczna
20 JCWP
rzeczna

21 JCWP
rzeczna
22 JCWP
rzeczna
23 JCWP
rzeczna
24 JCWP
rzeczna

Zimna Woda RW60001
7118134
Dubielski
RW60001
Potok
7118136
Psarka
RW60001
7118129
Mała Panew RW60002
od źródła do 31181149
Ligockiego
Potoku
Zacharowski RW60001
Rów
7118132
Brynica od
RW20005
źródeł do
212619
zbiornika
Kozłowa Góra
Warta do
RW60006
Bożego Stoku 1811529
Kamieniczka RW60006
181189
Liswarta do RW60001
Młynówki
71816192
Kamińskiej
Konopka
RW60001
6181289
Stradomka
RW60001
do wypływu 61812399
ze Zb.
Blachownia
Potok
RW60001
Jeżowski
71816299
Liswarta do RW60001
dopł. spod
9181633
Przystajni
Łomnica bez RW60001
Prądu
71816369
Żelazna
RW60001
7181949

naturalna

dobry

naturalna
naturalna

bardzo
dobry
dobry

naturalna

dobry

naturalna

dobry

naturalna

dobry

naturalna

słaby

naturalna

dobry

naturalna

dobry

naturalna

dobry

naturalna

naturalna
naturalna

naturalna
naturalna

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

zły

zagrożona

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

zły

zagrożona

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego

zły

niezagrożona

zły

zagrożona

poniżej
dobrego
poniżej
dobrego
dobry

zły

zagrożona

zły

niezagrożona

dobry

niezagrożona

poniżej
dobrego
co najmniej poniżej
dobry
dobrego

zły

niezagrożona

zły

niezagrożona

Umiarkodobry
wany
co najmniej dobry
dobry

zły

zagrożona

dobry

niezagrożona

co najmniej dobry
dobry
poniżej
dobry
dobrego

zły

niezagrożona

zły

zagrożona

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

6.1.6

Wody podziemne

Na terenie powiatu lublinieckiego występują poziomy wodonośne trzech pięter: czwartorzędu,
jury oraz triasu. Wody podziemne zalegają na głębokości od 100 do 300 m. Nie są narażone na
zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego, jednak zanieczyszczeniu mogą ulec poprzez
ładunki zanieczyszczeń niesione przez wody powierzchniowe.
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Na terenie powiatu lublinieckiego znajdują się 4 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
• GZWP nr 327 Zbiornik Lubliniec–Myszków,
• GZWP nr 328 Dolina Kopalna rzeki Mała Panew,
• GZWP nr 333 Zbiornik Opole-Zawadzkie,
• GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice–Strzelce Opolskie.
Źródłem zaopatrzenia w wodę powiatu lublinieckiego jest Główny Zbiornik Wód
Podziemnych Lubliniec–Myszków oraz Zbiornik Dolina Kopalna rzeki Mała Panew.
Powiat lubliniecki leży na terenie jednolitych części wód podziemnych przedstawionych
i opisanych w tabeli poniżej. Stan wód podziemnych omawianego powiatu można ocenić jako dobry.
Jednolite Części Wód Podziemnych 111 wykazują słaby stan, jednakże stanowią one zaledwie 1%
powierzchni powiatu lublinieckiego.
Tab. 16 Jednolite części wód podziemnych – powiat lubliniecki
Jednolite części wód podziemnych

Lp.

Numer

Kod

Stan
chemiczny

Stan
ilościowy

Status

Ocena ryzyka
nieosiągnięcia
celów
środowiskowych

1

98

PLGW600098

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

2

99

PLGW600099

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

3

110

PLGW6000110

dobry

dobry

dobry

niezagrożona

4

111

PLGW6000111

słaby

słaby

słaby

zagrożona

Źródło: opracowanie własne na podst.: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

6.1.7

Powietrze

Na obszarze powiatu lublinieckiego w 2020 roku nie zostały przekroczone dopuszczalne
normy takich zanieczyszczeń powietrza jak: dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), ozon (O3),
beznen (C6H6). Miejscami przekroczono dopuszczalny poziom niektórych substancji: pył PM10, pył
PM2,5, tlenki azotu (NOX), dwutlenek azotu (NO2). Najwyższe stężenie zanieczyszczeń przypadało na
okres zimowy w miesiącu grudniu.
6.1.8

Klimat

Obszar powiatu lublinieckiego położony jest w strefie klimatu kontynentalnego. Średnia roczna
temperatura powietrza wynosi 8,0-8,5°C. Najwyższe temperatury występują w lipcu, a najniższe w
styczniu. Dominują wiatry zachodnie o średnich prędkościach 3-4 m/s. Wielkość średnich rocznych
sum opadów z lat 1961-1990 dla posterunków opadowych IMGW w Lublińcu i w Sierakowie wynosiły
dla Lublińca: w roku przeciętnym 647 mm, w roku wilgotnym 961 mm, a w roku suchym 452 mm.
Najwyższe opady występowały w miesiącach letnich czerwiec, lipiec i sierpień (ok. 83-88 mm),
a najniższe w lutym i w marcu (34-41 mm). Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni.
Zanieczyszczenia powietrza wpływają na zmiany klimatu jak również oddziałują bezpośrednio
na zdrowie ludzi oraz stan środowiska przyrodniczego. Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza
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na terenie powiatu lublinieckiego jest m.in. emisja z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym
pochodząca m.in. z palenisk domowych jak również z prywatnych zakładów usługowych, z których
spaliny są emitowane przez kominy niższe niż 40m, emisja z zakładów przemysłowych, emisja
napływowa z obszarów sąsiednich, a także emisja komunikacyjna i niezorganizowana np.
oczyszczalnie ścieków.
Czynnikami mającymi mniejszy wpływ na ww. zmiany są np. zmiana formy użytkowania gruntów
lub nadmierne wylesianie. Istotą problemów związanych ze zmianami klimatycznymi nie jest sam
wzrost temperatury, lecz towarzyszące mu zjawiska pogodowe takie jak zmiana struktury opadów
atmosferycznych oraz zwiększenie częstości i nasilenie się zjawisk ekstremalnych, m.in.: silne wiatry,
fale upałów, susze, erozja gleb, nagłe i częste a zarazem intensywne deszcze/burze oraz
paradoksalnie - zmniejszenie zasobów wodnych. Występowanie tych zjawisk charakteryzuje się dużą
zmiennością, co znacznie utrudnia identyfikowanie trendów z nimi związanych. Aby zapobiec tym
zmianom, w powiecie lublinieckim, podejmuje się różnego rodzaju działania realizowane o określonej
wysokości budżetu (wysoko-, nisko - lub beznakładowe) oraz o określonym charakterze
(inwestycyjne, edukacyjne i administracyjne). Wśród najważniejszych przedsięwzięć można wyróżnić:
•

program "Poprawa i utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami" mający na celu ograniczenie emisji liniowej i emisji niskiej.

6.1.9

Powierzchnia ziemi i gleby

Powierzchnia powiatu lublinieckiego zajmuje 822 km2 i jest jednym z większych obszarowo
powiatów województwa śląskiego. Jego terytorium znajduje się na pograniczu Niziny Śląskiej
i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. W skład Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, leżącej w części północnowschodniej powiatu, wchodzą mniejsze Próg Woźnicki, Próg Herbski oraz Obniżenie Liswarty.
Najwyższe wzniesienia o wysokości 366 m n.p.m. koło Lubszy oraz obok położona Góra Grojec 365 m
n.p.m. znajdują się w części wschodniej powiatu. Najniżej położone tereny o wysokości 220 m n.p.m.
znajdują się w części południowo-zachodniej powiatu, na południe od miejscowości Kośmidry.
W centralnej części powiatu lublinieckiego występują gleby o wysokich klasach bonitacyjnych.
Zajmują one ponad 50% gmin, Koszęcin, Kochanowice i Woźniki. Powstały z różnych utworów
czwartorzędowych oraz ze skał triasowych i jurajskich.
Pod względem typologicznym na terenie powiatu lublinieckiego przeważają gleby bielicowe,
które występują w większych lub mniejszych kompleksach na całym obszarze powiatu lublinieckiego.
Charakteryzują się zróżnicowanym składem oraz wartością bonitacyjną. Są to żyzne gleby, które
w sprzyjających warunkach mogą dawać dość wysokie plony. Gleby bielicowe według klasyfikacji
bonitacyjnej zaliczono do klas IIIb –IVa. Występują w okolicach: Lublińca, Koszęcina i Sadowa.
Rzadziej występują gleby brunatne wytworzone są głównie z wapieni i iłów triasowych. Występują w
pasie Kochanowice – Koszęcin. Przy zachowaniu prawidłowych stosunków wodnych i powietrznych
stanowią gleby pszenno-buraczane, IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej. W dolinach rzecznych i obniżeniach
terenu wykształciły się dobrej jakości mady piaszczyste i czarne ziemie oraz gorszej jakości gleby
bagienne, torfowe i murszowe zaliczone do IV i V klasy bonitacyjnej użytków zielonych. Na terenie
gminy Pawonków niewielkimi płatami zlokalizowane są rędziny zaliczane do gleb ornych dobrych
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i średnio dobrych IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej oraz kompleksu 2 – pszenny dobry. Gleby te nadają się
pod uprawę pszenicy, jęczmienia i roślin motylkowych.

6.1.10 Krajobraz
Na terenie powiatu lublinieckiego występują dwa typy krajobrazu:
•

krajobraz wyżyn, występujący na prawie całym obszarze powiatu lublinieckiego,

•

krajobraz nizin, występujący w zachodniej części powiatu lublinieckiego.

Zgodnie z geograficznym podziałek Polski według J. Kondrackiego powiat lubliniecki leży
w megaregionie Pozaalpejska Europa Środkowa. Przeważająca część powiatu lublinieckiego
zlokalizowana jest w prowincji Wyżyny Polski. Część zachodnia powiatu znajduje się na Niżu
Środkowoeuropejskim. Według podziału na podprowincje powiat lubliniecki leży na Wyżynie ŚląskoKrakowskiej, natomiast jego zachodnia część na Nizinach Środkowopolskich. Biorąc pod uwagę
podział na makroregiony zachodnia część powiatu lublinieckiego leży na Nizinie Śląskiej, natomiast
pozostała część na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej.
6.1.11 Zasoby naturalne
Na terenie powiatu Lublinieckiego występują złoża surowców mineralnych. Według stanu na
dzień 30.12.2020r. na terenie powiatu lublinieckiego znajduje się 31 złóż kopalin, z których 8 jest
eksploatowanych. Eksploatację prowadzi się na złożach surowców ilastych, piasków i żwirów.
Na obszarze powiatu lublinieckiego występuje 5 osuwisk, które powstały w sposób naturalny
bez udziału czynnika ludzkiego. Cztery osuwiska znajdują się w gminie Woźniki o powierzchni ok od
0,36 ha do 070 ha, a jedno na terenie gminy Lubliniec o powierzchni 1,7 ha. Osuwiska zajmują
częściowo łąki, pastwiska, nieużytki w szczególności porośnięte roślinnością niską oraz tereny leśne,
w dostatniej odległości od terenów zabudowanych i infrastruktury.
Powierzchnia gruntów leśnych w powiecie lublinieckim wynosi 42 117,90 ha, co stanowi
49,8% ogólnej powierzchni powiatu (wg GUS, stan na 31.12.2017 r.)
Według danych GUS za 2017 r., lasy prywatne w powiecie lublinieckim stanowią zaledwie
5,3% ogólnej powierzchni lasów. Niespełna 95% stanowią lasy publiczne, z których około 99,5% to
lasy stanowiące własność Skarbu Państwa. Nadzór na lasami państwowymi sprawują Nadleśnictwa:
Herby, Lubliniec i Koszęcin. Starosta Lubliniecki prowadzi nadzór nad lasami stanowiącymi własność
osób fizycznych o łącznej powierzchni 2046,6699 ha (wg stanu na 15.02.2019 r.)
6.1.12 Ludzie
Powiat lubliniecki położony jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje
powierzchnię około 822 km2 . W 2019 r. na terenie powiatu lublinieckiego zamieszkiwało 76 451 osób
5
w tym 38 887 kobiet 37 564 mężczyzn. Gęstość zaludnienia w 2019r. wynosiła 93 osób/ km2, gdzie
średnia krajowa to 124 osoby/km2.
5

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2019, Powiat Lubliniecki
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Wykres 1 Liczba ludności w powiecie lublinieckim w l. 2010-2019
źródło: Diagnoza Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego

W latach 2010-2019 obserwowano w powiecie lublinieckim zmianę liczby ludności –
w omawianym okresie liczba ludności zmniejszyła się z 77 237 tys. do 76 451 tys., tj. o 1%, czyli udział
osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 1 punkt procentowy, lecz udział osób w wieku
poprodukcyjnym zwiększył się o 4,3 punktu procentowego, zauważyć można dużą różnicę. Oznacza
to, że w powiecie lublinieckim, jak w wielu innych powiatach w Polsce zachodzi zjawisko ,,starzenia
się społeczeństwa”.

6.1.13 Zabytki i dobra materialne
Zasoby dziedzictwa materialnego i kulturowego stanowią ogromny potencjał powiatu
lublinieckiego. Zachowane obiekty architektury zabytkowej świeckiej i sakralnej wpływają na
atrakcyjność turystyczną obszaru. Dużym walorem turystycznym powiatu lublinieckiego jest jego
bogate dziedzictwo historyczne, związane z przynależnością do Śląska.
Walory przyrodnicze i kulturowe powiatu lublinieckiego umożliwiają rozwój agroturystyki,
turystyki przyrodniczej i turystyki rowerowej, szczególnie przy stworzeniu sieci dróg rowerowych.
Na terenie powiatu lublinieckiego znajduje się 559 zabytków wpisanych do gminnych ewidencji
zabytków, z czego 46 zostało ujętych w rejestrze zabytków. Poniżej zamieszczono informacje
o zabytkach zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu lublinieckiego.
GMINA BORONÓW
Wśród obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Boronów można wyróżnić
zabytki architektury sakralnej i świeckiej. W gminnej ewidencji zabytków figuruje 28 obiektów (tabela
17), z czego 1 wpisany jest do rejestru zabytków (tabela 16). Poniżej scharakteryzowano
najważniejszy i jedyny obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków znajdujący się na terenie
gminy Boronów - kościół N.M.P. Królowej Różańca Świętego, leżący na Szlaku Architektury
Drewnianej.
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Tab. 17 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Boronów wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE w Rejestrze zabytków
1.

kościół N.M.P. Królowej Różańca Świętego

Boronów, ul. Wolności 1

nr wpisu w rejestrze B-62 z dn. 30.10.2006
OBIEKTY ZABYTKOWE w Gminnej Ewidencji Zabytków
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

kapliczka murowana Matki Boskiej
budynek mieszkalny
komora celna i posterunek straży granicznej
zespół budynków PKP: budynek kasowy, budynek
magazynowy, rampa
obora w zespole pofolwarcznym
stodoła w zespole pofolwarcznym
kapliczka drewniana św. Barbary
karczma
organistówka
zespół budynków szkolnych: „Szkoła Niska”, „Szkoła
Wysoka”
stodoła w zespole pofolwarcznym
zajazd
kapliczka św. Jana Nepomucena
kościół pw. N.M.P. Królowej Różańca Świętego
altana drewniana w ogrodzie plebańskim
budynek mieszkalny
młyn
kapliczka pw. św. Małgorzaty (od poł. Xx w. Serca
Jezusowego)
kapliczka pw. św. Jana Nepomucena
budynek mieszkalny
zabudowania szkolne
czworak
kapliczka św. Jana Nepomucena
kapliczka pw. św. Anny (obecnie św. Floriana)
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Nadleśnictwo Boronów (budynek)

Boronów, ul. 3 Maja 105
Boronów, ul. 3 Maja 57
Boronów, ul. Boczna 5
Boronów, ul. Dworcowa 13
Boronów, ul. Koszęcińska
Boronów, ul. Koszęcińska
Boronów, ul. Powstańców 1
Boronów, ul. Powstańców 1
Boronów, ul. Szkolna 2
Boronów, ul. Szkolna 9
Boronów, ul. Wojska Polskiego
Boronów, ul. Wojska Polskiego 1
Boronów, ul. Wolności 1
Boronów, ul. Wolności 1
Boronów, ul. Wolności 1 (przy kościele
parafialnym)
Boronów, ul. Wolności 4
Boronów, ul. Wolności 4
Dębowa Góra
Dębowa Góra
Dębowa Góra, Dębowa Góra 19
Grojec
Grojec, ul. Grojec 3
Hucisko, ul. Różana
Sitki
Zumpy, ul. Kolonijna 13
Zumpy, ul. Kolonijna 23
Zumpy, ul. Kolonijna 3
Zumpy, ul. Lipowa 4

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
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GMINA CIASNA
W gminnej ewidencji zabytków figuruje 56 obiektów (wyszczególnione w tabeli 19), z czego 5
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 18). Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu
kulturowego na terenie gminy.
Tab. 18 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Ciasna wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy
1.
2.
3.
4.
5.

zespół dworsko-parkowy: dwór i park
zespół pałacowy: pałac i park
zespół pałacowy: pałac i park
zespół pałacowo-parkowy: pałac i park
fabryka fajek

Numer rejestru
zabytków
A/541/92 z 2.07.1992
540/92 z 2.07.1992
A/462/89 z 27.06.1989:
A/542/92 z 2.07.1992
454/89 z 13.05.1988

Lokalizacja
Panoszów
Patoka
Sieraków Śląski
Wędzina
Zborowskie

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl; dane Urzędu Gminy Ciasna

Spośród zabytków gminy Cisna na szczególna uwagę, obok zabytków wpisanych do rejestru
zabytków, zasługuje:
−

zespół pałacowo-parkowy w Ciasnej - pałac murowany z cegły, potynkowany, wzniesiony
na planie prostokąta, podpiwniczony, dwukondygnacjowy, nakryty wysokim dachem
mansardowym z lukarnami i powiekami. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa, z centralnie
umieszczonym trzyosiowym ryzalitem, mieszczącym wejście, ponad którym taras wsparty
na czterech kolumnach. Ryzalit wieńczy trójkątny przyczółek, w nim kartusz herbowy i data
1913 r., odnosząca się do budowy bądź remontu pałacu. W elewacji tylnej analogiczny ryzalit
poprzedzony tarasem. Na skutek niedawno przeprowadzonego remontu budynek nie posiada
cech stylowych. Obecnie na bardzo uproszczonych elewacjach położono jednorodne tynki,
a część przyziemia ozdobiono cegłą klinkierową. Prawdopodobnie kiedyś okna były
w prostokątnych obramieniach, elewacje dzieliły gzymsy i pilastry, a przyziemie było
boniowane. Otaczający pałac niewielki park łączy się z pobliskim lasem.

