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Autopoprawka 
dotycząca punktu 11  porządku obrad Rady Miasta w dniu 17 listopada 2016 r. 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 
 
 
 
 
W projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika 
wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W treści tabeli nr 42 załącznika do projektu uchwały, w części dotyczącej przedsięwzięć 
przewidzianych na lata 2017 – 2020  w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony 
wód powierzchniowych i podziemnych, skreśla się powielone wiersze dotyczące budowy drogi 
Pszczyna – Racibórz. 
W rezultacie treść tabeli nr 42 w części dotyczącej przedsięwzięć przewidzianych na lata  2017 – 2020  
w zakresie ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych ulega stosownej zmianie i otrzymuje brzmienie, jak w załączonej tabeli do niniejszej 
autopoprawki.  

 
 
Uzasadnienie. 
Wykreślenie z tabeli nr 42 powielonych przedsięwzięć ma na celu skorygowanie oczywistych błędów 
pisarskich powstałych w trakcie tworzenia projektu Programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 1. Przedsięwzięcia na terenie miasta Rybnik w latach 2017-2020 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] Cel Instytucja 
koordynuj ąca 

Źródła 
finansowania Kierunek działań 

2017 2018 2019 2020 

Przedsięwzięcia własne 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Rudzkiej Etap IV 15 000 000 - - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VI - - - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Rudzkiej Etap III 16 000 000 - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Rudzkiej Etap II 13 000 000 - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Rudzkiej Etap VII 7 380 000 - - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – 
Pszczyna Etap I 

44 033 333 20 000 000 36 318 633 31 847 100 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – 
Pszczyna Etap II 

- - 30 000 000 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Budowa ul. Kotucza odcinek od mostu do 
ronda Gliwickiego 

500 000 - - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Przebudowa ul. Podmiejskiej odcinek od 
0+693 – 2+900 (odcinek obok 
Elektrowni) 

30 000 000 - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Przebudowa ul. Zebrzydowickiej odcinek 
od ronda Budowlanych – Zebrzydowicka 
do granicy miasta 

- 30 000 000 - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Budowa drogi Śródmiejskiej - 5 000 000 5 000 000 - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Budowa mostu na ul. Raciborskiej - - - - 

Ochrona 
powietrza, ochrona 
przed hałasem, 
ochrona wód pow. 
i podziemnych 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Rozbudowa ul. Szymborskiej 1 736 900 - - - 



Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Budowa łącznika ul. Rudzka - Wierzbowa - - - - 
 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Przebudowa ul. Zwycięstwa - - - - 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta Budowa łącznika Prosta - Świerklańska - - - - 
Ochrona 
powietrza, ochrona 
przed hałasem, 
ochrona wód pow. 
i podziemnych c.d. 

Urząd Miasta 
Rybnika 

Budżet miasta 
Przebudowa DK78 na odcinku od ronda 
Wileńskiego do ronda Gliwickiego 

2 550 000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. W punkcie 5.8.1. pn. „Ochrona przyrody i krajobrazu” następująca treść wraz z przypisem: 

