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1. Wstęp 
 

1.1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 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. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) studium uwarunkowań        

i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy do dokumentów, które wymagają 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko jest to postępowanie w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, 

obejmujące w szczególności: 

� uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 

na środowisko, 

� sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wymaganych 

opinii, 

� zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

W dniu 29 listopada 2013 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę Nr XXXVI/21o/13              

o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. Przedmiotem zmiany Studium jest obszar 

obejmujacy planowany przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa 

Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice wraz ze strefą oddziaływania. 

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 53 wyżej wymienionej ustawy, organ 

opracowujący projekt dokumentu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie oraz z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli 

o określenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

w piśmie z dnia 18.03.2014 r., znak: WOOŚ.411.1.20.2014.AP-4 określił zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu 

II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Pysznica. Wymienione uzgodnienie zostało zamieszczone w załączniku Nr 1 do prognozy. 

Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stalowej Woli, w terminie 

określonym w przywołanej ustawie o ocenach oddziaływania na środowisko, nie 

odpowiedział na przesłany wniosek o uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na 

środowisko.   
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Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica (dalej: ,,projekt II zmiany 

Studium”), została opracowana zgodnie z wymogami art. 51 oraz art. 52 przywołanej ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Opracowanie zawiera: 

� informacje o zawartości, głównych celach projektu dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

� informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

� propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

� informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

� streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium w sposób szczegółowy 

określa, analizuje i ocenia: 

� istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektu dokumentu, 

� stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

� 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 (Dz. U. 

2013 r., poz. 627 z późn. zm.), 

� 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 

opracowywania dokumentu, 

� przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, 

a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska 

i między oddziaływaniami na te elementy. 
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Ponadto w prognozie zostały przedstawione: 

� rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektu II zmiany Studium, 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 dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo 

wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu określa/zawiera:  

1. Zasięg znaczących oddziaływań generowanych zapisami projektu II zmiany Studium 

na cele i przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 

PLH180020. 

2. Dane przyrodnicze z terenu objętego znaczącym oddziaływaniem (opis szaty 

roślinnej, siedlisk przyrodniczych, fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem 

taksonów objętych ochroną gatunkową oraz będących przedmiotem ochrony obszaru 

Natura 2000) zebrane zgodnie z metodami ogólnie przyjętymi w nauce.  

3. Identyfikację, analizę i ocenę oddziaływań generowanych ustaleniami dokumentu 

planistycznego na: 

� zasoby, twory, składniki przyrody i cele ochrony przyrody wymienione w art. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz. 627 

z późn. zm.), 

� cele i przedmiot ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Dolnego Sanu PLH180020 jego integralność oraz spójność sieci Natura 2000, 

w szczególności na właściwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków 

i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. 

4. Informację czy ustalenia (zapisy) projektu II zmiany Studium: 

� spowodują działania wymienione w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz 

czy zachodzą przesłanki zawarte w art. 34 ww. ustawy, 

� zapewnia realizację celów ochrony przyrody wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy 

o ochronie przyrody. 
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5. W odniesieniu do ustaleń dotyczących oddziaływań na obszar Natura 2000, 

rozważono wprowadzenie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, a w razie 

potrzeby konieczność zastosowania rozwiązań alternatywnych. Wszystkie analizy 

i oceny oparto na powszechnie przyjętych w nauce metodach oraz odzwierciedlają 

stan współczesnej wiedzy. 

6. Opis lokalizacji terenu objętego projektem dokumentu względem: Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych, ujęć wody i ich stref ochronnych, terenów 

zagrożonych zalewaniem wodami powodziowymi. 

7. Ocenę oddziaływania skutków realizacji projektu II zmiany Studium na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, w tym: 

� identyfikację jednolitej części wód powierzchniowych (określono jej typ, status, 

stan, ocenę nieosiągnięcia celów środowiskowych, ewentualne derogacje oraz 

wskazano cele środowiskowe), 

� identyfikację jednolitej części wód podziemnych (określono jej stan jakościowy 

i ilościowy, ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz wskazano 

cele środowiskowe). 

8. Analizę czy i w jaki sposób planowane wskazanie danego rodzaju zagospodarowania 

wpłynie/nie wpłynie na dotrzymanie norm akustycznych na terenie objętym 

projektem II zmiany Studium i w jego sąsiedztwie. 

 

1.2.  Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prace nad projektem II zmiany Studium prowadzone były we współpracy z autorem 

prognozy oddziaływania na środowisko, co dało możliwość doboru rozwiązań  najbardziej 

korzystnych dla środowiska naturalnego. 

Ze względu na ogólny charakter ustaleń zawartych w projekcie dokumentu możliwe było 

przeprowadzenie analizy jakościowej, natomiast nie było możliwe przeprowadzenie 

dokładnej analizy ilościowej.  

Przy opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano 

metodę analizy wynikowej przeprowadzonej w oparciu o: 

� projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica 
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� ekofizjografię podstawową sporządzana dla potrzeb projektu dokumentu (grudzień 

2013 r.) wraz z inwentaryzacją przyrodniczą przeprowadzoną w sezonie 

wegetacyjnym, 

� informacje i materiały uzyskane od Gminy Pysznica,  

� ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego (WIOŚ, PSH, PIG, MŚ), 

� materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, geologiczne, 

hydrogeologiczne i hydrograficzne, 

� dane opracowane na podstawie wizji terenowych przeprowadzonych w 2013 r.   

 

2. Zawartość i główne cele projektu dokumentu oraz jego powiązania 
z innymi dokumentami 
 

2.1. Zakres terytorialny projektu dokumentu 

Projekt II zmiany Studium obejmuje obszar o powierzchni około 30,5 ha, położony 

w miejscowościach Jastkowice i Brandwica, w granicach Gminy Pysznica. Lokalizację terenu 

objętego opracowaniem przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej (rys. 1.). 