Tab. 19 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Ciasna wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

wieża ciśnień
budynek dawnego posterunku celnego
karczma
zespół pałacowo-parkowy: brama
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
zespół pałacowo-parkowy: stodoła
cmentarz parafialny
grodzisko
pałac
szkoła
dwór
cmentarz

Lokalizacja
Ciasna
Ciasna, ul. Lubliniecka 12
Ciasna, ul. Lubliniecka 20
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Lubliniecka 27
Ciasna, ul. Świtowa/Polna
Dzielna
Dzielna ul. Asfaltowa 22
Dzielna ul. Asfaltowa 6
Dzielna ul. Polna 12
Jeżowa, ul. Asfaltowa
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Obiekt
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

kościół pw. św. Jadwigi
kaplica
młyn wodny
cmentarz ewangelicki z fundamentami kościoła
zespół dworsko-parkowy: czworak
zespół dworsko-parkowy: obora
zespół dworsko-parkowy: spichlerz
szkoła – budynek 2
szkoła – budynek 1
zespół dworsko-parkowy: dwór
zespół dworsko-parkowy: park
karczma
krzyż drewniany i sygnaturka
młyn motorowy
zespół pałacowo-parkowy: brama
cegielnia
zespół pałacowo-parkowy: budynek gospodarczy
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
zespół pałacowo-parkowy: stodoła
kościół rzymskokatolicki pw. św. Jana Nepomucena
kuchnia przy kościele rzymskokatolickim pw. św.
Jana Nepomucena
plebania przy kościele rzymskokatolickim pw. św.
Jana Nepomucena
cmentarz rzymskokatolicki
młyn
dom mieszkalny
dom mieszkalny
dom mieszkalny
zespół pałacowo-parkowy: gorzelnia
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
kościół rzymskokatolicki pw. św. Piotra i Pawła
grodzisko
karczma
zespół pałacowo-parkowy: chlewnia
zespół pałacowo-parkowy: pałac
zespół pałacowo-parkowy: park
cmentarz rzymskokatolicki
kościół rzymskokatolicki pw. św. Krzyża
fabryka fajek
szkoła
dom mieszkalny
zespół pałacowo-parkowy: czworak

Lokalizacja
Jeżowa, ul. Asfaltowa
Jeżowa, ul. Boczna
Jeżowa, ul. Młyńska
Molna, ul. Łąkowa
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja
Panoszów, ul. 1 Maja 13
Panoszów, ul. 1 Maja 15
Panoszów, ul. 1 Maja 29
Panoszów, ul. 1 Maja 29
Panoszów, ul. 1 Maja 7
Panoszów, ul. 1 Maja 9
Panoszów, ul. Młyńska 8
Patoka, ul. Ceramiczna 23
Patoka, ul. Lubliniecka 20
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Patoka, ul. Szkolna 2
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Dobrodzieńska
Sieraków Śląski, ul. Lubliniecka 20
Sieraków Śląski, ul. Oleska
Sieraków Śląski, ul. Oleska 14
Sieraków Śląski, ul. Oleska 20
Sieraków Śląski, ul. Oleska 5
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Parkowa
Sieraków Śląski, ul. Wyzwolenia
Wędzina
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Wędzina, ul. Szkolna
Zborowskie, ul. Fabryczna
Zborowskie, ul. Fabryczna
Zborowskie, ul. Fabryczna 9
Zborowskie, ul. Główna 33
Zborowskie, ul. Główna 34
Zborowskie, ul. Górna

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
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GMINA HERBY
Zasoby gminnej ewidencji zabytków Gminy Herby obejmują 55 obiektów (tabela 21). Poniżej
scharakteryzowano wpisany do rejestru zabytków zespół zabudowań folwarcznych zlokalizowany
w Hadrze (tabela 20).
Tab. 20 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Herby wpisane do rejestru zabytków
1.

Obiekt zabytkowy
zespół zabudowań folwarcznych:
rządcówka, obora, spichlerz (A
z 12.03.1960), czworaki

Numer rejestru zabytków
A 541 z 2.05.1957

Lokalizacja
Hadra

388/60

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Tab. 21 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Herby wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

rządcówka
spichlerz
obora
czworaki
kaplica Św. Anny
była szkoła, ob. budynek parafii
budynek dworca Kolei Wschodniopruskiej
budynek dworca
kościół parafialny
wieża wodna
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
pruska komora celna
budynek dworca Kolei Wschodniopruskiej, ob. urząd
gminy
rosyjska komora celna
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny, ob. budynek GS „Samopomoc
Chłopska”
budynek mieszkalny
wieża wodna
budynek dworca Kolei Wschodniej
budynek mieszkalny
budynek szkolny, ob. siedziba Dyrekcji Parków
Krajobrazowych
kapliczka
budynek mieszkalny, dawna pruska komora celna

Lokalizacja
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Koszęcińska
Hadra, ul. Piaskowa
Hadra, ul. Piaskowa 27
Herby, ul. Dworcowa
Herby, ul. Dworcowa
Herby, ul. Katowicka
Herby, ul. Krótka
Herby, ul. Leśna 10
Herby, ul. Leśna 2
Herby, ul. Leśna 4
Herby, ul. Leśna 6
Herby, ul. Leśna 8
Herby, ul. Lubliniecka 10
Herby, ul. Lubliniecka 31
Herby, ul. Lubliniecka 33
Herby, ul. Lubliniecka 38
Herby, ul. Lubliniecka 64
Herby, ul. Lubliniecka 68/70
Herby, ul. Lubliniecka 72
Herby, ul. Wieczorka
Herby. ul. Lubliniecka 11
Kalina, ul. J. Lompy 19
Kalina, ul. J. Lompy/ul. Szkolna
Kalina, ul. Lipowa/ul. J. Lompy
Lisów, ul. Częstochowska 18
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Obiekt
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Lokalizacja

dworzec kolejowy
kaplica św. Jana Nepomucena
krzyż żeliwny
budynek dawnej rzeźni
budynek pałacu
budynek mieszkalny
leśniczówka
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
pozostałości parku
budynek administracyjno-mieszkalny
głaz narzutowy w miejscu dawnej kaplicy grobowej
budynek mieszkalny
kościół parafialny
cmentarz parafialny
dawna szkoła
dawna pruska komora celna, ob. budynek parafii
krzyż żeliwny
budynek mieszkalny
krzyż przydrożny
były posterunek graniczny
zespół obiektów pofolwarcznych
dawna szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-inwentarski

Lisów, ul. Dworcowa 1
Lisów, ul. Stawowa
Lisów, ul. Stawowa
Lisów, ul. Stawowa 57
Lisów, ul. Wiejska 3
Łebki, Łebki 1
Łebki, Łebki 11
Łebki, Łebki 15
Łebki, Łebki 19
Łebki, Łebki 20
Łebki, Łebki 6
Mochała, ul. Fabryczna
Mochała, ul. Fabryczna 5
Olszyna, ul. Jałowcowa
Olszyna, ul. Jałowcowa 2
Olszyna, ul. Klonowa
Olszyna, ul. Klonowa
Olszyna, ul. Klonowa 10
Olszyna, ul. Klonowa 7
Pietrzaki, ul. Częstochowska
Turza, Turza 1
Turza
Braszczok, Braszczok 4
Braszczok, Braszczok 7
Braszczok, Braszczok 8
Chwostek, ul. G. Morcinka 75
Chwostek, ul. K. Miarki 7

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA KOCHANOWICE
Zabytki znajdujące się na terenie gminy Kochanowice, wykazane na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Gminy Kochanowice to 25 obiektów o charakterze świeckim i sakralnym
(wyszczególnione w tabeli 25). Poniżej scharakteryzowano obiekty wpisane do rejestru zabytków
(tabela 25).
Tab. 22 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Kochanowice wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

1. kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

78/76 (389/60) z 10.03.1978

Kochanowice

2. pałac, pocz. XIX w. wraz z zabudowaniami
folwarcznymi
3. zespół pałacowy i folwarczny, pocz. XX w.:
- pałac,
- park (nr rej. R/158 z 12/03/1940),

390/60 z 12.03.1960

Kochanowice

A/499/91 z 28.03.1991

Kochcice
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- folwark (d. dwór, ob. budynek gospodarczy,
wozownia, rządcówka, czworaki, stajnia,
obora, „dom wdów”, gorzelnia, cielętnik)
4. kościół parafialny pw. Najświętszej Marii
Panny

396/60
z
12.03.1960
oraz 82/78 z 17.03.1978

Lubecko

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Tab. 23 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Kochanowice wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

kapliczka pw. św. Jana i Pawła
krzyż drewniany
krzyż z figurami patronów Jana – Pawła
krzyż murowany
krzyż przydrożny murowany
krzyż drewniany
kapliczka pw. Najświętszej Marii Panny
kapliczka pod wezwaniem św. Floriana
kapliczka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena
kaplica cmentarna, dawniej kostnica przy
kościele.
zabudowania folwarczne, ob. sklep
pałac klasycystyczny
kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
zespół pałacowy i folwarczny
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
kaplica pw. Podwyższenia Krzyża Św.
kapliczka przydrożna
kościół
parafialny
pw.
Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny, ob. Sanktuarium
Maryjne Diecezji Gliwickiej z cudownym obrazem
Matki Bożej Lubeckiej
kapliczka
krzyż drewniany
krzyż drewniany
kaplica pw. Miłosierdzia Bożego
kapliczka
kościół filialny pw. Matki Boskiej Fatimskiej
krzyż

Lokalizacja
Droniowice
Droniowice
Droniowice
Droniowice
Harbułtowice
Harbułtowice
Jawornica
Kochanowice
Kochanowice
Kochanowice
Kochanowice, ul. Szkolna
Kochanowice, ul. Szkolna 1
Kochanowice, ul. Wiejska 1
Kochcice
Kochcice
Kochcice
Kochcice
Lubecko

Lubecko
Lubecko
Lubecko
Lubecko
Ostrów
Pawełki
Pawełki

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego
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GMINA KOSZĘCIN
W gminnej ewidencji zabytków figuruje 109 obiektów (wyszczególnione w tabeli 25), z czego 10
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 24). Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu
kulturowego na terenie gminy.
Tab. 24 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Koszęcin wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru zabytków

Lokalizacja

1.

kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela

Brusiek

2.

kościół filialny pw. św. Marcina

3.
4.

dawne zab. folwarczne: rządcówka
zespół
kościoła
parafialnego
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa:
kościół, plebania

5.

kościół filialny pw. Świętej Trójcy

6.

zespół pałacowy: pałac z kaplicą, park,
folwark

7.

kościół parafialny pw. św. Józefa i
dzwonnica przykościelna

8.

pałac

1) WKZ, dn. 12.03.1960, Kl.III-Z-383/60
2) WKZ, dn. 10.02.1978 Kl-5340/1/78/96
3) WKZ, d/n. 2.05.1957 Kl.V-60/I/
1) WKZ, dn. 10.03.1960, Kl.III-Z-387/60
2) WKZ, dn. 10.03.1978 Kl-5340/1/78/98
3) WKZ, dn. 18.02.1952 Kult.IV-6a/18/358/52
WKZ, dn. 10.03.1960, Kl.III-Z-388/60
WKZ, dn. 04.06.1998 PSOZ-5340-I/4.2/98
(dec. stała się ostateczna 30.06.1998)
ŚWKZ, dn. 18.05.2020, KRD.5130.117.2020.MB - pismo z nowym nr rej.
1) WKZ, dn. 15.03.1960, Kl.III-Z-396/60
2) WKZ, dn. 17.03.1978 Kl-5340/1/78/101
3) WKZ, dn. 2.11.1956 KLV-60/I-a/230/56
WKZ, dn. 12.03.1960, Kl.III-Z-397/60
2) WKZ, dn. 29.04.1949 KSV/506/R168/49
- park
3) WKZ, dn. 14.06.1955 KL
V61/2/450/2/55
4) przeniesienie * WKZ, dn. 20.01.1997
PSOZ-5340/11/1/95/97 - zmiana
1) WKZ, dn. 15.03.1960, Kl.III-Z-413/60
2) WKZ, dn. 10.03.1978 KL-5340/1/78/99
3) WKZ, dn. 2.11.1956 KLV-60/I-a/242/56
1) WKZ, dn. 15.03.1960, Kl.III-Z-417/60
2) WKZ, dn. 2.05.1957 Kl.V-60/I/176/57
WKZ, dn. 12.03.1960, Kl.III-Z-399/60
WKZ, dn. 12.03.1960, Kl.III-Z-400/60

9. stajnie murowane
10. budynek Nadleśnictwa Koszęcin

Cieszowa

Cieszowa
Koszęcin

Koszęcin

Koszęcin

Sadów

Wierzbie
Koszęcin
Koszęcin

Źródło: opracowanie własne na podst.: http://wkz.katowice.pl/uslugi/rejestr-zabytkow/spis-obiektow-wpisanych-do-rejestruzabytkow/rejestr-zabytkow-nieruchomych-a (stan na 11.05.2021)

Tab. 25 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Koszęcin wpisane do gminnej ewidencji zabytków

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obiekt

Lokalizacja

stodółka
leśniczówka
dom
kościół filialny pw. Św. Jana Chrzciciela
cmentarz rzymsko-katolicki
stodoła
dom
dom

Brusiek, naprzeciwko kościoła
Brusiek, ul. Koszęcińska 17
Brusiek, ul. Koszęcińska 4
Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna
Brusiek, ul. Kościelna 15
Brusiek, ul. Kościelna 18
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Obiekt

Lokalizacja

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

dawna szkoła - dom
budynek gospodarczy przy dawnej szkole
dom
dom
cmentarz wyznania Mojżeszowego
dawna szkoła
rządcówka
czworak
kościół filialny pw. św. Marcina
cmentarz rzymsko-katolicki
kapliczka św. Jana Nepomucena
kapliczka św. Jacka
wieża ciśnień

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

kapliczka św. Jana i Pawła na tzw. Słupiskach
dom
szkoła, obecnie dom
dom
brama wjazdowa do parku
dworzec PKP
dom
dom
dom
dom
cmentarz ewangelicki
budowla parkowa - wieża widokowa
dom
łaźnia
kuźnia
obora
stodoła 1
stodoła 2
stodoła 3
stajnie murowane
dom zarządcy folwarku - przychodnia
„Doctor Villa”, dom
kapliczka św. Floriana
dom
zabudowania gospodarcze
restauracja
urząd gminy
dom
dom
młyn
kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa

Brusiek, ul. Kościelna 21
Brusiek, ul. Kościelna 21
Brusiek, ul. Kościelna 31
Brusiek, ul. Kościelna 33
Cieszowa, na południe od ul. Łazowskiej
Cieszowa, ul. Kasztanowa 11
Cieszowa, ul. Kasztanowa 29
Cieszowa, ul. Kasztanowa 29
Cieszowa, ul. Kościelna
Cieszowa, ul. Kościelna
Cieszowa, ul. Kościelna/Kasztanowa
Koszęcin, ul. Dąbrówki
Koszęcin,
między
nasypem
kolejowym
a ul. Piaskową
Koszęcin, ul. Boronowska
Koszęcin, ul. Dąbrówki 17
Koszęcin, ul. Dąbrówki 19
Koszęcin, ul. Dąbrówki 6a
Koszęcin, ul. Dąbrówki/Sobieskiego
Koszęcin, ul. Dworcowa 29
Koszęcin, ul. Kolejowa 4
Koszęcin, ul. Kolejowa 5
Koszęcin, ul. Korczaka 5
Koszęcin, ul. Korczaka 7
Koszęcin, ul. Księdza Gąski
Koszęcin, ul. Księdza Gąski
Koszęcin, ul. Ligonia 10
Koszęcin, ul. Ligonia 11A
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11B
Koszęcin, ul. Ligonia 11C
Koszęcin, ul. Ligonia 11D
Koszęcin, ul. Ligonia 8
Koszęcin, ul. Lubliniecka
Koszęcin, ul. Lubliniecka 1
Koszęcin, ul. Lubliniecka 1
Koszęcin, ul. Lubliniecka 4
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 12
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 13
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 14
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 15