„Obszary przyrodniczo cenne2 

- Zalew Gzel (Chwałęcice) - boczny zalew Zbiornika Rybnickiego łącznie ze stawami hodowlanymi 
położonymi na południe od ul. Gzelskiej oraz oddzielającymi je terenami podmokłymi. Obszar,               
o powierzchni 143,8 ha (leśnictwo Chwałęcice, oddziały leśne 156, 157, 160, 161, 162), reprezentuje 
ponadprzeciętne walory estetyczne z zespołem hydrogenicznych siedlisk węzłowych. Jest 
proponowany do ochrony prawnej w postaci zespołu przyrodniczo – krajobrazowego. 
- Kem Golejowski (Golejów) – obszar o powierzchni 33,6 ha (leśnictwo Książenice, oddział leśny 129, 
na północ od ul. Książenickiej), o dużych walorach geologicznych i geomorfologicznych (wzniesienia 
kemowe, wydmy, pola piasków pokrywowych, misy deflacyjne, proponowane stanowisko 
dokumentacyjne w obrębie południowo-wschodniej ściany żwirowni). 
- Świerki (Kamień) – obszar o powierzchni 39,1 ha (leśnictwo Golejów, część oddziału leśnego 143), 
obejmujący siedliska leśne, wodne i łąkowe, cechujące się nagromadzeniem rzadkich                                   
i ginących roślin oraz mszaków. 
- Karnatowiec (dolina Potoku z Przegędzy pomiędzy Przegędzą a Piaskami) – obszar                               
o powierzchni 106,7 ha, obejmuje kompleks wodno – leśny związany z potokiem z Przegędzy,                
na południe od przysiółka Karnatowiec, z systemem stawów hodowlanych, cenną roślinnością wodno 
– błotną oraz zbiorowiskami leśnymi w dolinie cieku.  
- Las Goik i Starok (pogranicze Kłokocina, Gotartowic i Rownia), obszar o powierzchni 77,2 ha 
(leśnictwo Kłokocin, oddziały leśne 273, 276, 277, 278), obejmuje kompleksy leśne z podmokłymi 
dolinami cieków, uchodzących do Kłokocinki, z reliktowymi stanowiskami żywców gruczołowatego          
i Paxa, stanowisko ściśle ochronionej cięmiężycy zielonej, cenne gatunki ptaków.  
- Podlesie (Popielów, na południe od ul. Niepodległości, na pograniczu z Radlinem, Marklowicami 
i Jankowicami) – kompleks leśny (Las Podlesie, leśnictwo Jankowice, oddziały leśne 16, 17, 18, 24, 
25) o powierzchni 112,7 ha (w granicach Rybnika); las mieszany (z przewagą gatunków liściastych        
- dąb, buk, olsza) porastający obszar lessowy, o znacznych walorach geomorfologicznych (debrza, 
rozłogi) zespół zalesionych dolin rozcinających obszary okryte lessem.  
- Kompleks leśny Paruszowiec – obszar leśny o powierzchni 304,8 ha położony pomiędzy drogą 
Rybnik – Orzesze, koleją „piaskową” i ul. Wielopolską (leśnictwo Paruszowiec, oddziały leśne             
161 – 168, 175 – 180); reprezentuje wartości hydrograficzne, topoklimatyczne i florystyczne, 
zwłaszcza            w swej wschodniej części. 
- Korytarz ekologiczny rzeki Rudy: obejmuje cztery najcenniejsze fragmenty odcinka doliny Rudy 
położonego pomiędzy rejonem łąk Kencerz a Zbiornikiem Rybnickim, o łącznej powierzchni 80,2 ha: 

- tereny położone nad lewym brzegiem Rudy pomiędzy Hutą Gotartowską a Ligocka Kuźnią, 
pow. 21,9 ha, 

- tereny pomiędzy Ligocką Kuźnią a Paruszowcem i Piaskami (błonia), łączna pow. 30,5 ha, 
- tereny na lewym brzegu Rudy pomiędzy ul. Gliwicką a oczyszczalnią ścieków                         

(pow. 27,8 ha). 
- Dolina Potoku z Kamienia – w obrębie terenów leśnych pomiędzy Paruszowcem i Kamieniem, 
miejsce o szczególnych walorach briologicznych, cenne jakościowo i krajobrazowo zbiorniki wodne 
- Obszar zagłębienia końcowego związanego z lądolodem odrzańskim oraz jego obrzeża, położony na 
północny – zachód od Chwałęcic (pomiędzy Chwałęcicami, Pniowcem                                         
i Zwonowicami) z okazałą formą zagłębienia końcowego i sąsiadującymi z nią stoliwami kemowymi, 
kemami i moreną spiętrzoną).” 

                                                           
2 Obszary przyrodniczo cenne wykazano zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rybnika, 2012 rok 



otrzymuje brzmienie: 