Gmina Pysznica jest jedną z 6 gmin powiatu stalowowolskiego i zajmuje powierzchnię 

14669 ha. Płożona jest ona we wschodniej części powiatu stalowowolskiego. Od południa 

gmina wiejska Pysznica graniczy z Gminami: Nisko i Ulanów, od zachodu z Gminami: 

Stalowa Wola i Radomyśl nad Sanem, od północy z Gminami Zaklików i Potok Wielki, a od 

wschodu z Gminami: Modliborzyce i Janów Lubelski.  W granicach Gminy usytuowanych 

jest 10 sołectw (9 miejscowości), tj.: Baków, Brandwica, Chłopska Wola, Jastkowice, 

Kłyżów, Krzaki – Słomiana, Olszowiec, Pysznica, Studzieniec, Sudoły. Teren Gminy 

zamieszkuje łącznie 10367 osób. Gęstość zaludnienia dla Gminy Pysznica wynosi                       

71 mieszkańców na 1 km2. 

Obszar objęty projektem dokumentu obejmuje teren usytuowany jest w zachodniej części 

Gminy Pysznica, w obrębie miejscowości Jastkowice i Brandwica. Teren wyznacza przebieg 

linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia Chmielów wraz ze strefą 

oddziaływania. Teren obejmuje fragment doliny rzeki San o charakterze równinnym. Znaczną 

część omawianego terenu stanowią pola uprawne, zaznacza się również znaczny udział 

nieużytków porośniętych nawłocią oraz samosiejkami drzew i krzewów. W okolicach rzeki 

Bukowa występują łęgi nadrzeczne i pastwiska. Oprócz rzeki Bukowa w granicach 

opracowania występują również inne cieki wodne oraz zbiorniki wodne. Przez omawiany 

teren przechodzi  linia elektroenergetyczna 220 kV.  
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Rys. 1. Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 
granica terenu objętego projektem II zmiany Studium 

(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
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2.2. Ustalenia projektu dokumentu 

Projekt uchwały II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica przede wszystkim wyznacza obszar, na którym 

rozmieszczona będzie inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 

z ustaleniami planu województwa. Plan Województwa Podkarpackiego zakłada modernizację 

i rozbudowę Elektrowni „Stalowa Wola”, która pociąga za sobą konieczność przebudowy 

istniejącej sieci przesyłowej 220 kV. 

Zgodnie z ustaleniami projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, wyznaczono tereny o następującym 

przeznaczeniu:  

1) 1WS - teren wód śródlądowych stojących, 

2) 1ZI/WS - teren zieleni izolacyjnej oraz wód śródlądowych płynących, 

3) 1R – 8R - teren rolniczy,  

4) 1KDGP - teren drogi ekspresowa klasy głównej ruchu przyśpieszonego, 

5) 1KDG - teren drogi publicznej klasy głównej, 

6) KDL  - teren drogi publicznej klasy lokalnej, w tym 1.KDL, 2.KDL; 

7) KDD  – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, w tym 1.KDD, 2.KDD; 

Dla każdego z ww. obszarów wyznaczono zasady zagospodarowania. 

Na terenach objętym II zmianą dopuszczono: 

1) przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę nowych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej pod warunkiem, że nie wykluczy to możliwości 

zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w studium, 

2) prowadzenie ciągów komunikacyjnych - dróg publicznych i wewnętrznych, ciągów 

pieszo – jezdnych, ciągów pieszych i rowerowych, nie wyznaczonych na rysunku 

zmiany Studium, 

3) zmiany granic obszarów o różnych kierunkach zagospodarowania, pod warunkiem, iż 

nie spowodują likwidacji sąsiednich obszarów funkcjonalnych, 

4) sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

mniejszych niż wyznaczone w Studium, po dokonaniu stosownej analizy 

urbanistycznej – uwzględniającej uwarunkowania stanu istniejącego i powiązania 

funkcjonalno - przestrzenne z terenami sąsiednimi. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

 

  
Strona 11 

Zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu przy zagospodarowaniu terenu należy 

uwzględnić położenie w: 

1) obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – 

Rzeszów” określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. 

znak KDH-I/013/6037/97, poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód 

podziemnych i powierzchniowych,  

2) Obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020, funkcjonującego na mocy 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny, poprzez zapewnienie właściwego stanu 

ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralności i spójności sieci Natura 2000; 

3) obszarze Otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, poprzez ochronę wartości 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych oraz walorów krajobrazowych, 

4) obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, poprzez spełnienie wymogów 

określonych w ustawie Prawo wodne oraz zgodnie z opracowaniem: „Wyznaczenie 

oobszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny 

element studium ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiącym I etap studium ochrony 

przeciwpowodziowej. 

 

Analizowany projekt dokumentu ustala przede wszystkim lokalizację napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV, w pasie technologicznym, ograniczonym granicami II zmiany 

Studium. Na terenie objętym planem ustalono następujące ograniczeni: 

1) w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, 

zakazano zagospodarowania terenu zielenią wyższą niż 3 m oraz lokalizacji 

budynków; 

2) słupy linii należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 5,0 m od drogi 

publicznej; 

3) wysokość słupów linii elektroenergetycznej 220 kV nie może przekraczać 60,0 m 

ponad poziom istniejącego terenu. 