86

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Obiekt

Lokalizacja

plebania
czworak
dom
poczta
budynek mieszkalno-usługowy
dom
szkoła
Budynek gospodarczy
dom
dom
dom
dom
budynek zarządu dóbr pałacowych obecnie
budynek nadleśnictwa
dom oficyna gospodarcza
dom podworski czworak
dom z zabudowaniami gospodarczymi
dom podworski
kaplica św. Jana Nepomucena
kaplica św. Wawrzyńca
Przedszkole „Pod Dębem” - szkoła niemiecka
kościół parafialny pw. Św. Trójcy
cmentarz rzymsko-katolicki
studnia przykościelna
kostnica przykościelna
dom
kapliczka Matki Boskiej Siewnej
dom oficyna gospodarcza
czworak
budynek folwarczny ob. dom pracy twórczej
pałac
kaplica
wieża zegarowa
wozownia
ujeżdżalnia ob. pawilon
park przy zespole pałacowym
kapliczka pw. Matki Bożej Różańcowej
szkoła, obecnie budynek mieszkalny w zespole
dworskim
budynek dawnej szkoły obecnie dom
karczma
obora
stajnia
jałownik
dwór
oficyna

Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 15A
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 3
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 4
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 5
Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 9
Koszęcin, ul. Powstańców/Ligonia 2
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 1
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 3
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 6
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 7
Koszęcin, ul. Sienkiewicza 8
Koszęcin, ul. Sobieskiego 1
Koszęcin, ul. Sobieskiego 2
Koszęcin, ul. Sobieskiego 4
Koszęcin, ul. Sobieskiego 5
Koszęcin, ul. Sobieskiego 6
Koszęcin, ul. Sobieskiego/Szkolna
Koszęcin, ul. Sobieskiego/Wawrzyńca
Koszęcin, ul. Szkolna 4
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Trójcy 3
Koszęcin, ul. Św. Wawrzyńca 2
Koszęcin, ul. Wąska
Koszęcin, ul. Zamkowa 1
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
Koszęcin, ul. Zamkowa 3
ul. Kołłątaja 8
ul. Św. Jana Chrzciciela
Rusinowice, ul. 1 Maja 26A
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 101
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 103A
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 104
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97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Obiekt

Lokalizacja

kościół pw. św. Józefa
dzwonnica przykościelna
kaplica św. Jana Nepomucena
plebania kościoła
cmentarz rzymsko-katolicki
budynek naprzeciwko karczmy
kapliczka św. Jana Chrzciciela
dworzec PKP
dawna szkoła
dom
cmentarz parafialny rzymsko-katolicki
kapliczka pw. św. Anny
pałac

Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 95
Sadów, ul. Powstańców Śląskich 98
Strzebiń, ul. 1 Maja
Strzebiń, ul. Dworcowa 5
Strzebiń, ul. Lubliniecka 1 i 1/2
Strzebiń, ul. Lubliniecka 65
Strzebiń, ul. Spokojna
Wierzbie, ul. Św. Anny/Główna
Wierzbie, ul. Zamkowa 2

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA LUBLINIEC
Wśród obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Lubliniec można wyróżnić
zabytkowe układy przestrzenne, zabytki architektury sakralnej, zabytki architektury świeckiej i zabytki
techniki. W gminnej ewidencji zabytków figuruje 169 obiektów (wyszczególnione w tabeli 27), z czego
11 wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 26).
Poniżej wskazano obiekty wpisane do rejestru zabytków zlokalizowane na terenie gminy Lubliniec.
Tab. 26 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Lubliniec wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy

Numer rejestru
zabytków
ZABYTKI NIERUCHOME
nr rej. A360/78
nr rej. 83/76/A
nr rej. 86/76/A
nr rej. 84/76/A
nr rej. 85/78/A
nr rej. A/443/88
nr rej. A/443/88

Lokalizacja

1. zabytkowy układ urbanistyczny
Lubliniec
2. kościół pw. św. Mikołaja
ul. Św. Mikołaja 1
3. dawny zamek wraz z parkiem
ul. Grunwaldzka 48
4. kościół pw. św. Anny
ul. Świętej Anny
5. dawny pałac
ul. Piłsudskiego 8
6. kamienica
Pl. Konrada Mańki 6
7. kamienica - szkoła muzyczna
Pl. Konrada Mańki 9
ZABYTKI RUCHOME*
8. 20 elementów wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja
nr rej. 90/1-20/96
ul. Św. Mikołaja 1
9. 1 element wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja
nr rej. 96/07
ul. Św. Mikołaja 1
10. 1 element wyposażenia kościoła pw. św. Mikołaja
nr rej. 301/15
ul. Św. Mikołaja 1
11. 10 elementów wyposażenie kościoła pw. św. Anny
nr rej. - 91/1-10/96 ul. Świętej Anny
* Ze względów bezpieczeństwa nie publikuje się szczegółowych danych dotyczących tych obiektów.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/;
Gminna Ewidencja Zabytków https://lubliniec.eu/index.php/o-miescie-lubliniec/gminna-ewidencja-zabytkow.html

Na terenie Lublińca znajdują się także obiekty aktualnie nie widniejące w Gminnej Ewidencji
Zabytków, ale mające charakter zabytkowy:
− grupa figuralna Ukrzyżowanie przy ul. Oświęcimskiej;
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−

cmentarz Żydowski, ul. 11 Listopada 18.
Ciekawą atrakcją turystyczną Lublińca są cztery schrony polowe wzniesione tuż przed wybuchem
drugiej wojny światowej, latem 1939 r. Są one pozostałością po linii umocnień mających chronić
zachodnią granicę Polski. Ponadto miały osłaniać stacjonujący w Lublińcu garnizon 74 Górnośląskiego
pułku piechoty. Dwa z nich wpisane są do Gminnej Ewidencji Zabytków: schron przy ul. Ks. Szramka
oraz schron przy ul. Wyszyńskiego 47. Pozostałe dwa to schrony w odmianie stosunkowo rzadko
stosowanej na Śląsku - do ognia czołowego:
−

przy ul. Dębowej na Kochcickiej Górce - znajduje się na stoku najwyższego w okolicy wzgórza,
na dawnym placu ćwiczeń 74 pp. Schron zachowany w nienajlepszym stanie.
− schron, który pierwotnie znajdował się na stacji kolejowej, jednakże po nieudanych próbach
rozebrania go, został przewieziony koleją poza miasto i zrzucony do rowu, Dzięki temu można
przyjrzeć się szczegółom konstrukcyjnym zwykle niedostępnym do zwiedzania - płyta wylewki
pod fundament czy fragmenty zbrojenia stropowego.
Przez Lubliniec przechodzi także Szlak Architektury Drewnianej, na jego trasie znajduje się kościół
św. Anny.
Tab. 27 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Lubliniec wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt

Lokalizacja

OBIEKTY ZABYTKOWE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kapliczka w Droniowiczkach
zabytkowy układ urbanistyczny
stanowisko archeologiczne 3-3
stanowisko archeologiczne 6-8
stanowisko archeologiczne 5-7
stanowisko archeologiczne 9-9
stanowisko archeologiczne 7-1
stanowisko archeologiczne 1-2
stanowisko archeologiczne 1-1
stanowisko archeologiczne 1-3
stanowisko archeologiczne 8-2
1
stanowisko archeologiczne 2-2
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica - szkoła muzyczna
kamienica
kamienica

Droniowiczki naprzeciw bud. 15 na rozdrożu dróg
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec
Lubliniec (Droniowiczki)
Lubliniec (Kokotek)
Lubliniec (Posmyk)
Lubliniec (Pusta Kuźnica)
Lubliniec (Wesoła)
Lubliniec (Wymyślacz)
pl. Konrada Mańki 11
pl. Konrada Mańki 12
pl. Konrada Mańki 13
pl. Konrada Mańki 14
pl. Konrada Mańki 2
pl. Konrada Mańki 3
pl. Konrada Mańki 4
pl. Konrada Mańki 5
pl. Konrada Mańki 6
pl. Konrada Mańki 7
pl. Konrada Mańki 8
pl. Konrada Mańki 9
pl. Kopernika 1/2
pl. Kopernika 3/5
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Obiekt
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

kamienica
kapliczka w Pustej Kuźnicy
pałacyk myśliwski "Łopian"
wozownia "Łopian"
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
folwark Droniowiczki - budynki gospodarcze
wieża ciśnień
budynek
oficyna południowa przy zamku
oficyna południowa przy zamku
dom
dom
budynki mieszkalne
dom
dom
willa
dawny zamek wraz z parkiem
budynek administracyjny w zespole szpitala
psychiatrycznego
budynek gospodarczy (elektrownia) w zespole
szpitala psychiatrycznego
budynek pralni (tzw. „starej”) w zespole szpitala
psychiatrycznego
garaż i magazyn w zespole szpitala
psychiatrycznego
budynek gospodarczy, ob. garaż w zespole
szpitala psychiatrycznego
pawilon chorych dla kobiet w zespole szpitala
psychiatrycznego
pawilon chorych dla mężczyzn („nowy”) w
zespole szpitala psychiatrycznego
blok mieszkalny dla pielęgniarek

Lokalizacja
pl. Niepodległości 2
Pusta Kuźnica obok domu nr 5
ul. Czarnoleska 120
ul. Czarnoleska 120
ul. Częstochowska 12
ul. Częstochowska 14
ul. Częstochowska 16
ul. Częstochowska 18
ul. Częstochowska 19
ul. Częstochowska 22
ul. Częstochowska 30
ul. Częstochowska 32
ul. Częstochowska 34
ul. Damrota 1
ul. Damrota 11
ul. Damrota 13
ul. Damrota 15
ul. Damrota 17
ul. Damrota 19
ul. Damrota 9
ul. Dronowiczki 12
ul. Dworcowa 18
ul. Edyty Stein 2
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka 11
ul. Grunwaldzka 15
ul. Grunwaldzka 22/30
ul. Grunwaldzka 29
ul. Grunwaldzka 3
ul. Grunwaldzka 31
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 48
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Obiekt
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

„stara” kuchnia w zespole szpitala
1
psychiatrycznego
dom
budynek szpitalny
dom
dom
kamienica
kamienica
kamienica
wieża ciśnień
budynek dawnej szkoły w Kokotku
urząd celny
kamienica
schron bojowy
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
dom
kamienica
kamienica
dom
kamienica
willa
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
willa
willa
willa
willa
willa
willa z budynkiem gospodarczym
kamienica
kamienica
willa
kamienica
willa
kamienica
1
urząd miejski
budynek gospodarczy urzędu miejskiego
starostwo powiatowe
zabudowania dawnego folwarku zamkowego

Lokalizacja
ul. Grunwaldzka 48
ul. Grunwaldzka 5
ul. Grunwaldzka 9
ul. Karola Miarki 24/26
ul. Karola Miarki 28
ul. Kilińskiego 10
ul. Kilińskiego 12
ul. Kilińskiego 18
ul. Kochcicka 1
ul. Kokotek 48
ul. Kokotek 5
ul. Kościuszki 6/8
ul. Ks. Szramka
ul. Lompy 12
ul. Lompy 14
ul. Lompy 2
ul. Lompy 4
ul. Lompy 6
ul. Lompy 8
ul. Mickiewicza 10
ul. Mickiewicza 12
ul. Mickiewicza 16
ul. Mickiewicza 21
ul. Mickiewicza 24
ul. Mickiewicza 37
ul. Mickiewicza 39
ul. Mickiewicza 5
ul. Mickiewicza 7
ul. Mickiewicza 9
ul. Ogrodowa 10
ul. Ogrodowa 12
ul. Oświęcimska 11
ul. Oświęcimska 13
ul. Oświęcimska 18
ul. Oświęcimska 19
ul. Oświęcimska 30
ul. Oświęcimska 6
ul. Oświęcimska 7
ul. Paderewskiego 20
ul. Paderewskiego 22
ul. Paderewskiego 24
ul. Paderewskiego 5
ul. Paderewskiego 5
ul. Paderewskiego 7
ul. Piłsudskiego

91

Obiekt
112.
113.
114.
115.
116.

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

kamienica
kamienica
willa
dom
park łącznie z bramą, przylegającym
zadrzewieniem od ul. kard. Wyszyńskiego
oraz sztuczną grotą i skałami
budynki gospodarcze po północnej stronie
dawnego pałacu (obecnie szkoły)
kościół Ojców Oblatów
skrzydło zachodnie w zespole zakładu
opiekuńczego
dom
dawny pałac
kamienica
kamienica
kamienica, dawna łaźnia miejska
kamienica
dom
budynek kotłowni
posterunek celny w Pustej Kuźnicy
willa
willa
budynek sądu
1
willa
willa
dom
willa
willa
willa
willa
szkoła
willa
dom
dom
zespół więzienia
willa
willa
kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego
budynek - dawna Plebania
budynek
szkoła
willa
plebania
restauracja "Strzelnica" z altaną i starodrzewem
zespół ośrodka dla głuchoniemych

Lokalizacja
ul. Piłsudskiego 1
ul. Piłsudskiego 13
ul. Piłsudskiego 21
ul. Piłsudskiego 5
ul. Piłsudskiego 6

ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 6
ul. Piłsudskiego 7
ul. Piłsudskiego 8
ul. Plebiscytowa 2
ul. Plebiscytowa 30
ul. Plebiscytowa 32
ul. Plebiscytowa 45
ul. Plebiscytowa 49
ul. Powstańców 54
ul. Pusta Kuźnica 1
ul. Sądowa 1
ul. Sądowa 10
ul. Sądowa 3
ul. Sądowa 5
ul. Sądowa 6
ul. Sądowa 8
ul. Sobieskiego 11
ul. Sobieskiego 14
ul. Sobieskiego 15/17
ul. Sobieskiego 19
ul. Sobieskiego 22
ul. Sobieskiego 24
ul. Sobieskiego 32
ul. Sobieskiego 5
ul. Sobieskiego 6
ul. Sobieskiego 8
ul. Sokoła 3
ul. Stalmacha
ul. Stalmacha 1
ul. Stalmacha 12
ul. Stalmacha 14
ul. Stalmacha 23
ul. Stalmacha 3
ul. Stalmacha 32
ul. Stalmacha 90
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Obiekt
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

Lokalizacja

kościół pw. św. Mikołaja
plebania kościoła pw. św. Mikołaja
plebania parafialna przy kościele pw. św.
Mikołaja (dawna szkoła)
kościół p.w. św. Anny
budynek mieszkalny folwarku Steblów
schron bojowy
dom
dom
dom
willa z budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem
dom
willa
willa
kamienica
kamienica
Bud. szpitalny (d. internat) z bud.
1
gospodarczym

ul. Św. Mikołaja 1
ul. Św. Mikołaja 1
ul. Św. Mikołaja 1
ul. Świętej Anny
ul. Witosa 42
ul. Wyszyńskiego 47
ul. Wyszyńskiego 5
ul. Wyszyńskiego 7
ul. Wyszyńskiego 9
ul. Zwycięstwa 6
ul. Żwirki i Wigury 1
ul. Żwirki i Wigury 16
ul. Żwirki i Wigury 18
ul. Żwirki i Wigury 22
ul. Żwirki i Wigury 24
ul. Żwirki i Wigury 3

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA PAWONKÓW
Gminna ewidencja zabytków obejmuje 42 obiekty (wyszczególnione w tabeli 29), z czego 7
wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 28).
Przez gminę Pawonków wiedzie Szlak Architektury Drewnianej, który obejmuje Kościół
drewniany Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gwoździanach.
Na terenie gminy Pawonków znajdują się także 61 stanowiska archeologiczne nierejestrowe
w lokalizacjach: Koszwice (2), Podgroblane (1), Draliny (1), Łagiewniki Małe (16), Skrzydłowice (7),
Pawonków (5), Lisowice (2), Kośmidry (2), Gwoździany (14), Łagiewniki Wielkie (11). Stanowiska
posiadają karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych (KESA). Karty KESA posiadają również
stanowiska archiwalne, które nie mają ścisłej lokalizacji lub zostały zniszczone.
Tab. 28 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Pawonków wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy
1.
2.
3.