„Obszary przyrodniczo cenne2 

Inne obszary określane w różnych opracowaniach waloryzacyjnych (w tym w wyniku badań 
naukowych) jako "cenne przyrodniczo", nie podlegające ochronie prawnej (ustanowionej specjalnie 
dla tych obszarów), położone są w większości w obrębie parku krajobrazowego (Głębokie Doły, 
Zalew Gzel, Świerki, Dolina Potoku z Kamienia i Przegędzy, kompleks leśny Paruszowiec), w dolinie 
Rudy (stawy w Rybniku Północ i w rejonie Kencerza) i na terenach leśnych na obrzeżach miasta (Las 
Podlesie, Las Goik i Starok) oraz w otoczeniu użytku ekologicznego Okrzeszyniec: 
- Głębokie Doły (proponowany rezerwat przyrody - fragmenty biocenoz zbliżonych charakterem do 
naturalnych, mozaika naturalnych lasów liściastych - łęgi [olszowy i olszyna z turzycą drżączkowatą], 
grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa, buczyna sudecka [poza granicami Rybnika], 
stanowiska zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt; [zasięg ochrony wg Nadleśnictwa 
Rybnik - oddz. 69-71]); 
- Zalew Gzel i sąsiadujące z nim stawy (obszar wodno-leśny, stanowiska rzadkich mszaków i roślin 
naczyniowych, w tym gatunków siedlisk hydrogenicznych); 
- Świerki  (obszar wodno-leśny [stawy], stanowiska rzadkich gatunków roślin, liczne gatunki 
mszaków); 
- Dolina Potoku z Kamienia (obszar wodno-leśny, duże walory briologiczne i florystyczne [głównie 
siedlisk wilgotnych], ostoja ptactwa wodnego); 
- Dolina Potoku z Przegędzy (obszar wodno-leśny, fragmenty łęgów [Fraxino-Alnetum], roślinność 
wodno-błotna wokół stawów); 
- stawy w dolinie Rudy w sąsiedztwie Kencerza (kompleks stawów z roślinnością wodną 
i szuwarową, ostoja ptactwa wodnego, występowanie salwinii pływającej); 
- dolina Rudy w rejonie ul. Żużlowej i Strzeleckiej (siedlisko łęgu jesionowo-olszowego z dużym 
udziałem starego drzewostanu olszowego, ze stawami i nieużytkowanymi łąkami, roślinność wodna          
i szuwarowa); 
- rejon użytku ekologicznego Okrzeszyniec (dolina cieku z roślinnością szuwarową i łąkową); 
- Lasy Paruszowiec (oddz. 161-168 i 175-180; stanowiska roślin chronionych i rzadkich); 
- Las Goik i Starok (kompleks leśny z podmokłymi dolinami cieków, stanowiska roślin chronionych 
reliktowe stanowiska żywca gruczołowatego, żywca i ciemiężycy zielonej, cenne gatunki ptaków); 
- Las Podlesie (kwaśna buczyna niżowa ze stanowiskami roślin chronionych i rzadkich, urozmaicona 
rzeźba terenu [doliny różnego kształtu i wielkości - niecki zboczowe, parowy, wądoły, debrza]); 
- Wrzosowiska na pograniczu Gotartowic, Kłokocina i Boguszowic-Starych (wrzosowiska [płaty 
wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris na nieużytkach zarastających siewkami brzozy i sosny] 
w otoczeniu boru mieszanego). 
Lasy Państwowe proponują utworzenie: rezerwatu florystycznego "Głębokie Doły" (pow. 107,3 ha), 
na pograniczu z Czerwionką-Leszczynami (jednak w innych granicach, niż proponowany w innych 
opracowaniach [oddz. 69-71, 101 i 128]), rezerwatu obejmującego bagno w oddz. 254w (pow. Około 
2 ha) w Nadleśnictwie Rudy, użytku ekologicznego "Zalew Gzel" (oddz. 162a-d) oraz stanowiska 
dokumentacyjnego przyrody nieożywionej "Podlesie" (oddz. 26a-c). 
Według programów ochrony przyrody opracowanych w ramach planów urządzenia lasu nadleśnictw 
Rybnik i Rudy, występują także lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym i strukturalnym oraz 
lasy na siedliskach wilgotnych i podmokłych, miejsca występowania okazałych 
gatunków drzew, stawy i zbiorniki wodne, bagna, moczary, torfowiska i wrzosowiska oraz stanowiska 
chronionych i rzadkich gatunków grzybów, porostów, wątrobowców i mszaków, roślin naczyniowych 
i zwierząt, w tym kolonie mrowisk, a także głazy narzutowe i źródliska.” 
 

                                                           
2 Obszary przyrodniczo cenne wykazano zgodnie ze Zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rybnika, 2016 rok 



Uzasadnienie. 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika, w początkowej fazie przygotowania,             
w zakresie dotyczącym obszarów przyrodniczo cennych dla miasta, został oparty o Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika z 2012 roku.                     
W czerwcu br. zostało uchwalone nowe studium, w którym dokonano aktualizacji dotyczącej 
obszarów przyrodniczo cennych, które były podstawą do dalszej pracy nad projektem w/w Programu. 
Przez omyłkę nie zmieniono treści Programu ochrony Środowiska w zakresie w/w obszarów. 