 

Projekt przedmiotowego dokumentu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r., 

poz. 647 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. 
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w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. 2004 r., Nr 118, poz. 1233) oraz zgodnie z wymogami prawa 

z zakresu ochrony środowiska. 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż projekt II zmiany Studium w odniesieniu do 

obszarów oznaczonych symbolem: 1WS - teren wód śródlądowych stojących, 1ZI/WS - teren 

zieleni izolacyjnej oraz wód śródlądowych płynących, 1R – 8R - teren rolniczy,  1KDGP - 

teren drogi ekspresowa klasy głównej ruchu przyśpieszonego, 1KDG - teren drogi publicznej 

klasy głównej, KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, KDD – teren drogi publicznej 

klasy dojazdowej, nie wprowadza żadnych zmian w przeznaczeniu terenu w stosunku do 

ustaleń zawartych w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pysznica. Nadanie symbolu literowego i cyfrowego ww. obszarom 

wynika z obowiązujących przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Zatem jedynie zapisy dotyczące napowietrzanej 

linii elektroenergetycznej 220 kV, uwzględnione w projekcie II zmiany Studium, będą 

wprowadzały nowy sposób zagospodarowania. 

 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Pysznica, powiązany jest z następującymi dokumentami o znaczeniu strategicznym: 

� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.  

� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, przyjęty 

uchwałą Nr XLVIII/552/2002 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 30 sierpnia 

2002 r. 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest 

najważniejszym krajowym dokumentem dotyczącym zagospodarowania przestrzennego 

kraju. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej 

zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia 

zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej                         

i przestrzennej w długim okresie. Ustalenia przedmiotowego projektu II zmiany Studium są 
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spójne z następującymi celami polityki przestrzennego zagospodarowania kraju zawartymi                    

w KPZK 2030: 

� poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez 

promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się 

czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie 

potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów, 

� kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski, 

� zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających zdolności obronne państwa, 

� przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego teren objęty projektem dokumentu położony jest w strefie nasilenia 

wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Według ustaleń Planu na terenie objętym projektem II zmiany 

Studium: planuje się budowę drogi ekspresowej S-74, mogą wystąpić ograniczenia związane                         

z położeniem na terenie GZWP Nr 425 ,,Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” oraz związane                     

z przebiegiem linii elektroenergetycznych. Ponadto Plan proponuje objęcie części 

analizowanego terenu ochroną w formie Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu oraz obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Do zadań                          

o znaczeniu ponadlokalnym wymienionych w Planie wojewódzkim należy również 

modernizacja Elektrowni ,,Stalowa Wola”, z którą wiąże się konieczność budowy linii 

elektroenergetycznej 220 kV. 

Projekt II zmiany Studium zgodny jest z ustaleniami wyżej wymienionych dokumentów 

obejmujących swym zasięgiem obszar województwa i kraju.  
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3. Charakterystyka, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska                
na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem oraz 
potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektu dokumentu 
 

3.1. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska 
 

3.1.1.  Położenie geograficzne, geologia i ukształtowanie terenu 

Według regionalizacji J. Kondrackiego teren objęty projektem II zmiany Studium 

położony jest w obrębie Kotliny Sandomierskiej (512.4), będącej największym 

makroregionem Północnego Podkarpacia o powierzchni około 15 tys. km2. Zapadlisko 

Kotliny Sandomierskiej powstało    w miocenie. Osady miocenu, z bogatymi złożami soli, 

osiągają największą miąższość na skraju Karpat. Osady czwartorzędowe w postaci glin 

morenowych i piasków wypełniają doliny rzek do głębokości około 20-30 m. Na 

płaskowyżach międzydolinnych osady te uległy denudacji i ich miąższość jest tu niewielka. 

W obrębie Kotliny Sandomierskiej wyodrębniono 11 mezoregionów. Teren objęty projektem 

dokumentu usytuowany jest w obrębie Doliny Dolnego Sanu. Mezoregion ten jest szeroką 

bruzdą erozyjną długości ponad 130 km, szerokości około 10 km i powierzchni około 

1320 km2. Rozciąga się od wylotu Sanu z Karpat pod Przemyślem aż do ujścia do Wisły 

poniżej Sandomierza. Erozyjne dno doliny znajduje się 20-30 m poniżej dzisiejszego dna, 

który tworzy materiał naniesiony przez San. Piaski rzeczne w postaci tarasów 

akumulacyjnych występują do 20 m powyżej zwierciadła rzeki. Na tarasach nadzalewowych 

występują wydmy. 

Pod względem geologicznym teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie 

Zapadliska Przedkarpackiego, które zbudowane jest z utworów trzecio- i czwartorzędowych. 

Utwory powstałe w trzeciorzędzie leżą bezpośrednio na starszym silnie zerodowanym 

prekambryjskim podłożu, wykształconym jako iły krakowieckie, zalegające na różnych 

głębokościach. Trzeciorzędowe utwory to morskie osady miocenu o miąższości kilkuset 

metrów. Czwartorzęd tworzą utwory plejstocenu i holocenu. Osady plejstocenu występują 

w postaci żwirów, pospółek, piasków średnio i drobnoziarnistych, piasków pylastych, 

piasków zaglinionych, mułowców oraz glin zwałowych. Osady holocenu tworzy                          

3 – 4 metrowa warstwa mad wykształconych w postaci pyłów i glin pylastych oraz grunty 

organiczne (namuły organiczne ilaste i piaszczyste, torfy). Zgodnie ze szczegółową mapą 

geologiczną teren objęty projektem II zmiany Studium budują piaski, żwiry, mady rzeczne 

oraz torfy i namuły.  
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Gleby występujące w granicach opracowania należą do II - VI klasy bonitacyjnej. Gleby 

należące do najwyższych klas bonitacyjnych podlegają ochronie.  

Teren objęty projektem II zmiany Studium położony jest na terenie o charakterze 

równinnym. Rzędne wyznaczonego terenu wynoszą od około 152 do około 168 m n.p.m. 

Należy zaznaczyć, iż w granicach omawianego terenu rzeźba została częściowo 

przekształcona przez człowieka. Wykonane zostały m.in. wały przeciwpowodziowe, nasypy 

pod drogi. Do przekształcenia fragmentu terenu przyczyniła się również eksploatacja 

surowców naturalnych.  