4.
5.

zespół pałacowo-parkowy: pałac, spichlerz, park
kościół drewniany Narodzenia Najświętszej Marii
Panny
zespół
pałacowo-parkowy:
pałac
w
stylu
eklektycznym z użyciem form neobarokowych i
neorenesansowych, park
budynek dworu wraz z parkiem
zespół dworski: układ kompozycyjny, starodrzew,
dwór, ogrodzenie między dworem a dziedzińcem
gospodarczym, boczna brama wjazdowa

Numer rej.
zabytków
A/464
A/154

Lokalizacja
Draliny ul. Parkowa 2
Gwoździany ul. Topolowa 14

A/53/01

Gwoździany ul. Spółdzielcza

A/502
A/578

Łagiewniki Wielkie ul. Nowa
Łagiewniki Wielkie ul. Lompy
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6.
7.

kościół późno klasycystyczny p.w. św. Katarzyny wraz
z najbliższym otoczeniem w ramach ogrodzenia
budynek plebanii w stylu klasycystycznym

A/91

Pawonków ul. Zawadzkiego 6

A/92

Pawonków ul. Zawadzkiego 6

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/

Przez gminę Pawonków wiedzie Szlak Architektury Drewnianej, który obejmuje Kościół
drewniany Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gwoździanach.
Na terenie gminy Pawonków znajdują się także 61 stanowiska archeologiczne nierejestrowe
w lokalizacjach: Koszwice (2), Podgroblane (1), Draliny (1), Łagiewniki Małe (16), Skrzydłowice (7),
Pawonków (5), Lisowice (2), Kośmidry (2), Gwoździany (14), Łagiewniki Wielkie (11). Stanowiska
posiadają karty ewidencyjne stanowisk archeologicznych (KESA). Karty KESA posiadają również
stanowiska archiwalne, które nie mają ścisłej lokalizacji lub zostały zniszczone.
Tab. 29 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Pawonków wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

zespół pałacowo-parkowy: pałac, spichlerz, park
kapliczka murowana
budynek inwentarzowo-mieszkalny w zespole
pałacowo-parkowym
dom robotników
budynek d. niemieckiego posterunku celnego
budynek d. polskiego posterunku celnego
budynek szkoły
zespół pałacowo-parkowy: pałac w stylu
eklektycznym z użyciem form neobarokowych
i neorenesansowych, park
spichlerz
magazyn, ob. częściowo mieszkalny
gorzelnia i czworaki
kościół drewniany Narodzenia NMP
budynek nadleśnictwa
dom murowany
dom murowany
dom „Leśniczówka”
budynek szkoły
cegielnia murowana
kaplica murowana św. Jana Nepomucena
spichlerz w zespole dworskim
kapliczka przydrożna
budynek szkoły
kościół p.w. św. Jadwigi
kapliczka przykościelna św. Józefa
zespół dworski: układ kompozycyjny, starodrzew,
dwór, ogrodzenie między dworem a dziedzińcem
gospodarczym, boczna brama wjazdowa
budynek dworu wraz z parkiem

Lokalizacja
Draliny, ul. Parkowa 2
Draliny, ul. Pawonkowska
Draliny, ul. Pawonkowska
Draliny, ul. Pawonkowska 7
Gwoździany, Cegielnia 1
Gwoździany, ul. Lubliniecka 22
Gwoździany, ul. Lubliniecka 5
Gwoździany, ul. Spółdzielcza

Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Spółdzielcza
Gwoździany, ul. Topolowa 14
Koszwice, ul. Zawadzkiego 2
Kośmidry, ul. Lubliniecka 34
Kośmidry, ul. Lubliniecka 49
Kośmidry, ul. Lubliniecka 69
Kośmidry, ul. Szkolna 3
Lipie Śląskie ul. Cegielniana
Lisowice, ul. Mickiewicza
Łagiewniki Małe, ul. Lompy 28
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka 30
Łagiewniki Małe, ul. Lubliniecka 31
Łagiewniki Wielkie, ul. Lompy
Łagiewniki Wielkie, ul. Lompy

Łagiewniki Wielkie, ul. Nowa 7
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Obiekt
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Lokalizacja

budynek mieszkalny dawnego folwarku
dom murowany
budynek plebanii w stylu klasycystycznym
dom murowany
dom d. karczma
kościół późno klasycystyczny pw. św. Katarzyny
wraz z najbliższym otoczeniem
budynek kolejowo - mieszkalny
dwór w zespole dworskim
spichlerz w zespole dworskim
obory w zespole dworskim
czworaki w zespole dworskim
kapliczka murowana
budynek d. szkoły
kapliczka murowana
budynek d. szkoły
budynek szkoły

Pawonków - Lustrzaniec
Pawonków, ul. Lubliniecka 12
Pawonków, ul. Zawadzkiego 6
Pawonków, ul. Zawadzkiego 11
Pawonków, ul. Zawadzkiego 5
Pawonków, ul. Zawadzkiego 6
Pawonków, ul. Zawadzkiego 62
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice
Skrzydłowice, ul. Gwoździańska
Skrzydłowice, ul. Wyzwolenia 6
Solarnia, ul. Boczna
Solarnia, ul. Strażacka
Solarnia, ul. Strażacka 7

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

GMINA WOŹNIKI
W gminnej ewidencji zabytków gminy Woźniki widnieje 75 obiektów (wyszczególnionych
w tabeli 31), z czego 7 wpisanych jest do rejestru zabytków (tabela 30).
Tab. 30 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Woźniki wpisane do rejestru zabytków
Obiekt zabytkowy
1.

kościół parafialny
Starszego

2.

plebania
klasycystyczna
przy
kościele
parafialnym pw. Świętego Jakuba Starszego

3.

dawna organistówka

4.

kościół ewangelicki barokowy

Numer
rejestru
zabytków
402/60 z 14.03.1960
oraz
88/78
z
17.03.1978
R/554 z 30.09.1957
oraz
1180/71
z
9.03.1971 i 90/76/A
z 19.03.1978
R/363 z 1952 oraz
403/60 z 15.03.1960
407/60 z 15.03.1960

5.

miasto w ramach historycznego założenia

R/398/53 z 4.03.1953

Woźniki

6.

kościół parafialny pw. Świętej Katarzyny

Woźniki, Rynek 5

7.

kaplica cmentarna pw. Świętego Walentego

413/60 z 15.03.1960
oraz
98/78
z
17.03.1978
414/60 z 15.03.1960
oraz
99/78
z 15.03.1978

pw.

Świętego

Jakuba

Lokalizacja
Lubsza, ul Lompy 76

Lubsza, ul Lompy 76

Lubsza, ul Lompy 76
Piasek, Plac Powstańców 9

Woźniki, ul. Tarnogórska

Źródło: opracowanie własne na podst.: rejestr zabytków - stan na 31 stycznia 2021 r. https://www.nid.pl/
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Tab. 31 Obiekty zabytkowe na terenie gminy Woźniki wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Obiekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

38.
39.
40.

kaplica św Stanisława
kapliczka
stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/1/16)
stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/2/17)
stanowisko archeologiczne Czarny Las (AZP 90-48/3/15)
pałac
park
kaplica
stanowisko archeologiczne Kamienica (AZP 90-47/1/2)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/1/1)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/2/2)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/3/3)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/4/4)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/5/5)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/6/6)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/7/7)
stanowisko archeologiczne Kamieńskie Młyny (AZP 90-48/8/8)
szkoła
stanowisko archeologiczne Ligota Woźnicka (AZP 91-48/3/13)
sawna szkoła
stanowisko archeologiczne Cmentarzysko - Lubsza (AZP 9147/2/2)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/3/3)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/4/4)
stanowisko archeologiczne Lubsza (AZP 91-47/5/7)
kapliczka pw. św Floriana
cmentarz rzymsko-katolicki
kościół parafialny w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Plebania w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
brama główna w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Nowa plebania w zespole kościoła pw. św. Jakuba Starszego
Kapliczka pw. św Jana Nepomucena
dawna szkoła ludowa (organistówka)
szkoła
kaplica
kaplica św. Jana Nepomucena
stanowisko archeologiczne Osada Piasek (AZP 91-47/2/8)
stanowisko archeologiczne Cmentarzysko – Piasek (AZP 9147/1/6)
kościół ewangelicki barokowy
dawna szkoła
cmentarz ewangelicko – augsburski

41.
42.

plebania przy kościele ewangelicko – augsburskim
stanowisko archeologiczne Grodzisko Psary (AZP 47/1/1)

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Lokalizacja
Babienica, ul Główna 55
Babienica, ul Lubszecka 15
Czarny Las
Czarny Las
Czarny Las
Czarny Las 8
Czarny Las 8
Dyrdy, ul Piaskowa
Kamienica
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny
Kamieńskie Młyny, ul Szkolna 10
Ligota Woźnicka
Ligota Woźnicka, ul K Miarki 54
Lubsza
Lubsza
Lubsza
Lubsza
Lubsza, Lompy 48
Lubsza, ul Lompy
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 76
Lubsza, ul Lompy 83
Lubsza, ul Szkolna 1
Mzyki, ul Słoneczna 42
Pakuły, ul Wolna (w lesie)
Piasek
Piasek
Piasek, Plac Powstańców 9
Piasek, ul Lubliniecka 3
Piasek, ul
Partyzantów/Wolności
Piasek, ul Powstańców 9
Psary
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Obiekt
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

stanowisko archeologiczne Osada Psary (AZP 91-47/2/5)
kapliczka przydrożna
kapliczka
kapliczka
układ urbanistyczny miasta
stanowisko archeologiczne Osada – Woźniki (AZP 91-48/3/3)
stanowisko archeologiczne Osada – Woźniki (AZP 91-48/4/4)
stanowisko archeologiczne Grobla – Woźniki (AZP 91-48/2/2)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/6/5)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/7/6)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/9/7)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/10/8)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/11/9)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/12/10)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/13/11)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/14/12)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 91-48/16/22)
stanowisko archeologiczne Woźniki (AZP 92-48/16/1)
stanowisko archeologiczne Wyrobisko iłu przy cegielni – Woźniki
(stanowisko paleontologiczne)
ratusz
kościół pw. św. Katarzyny
mur z bramą w zespole kościoła św. Katarzyny
plebania w zespole kościoła św. Katarzyny
kapliczka św Jana Nepomucena
dom
kapliczka św Floriana
kaplica NMP
kaplica Góra Oliwna

71.
72.
73.
74.
75.

szkoła
dom w zespole folwarcznym
kościół pw św Walentego
cmentarz rzymsko – katolicki
stanowisko archeologiczne Grodzisko Woźniki AZP 91-48/1/1

Lokalizacja
Psary
Psary, ul Lompy 9
Psary, ul Powstańców
Śliwa 1
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki
Woźniki, Rynek 11
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 5
Woźniki, Rynek 6
Woźniki, ul Florianek
Woźniki, ul Koziegłowska
Woźniki, ul
Krakowska/Krzyżowa
Woźniki, ul Powstańców 7
Woźniki, ul Solarnia 2
Woźniki, ul Tarnogórska
Woźniki, ul Tarnogórska
Woźniki, ul Tarnogórska

Źródło: opracowanie własne na podst.: Diagnoza – Powiat Lubliniecki Strategia Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego

6.2 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które mogą być
rozwiązane poprzez realizację Programu oraz przedstawienie zmian w stanie środowiska,
jakich można się spodziewać w przypadku, gdyby nie podjęto jej realizacji
Konieczność stosowania rozwiązań przeciwdziałających negatywnym oddziaływaniom
towarzyszącym wdrażaniu poszczególnych zadań, a poprzez zadania – także kierunków interwencji
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i celów ma wymiar nie tylko formalno-prawny, lecz także bezpośredni wymiar strategiczny: wysoka
jakość życia, wysoka jakość gospodarowania, jakość zarządzania rozwojem wiążą się z ustawiczną
troską o środowisko. Z faktu, że przedmiotem projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest podniesienie, jakości środowiska i że
w skali całego projektu Programu dominować będą oddziaływania pozytywne nie wynika, że można
zaniedbać aspekt zapobiegania oddziaływaniom negatywnym, jakie mogą wystąpić w trakcie
realizacji niektórych zadań.
W strategicznym wymiarze realizacji projektu Programu środkami zapobiegającymi lub
ograniczającymi negatywne oddziaływania na środowisko powinny być:

▪

zapewnienie wysokiej jakości realizacji procedur oceny oddziaływania na środowisko dla
wszystkich zadań wymagających takiej procedury. Z uwagi na zróżnicowanie szczegółowości
zapisów zadań nie jest możliwe precyzyjne wskazanie wszystkich zadań, które wiązać się
będą z istotnymi oddziaływaniami na środowisko w rozumieniu prawa,

▪

obligatoryjne przestrzeganie zasady, że przedsięwzięcia infrastrukturalne związane
z zajmowaniem terenu lub z ingerencją w środowisko wodno-gruntowe planuje się
i projektuje z uwzględnieniem wyników przyrodniczej inwentaryzacji terenów na których ma
być prowadzona inwestycja oraz zawartości dostępnych danych o przyrodzie i przestrzeni;

▪

uwzględnienie, w sposobach realizacji wszystkich zadań, zasady w myśl, której zasoby netto
przyrody powiatu lublinieckiego nie mogą zostać zmniejszone;

▪

pełna konsolidacja informacji o stanie i ochronie środowiska na poziomie projektu Programu
z danymi wojewódzkimi i regionalnymi;

▪

każda inwestycja związana z realizacją niniejszego projektu Programu, musi być
zaprojektowana i wykonana w taki sposób, by nie stanowiła bariery w funkcjonowaniu
istniejących korytarzy ekologicznych i korytarzy przewietrzania związanych z rzekami
dorzeczy Warty i Odry na terenie powiatu lublinieckiego.;

▪

istniejące zasoby przyrody mają swoją wartość, w tym pieniężną, i w nadchodzących latach
w Polsce wdrażane będą mechanizmy nakazujące ich wycenę.

W wymiarze operacyjnym i wykonawczym należy postępować w zgodnie z poniższymi zasadami:

▪

Wszystkie przedsięwzięcia związane z możliwą ingerencją w środowisko wodne, glebowe,
wodno-gruntowe, ukształtowanie terenu, zasoby zieleni lub w istniejącą już infrastrukturę
przygotowuje się i realizuje w pełni wykorzystując istniejącą informację o miejscowych
zasobach przyrody oraz minimalizując oddziaływania na środowisko wodne i gruntowe
zarówno na etapie realizacji, jak funkcjonowania.

▪
▪
▪

Należy brać pod uwagę obowiązujące akty prawne.
Dostosowuje się terminy prac do okresu rozrodu, migracji i warunków zimowania zwierząt.
Harmonogramy czasowe przedsięwzięć inwestycyjnych powinny być tak dobrane
i realizowane, by wyeliminować lub maksymalnie ograniczyć możliwość kumulacji
krótkotrwałych oddziaływań negatywnych, zwłaszcza w odniesieniu, do jakości powietrza
i uciążliwości dla ludzi.

Z uwagi na zakres i charakter działań, brak jest przesłanek wskazujących na konieczność działań
kompensacyjnych.
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6.3 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania dokumentu
Główne cele ochrony przyrody na poziomie wspólnotowym zostały zawarte poprzez dwie
dyrektywy: tzw. Dyrektywa siedliskowa (92/43/EWG) i Dyrektywa ptasia (2009/147/WE). Głównym
celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych
typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej
Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Na terenie powiatu lublinieckiego
występują 2 obszary Natura 2000: Łęgi w lasach nad Liswartą oraz Bagno Bruch koło Pyrzowic. Zapisy
Dyrektyw należy wziąć pod uwagę w przypadku wykonywania zadań na terenach Natura 2000.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody cele ochrony przyrody są
realizowane poprzez uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w takich opracowaniach jak
strategie, programy i dokumenty programowe w tym w strategie rozwoju województw, gmin czy
strategie rozwoju ponadlokalnego. Ustawa wskazuje jako jeden z celów kształtowanie postaw
człowieka wobec przyrody. Realizacja tego celu ma polegać na prowadzeniu działalności edukacyjnej
i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. Koncepcja rozwoju ruchu rowerowego wpisuje się
w politykę gmin powiatu lublinieckiego dotyczącą transportu zrównoważonego i ochrony środowiska.
Dlatego promocja, informacja i edukacja w tym zakresie musi opierać się na świadomej
i zintegrowanej współpracy różnych podmiotów. Przede wszystkim powinna być to współpraca
pomiędzy wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego zakładająca spójność działań
informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych zasadniczo wpływających na wizerunek obszaru, rozwój
ruchu rowerowego i świadomość społeczną w tym temacie. Z tego względu istotne jest wypracowanie
i wdrożenie nowoczesnych i skutecznych narzędzi informacyjnych, promocyjnych oraz dynamicznie
kształtujących świadomość społeczną związaną z potencjałem, jaki niesie rozwój ruchu rowerowego
na terenie gmin powiatu lublinieckiego. Jest to wypełnianie zapisów ustawy w zakresie edukacji
i promocji ochrony przyrody. W trakcie wdrażania konkretnych projektów czy inwestycji należy
w pełni przestrzegać zapisów ustawy o ochronie przyrody, które w szczegółach określają, jakie
zadania i prace mogą być prowadzone w poszczególnych formach ochrony przyrody.
Wymienione dokumenty łączy wspólny cel – bioróżnorodność. Jest to też ważny aspekt dla
rozwoju turystyki, związany z rozbudową sieci dróg i infrastruktury towarzyszącej, produktem
rowerowym, promocją ruchu rowerowego codziennego i turystycznego będącego elementem
transportu zrównoważonego na terenie powiatu lublinieckiego
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7

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Dokonano szczegółowej oceny oddziaływania w odniesieniu do celów szczegółowych, kierunków
działań i zadań określonych w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022 - 2030. Oceną objęto następujące elementy środowiska:
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz,
klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, cele i przedmioty Natura 2000 z uwzględnieniem
zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
ternie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 - 2030 mogą spowodować, bezpośrednio lub
pośrednio efekty długofalowe w wielu dziedzinach gospodarki i życia społecznego powiatu
lublinieckiego, a także środowiska. Pośrednie i długofalowe skutki działań w środowisku
formułowano w oparciu o przeprowadzoną identyfikację potencjalnego wpływu tych przedsięwzięć
oraz poszukiwaniu analogii i powiązań pomiędzy nimi. Przewidywany poziom potencjalnych
wpływów na środowisko jest adekwatny do przedstawionej charakterystyki działań, jakie mają być
podejmowane w ramach Programu na potrzeby osiągnięcia założonych celów, w tym
środowiskowych.
W prognozie określono, przeanalizowano i oceniono – zgodnie z art. 51 ust. 2. Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – przewidywane znaczące oddziaływania,
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na poszczególne
elementy środowiska a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę,
powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat i na zdolność adaptacji do zmiany klimatycznej,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami
środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Wiele działań wymienionych w projekcie
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
działań strategicznych to zadania nieinwestycyjne, których oddziaływanie na poszczególne
komponenty środowiska jest trudno definiowalne. Należy też mieć na uwadze, że dla realizacji
niektórych działań inwestycyjnych - jak np. przygotowanie terenów pod inwestycje, może podlegać
procedurze OOŚ. Dopiero takie analizy umożliwią uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat
wszelkich możliwych oddziaływań danej inwestycji na poszczególne sektory środowiska. Kwestię te
regulują:
•

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839);

•

Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2021r. poz. 2373, 2389 ).