W granicach wyznaczonego obszaru  nie występują tereny zagrożone ruchami masowymi 

ziemi. 

 

3.1.2. Złoża kopalin 

W granicach terenu objętego projektem II zmiany studium nie występują 

udokumentowane złoża surowców naturalnych. Najbliżej usytuowane złoże kopalin 

ceglarskich Brandwica-Śpiewak II oddalone jest od granic analizowanego terenu o około 

50 m. W granicach opracowania znajduje się fragment złoża Brandwica-Śpiewak I, które 

zostało wyeksploatowane i skreślone z bilansu zasobów 31.12.2011 r. 

 

3.1.3. Wody podziemne 

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły”  (M. P. 2011 r. Nr 49, poz. 549) teren objęty projektem dokumentu usytuowany jest 

w obrębie jednostki Nr 127 (Europejski kod JCWPd – PLGW2200127). Przebieg granicy 

pomiędzy jednostkami przedstawia poniższy rysunek. 

W obrębie JCWPd Nr 127 głębokość występowania wód słodkich waha się w przedziale 

od 0 do 80 m. W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany 

z utworami akumulacji rzecznej (piaski, żwiry). Piętro wodonośne kredowe zbudowane jest 

z utworów węglanowych. Strefa aktywnej wymiany wód zwykłych występuje do głębokości 

około 100 - 120 m p.p.t. Lokalnie może występować łączność hydrauliczna piętra 

czwartorzędowego i kredowego. 
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Rys. 2. Jednolite części wód podziemnych w granicach analizowanego terenu 
lokalizacja terenu objętego projektem II zmiany Studium 

(źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) 

 

Teren objęty projektem dokumentu usytuowany jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych (GZWP) Nr 425 ,,Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów” (rys. 2). GZWP Nr 425 

określony w dokumentacji hydrogeologicznej, zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r., znak: KDH-

I/013/6037/97, to zbiornik pozbawiony izolacji od zanieczyszczeń z powierzchni terenu, 

wykazujący objawy antropogenicznego przekształcenia chemizmu wód podziemnych, 

stanowiący podstawowe źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę miejscowej ludności, 

wykazujący znaczny stopień zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Dlatego też 

GZWP Nr 425 wymaga szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych.  

W graniach terenu objętego projektem dokumentu nie występują ujęcia wód podziemnych 

ani powierzchniowych, nie zostały tez wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej 

ujęć wody. 
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3.1.4. Wody powierzchniowe 

Teren objęty projektem II zmiany Studium usytuowany jest w obrębie zlewni rzeki San, 

która jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Długość rzeki wynosi 443,4 km a zlewnia 

zajmuje powierzchnię 16861,3 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. 

Źródła Sanu znajdują się w Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Rzeka uchodzi 

do Wisły w km 279,7. Na terenie Gminy Pysznica rzeka San jest obwałowana na odcinku od 

granicy z Gminą Radomyśl nad Sanem do ujścia Bukowej a następnie od ujścia Bukowej do 

granicy z Gminą Stalowa Wola. Wał Sanu połączony jest z prawym wałem rzeki Bukowa. 

Przez teren opracowania przepływa rzeka Bukowa i jej dopływ rzeka Łęka. Rzeka 

Bukowa stanowi prawostronny dopływ rzeki San. W granicach opracowania występują rowy 

odwadniające a także naturalne i sztuczne zbiorniki wodne. Część analizowanego terenu 

obejmuje wał przeciwpowodziowy rzeki Bukowa.  

Zgodnie z podziałem zawartym w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły”  (M. P. 2011 r. Nr 49, poz. 549) teren objęty projektem dokumentu położony jest 

w obrębie następujących jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):  

1) Pyszenka PLRW200017229329:  

2) Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499: 

3) Łukawica PLRW20001722969: 

Przebieg granic pomiędzy JCWP przedstawia poniższy rysunek 3. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu pn. „Wyznaczenie obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny element studium 

ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, 

część analizowanego terenu położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią,                  

w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., 

poz. 145 z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 88 l ust. 1 przywołanej ustawy na obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed 

powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

� wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem dróg rowerowych, 

� sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, 
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� zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu 

morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego pieszego lub 

rowerowego. 

Zwolnienie z ww. zakazów może nastąpić jedynie w drodze decyzji wydanej przez 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

 

Rys. 3. Jednolite części wód powierzchniowych w granicach terenu objętego                     
projektem dokumentu 

lokalizacja analizowanego terenu 
(źródło: http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/) 
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3.1.5. Warunki klimatyczne 

Gmina Pysznica, wg klasyfikacji Romera położona jest w strefie klimatu nizin i kotlin 

podgórskich, która obejmuje swym zasięgiem Nizinę Śląską i Kotlinę Sandomierską. 

Charakterystyczną cechą tej strefy klimatycznej są łagodne warunki pogodowe.  

Natomiast według klasyfikacji Wosia, gdzie kryterium stanowiła średnia liczba dni                     

z określonymi typami pogody, teren objęty analizą położony jest w Regionie 

Sandomierskim (XXII).  

Wybrane dane dotyczące średniej temperatury, usłonecznienia, sumy opadu przedstawia 

poniższy rysunek.  

Średni opad z wielolecia na analizowanym terenie wynosi około 550 mm. Natomiast                    

w 2012 r. średni opad wyniósł o około 100 mm mniej od danych z wielolecia.  

Z mapy rozkładu średnich temperatur z lat 1971-2000 wynika, iż ten wskaźnik na 

analizowanym terenie  osiąga poziom około od około 7 do około 9ºC. Natomiast w 2012 r. 

odnotowano średnią temperaturę o jeden stopień wyższą w porównaniu do danych 

otrzymanych z wielolecia.  

Usłonecznienie jest to czas podany w godzinach, podczas którego na określone miejsce na 

powierzchni terenu padają bezpośrednio promienie słoneczne. W przypadku tego parametru 

zauważyć można, iż w 2012 r. odnotowano wyższe wartości w porównaniu do danych 

z wielolecia. Usłonecznienie uzależnione jest głównie od zachmurzenia, im mniej dni 

pochmurnych tym usłonecznienie osiąga wyższe wartości.  

Na terenie Kotliny Sandomierskiej przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie 

a ich największe prędkości występują w okresach zimowych, jesiennych i wiosennych.  

Należy zaznaczyć, iż klimat na analizowanym terenie warunkowany jest głównie 

położeniem w dolinie Sanu. Ma to przede wszystkim wpływ na wilgotność powietrza oraz 

częstotliwość występowania mgieł. 

Na analizowanym terenie jak i w pozostałej części kraju obserwuje się ocieplenie klimatu. 

W Polsce przyrost temperatury od początku XX wieku szacuje się na 0,6 – 0,8°C na 100 lat. 

Największy przyrost temperatury obserwuje się w zimie. Najwyższe tempo wzrostu wykazuje 

temperatura minimalna. 
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Rys. 4. Wybrane dane meteorologiczne z lat 1971-2000 oraz z roku 2013 
lokalizacja terenu objętego projektem II zmiany Studium 

(źródło: http://www.imgw.pl/klimat/) 
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3.1.6. Obszary i obiekty cenne przyrodniczo 

Część terenu objętego projektem II zmiany Studium położona jest w granicach obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020. W promieniu 10 km od 

granic analizowanego terenu usytuowane są formy ochrony przyrody wymienione 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1.  Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane w promieniu  
10 km od granic terenu objętego projektem II zmiany Studium 

Forma ochrony przyrody Odległość [km] 

Rezerwat 
Jastkowice  4,3 

Łęka  8,3 

Imielny Ług 10,6 

Park 
Krajobrazowy 

Lasy Janowskie 1,1 

Natura 2000 
obszar specjalnej 

ochrony 

Lasy Janowskie PLB060005 1,1 

Puszcza Sandomierska PLB180005 7 

Natura 2000  
Obszar o 

znaczeniu dla 
Wspólnoty 

Dolna Dolnego Sanu PLH180020 w obszarze 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 1,3 

 

Rezerwat „Jastkowice” zajmujący powierzchnię 45,68 ha, usytuowany w miejscowości 

Lipowiec na terenie Gminy Pysznica, ustanowiony został  zarządzeniem Ministra Leśnictwa 

i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. (M. P. Nr 89, poz. 482). Utworzony został 

w celu ochrony wielogatunkowego lasu mieszanego, stanowiącego pozostałość Puszczy 

Solskiej.  

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie funkcjonuje na mocy uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego Nr XLVIII/994/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 14, poz. 142), 

zmienionego rozporządzeniem Nr 86/04 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2005 r. 

w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. Park Krajobrazowy Lasy Janowskie 

zajmuje powierzchnię 4055 ha i położony jest w części gmin: Pysznica, Zaklików, Radomyśl, 

Jarocin, Ulanów, Harasiuki, Nisko. Lasy Janowskie są jednym z większych zwartych 

kompleksów leśnych w Polsce, stanowią cześć Puszczy Solskiej. Jest to teren płaski, 

urozmaicony wzniesieniami wydmowymi lekko nachylony w kierunku południowo-
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zachodnim. Zachował się tu na znacznych powierzchniach unikatowy w skali Europy 

krajobraz leśny z bogatymi ekosystemami leśnymi, wodnymi i bagiennymi o dużym stopniu 

naturalności i bogactwie gatunkowym. 

Obszar Natura 2000 Puszcza Sandomierska PLB180005 stanowi bardzo cenną ostoję 

wielu gatunków ptaków. Stwierdzono tu występowanie 43 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Rady Nr 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa (dalej ,,Dyrektywa Ptasia”). Obszar ten jest cenny ze względu na liczebność bociana 

czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych i derkacza (powyżej 1% populacji polskiej). 

W przypadku kraski, podgorzałki i czapli białej obszar stanowi miejsce gniazdowania ponad 

10% populacji gatunków w Polsce, jest więc jedną z kluczowych ostoi dla ich zachowania. 

Ponadto, obszar jest miejscem licznego występowania w okresie lęgowym świergotka 

polnego, lelka, dudka, dzięciołów, gąsiorka, skowronka borowego, trzmielojada, jarzębatki, 

ortolana.  

Obszar Natura 2000 Lasy Janowskie PLB060005, zajmuje powierzchnię 60235,75 ha, 

obejmuje rozległy i zwarty kompleks leśny stanowiący północno-zachodnią część Puszczy 

Solskiej oraz enklawę leśną "Rozwadów" dla ochrony głuszca (położoną na południe od 

głównego kompleksu). Rozciąga się od doliny Wisły i Sanu na zachodzie obejmując Lasy 

Lipskie i Lasy Janowskie pomiędzy krawędzią Wyżyny Lubelskiej na północy i doliną rzeki 

Bukowej na południu, sięgając do miejscowości Frampol na wschodzie. Na terenie obszaru 

Lasy Janowskie dominuje głównie krajobraz leśnej równiny, urozmaiconej licznymi (w części 

centralnej) wałami wydmowymi porośniętymi borami sosnowymi. Cechą charakterystyczną 

obszaru jest występowanie wielu stawów rybnych, gdzie prowadzona jest ekstensywna 

gospodarka rybacka. Lasy Janowskie charakteryzuje niezwykła różnorodność siedlisk 

leśnych. Największą powierzchnię zajmują siedliska boru mieszanego wilgotnego i boru 

świeżego. Duży udział ma las mieszany wilgotny i bór mieszany świeży. W obszarze 

głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Zróżnicowana jest na tym terenie szata roślinna 

obejmująca 202 zespoły roślinne w tym 33 leśne. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej 

E73. Podczas inwentaryzacji w 2010 roku stwierdzono tu 29 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej, w tym 10 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi, m.in.: głuszca, bączka, 

lelka, kozodoja. 