Mając powyższe na uwadze, analizując i oceniając przewidywane znaczące oddziaływania na
środowisko mogące wystąpić w wyniku realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
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terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 - 2030, wykorzystano uproszczoną i dostosowaną
do potrzeb niniejszego dokumentu analizę macierzową. Ocenie możliwych oddziaływań na
środowisko zostały poddane wszystkie cele szczegółowe i działania. W analizie uwzględniono:
oddziaływania pozytywne i negatywne, przy czym dla każdego wzięto pod uwagę warianty wpływu
uwarunkowane czasem jego trwania (oddziaływania krótkoterminowe i długoterminowe) i stopniem
powiązania z danym komponentem środowiska (oddziaływania pośrednie i bezpośrednie).
W macierzach (tab.32 i 33) przyjęto następującą notację:
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
w - wtórne
s – skumulowane
k – krótkoterminowe
śr – średnioterminowe
d – długoterminowe
st – stałe
ch – chwilowe
poz – pozytywne
neg – negatywne
0 – brak oddziaływania
+- - oddziaływania niejednoznaczne
Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne
silne oddziaływanie negatywne
słabe oddziaływania negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań

Poniższa tabela zawiera ocenę oddziaływania na środowisko zadań inwestycyjnych na terenie
Powiatu Lublinieckiego. Odziaływania pozytywne i negatywne zróżnicowano co do siły. Przyjęto
oddziaływania bezpośrednie i pośrednie, które mogą mieć odmienny charakter i odmienny zasięg.
Zadania i numeracja kierunków w pierwszej kolumnie tabeli zgodnie z projektem Programu Rozwoju
Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 (tabela 5 w niniejszym
Dokumencie).
W analizie, której rezultatem jest zawartość poniższej tabeli uwzględniono nie tylko wiedzę
ekspercką i doświadczenie praktyczne z oceny oddziaływań podobnych przedsięwzięć. Wszystkie
działania inwestycyjne będą realizowane na terenach objętych obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego.
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Tab. 32

Przewidywane oddziaływania zadań inwestycyjnych powiatu lublinieckiego na poszczególne elementy środowiska dotyczy karty zadań.
Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

JST
odpowiedzialna

Rośliny i
Prognozowany zwierzęta oraz
termin realizacji różnorodność
biologiczna

Powierzchnia
ziemi, gleby i
krajobraz

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

Korytarze
ekologiczne

Zabytki i dobra
materialne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

1.

Rozbudowa
i
modernizacja
istniejących
sieci
dróg
rowerowych na terenie Powiatu
Lublinieckiego

inwestycyjne

Powiat
Lubliniecki

2022-2030

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

2.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej
polegająca na budowie ciągu
pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej
nr 905
w miejscowości
Boronów
–
ul. Wolności wraz z oświetleniem

inwestycyjne

Gmina Boronów

2022-2026

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Ciasna

2022-2024

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

2022-2025

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Budowa zintegrowanych węzłów
przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie
Gminy Ciasna etap II
Budowa centrum przesiadkowego
wraz z drogami rowerowymi na
terenie gminy Boronów i gminy
Herby - etap III
Budowa drogi rowerowej i
chodnika wzdłuż drogi krajowej nr
46 w miejscowości Lisów w gminie
Herby
Budowa drogi rowerowej w pasie
drogowym DP 2325S oraz DP
2328S na odcinku Chwostek –
Hadra
Budowa drogi rowerowej wzdłuż
drogi krajowej nr 46 od
miejscowości
Herby
do miejscowości
Pietrzaki
w
gminie Herby
Budowa drogi rowerowej wzdłuż
drogi krajowej nr 46 w
miejscowości Herby w gminie
Herby

Gmina Herby
inwestycyjne

Gmina Boronów

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2024

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

102

Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr zad.

9.

10.

11.

12.

Nazwa zadania

Budowa zintegrowanych węzłów
przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego w gminie
Kochanowice/ gminie Herby –
etap II
Budowa zintegrowanych węzłów
przesiadkowych wraz z budową
dróg rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego w Gminie
Kochanowice - etap III
Budowa drogi rowerowej na
odcinku Wierzbie-Koszęcin oraz
Koszęcin-Strzebiń-Bukowiec
Aktualizacja
i
ujednolicenie
oznakowania przebiegu dróg
rowerowych na terenie powiatu
lublinieckiego

Rodzaj zadania

JST
odpowiedzialna

Rośliny i
Prognozowany zwierzęta oraz
termin realizacji różnorodność
biologiczna

Powierzchnia
ziemi, gleby i
krajobraz

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

Korytarze
ekologiczne

Zabytki i dobra
materialne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

inwestycyjne

Gmina Herby

2022-2025

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina
Kochanowice

2023

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Koszęcin

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2025

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

k

ch

ch

0

ch

ch

0

0

w

ch

13.

Rozbudowa
i
modernizacja
istniejącej sieci dróg rowerowych

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

14.

Rozbudowa
towarzyszącej
rowerowym

inwestycyjne

Gmina Lubliniec

2023-2025

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

0

w

w

0

0

w

w

organizacyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

0

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

k

ch

ch

0

ch

ch

0

0

w

w

promocyjne

Gmina Lubliniec

2022-2030

0

ch

ch

ch

ch

ch

ch

ch

k

ch

ch

ch

ch

ch

0

0

w

w

15.

16.

infrastruktury
drogom

Zespół do spraw wdrażania
Programu
Rozwoju
Dróg
Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030
Promocja ruchu rowerowego na
terenie powiatu lublinieckiego /
gminy Lubliniec

17.

Budowa dróg rowerowych na
terenie Gminy Pawonków

inwestycyjne

Gmina
Pawonków

2022-2030

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

k

w

w

0

0

w

w

18.

Budowa
infrastruktury
towarzyszącej
drogom
rowerowym na terenie Gminy
Pawonków

inwestycyjne

Gmina
Pawonków

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

k

w

w

0

0

w

w
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Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr zad.

Nazwa zadania

Rodzaj zadania

JST
odpowiedzialna

Rośliny i
Prognozowany zwierzęta oraz
termin realizacji różnorodność
biologiczna

Powierzchnia
ziemi, gleby i
krajobraz

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

19.

Budowa dróg rowerowych na
terenie Gminy Woźniki

inwestycyjne

Gmina Woźniki

2022-2028

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

k

w

w

20.

Budowa drogi rowerowej tzw.
łącznika
pomiędzy
gminami
powiatu lublinieckiego i powiatu
częstochowskiego, tj. wzdłuż
granicy gminy Boronów z gminą
Konopiska

inwestycyjne

Gmina Boronów

2022-2027

k

st

st

k

st

k

w

w

k

w

st

k

w

w

Korytarze
ekologiczne

B
0

P
0

0

0

Zabytki i dobra
materialne

B

P

w

w

w

w

Tab. 33 Przewidywane oddziaływania zadań inwestycyjnych powiatu lublinieckiego na poszczególne elementy środowiska dotyczy kart produktu turystycznego.
Wpływ na poszczególne elementy środowiska:

Nr zad.

1.

Nazwa zadania

PoLub rower

Typ produktu

inwestycyjne

Lokalizacja
produktu

Powiat
Lubliniecki

Numer
Wskaźnika*

1-9

Rośliny i
zwierzęta oraz
różnorodność
biologiczna

Powierzchnia
ziemi, gleby i
krajobraz

Wody
powierzchniowe i
podziemne

Powietrze i
klimat

Zdrowie
człowieka

Zasoby
naturalne

Obszary
chronione

Korytarze
ekologiczne

Zabytki i dobra
materialne

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

B

P

0

w

0

w

0

0

0

0

w

w

0

0

0

w

0

w

0

w

Legenda
Typ oddziaływania:
B - dla oddziaływań bezpośrednich,
P - dla oddziaływań pośrednich
w - wtórne
s – skumulowane
k – krótkoterminowe
śr – średnioterminowe
d – długoterminowe
st – stałe
ch – chwilowe
poz – pozytywne
neg – negatywne
0 – brak oddziaływania
+- - oddziaływania niejednoznaczne
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Typ oddziaływania:
B- dla oddziaływań bezpośrednich,
P- dla oddziaływań pośrednich

Jednostka
miary
wskaźnika

Wartość
bazowa

Pożądana
zmiana
wartości
wskaźnika

Źródło
danych

km

289,16

wzrost

dokumentacja
techniczna

km

97,86

wzrost

dokumentacja
techniczna

km

191,3

wzrost

dokumentacja
techniczna

Liczba stacji Bike&Ride

szt.

7

wzrost

badania
własne

5.

Długość dróg rowerowych z ujednoliconym
oznakowaniem (tablice informacyjne, znaki
poziome, pionowe)

km

0

wzrost

dokumentacja
techniczna

6.

Liczba punktów postojowych z możliwością
serwisowania rowerów

szt.

2

wzrost

dokumentacja
techniczna

Liczba narzędzi komunikacji społecznej
wykorzystywanych do promocji ruchu
rowerowego (strony www, aplikacje, profile
FB, blogi, funpages itp.)

szt.

0

wzrost

badania
własne

8.

Liczba wdrożonych produktów rowerowych
(w tym produktów turystycznych)

szt.

0

wzrost

badania
własne

9.

Liczba
przeprowadzonych
kampanii
promocyjnych/edukacyjnych/informacyjnych
w zakresie promowania ruchu rowerowego

szt.

0

wzrost

badania
własne

Numer
Wskaźnika*

Wskaźnik

Charakter oddziaływań:
silne oddziaływania pozytywne
słabe oddziaływania pozytywne

1.

rowerowych

o

funkcji

2.

Długość dróg
komunikacyjnej

o

funkcji

3.

Długość dróg rowerowych
rekreacyjno-turystycznej

silne oddziaływanie negatywne
słabe oddziaływania negatywne
oddziaływania zarówno pozytywne jak i negatywne
brak identyfikacji istotnych oddziaływań

Długość dróg rowerowych ogółem

4.

7.
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7.1 Przewidywane znaczące oddziaływania na różnorodność biologiczną, w tym rośliny i zwierzęta
Ocena oddziaływań wynikających z realizacji planowanych zadań wykazała brak znaczącego
negatywnego wpływu na bioróżnorodność w tym na populacje roślin i zwierząt.
Poprawa dostępności, polegająca na stworzeniu, odtworzeniu, dobudowaniu atrakcyjnych,
wygodnych dróg rowerowych oraz realizacja przedsięwzięć ułatwiająca komunikację rowerową
pomiędzy miejscowościami umożliwi dojazd osób do pracy, do punktów usługowych i przyczyni się do
rozwoju turystyki rowerowej zarówno weekendowej jak i wakacyjnej, poprawi bezpieczeństwo dla
rowerzystów, a przede wszystkim będzie sprzyjała zmniejszeniu penetracji terenu poza wyznaczonymi
szlakami, a tym samym zmniejszeniu presji na zasoby przyrody, w tym na gatunki zwierząt i roślin.
Ważne jest budowanie świadomości społecznej w zakresie zachowania walorów przyrodniczych
i krajobrazowych oraz przestrzennej łączności, którą zapewniają m. in. korytarze ekologiczne.
Prowadzenie odpowiedniej edukacji od najmłodszych lat oraz kształtowanie odpowiednich wzorców
zachowań, postaw, wartości i przekonań, zapewni wiedzę m. in. z zakresu rozumienia i poszanowania
świata roślin, zwierząt oraz troskę o środowisko (zadania: 16,17, karta produktu rowerowego).
Zadania zaplanowane w Programie będą polegały m.in. na: budowie, odbudowie/przebudowie
i rozbudowie sieci dróg rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych, punktów przesiadkowych,
uzupełnianiu brakujących połączeń/odcinków, modernizacji i przebudowie nawierzchni istniejących dróg
rowerowych, w miejscach wymagających przeprowadzenia takich działań (tabela 32). Działania te będą
realizowane w pasach drogowych istniejących dróg publicznych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie
i nie przewiduje się naruszenia siedlisk przyrodniczych, stanowisk chronionych gatunków roślin
i zwierząt. Przekształceniu podlegać będą siedliska ruderalne.
W przypadku wystąpienia kolizji planowanych działań z cennymi zadrzewieniami przydrożnymi, na
etapie projektowania danego fragmentu drogi rowerowej należy bezwzględnie poszukiwać rozwiązań
technicznych i organizacyjnych gwarantujących zachowanie tych zadrzewień.
Oddziaływania związane z prowadzeniem robót budowlanych, ze względu na ich bardzo ograniczony
zasięg i krótkotrwałość nie będą miały wpływu na zachowania zwierząt dziko żyjących. Realizacja
założeń Programu nie wpłynie również na możliwości migracji dużych i średnich zwierząt – nie
przewiduje się wprowadzania elementów powodujących powstanie efektu barierowego. Przy
projektowaniu poszczególnych odcinków dróg rowerowych należy uwzględniać istniejącą infrastrukturę
służącą migracji zwierząt drobnych (płazy i gady), zaprojektowane rozwiązania techniczne
i organizacyjne nie mogą prowadzić do powstania pułapek, z których samodzielne wydostanie się
zwierząt drobnych będzie niemożliwe.
W związku z powyższym nie przewiduje się aby wdrożenie założeń określonych w Programie skutkowało
wystąpieniem znaczących negatywnych oddziaływań na siedliska przyrodnicze oraz populacji gatunków
roślin i zwierząt, w tym objętych ochroną prawną.
Jednocześnie uporządkowanie organizacji ruchu rowerowego może przyczynić się do promocji
i kształtowania wizerunku cennych elementów przyrody: zbiorowisk roślinnych oraz populacji rzadkich
i zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, które znajdują się na obszarach gmin powiatu
lublinieckiego.