Obszar Natura 2000 Dolina Dolanego Sanu PLH180020, zajmujący powierzchnię 

10176,6 ha, obejmuje najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny 

dolnego Sanu na odcinku Jarosław - ujście. Obszar został utworzony w celu zachowania 
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mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych dolin rzecznych. Występuje tu łącznie 

14 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I i 19 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (dalej ,,Dyrektywa Siedliskowa”). Największe znaczenie mają kompleks 

zbiorowisk przykorytowych (łęgi wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na 

piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu 

ekstensywnie użytkowane łąki oraz szczególnie w północnej części obszaru, liczne 

starorzecza z bogatą florą wodną. Młode strome zbocza w okolicach Zarzecza i Krzeszowa, 

poza roślinnością ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy wód podziemnych, na których 

wykształciły się łęgi olszowe z masowym udziałem skrzypu olbrzymiego. Na suchych łąkach 

i pastwiskach oraz na krawędziach erozyjnych wykształcają się ciekawe zbiorowiska 

kserotermiczne. Występują tu populacje modraszka teleius, modraszeka nausithous, wydry, 

bolenia. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych (certy, 

troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy na tym odcinku są 

wymieniane jako jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako potencjalne 

tarliska anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych o znaczeniu 

europejskim. Na terenie opracowania występują siedliska przyrodnicze wymienione                       

w Załączniku Nr I Dyrektywy Siedliskowej, są to - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe                      

i jesionowe siedlisko (kod 91E0), niżowe i górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże                

z Arrhenaterion (kod 6510), oraz starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne ze 

zbiorowiskami Nympheion, Potamion (kod 3150), będące przedmiotem ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu.  

Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, zajmuje powierzchnię 

34544,2 ha, obejmuje zachodnią i centralną część Równiny Biłgorajskiej. Położony jest 

pomiędzy dolinami Wisły i Sanu na zachodzie, doliną Bukowej na południu i krawędzią 

Wyżyny Lubelskiej i Roztocza na północy, wschodnia granica sięga po Frampol. 

Podstawowym celem ochrony w obszarze jest wilk - priorytetowy gatunek z Dyrektywy 

Siedliskowej. Lasy Janowskie to zwarty obszar leśny, głównymi walorami siedliskowymi są 

tu bory bagienne i torfowiska oraz bory jodłowe. Ponadto na uwagę zasługują łęgi olszowe 

wzdłuż licznych cieków, murawy napiaskowe i wrzosowiska zlokalizowane w zachodniej 

części obszaru (przede wszystkim na obszarze poligonów wojskowych) oraz śródleśne łąki. 

Ważnym składnikiem w krajobrazie są ekstensywnie użytkowane stawy hodowlane. 

W obszarze zidentyfikowanych zostało 22 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
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Siedliskowej. W ostoi stwierdzono występowanie 18 gatunków zwierząt i 2 gatunki roślin 

z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

Ochrona gatunkowa ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony 

dziko występujących, rzadkich, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 

wyginięciem oraz objętych ochroną gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk 

i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. 

Gatunki roślin objęte ochroną wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). 

Chronione gatunki grzybów wymienione zostały w rozporządzeniu z dnia 9 lipca 2004 r. 

w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, 

poz. 1765). Listę gatunków zwierząt objętych prawną ochroną zawiera rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 

(Dz. U. Nr 237, poz. 1419). W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji w granicach 

analizowanego terenu nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów objętych 

ochroną. Wszystkie zinwentaryzowane gatunki należą do pospolicie występujących roślin, 

charakterystycznych dla terenów rolnych. W trakcie inwentaryzacji napotkano chronione 

gatunki zwierząt, tj.:  ślimak winniczek Helix pomatia, biegacz granulowany Carabus 

granulatu, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, trzmiel kamiennik Bombus lapidarius, 

trzmiel rudy Bombus pascuorum, trzmiel ziemny Bombus terrestris, ropucha szara Bufo bufo, 

rzekotka drzewna Hyla arborea, żaba moczarowa Rana arvalis, żaba wodna Rana esculenta, 

żaba jeziorkowa Rana lessonae, żaba trawna Rana temporalis, jaszczurka zwinka Lacerta 

agilis, zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, wydra Lutra lutra, kret europejski Talpa 

europaea, łasica Mustela nivalis, bóbr europejski Castor fiber oraz 34 gatunki ptaków 

objętych ochroną. 

W granicach terenu objętego projektem II zmiany Studium ani w bliskim sąsiedztwie nie 

występują takie formy ochrony jak stanowisko dokumentacyjne, zespół przyrodniczo-

krajobrazowy, użytek ekologiczny, pomnik przyrody.  

 

3.1.7. Zasoby kulturowe  

W granicach analizowanego terenu ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują 

obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                          

opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).  
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3.2. Ocena istniejącego stanu poszczególnych elementów 
środowiska 

 
3.2.1. Stan powierzchni ziemi 

Według danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska w 2012 r. (WIOŚ Rzeszów) na 

analizowanym terenie nie stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleb i ziemi. 

Monitoring chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Na terenie powiatu stalowowolskiego około 40% przebadanych 

gleb w latach 2008-2011 ma odczyn bardzo kwaśny i kwaśny, gdzie wapnowanie jest 

konieczne i potrzebne. Ponadto badania wykonane w 2011 r. wykazały, że 90% gleb 

użytkowanych rolniczo powiatu stalowowolskiego mają bardzo niski i niski poziom 

zawartości fosforu oraz potasu. Odnotowano natomiast wysoką zawartość magnezu. Próbki 

gleb pobrane na terenie Gminy Pysznica nie wykazały zanieczyszczenia takimi metalami 

ciężkimi jak: kadm, ołów, nikiel, cynk, miedź, chrom i rtęć. 

Większość analizowanego terenu użytkowana jest jako pola uprawne. Z tego też względu  

głównym źródłem zanieczyszczenia gleby może być nadmierne nawożenie gleb związkami 

azotu, wykorzystywanie do nawożenia ścieków (gnojowicy), stosowanie pestycydów. 

Zagrożenie może stanowić również niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami 

komunalnymi i przemysłowymi. W bliskim sąsiedztwie analizowanego terenu występuje 

zabudowa mieszkaniowa oraz obiekty produkcyjne. Składowanie odpadów w miejscach do 

tego nieprzystosowanych, bez odpowiednich zabezpieczeń, może prowadzić do przenikania 

do gleby szkodliwych substancji, w tym również metali ciężkich. Na terenie objętym 

opracowaniem oraz w bliskim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania nielegalnych 

składowisk odpadów.  

 

3.2.2. Stan powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ,,Raporcie o stanie środowiska w województwie 

podkarpackim w 2012 r.” (WIOŚ Rzeszów) badania jakości powietrza prowadzone były 

w ramach sieci monitoringowej, składającej się z 11 punktów pomiarowych. Najbliżej granic 

analizowanego terenu znajduje się punkt pomiarowy w Nisku przy ul. Szklarniowej. Jakość 

powietrza badana była w zakresie następujących zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenki azotu, tlenki węgla, ozon, benzen, pył zawieszony PM10 i PM2.5, arsen, kadm, 

nikiel, ołów i benzo(a)piren. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2012 
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zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę 

stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka (rys. 5).  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5. Rozmieszczenie końcowej klasyfikacji stref w ocenie jakości powietrza w 2012 r. 
(źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim  w 2012 r., WIOŚ Rzeszów) 

 

W ramach oceny dokonano klasyfikacji do następujących klas: 

� Klasa A - poziom stężenia zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego, 

� Klasa B - poziom stężenia zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego lecz 

nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

� Klasa C - powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. 

Strefa podkarpacka, w obrębię której usytuowany jest omawiany teren, została 

zakwalifikowana do: 

� klasy A – ze względu niskie wartości stężeń zanieczyszczeń gazowych, tj. dwutlenku 

siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu i ozonu, w przypadku ozonu nie został 

dotrzymany poziom celu długookresowego, 

� klasy C – ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 

mierzonym w kryterium ochrony zdrowia, 
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� klasy C – ze względu na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5, 

� klasy A – ze względu na dotrzymanie wartości odniesienia dla metali w pyle PM10 

(arsen, kadm, nikiel, ołów), 

� klasy C – ze względu na przekroczenie wartości docelowych określonych dla 

średniorocznego stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. 

 

3.2.3. Stan wód powierzchniowych i podziemnych 

Stan wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki klasyfikacji stanu 

ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) 

i stanu chemicznego. Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych 

wyznaczają elementy biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych 

zespołów organizmów, wspomagane przez elementy hydromorfologiczne i elementy 

fizykochemiczne. Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, 

które charakteryzują występowanie w wodach substancji priorytetowych i innych substancji 

zanieczyszczających, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                             

9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych 

oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545). 

Stan wód jest dobry, jeśli są spełnione następujące warunki: stan ekologiczny części wód jest 

co najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest dobry i powyżej dobrego) i stan chemiczny 

jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas stan wód określa się 

jako zły.  

Teren objęty opracowaniem położony jest w obrębie JCWP:  

1) Pyszenka PLRW200017229329:  

� typ – potok nizinny piaszczysty, 

� status – silnie zmieniona część wód, 

� stan – zły, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

2) Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499: 

� typ – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 

� status – naturalna część wód, 

� stan – zły, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 
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3)  Łukawica PLRW20001722969: 

� typ – potok nizinny piaszczysty, 

� status – naturalna część wód, 

� stan – dobry, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych (4 rodzaje: diagnostyczny, operacyjny, badawczy 

i monitoring obszarów chronionych). Zgodnie  opracowaniem ,,Informacja o stanie 

środowiska w powiecie stalowowolskim w 2012 r.” (WIOŚ Rzeszów Delegatura Tarnobrzeg) 

badaniami została objęta JCWP Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499 oraz 

Łukawica PLRW20001722969. Zestawienie otrzymanych wyników przedstawia poniżej 

zamieszczona tabela 2. 

Stan/potencjał ekologiczny klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości: 

I klasa - stan bardzo dobry - potencjał maksymalny, 

II klasa - stan dobry - potencjał dobry, 

III klasa - stan umiarkowany - potencjał umiarkowany, 

IV klasa - stan słaby - potencjał słaby, 

V klasa - stan zły - potencjał zły. 

Badania JCWP Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499 (naturalna część 

wód) wykazały dobry stan ekologiczny. Jednakże JCWP nie spełnia wymagań dodatkowych 

dla obszarów chronionych. Stan JCWP Bukowa od Rakowej do ujścia został oceniony jako 

zły, gdyż w obszarach chronionych odnotowano potencjał ekologiczny poniżej dobrego. 