7.2 Przewidywane oddziaływania na obszary chronione w tym obszary Natura 2000
Na obszarze powiatu lublinieckiego znajduje się 126 obiektów chronionych zgrupowanych w 5
formach ochrony przyrody. Ponadto, wiele spośród wyżej wymienionych obszarów chronionych
stanowi ważne krajowe obszary węzłowe w sieci powiązań ekologicznych. Przez teren powiatu
lublinieckiego przebiega główny korytarz ekologiczny południowo-centralny, który stanowią Lasy
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Lublinieckie – Wyżyna Śląska, które są łącznikiem pomiędzy Jurą Krakowsko-Częstochowską z Lasami
Stobrawsko - Turowskimi. Jest to jeden z największych szlaków migracyjnych w województwie śląskim,
które umożliwiają przemieszczanie się drogą lądową organizmów występujących w bioregionach Niżu
Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Środkowopolskich.
Charakterystyka obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych oraz akty prawne obowiązujące
w odniesieniu do poszczególnych form ochrony wraz z celami i problemami ochrony, oraz informacja
o zadaniach i planach ochrony na obszarach Natura 2000 przedstawiono w rozdziale 6.1.3 tabela 10, 11,
13 oraz rozdział: 6.1.4, część informacji znajduje się poniżej:
Dla obszarów Natura 2000 sporządza się i realizuje plan zadań ochronnych, który zawiera m.in.
opis granic obszaru i mapę obszaru Natura 2000, identyfikację istniejących i potencjalnych zagrożeń dla
zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt i ich
siedlisk będących przedmiotami ochrony. Na obszarach Natura 2000 obowiązuje zakaz podejmowania
działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na
cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
•

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

•

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000,

•

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 6

Pomniki przyrody i użytki ekologiczne mogą być objęte ochroną przed różnymi formami
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru. Zakazy obowiązujące na ich terenie nie
dotyczą jednak inwestycji celu publicznego realizowanych w przypadku braku rozwiązań
alternatywnych i po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony.7
Z perspektywy długoterminowej ważne jest budowanie świadomości społecznej w zakresie
zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz przestrzennej łączności, którą zapewniają
m. in. korytarze ekologiczne. Prowadzenie odpowiedniej edukacji mająca na celu kształtowanie
świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu lublinieckiego oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju zapewni wiedzę m. in. z zakresu rozumienia
i poszanowania świata roślin, zwierząt oraz troskę o środowisko i obszary chronione.
Na podstawie zadania 16 można spodziewać się pozytywnego oddziaływania związanego
z prowadzeniem prac polegających na realizowaniu poszczególnych zadań poprzez prowadzenie
monitoringu.
Projekt Programu Rozwoju Dróg na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 jest
opracowaniem o dużym poziomie ogólności, dlatego nie można jednoznacznie przewidzieć wystąpienia
negatywnych oddziaływań na tak zróżnicowane i zajmujące znaczne powierzchnie w powiecie
lublinieckim obszary chronione. Ewentualne negatywne oddziaływania na środowisko i przyrodę, jakie
mogą pojawić się w trakcie realizacji niektórych celów programu, bezpośrednie, krótkoterminowe, nie
będą wykraczały poza skalę miejsca lub skalę lokalną (zadania: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 20).

6

Art. 33 ust. 1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)

7

Art. 45 ust.1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098)
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Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
Należy mieć na uwadze, że ok. połowa zaplanowanych zadań projektu Programu Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 ma być przeprowadzona na terenie Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą tj.:
•

Gmina Boronów: zadanie 2, zadanie 3,

•

Gmina Ciasna: zadanie 4,

•

Gmina Herby: zadanie 5, zadanie 6, zadanie 7, zadanie 8, zadanie 9, zadanie 10,

•

Gmina Kochanowice: zadanie 11

Park funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 55/08 z 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą. które zostało opisane w tabeli 11.
Szczególne cele ochrony Parku określone są w § 2 ww. rozporządzenia i jest to przede wszystkim
zachowanie specyficznej fizjonomii krajobrazu dorzecza Liswarty jako syntezy wartości przyrodniczych
i kulturowych.
Analiza zapisów treści przedmiotowego rozporządzenia wykazała, że wdrożenie działań
przewidzianych w Programie nie stoi w sprzeczności z realizacją szczególnych celów ochrony
określonych w § 2 i nie będzie skutkowało naruszeniem zakazów obowiązujących na terenie Parku
Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, określonych w § 3 ww. rozporządzenia.
Obszar Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą
Planowane zadanie 3 projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030, polegające na budowie zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz
z budową dróg rowerowych na terenie Gmin Ciasna etap II. Ma to być kontynuacja wieloetapowej
inwestycji Powiatu Lublinieckiego oraz gmin: Lubliniec, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin
i Pawonków zakładająca budowę dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach
gminy Ciasna oraz budowy punktu przesiadkowego w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna
przebiegać będzie w bliskim sąsiedztwie z Rezerwatem przyrody Łęg nad Młynówką oraz obszarem
Natura 2000 – Łęgi w lasach nad Liswartą. Zgodnie z poniższą mapką sytuacyjną projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030, drogi rowerowe
na terenie gminy Ciasna (zad. 3) nie będą prowadzone przez teren rezerwatu Łęg nad Młynówką oraz
obszar Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą (krótki odcinek wzdłuż drogi granicznej). Zadanie nie
będzie kolidowało z celami ochrony i przyjętymi działaniami ochronnymi. Ścieżka poprowadzona będzie
poza terenem rezerwatu, wzdłuż istniejących dróg, przyczyni się do skanalizowania ruchu pieszego
i rowerowego poza obszarem chronionych siedlisk. Nie przewiduje się zwiększenia presji na siedliska
objęte ochroną wskutek realizacji zadania.
Uporządkowanie organizacji ruchu rowerowego może zapewnić bezpieczeństwo osobom
poruszającym się na rowerze jak i pieszo, przyczynić się może do promocji i kształtowania wizerunku
cennych elementów przyrody: zbiorowisk roślinnych oraz populacji rzadkich i zagrożonych wyginięciem
gatunków zwierząt i roślin, które znajdują się na obszarach gmin powiatu lublinieckiego.
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Rys. 7 Inwestycje planowane na terenie gminy Ciasna z zaznaczeniem Rezerwatu Łęg nad Młynówką oraz
obszar Natura 2000 Łęgi w lasach nad Liswartą .

Zadania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na
lata 2022-2030 nie stanowią przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie oddziaływać na
środowisko zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. 2019,
poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Analiza zapisów
projektu Programu Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
wskazuje, że jest on co do zasady dokumentem mającym pozytywnie wpłynąć na środowisko.

7.3 Przewidywane znaczące oddziaływania na wody (jakość i zasoby wód)
Ze względu na charakter, ograniczoną skalę i lokalizację działań przewidzianych w projekcie
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie
przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań na stan wód powierzchniowych i podziemnych.
Oddziaływania krótkotrwałe mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji.
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7.4 Przewidywane znaczące oddziaływania na powietrze i klimat
Żadne z zadań projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na ternie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie wpłynie negatywnie na powietrze i klimat. Większość z zadań
wpłynie pozytywnie lub nie będzie wpływać na powietrze i klimat. Pośredni pozytywny wpływ na jakość
powietrza będą miały działania edukacyjne.
Realizacji niektórych zadań związanych z wprowadzaniem infrastruktury mogą oddziaływania
typowe dla prowadzenie robót związane z pracą maszyn budowlanych, tj. emisją spalin. Będą to
oddziaływania krótkotrwałe i związane z fazą realizacji inwestycji. Pracom tym towarzyszyć mogą
emisje spalin z maszyn budowlanych oraz emisje substancji pyłowych powstające jako unos
z powierzchni pylących. Realizacja zadań w ramach projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 nie będzie wiązała się znaczącymi negatywnymi
oddziaływaniami na klimat.

7.5 Przewidywane znaczące oddziaływania na powierzchnię ziemi, gleby i krajobraz
Żadne z zadań projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie wpłynie negatywnie na powierzchnię ziemi, gleby krajobraz.
Większość z zadań wpłynie pozytywnie lub nie będzie wpływać na powierzchnię ziemi, gleby krajobraz.
Na powierzchnię ziemi i glebę w powiecie w sposób bezpośredni negatywnie oddziaływać będą jedynie
zadania związane z realizacją projektów infrastrukturalnych, które obejmować będą prace budowlane,
a w tym prace ziemne, podczas których następuje ingerencja w wierzchnie warstwy gruntu, w tym
w glebę. Negatywne oddziaływania występować będą jedynie lokalnie, na etapie prac budowlanych
w trakcje realizacji inwestycji. Oddziaływania będą miały charakter krótkoterminowy, lecz z uwagi na
relatywnie powolne tempo procesów regeneracji gleby skutki oddziaływań mogą być długoterminowe.
Może się tak stać szczególnie w przypadku, jeśli na etapie przygotowania i planowania inwestycji
ignorowane będą zasady oszczędnego korzystania z terenu oraz przepisy prawa dotyczące ochrony
gleby, stosunków wodnych i naturalnego ukształtowania terenu w pracach budowlanych.
Z samego przedmiotu zadań przewidzianych w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na ternie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 wynika, że bezpośrednim lub pośrednim
efektem finalizacji większości z nich będzie zwiększenie walorów krajobrazowych powiatu
lublinieckiego. Nie przewiduje się występowania znaczących negatywnych oddziaływań na krajobraz.
Charakter i zakres oddziaływań na krajobraz (pozytywne lub negatywne) zależy zarówno od typu
obiektu, jak od sposobu jego zaprojektowania i sposobu realizacji prac (budowlanych,
modernizacyjnych). Szczególnie duże znaczenie może mieć także umiejscowienie, rozmieszczenie
i ekspozycja widokowa nowych obiektów.
Szczególnie negatywnie wpłynąć może na krajobraz realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych
w sposób chaotyczny, zwłaszcza w przypadku, gdy nowe obiekty infrastrukturalne sytuowane będą
w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych, cennych przyrodniczo, lub przecinać będą lokalne
korytarze ekologiczne. W przypadku błędnych lokalizacji inwestycje infrastrukturalne mogą powodować
oddziaływania bezpośrednie i trwałe. W pozostałych przypadkach możliwe negatywne oddziaływania
na jakość krajobrazu są przede wszystkim związane z etapem realizacji inwestycji i będą to najczęściej
oddziaływania krótkoterminowe, chwilowe, odwracalne.
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W przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych, w celu eliminowania lub minimalizacji
negatywnego wpływu na krajobraz należy, wykonać studia krajobrazowe, polegające na jak najlepszym
wpasowaniu inwestycji w otoczenie, a ponadto uwzględniać zagadnienia wizualnego dopasowania do
krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko dla poszczególnych projektów. Pozwoli to na
uniknięcie trwałej utraty zasobów krajobrazowych w przypadku popełnienia błędów w rozpoznaniu
oddziaływania na środowisko w trakcie procedury OOŚ.

7.6 Przewidywane oddziaływania na zasoby naturalne
Mając na względzie skalę, charakter i lokalizację zadań przewidzianych w Programie Rozwoju
Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 należy uznać, że ich
wdrożenie nie będzie wiązało się z wystąpieniem negatywnych oddziaływań na zasoby naturalne.

7.7 Przewidywane znaczące oddziaływania na zdrowie ludzi
Realizacja projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego
na lata 2022 – 2030 będzie mieć pośredni i bezpośredni korzystny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi.
Najważniejszym pozytywnym skutkiem wdrożenia projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na
terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 będzie poprawa odczuwanego komfortu życia
oraz ogólna poprawa wizerunku powiatu lublinieckiego przekładająca się na decyzje o zamieszkaniu
i/lub o prowadzeniu działalności gospodarczej.
Przewidywanym efektem pozytywnych oddziaływań zrealizowanych zadań przewidzianych
w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 będzie między innymi:
▪ poprawa zdrowotnych uwarunkowań wynikających z jakości powietrza;
▪ lepsza estetyka, dostępność i „przyjazność” przestrzeni publicznych;
▪ wyższy standard techniczny obiektów usług publicznych;
▪ większy potencjał kulturowych usług krajobrazowych (ekosystemowych) związanych z zieloną
infrastrukturą miast gmin powiatu lublinieckiego. W szczególności, realizacja projektu
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 20222030 przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i wielofunkcyjności przestrzeni publicznej.
▪ zwiększone dostępności infrastruktury turystycznej przez działanie sprawnego systemu
transportowego, strony internetowej;
▪ rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej m.in. rozbudowa/odbudowa budowa dróg
rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowa centrum przesiadkowego;
▪ połączenie ze sobą głównych miejscowości i ośrodków oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie;
▪ poprawę na terenie gmin powiatu lublinieckiego komunikacji rowerowej która zachęci do
korzystania z różnych form transportu niskoemisyjnego, zmniejszając tym samym natężenie
ruchu samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.
Realizacja działań edukacyjnych na rzecz zachowań pro-środowiskowych oraz upowszechnianie
wiedzy na temat zasobów przyrodniczych regionu powinna się przełożyć na zachowania mieszkańców
zarówno w zakresie ograniczania presji na środowisko, jak i w zakresie unikania zagrożeń
środowiskowych. Pośrednim efektem takich zachowań będzie poprawa środowiskowych uwarunkowań
jakości życia.
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Realizacja zapisów projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 będzie pozytywnie oddziaływać na klimat akustyczny powiatu
lublinieckiego. Znacznego ograniczenia uciążliwości akustycznych można spodziewać się dzięki realizacji
celów związanych z infrastrukturą, rozwojem, modernizacją dróg rowerowych.
Należy przyjąć generalną zasadę, w myśl której wszystkie działania „miękkie” nakierowane na
lepsze i sprawniejsze diagnozowanie problemów środowiskowych, lepsze zarządzanie informacją
o środowisku i integrację danych na platformie cyfrowej zarządzania obszarami powiatu lublinieckiego,
uspołecznienie zarządzania oraz działania informacyjne/edukacyjne dla różnych grup wiekowych
i społecznych mają priorytet w realizacji Programu.
Negatywne oddziaływania projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 na ludzi wiązać się mogą głównie z etapem realizacji zadań
związanych z pracami infrastrukturalnymi. W szczególności, miejscowo może występować pogorszenie
jakości powietrza i zwiększenie uciążliwości akustycznych związane z robotami budowlanymi, ziemnymi
lub remontowymi. Będą to oddziaływania chwilowe i krótkotrwałe, o niewielkim zasięgu
przestrzennym.
Działania inwestycyjne mogą także powodować szereg niedogodności takich jak zmiany
w organizacji ruchu na drogach. Ograniczenie dostępu pieszego lub środkami transportu związane
z pracami w przestrzeni miejscowości mogą także wtórnie powodować uciążliwości w miejscach
położonych poza terenem inwestycji. Stopień uciążliwości zależy od organizacji prac, ale także od
sekwencji działań realizowanych równocześnie w różnych punktach powiatu lublinieckiego. Należy
liczyć się także z możliwością uciążliwej emisji spalin z maszyn budowlanych oraz intensywnego pylenia,
którego źródłem może być unos z niezabezpieczonych pryzm materiałów sypkich oraz
z nieczyszczonych powierzchni placów budów i dróg w pobliżu. Tego typu oddziaływania będą miały
charakter bezpośredni, jednak będą one ustępowały po zakończeniu prac. Skuteczne zminimalizowanie
wymienionych oddziaływań powinno być zapewnione poprzez stosowanie się do obowiązujących zasad
prowadzenia prac budowlanych.
Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że:
▪ Zidentyfikowane negatywne oddziaływania na ludzi będą związane wyłącznie realizacją zadań
inwestycyjnych i będą typowe dla prowadzenia robót budowlanych, będą to oddziaływania
przemijające, krótkotrwałe i o bardzo ograniczonym zasięgu. Przeciwdziałanie tym
oddziaływaniom powinno być rutynowo podejmowane bezpośrednio w trakcie prowadzenia
prac budowalnych.
▪ Wdrożenie zamierzeń projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 przyczyni się do poprawy komfortu przebywania w przestrzeni
publicznej, co może w przyszłości wpłynąć na wizerunek powiatu jako miejsca o korzystnym
„klimacie” do zamieszkania oraz rozwoju gospodarczego.

7.8 Przewidywane oddziaływania na zabytki i dobra materialne
Realizacja działań w ramach projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych w przeważającej
większości będzie oddziaływać bezpośrednio, pośrednio, wtórnie, długoterminowo pozytywnie na
zabytki i dobra materialne.
Przewidywane zadania w projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 będą miały w większości pozytywny lub neutralny wpływ na
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stan techniczny obiektów zabytkowych, a także nas stan techniczny innych dóbr materialnych, w tym
np. budynków. W aspekcie społecznym, rozwój dróg rowerowych ułatwi dostępność do dóbr kultury
dla mieszkańców gminy. Pozytywny wpływ będą miały inwestycje drogowe, gdyż poprawa systemu
transportowego (dobudowa/rozbudowa brakujących odcinków dróg) przyczyni się do wzrostu
gospodarczego i bezpieczeństwa oraz poprawę na terenie gmin powiatu lublinieckiego komunikacji
rowerowej która zachęci do korzystania z różnych form transportu niskoemisyjnego, zmniejszając tym
samym natężenie ruchu samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych.
Planowane zadanie 17 oraz karta produktu rowerowego projektu Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 (zał. 5) odnoszą się do działań
na poprawę stanu i jakości dóbr kultury m.in. popularyzacja dziedzictwa kulturowego na terenie gmin
powiatu Lublinieckiego.
Obszar gmin powiatu lublinieckiego jest bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym. Ma
tu swoją siedzibę szereg stowarzyszeń, których działalność skupia się wokół wartości historycznych
i tradycji kulturalnych. Jedne włączają się w ochronę zabytków, inne dokumentują dzieje miasta poprzez
swą działalność wydawniczą, jeszcze inne popularyzują bogatą kulturę muzyczną i ludową, czego
doświadczyć można uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych o zasięgu
ponadlokalnym, organizowanych w poszczególnych gminach. Dlatego istotne jest wzmacnianie tego
potencjału i podejmowanie działań skierowanych na zachowanie tego dziedzictwa i konstruktywne jego
wykorzystanie, włączając elementy edukacyjne w rozwój turystyki rowerowej m.in..:
Opracowanie aktywnej aplikacji z przebiegiem dróg rowerowych z planowaniem tras rowerowych,
organizowanie imprez tematycznych, rajdów rowerowych itp. przyczyni się do rozpoznawalności
obszaru wśród potencjalnych turystów oraz może wpłynąć na ukształtowanie odpowiednich wzorców
zachowań, postaw, wartości i przekonań, m. in. z zakresu rozumienia i poszanowania środowiska
i obiektów chronionych.
Negatywne oddziaływanie na stan zabytków i dóbr materialnych może wystąpić w przypadku
realizacji prac budowlanych w sąsiedztwie istniejących obiektów. Realizacji tego typu inwestycji
towarzyszyć będą: drgania, hałas lub pylenie, co może wpływać niekorzystnie na stan zabytków oraz
innych obiektów. W takich przypadkach oddziaływanie bezpośrednie będzie się ograniczało do okresu
prowadzenia prac budowlanych i będzie miało najczęściej charakter chwilowy i przemijający.
Negatywne oddziaływania są stosunkowo łatwe do uniknięcia. Prowadzenie prac zgodnie
z zachowaniem wszelkich regulacji i zasad dotyczących ochrony zabytków oraz wytycznych
konserwatora zabytków powinno ograniczyć negatywne oddziaływanie na ten komponent środowiska.
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8

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE
I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU

Projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030 jest dokumentem strategicznym. Dokonując analizy skutków wdrożenia ustaleń tego
dokumentu nie stwierdzono możliwości wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko, w tym
na formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych oraz populacji
gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną prawną, w tym tych, dla których zachowania wyznaczono
obszary Natura 2000. Nie stwierdzono jakichkolwiek istotnych negatywnych oddziaływań na pozostałe
komponenty środowiska a także zdrowie i jakość życia ludzi. W związku z tym na etapie opracowania
i przyjęcia Programu nie ma potrzeby planowania działań zapobiegających wystąpieniu lub
minimalizujących negatywne oddziaływania, bowiem takowych nie wykazano.
Pewien wpływ na środowisko może wystąpić na etapie realizacji konkretnych zadań inwestycyjnych.
Jednak zastosowanie odpowiednich rozwiązań na etapie projektowania i realizacji poszczególnych
działań zagwarantuje przeciwdziałanie tym zagrożeniom lub minimalizację oddziaływań do poziomu
w pełni akceptowalnego.
Na etapie projektowania należy przede wszystkim przestrzegać następujących zasad:
•
•

•
•

zachowania cennych drzew, zarówno pojedynczych jak i stanowiących aleje – należy
poszukiwać rozwiązań projektowych i organizacyjnych gwarantujących ich zachowanie
uwzględnienia istniejącej infrastruktury służącej migracji zwierząt drobnych (płazy i gady)
a także nieprzekształcania stref naprowadzających do przepustów i przejść dla zwierzą (o ile
takie istnieją)
projektowania tak, aby nie powstawały pułapki, z których samodzielne wydostanie się zwierząt
drobnych będzie niemożliwe
planowania harmonogramu prac z uwzględnieniem cyklów życiowych zwierząt, zwłaszcza
wycinki drzew poza okresem lęgowym (marzec – październik)

Na etapie realizacji – prowadzenia robót budowlanych:
•
•
•
•
•

zabezpieczanie pni drzew przed uszkodzeniem przez maszyny, a systemu korzeniowego przed
uszkodzeniem i przesuszeniem
unikanie prowadzenia prac w sposób powodujący powstawanie pułapek dla zwierząt
stosowanie wygrodzeń zapobiegających dostawaniu się zwierzyny drobnej na plac budowy
stosowanie sprawnych maszyn i pojazdów tak, aby ograniczyć hałas i emisję spalin
prowadzenie robót w porze dziennej

Rodzaj i zakres działań minimalizujących powinien być ustalony adekwatnie do charakterystyki terenu
w lokalizacjach poszczególnych zadań oraz zakresu i specyfiki danego zadania.
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ANALIZA WARIANTOWA

9.1 Analiza wariantu „zero” – zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 - 2030
Jednym z elementów Prognozy oddziaływania na środowisko jest analiza stanu środowiska
w przypadku braku realizacji planowanych zadań w tym zadania planowanego do wykreowania
produktu rowerowego tzw. wariant „0” (zero). Ocena wariantu „zero” pozwala określić, jaki wpływ
będzie mieć odstąpienie od realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 na stan środowiska.
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż planowane zadania w tym zadanie do realizacji –
wykreowania tzw. produktu rowerowego projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie powodują znaczącego negatywnego oddziaływania
na środowisko. Potencjalne zarówno pozytywne jak i negatywne lub negatywne oddziaływania będą
miały charakter krótkotrwały i ustąpią w chwili zakończenia inwestycji (np. przebudowa, budowa,
modernizacja, rozbudowa, odbudowa dróg rowerowych, zintegrowanych węzłów przesiadkowych).
Przeważająca część zadań w tym zadań planowanych do wykreowania tzw. produktu rowerowego
będzie miała charakter pozytywny, zarówno w wymiarze krótko jak i długoterminowego oddziaływania
wtórnego, bezpośredniego i pośredniego. W ramach niniejszego projektu Programu Rozwoju Dróg
Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 zaplanowane są zadania
o zróżnicowanym charakterze dla zapewnienia kompleksowości podejmowanej interwencji w obszarze
rozwoju turystyki i komunikacji rowerowej. Projekt Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 uwzględnia:
−
−

−

zadania inwestycyjne – zadania obejmujące budowę nowych lub modernizację istniejących dróg
rowerowych i infrastruktury towarzyszącej,
zadania organizacyjne – zadania obejmujące kwestie natury organizacyjnej, porozumienia,
działania administracyjne, tworzenie wytycznych, podejmowane w celu usprawnienia realizacji
założeń,
zadania promocyjne - zadania wspierające, podnoszące społeczną świadomość i propagujące
rozwój ruchu rowerowego codziennego i rekreacyjno-turystycznego, obejmujące kampanie
promocyjne, programy edukacyjne i zintensyfikowane działania informacyjne.

W związku z powyższym, zrezygnowanie z przyjęcia projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022 – 2030 nie spowoduje poprawy lub zmniejszenia
oddziaływania stanu obecnego na jakość środowiska.
Brak realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022 – 2030 spowoduje, że nie zostaną zrealizowane ww. cele opracowanego
dokumentu, będących podstawą do wykreowania wizerunku gmin powiatu lublinieckiego, jako
obszarów atrakcyjnych turystycznie, a także sprzyjające wzmocnieniu pozycji Powiatu Lublinieckiego na
rynku turystycznym, zwiększeniu ruchu turystycznego, szlaków turystycznych różnych rodzajów
(pieszych, rowerowych) tworzeniu terenów rekreacyjno-sportowych oraz zwiększaniu roli kultury przy
uwzględnieniu interesów mieszkańców i ochrony środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju oraz regulacjami na poziomie unijnym i krajowym.
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Jak wynika z zapisów projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030 stan środowiska w powiecie lublinieckim ulega stopniowej poprawie,
zwiększa się także „pro-ekologiczna” świadomość ludzi i wzrasta ich zapotrzebowanie na dostęp do
terenów zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych opartych o kompleksy leśne, doliny rzeczne
i stawy oraz dobrej jakości środowiska, dlatego brak realizacji projektu może ograniczyć spodziewaną
poprawę stanu środowiska.

9.2 Analiza możliwych rozwiązań alternatywnych w stosunku do celów zaproponowanych w
projekcie Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022- 2030
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 2373) nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań
alternatywnych do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.
W przypadku projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu
lublinieckiego na lata 2022-2030, rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji projektu Programu
Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030. Wszystkie
zadania w tym zadanie do realizacji – wykreowania tzw. produktu rowerowego zaproponowanego
w ramach projektowanego dokumentu z założenia mają na celu stworzenie narzędzi wspierających
zarządzanie na rzecz rozwoju ruchu rowerowego codziennego i turystycznego który ma m.in. przełożyć
się na rozbudowę sieci dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego oraz wzrost
popularności komunikacji rowerowej i turystyki rowerowej, co z kolei może mieć wpływ na generowanie
nowych miejsc pracy przy budowie dróg rowerowych oraz w sferach usług związanych z komunikacją
i turystyką rowerową oraz stanowi istotny czynnik w kontekście ochrony środowiska. W oczywisty
sposób zwiększy też bezpieczeństwo osób poruszających się na rowerze drogami krajowymi
i wojewódzkimi. Niniejszy dokument określa priorytety rozwojowe w zakresie dróg rowerowych,
infrastruktury towarzyszącej i ruchu rowerowego, zakładając przy tym przestrzeganie regulacji prawnych
na poziomie unijnym i krajowym oraz regulacji regionalnych dotyczących budowy i oznakowania dróg
rowerowych.
W związku z ciągłym rozwojem gospodarczym gmin powiatu lublinieckiego oraz wzrostem
poziomu konsumpcji brak realizacji projektu Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin
powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030 prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów
środowiska.
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Nawiązując do wniosku z 27 sierpnia 2021 r. uzupełnionego pismem z 31 sierpnia 2021 r., w sprawie
uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
„Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021 – 2030”, oraz
wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach 22 września 2021
znak:WOOŚ.410.358.2021.AOK odmowy uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania
na środowisko dla ww. dokumentu, na podstawie art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2021 r., poz. 247 ze zm.)
uzgadniam
zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego projektu programu.
Prognoza oddziaływania na środowisko powinna obejmować wszystkie elementy, o których mowa w art. 51 ust.
2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Wszystkie elementy art. 51 ust. 2 przywołanej ustawy powinny być przeanalizowane i ocenione w
stopniu i w zakresie adekwatnym do charakterystyki obszaru objętego opracowaniem.
W szczególności prognoza powinna analizować, oceniać i uwzględniać:
−

wskazania działań mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem
obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2021 poz. 1098 ze zm.) wraz z oceną pod kątem skutków ich realizacjidla środowiska;
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−

−

−

−

funkcjonowanie korytarzy ekologicznych określonych w opracowaniu „Korytarze
ekologiczne w województwie śląskim – koncepcja do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa” (Parusel J.B., Skowrońska K., Wower A. (red.) 2015CDPGŚ);
opis istniejących problemów ochrony środowiska, które mogą być rozwiązane poprzez
realizację programu oraz przedstawienie zmian w stanie środowiska, jakich można się
spodziewać w przypadku, gdyby nie podjęto jej realizacji;
powiązanie projektowanego dokumentu z innymi dokumentami szczebla krajowego oraz
regionalnego, w tym z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi na terenie
powiatu lublinieckiego;
propozycję dotyczące minimalizowania i ograniczenia przewidywanych skutków
realizacji ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze i krajobraz.

Ponadto prognoza oddziaływania na środowisko winna dostarczać informacji
o występowaniu, lub jego braku, chronionych gatunkach roślin, zwierząt i grzybów oraz siedlisk tych gatunków,
występujących na obszarze objętym przedmiotowym dokumentem, ich szacunkowej liczebności,
rozmieszczeniu, stanie ochrony, a także analizę zagrożeń dla populacji tych gatunków, a w przypadku
negatywnego oddziaływania propozycję jego ograniczenia.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach
Mirosława Mierczyk-Sawicka podpisano
elektronicznie
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Załącznik nr 4.
Mapy ilustrujące przebieg priorytetowych inwestycji związanych z budową dróg rowerowych na
terenie poszczególnych gmin powiatu lublinieckiego.
GMINA BORONÓW

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA CIASNA

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA HERBY

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA KOCHANOWICE

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA KOSZĘCIN

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA LUBLINIEC

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

136

GMINA PAWONKÓW

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA WOŻNIKI

ź
ródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Załącznik nr 5.
Zestawienie kart zadań oraz karty produktu rowerowego na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

POWIAT LUBLINIECKI
Karta zadania 1
Nazwa zadania

Rozbudowa i modernizacja istniejących sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu
Lublinieckiego

Podmiot
odpowiedzialny

Powiat Lubliniecki

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

obszar całego Powiatu Lublinieckiego
1. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w miejscowości
Wędzina – zadanie obejmuje odcinek o łącznej długości 960 m. Zakres zadania:
wymiana nawierzchni jezdni, przebudowa odwodnienia, chodników, poboczy, zjazdów,
miejsc postojowych, zatoki autobusowej oraz budowa ciągu pieszo – rowerowego i
oświetlenia.

Zakres działania

2. Uzupełnienie i budowa brakujących połączeń / odcinków dróg rowerowych
na terenie Powiatu Lublinieckiego, w celu zapewnienia ciągłości dróg rowerowych na
terenie Powiatu.
3. Modernizacja i przebudowa nawierzchni istniejących dróg rowerowych,
miejscach wymagających przeprowadzenia takich działań.

w

4. Inne prace umożliwiające stworzenie sieci dróg rowerowych na terenie Powiatu
Lublinieckiego.
Prognozowany
koszt inwestycji

Źródła
finansowania

Szacowany koszt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna) w
miejscowości Wędzina – 2 868 928,05 zł.
Pozostały planowany do poniesienia koszt w ramach wyżej wymienionych zadań –
szacowanie na bieżąco w trakcie realizacji zadań.
W przypadku przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2301 S (ul. Szkolna)
w miejscowości Wędzina: Budżet Powiatu Lublinieckiego, Budżet Gminy Ciasna,
Fundusz Dróg Samorządowych,
Pozostałe działania: Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy
europejskich oraz środków krajowych.

Prognozowany
termin realizacji

2022-2030

Uwarunkowania

Uzależnienie realizacji poszczególnych zadań od pozyskania źródeł zewnętrznych.

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA BORONÓW
Karta zadania 2
Nazwa zadania

Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Boronów - ul. Wolności wraz z
oświetleniem

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Boronów

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Boronów, Boronów

Zakres działania

W ramach zadania zostanie zaprojektowany oraz wykonany odcinek ciągu pieszorowerowego o długości 1580m. Początek projektowanego odcinka rozpoczynać się
będzie od km 10+543, natomiast koniec odcinka zostanie zaprojektowany na wysokości
zjazdu do sołectwa Grojec.

Prognozowany
koszt inwestycji

6 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, Program WID 2021+

Prognozowany
termin realizacji

2022-2026

Uwarunkowania

----------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Karta zadania 3
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej tzw. łącznika pomiędzy gminami powiatu lublinieckiego i
powiatu częstochowskiego, tj. wzdłuż granicy gminy Boronów z gminą Konopiska

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Boronów

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Boronów

Zakres działania

W ramach zadania zostanie zaprojektowana oraz wykonana droga rowerowa tzw.
łącznik wzdłuż granicy gminy Boronów oraz gminy Konopiska. Droga rowerowa
o długości około 12 km łącząca przez tereny leśne gminę Herby, Boronów i Woźniki oraz
gminę Konopiska i Starczę umożliwi połączenie ze sobą planowanych i istniejących dróg
rowerowych powiatu lublinieckiego i częstochowskiego.

Prognozowany
koszt inwestycji

18 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2028

Uwarunkowania

------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

140

GMINA CIASNA
Karta zadania 4
Nazwa zadania

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
na terenie Gminy Ciasna etap II

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Ciasna

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Ciasna

Zakres działania

Projekt jest kontynuacją wieloetapowej inwestycji Powiatu Lublinieckiego oraz gmin:
Lubliniec, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Pawonków zakładającego budowę
sieci tras rowerowych i centrów przesiadkowych. Zadanie dotyczy budowy dróg
rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowościach gminy Ciasna oraz
budowy punktu przesiadkowego w miejscowości Sieraków Śląski w gminie Ciasna.

Prognozowany
koszt inwestycji

33 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Prognozowany
termin realizacji

2022-2024

Uwarunkowania

------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

GMINA HERBY
Karta zadania 5
Nazwa zadania

Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi na terenie gminy
Boronów i gminy Herby - etap III

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby / Gmina Boronów

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby i Boronów; Olszyna - Zumpy
Projekt zakłada budowę centrum przesiadkowego wraz z budową dróg rowerowych na
terenie gminy Boronów i gminy Herby.
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę centrum przesiadkowego (przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boronowie) wraz
z budową drogi rowerowej o długości 2.216 mb (gmina Boronów),

Zakres działania

- budowę drogi rowerowej o długości 980 mb (gmina Herby).
Łączna długość dróg rowerowych - 3.196 mb.
Projektowane drogi rowerowe pozwolą na przyłączenie gminy Boronów do sieci dróg
rowerowych obecnie powstających na terenie gmin powiatu lublinieckiego
realizowanych ze środków RPO WSL 2014-2020 w ramach projektu pn. Budowa
zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie
gmin powiatu lublinieckiego
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5 000 000,00 zł
Prognozowany
koszt inwestycji

w tym:
1 500 000,00 zł po stronie Gminy Herby,
3 500 000,00 zł po stronie Gminy Boronów.

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2025

Uwarunkowania

------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Karta zadania 6
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości
Lisów w gminie Herby

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby, Lisów
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej oraz chodnika w pasie drogowym
drogi krajowej nr 46 na odcinku od km 166+788,00 do km 167+555,64. Zakres
inwestycji obejmuje:
- budowę chodnika dla pieszych w km 166+789,80-167+555,64,
- budowę drogi rowerowej w km 166+788,00-167+333,58,
- likwidacja rowów przydrożnych i budowa kanalizacji deszczowej w ich miejsce,

Zakres działania

- budowę kanału technologicznego w zakresie inwestycji,
- odtworzenie zjazdów indywidualnych do posesji zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi
- przebudowę ogrodzenia na długości ok. L=10 m,
- likwidację istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej na długości ok. L=42 m, dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego do projektowanych chodnika i
drogi rowerowej,
- rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, usunięcie kolidującej zieleni

Prognozowany
koszt inwestycji

3 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

----------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Karta zadania 7
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej w pasie drogowym DP 2325S oraz DP 2328S na odcinku
Chwostek – Hadra

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby, Chwostek - Hadra
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej DP2325S (km lokalny
0+000- km 3+012,00) oraz drogi powiatowej DP2328S (km lokalny 3+012,00- km
3+250,10) na odcinku Chwostek – Hadra.
Zakres przebudowy drogi obejmuje następujące elementy w pasie drogowym:
Budowa:
- drogi rowerowej o długości ok. 3,25 km,
- 2 przepustów skrzynkowych z elementów prefabrykowanych,
- muru oporowego o długości ok. 45,7 m i wysokości maksymalnej 2,65 m,
- 2 odcinków chodnika w sąsiedztwie przejść dla pieszych,

Zakres działania

- wyposażenia technicznego drogi w zakresie odwodnienia, tj.: kanalizacja deszczowa o
całkowitej długości ok. 2739 m oraz wpusty uliczne z przykanalikami wzdłuż drogi
powiatowej, drenaż zabezpieczający skarpę nasypu,
Przebudowa:
- istniejących przepustów pod drogą powiatową (polegającą na ich wydłużeniu),
- skrzyżowania z DP nr2326S polegającą na korekcie geometrii skrzyżowania,
- zjazdów publicznych/indywidualnych,
Remont:
- 2 istniejących przepustów (polegającą na odtworzeniu ścianek czołowych),
- wykonanie oznakowania pionowego/poziomego, wykonanie skarp drogowych,
lokalne,
- umocnienie skarp drogowych oraz zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu
w zakresie inwestycji.

Prognozowany
koszt inwestycji

4 055 010,89 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2024

Uwarunkowania

----------

dla Gminy Herby

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Karta zadania 8
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 46 od miejscowości Herby
do miejscowości Pietrzaki w gminie Herby

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby, Herby - Pietrzaki

Zakres działania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej po terenie byłego pasa
przeciwpożarowego (teren leśny) zlokalizowanego wzdłuż drogi krajowej nr 46. Długość
drogi rowerowej - 2 km.

Prognozowany
koszt inwestycji

2 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

----------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Karta zadania 9
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Herby w gminie
Herby

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby, Herby
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi rowerowej w pasie drogowym drogi
krajowej nr 46 na odcinku od km 174+585,58 do km 174+712,78.
Zakres inwestycji obejmuje:

Zakres działania

- budowę drogi rowerowej w km 174+585,58 - km 174+712,78,
- budowę kanału technologicznego w zakresie inwestycji,
- budowę korytka typu mulda zakończonego wpustem deszczowym i przykanalikiem,
- dostosowanie oznakowania poziomego i pionowego do proj. drogi rowerowej,
- rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, usunięcie kolidującej zieleni.

Prognozowany
koszt inwestycji

1 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

----------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Karta zadania 10
Nazwa zadania

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego
w gminie Kochanowice/gminie Herby – etap II

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Herby

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Herby i Kochanowice, Lisów - Kochanowice
Odcinek dotyczący Gminy Herby ma długość 207 mb.
W ramach zadania na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr.46 przewiduje się
wykonanie drogi rowerowej (wzdłuż istniejącego rowu) o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokości równej 2,00m. Pomiędzy istniejącym rowem, a drogą
rowerową zostanie wykonane pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m (po obu stronach
drogi rowerowej).

Zakres działania

Odcinek drogi rowerowej wzdłuż w/w ulic będzie posiadał następujące parametry
techniczne:
- przekrój 1x2, - szerokość drogi rowerowej 2,00 m,
- nawierzchnia bitumiczna,
- pochylenie poprzeczne 2% (w kierunku rowu),
- pobocze gruntowe o szerokości 0,50 m (po obu stronach drogi rowerowej).

Prognozowany
koszt inwestycji

500 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

----------

dla Gminy Herby

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

GMINA KOCHANOWICE
Karta zadania 11
Nazwa zadania

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych
na terenie gmin powiatu lublinieckiego w Gminie Kochanowice
etap III

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Kochanowice

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Kochanowice
Zadanie obejmuje

Zakres działania

- połączenie drogami rowerowymi miejscowości Kochanowice – Lisów (gmina Herby);
- połączenie centrum przesiadkowego w Kochcicach drogami rowerowymi z centrum
Kochcic, Lublińcem, Lubeckiem oraz Glinicą (w gminie Ciasna).
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Prognozowany
koszt inwestycji

12 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2023

Uwarunkowania

--------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

GMINA KOSZĘCIN
Karta zadania 12
Nazwa zadania

Budowa drogi rowerowej na odcinku Wierzbie-Koszęcin oraz Koszęcin-StrzebińBukowiec

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Koszęcin

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Koszęcin

Zakres działania

Budowa drogi rowerowej na odcinku Wierzbie-Koszęcin oraz Koszęcin-StrzebińBukowiec. Jest to odcinek dróg o dużym natężeniu ruchu samochodowego, który
stanowi niebezpieczeństwo dla rowerzystów poruszających się po tych drogach.
Realizacja przedsięwzięcia ułatwi komunikację rowerową pomiędzy tymi
miejscowościami, umożliwi dojazd osób do pracy i w celu załatwiania codziennych
spraw. Przyczyni się także do rozwoju turystyki rekreacyjnej zarówno weekendowej jak i
wakacyjnej. Planowana inwestycja obejmie obszar o długości 14 km.

Prognozowany
koszt inwestycji

14 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

Szczegóły inwestycji nie zostały jeszcze ustalone.

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

GMINA LUBLINIEC
Karta zadania 13
Nazwa zadania

Aktualizacja i ujednolicenie oznakowania przebiegu dróg rowerowych na terenie
powiatu lublinieckiego

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Lubliniec

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Sieć dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego

Zakres działania

Aktualizacja i ujednolicenie oznakowania przebiegu dróg rowerowych na terenie
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powiatu lublinieckiego (ewentualnie tylko na terenie gminy Lubliniec),
z uwzględnieniem funkcji dróg rowerowych wraz z informacjami o atrakcjach
turystycznych znajdujących się w sąsiedztwie przy zastosowaniu m.in. tablic
informacyjnych, oznakowania pionowego i poziomego, a także założeń regionalnej
polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras
rowerowych (w ujęciu korytarzowym) oraz standardów i wytycznych kształtowania
infrastruktury rowerowej Województwa Śląskiego
Prognozowany
koszt inwestycji

250 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich

Prognozowany
termin realizacji

2022-2025

Uwarunkowania

Realizacja w porozumieniu z gminami powiatu lublinieckiego bądź tylko na terenie
gminy Lubliniec

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Karta zadania 14
Nazwa zadania

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci dróg rowerowych

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Lubliniec

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Lubliniec
Rozbudowa istniejącej sieci dróg rowerowych, w tym w szczególności:
- budowa drogi pieszo-rowerowej od ul. Spokojnej do ul. Sportowej,
- budowa brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy Skłodowskiej do granicy z
Gminą Pawonków,

Zakres działania

- uzupełnienie brakujących połączeń istniejących dróg rowerowych, w celu zapewniania
ciągłości przejazdu na terenie Gminy oraz zapewnienia dojazdu drogami rowerowymi
do nowopowstałych bądź modernizowanych atrakcji
turystycznych,
- przebudowa skrzyżowań dróg rowerowych z innymi drogami w celu poprawa
bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- modernizacja i odtworzenie nawierzchni istniejących dróg rowerowych, w miejscach
wymagających takich działań, w celu poprawy jakości i komfortu przejazdu
użytkowników.

Prognozowany
koszt inwestycji

8 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2030

Uwarunkowania

---------------------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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Karta zadania 15
Nazwa zadania

Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom rowerowym

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Lubliniec

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Sieć dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego / gminy Lubliniec
Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej drogom rowerowym z uwzględnieniem m.in.:
- nowych miejsc postojowych,

Zakres działania

- stacji serwisowych,
- wyposażenie głównych leśnych przystanków w punkty higieniczno-sanitarne,
- poprawa bezpieczeństwa rowerzystów w miejscach możliwych kolizji
z innymi uczestnikami ruchu.

Prognozowany
koszt inwestycji

1 300 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2023-2025

Uwarunkowania

----------------------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030

Karta zadania 16
Nazwa zadania

Zespół do spraw wdrażania Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na lata 2022-2030

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Lubliniec

Rodzaj zadania

organizacyjne

Lokalizacja

powiat lubliniecki
Przedmiotem zadania jest organizacja i funkcjonowanie zespołu do spraw wdrażania
Programu Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata
2022-2030, w celu możliwości prawidłowego wdrażania i monitorowania Programu.

Zakres działania

Członkowie zespołu powinni zostać wybrani spośród pracowników Starostwa
Powiatowego w Lublińcu, Urzędu Gminy Boronów, Urzędu Gminy Ciasna, Urzędu Gminy
Herby, Urzędu Gminy Kochanowice, Urzędu Gminy Koszęcin, Urzędu Miasta Lublińca,
Urzędu Gminy Pawonków, Urzędu Miejskiego w Woźnikach, według kryterium wiedzy i
doświadczenia w przygotowaniu i wdrażaniu programów i dokumentów strategicznych,
realizacji inwestycji na terenie poszczególnych JST oraz w zakresie prowadzenia polityki
informacyjnej o projektach i przedsięwzięciach realizowanych ze środków zewnętrznych.
Przewodniczącym zespołu zadaniowego powinna zostać osoba reprezentująca Lidera
porozumienia, którym jest Gmina Lubliniec.
Taka organizacja zapewni wdrażanie Programu w sposób konstruktywny
i z zachowaniem założenia spójności działań w obszarze rozwoju turystyki oraz – ze
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względu na międzyjednostkowy skład zespołu – pozwoli na skuteczny monitoring.
W prace zespołu mogą być zaangażowani także partnerzy – np. przedstawiciele
jednostek organizacyjnych urzędów, przedstawiciele podmiotów prywatnych związanych
z branżą turystyczną, eksperci zewnętrzni, którzy udzielać mogą wsparcia
merytorycznego na etapie wdrażania Programu.
Do podstawowych obowiązków zespołu należeć będą:
- systematyczne monitorowanie wskaźników wdrażania Programu oraz realizowanych
zadań – odpowiednio przez członków zespołu jako reprezentantów poszczególnych JST;
- opracowanie/zlecenie raportów z wdrażania Programu (dwa raporty monitoringowe);
- opracowanie rekomendacji do ewentualnej aktualizacji Programu,
- opracowanie/zlecenie raportu ewaluacyjnego (ewaluacja ex-post),
- koordynacja i monitoring procesu promocyjno-informacyjnego dotyczącego ruchu
rowerowego na terenie gmin powiatu lublinieckiego,
- poszerzanie kompetencji i wiedzy z zakresu zagadnień ruchu rowerowego w ramach
szkoleń organizowanych przez różne podmioty.
Prognozowany
koszt inwestycji

Bez kosztów

Źródła
finansowania

Nie dotyczy

Prognozowany
termin realizacji

2022-2030

Uwarunkowania

--------------------
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Karta zadania 17
Nazwa zadania

Promocja ruchu rowerowego na terenie powiatu lublinieckiego/gminy Lubliniec

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Lubliniec

Rodzaj zadania

promocyjne

Lokalizacja

Sieć dróg rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego / gminy Lubliniec

Zakres działania

- opracowanie aktywnej aplikacji z przebiegiem dróg rowerowych z możliwością
budowania indywidualnych tras własnych, wyliczeniem długości tych dróg, stopnia
trudności, czasu przejazdu itp.,
- opracowanie broszur, map, przewodników,
- organizacja imprez tematycznych, rajdów rowerowych.

Prognozowany
koszt inwestycji

1 500 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2030

Uwarunkowania

----------

źródło: Program Rozwoju Dróg Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2022-2030
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GMINA PAWONKÓW
Karta zadania 18
Nazwa zadania

Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Pawonków

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Pawonków

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Pawonków
Zadanie obejmuje budowę dróg rowerowych przy drogach powiatowych i gminnych o
długości ok. 20 km.

Zakres działania

Celem zadania jest połączenie miejscowości ościennych z centrum gminy, poprawę na
terenie gminy komunikacji rowerowej która zachęci do korzystania z różnych form
transportu niskoemisyjnego, zmniejszając tym samym natężenie ruchu
samochodowego na drogach krajowych, powiatowych i gminnych. Ponadto zwiększone
zostaną zarówno komfort użytkowników dróg, jak i bezpieczeństwo ruchu drogowego
dla pojazdów i rowerzystów. Inwestycja poprawi atrakcyjność turystyczną, dostępność
mieszkańców i turystów do infrastruktury spędzania wolnego czasu.

Prognozowany
koszt inwestycji

20 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2030

Uwarunkowania

-------
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Karta zadania 19
Nazwa zadania

Budowa infrastruktury towarzyszącej drogom rowerowym na terenie Gminy
Pawonków

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Pawonków

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Pawonków, przy drogach rowerowych

Zakres działania

Zadanie zakłada budowę punktów postojowych w celu umożliwienia odpoczynku i
dokonania serwisu rowerowego. Planuje się wyznaczyć 5 punktów postojowych.

Prognozowany
koszt inwestycji

100 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2027

Uwarunkowania

------
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GMINA WOŹNIKI
Karta zadania 20
Nazwa zadania

Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Woźniki

Podmiot
odpowiedzialny

Gmina Woźniki

Rodzaj zadania

inwestycyjne

Lokalizacja

Gmina Woźniki, Dyrdy-Sośnica, Woźniki

Zakres działania

W grudniu 2020 roku podpisano porozumienie z Lasami Państwowymi zakładające
uzupełnienie brakującego odcinka drogi rowerowej pomiędzy Dyrdami a Woźnikami.
Trwa etap projektowy inwestycji.
W kolejnych latach planujemy dalszą modernizację (utwardzanie) dróg dojazdowych do
pól na terenie całej gminy, które będą stanowić sieć dróg rowerowych na terenie gminy.

Prognozowany
koszt inwestycji

5 000 000,00 zł

Źródła
finansowania

Środki własne, środki zewnętrzne pochodzące m.in. z funduszy europejskich oraz
środków krajowych

Prognozowany
termin realizacji

2022-2028

Uwarunkowania

------
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KARTA PRODUKTU ROWEROWEGO
Karta produktu rowerowego 1
Nazwa produktu

PoLub rower

Lokalizacja produktu

Powiat lubliniecki

Typ produktu

Produkt wizerunkowy
Produkt opiera się na korzystaniu przez zainteresowanych z dynamicznie
moderowanej strony internetowej www.polubrower, gdzie rowerzysta
znajdzie aktualne informacje dotyczące możliwości przejazdu rowerem na terenie
powiatu lublinieckiego. Produkt poprzez swoją konstrukcję powinien zawierać
aktualizowane na bieżąco elementy:

Opis produktu

- baza aktualnych informacji dotyczących możliwości przejazdu po drogach
rowerowych,
- interaktywna mapa dróg rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą (stacje
serwisowe, stacje B&R),
- informacje dotyczące oznakowania dróg rowerowych,
- informacje o realizowanych inwestycjach związanych z rozbudową dróg

151

rowerowych,
- informacje o planowanych inwestycjach związanych z rozbudową dróg
rowerowych,
- kalendarz wydarzeń rowerowych na terenie powiatu,
- oferta produktów turystycznych rowerowych – np. Lubliniecki na rower,
Wycieczka rowerowa po ziemi lublinieckiej, i in.,
- materiały promujące ruch rowerowy jako korzystny dla środowiska i element
transportu zrównoważonego,
- baza przepisów związanych z ruchem rowerowym (obowiązki i prawa
rowerzystów),
- baza kontaktów z organizacjami rowerowymi,
- inne związane z rozwojem ruchu rowerowego.

Uwagi

Warunkiem obligatoryjnym poprawnego funkcjonowania produktu, jako produktu
dynamicznego, jest udostępnienie go w formie strony www, do której odwołują
zakładki zamieszczone na stronach internetowych JST powiatu lublinieckiego, a
docelowo w formie aplikacji na urządzenia mobilne oraz informowanie o nim z
wykorzystaniem wszystkich możliwych kanałów dystrybucji. Zasób i aktualizacja
produktu wymaga osoby/osób moderujących www. i realizujących współpracę ze
środowiskami rowerowymi. Dobrze zarządzany produkt wizerunkowy może stać
się produktem o najwyższej rozpoznawalności, decydującym o wizerunku obszaru
i budującym markę obszaru, a także posiadającym największy potencjał
rozwojowy oraz mającym kluczowe oddziaływanie marketingowe wśród
odbiorców.
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