Badania JCWP Łukawica PLRW20001722969 (naturalna część wód) wykazały dobry 

potencjał ekologiczny, o czym zadecydowała II klasa elementów biologicznych, I klasa 

elementów hydromorfologicznych i II klasa elementów fizykochemicznych. Badania 

przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów chronionych wykazały, że  JCWP spełnia 

wymagania dodatkowe dla obszarów chronionych. Również stan chemiczny JCWP został 

oceniony jako dobry.  Na podstawie uzyskanych wyników dokonano ostatecznej kwalifikacji 

stanu wód JCWP Łukawica. Stwierdzono, że stan przedmiotowej JCWP jest dobry. 
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Tabela 2. Ocena stanu JCWP w 2012 r. 
(źródło: WIOŚ, Informacja o stanie środowiska  w powiecie stalowowolskim  w 2012 r.) 
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Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach 

monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Dobry stan wód oznacza stan osiągnięty przez jednolite części wód 

podziemnych, jeżeli zarówno stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony jako „dobry”. 

Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w obrębie JCWPd Nr 127. Zgodnie                               

z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 

stan ilościowy i chemiczny tej części wód podziemnych oceniono jako dobry. 

Badania monitoringowe prowadzone w ramach sieci monitoringu diagnostycznego wód 

podziemnych prowadzone były w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych w obrębie 

JCWPd Nr 127 na terenie powiatu stalowowolskiego, tj. w miejscowościach Pysznica                        

i Zaklików. W wymienionych punktach w 2012 r. stwierdzono występowanie wód IV klasy.  

Teren objęty projektem II zmiany Studium usytuowany jest w obrębie JCWPd Nr 127. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” stan ilościowy i chemiczny tej części wód podziemnych oceniono jako dobry. 

Badania monitoringowe prowadzone w ramach sieci monitoringu diagnostycznego wód 

podziemnych prowadzone były w kilku punktach pomiarowych zlokalizowanych w obrębie 

JCWPd Nr 127 na terenie powiatu stalowowolskiego, tj. w miejscowościach Pysznica 

i Zaklików. W wymienionych punktach w 2012 r. stwierdzono występowanie wód III i IV 

klasy. W pozostałych punktach pomiarowych w obrębie JCWPd 127 odnotowano 

występowanie wód II i III klasy (tabela 3). 

 

Tabela 3. Klasyfikacja wód JCWP Nr 127 w 2012 r. 

(źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim  w 2012 r., WIOŚ Rzeszów) 
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3.2.4. Stan klimatu akustycznego  

Na klimat akustyczny na analizowanym terenie ma wpływ przede wszystkim ruch 

komunikacyjny, związany z drogami powiatowymi i gminnymi. W granicach opracowania 

nie występują obecnie punktowe źródła hałasu. Za hałas uznaje się dźwięki                                          

o częstotliwościach od 16 Hz do 16 000 Hz. Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do 

prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem to: 

� LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 

wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory 

wieczoru (od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00), 

� LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu 

wszystkich pór nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

Standardy emisyjne określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826                         

z późn.zm.). 

Ruch komunikacyjny na drogach w granicach opracowania nie stanowi znaczącego źródła 

hałasu. Jest to spowodowane przede wszystkim stosunkowo niskim natężeniem ruchu 

pojazdów, jedynie ruch na drodze Jastkowice – Stalowa Wola może odgrywać większą role    

w kształtowaniu klimatu akustycznego. 

 

3.2.5. Pole elektromagnetyczne 

W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził pomiary 

poziomów pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych zlokalizowanych na 

terenie województwa podkarpackiego. Punkty położone najbliżej granic analizowanego 

terenu znajdowały się w miejscowości Zaklików i Stalowa Wola. Zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) w miejscach dostępnych 

dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz 

do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7 V/m. Analiza wyników 

pomiarów nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych                

w środowisku. Pomierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep 

(wartość charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od progu 

czułości sondy pomiarowej (< 0,4 V/m). 
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W granicach analizowanego terenu głównym źródłem emisji pól elektromagnetycznych  

są linie elektroenergetyczne.  

 

3.3. Analiza i ocena potencjalnych zmian stanu środowiska 
w przypadku braku realizacji projektu dokumentu 

Dokonując analizy i oceny potencjalnych zamian zachodzących w środowisku wzięto pod 

uwagę przede wszystkim obecny stan zagospodarowania i sposób użytkowania terenu 

objętego projektem II zmiany Studium. Wzięto też pod uwagę fakt iż, nadrzędnym celem 

analizowanego projektu dokumentu jest możliwość realizacji napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice. 

Brak realizacji zapisów dotyczących linii elektroenergetycznej 220 kV prawdopodobnie 

skutkować będzie koniecznością budowy linii w innym miejscu. Jak wynika z dokumentacji 

sporządzonej w trakcie postępowania zakończonego wydaniem przez Wójta Gminy Pysznica 

decyzji z dnia 19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii 

Chmielów-Abramowice”, wybór innego wariantu przebiegu linii 220 kV wiązałby się                        

z koniecznością zbliżenia do większej liczby terenów zabudowy mieszkaniowej, chronionej 

pod względem akustycznym jak i pod względem emisji pola elektromagnetycznego. W tym 

kontekście brak realizacji zapisów projektu II zmiany Studium może mieć niekorzystny 

wpływ na środowisko. 

 

4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
realizacji projektowanego dokumentu 

W trakcie prac nad projektem II zmiany Studium szczególną uwagę zwrócono na 

następujące problemy ochrony środowiska: 

1) obecność rzek, rowów i zbiorników wodnych w granicach opracowania, 

2) lokalizację w obrębie JCWP o złym stanie wód, 

3) usytuowanie części terenu w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

4) obecność wałów przeciwpowodziowych, 

5) usytuowanie na terenie o płytkim zaleganiu wód gruntowych, 

6) lokalizację w obrębie JCWPd Nr 127 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym wód, 

7) usytuowanie w granicach GZWP Nr 425, 
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8) usytuowanie w granicach obszaru Natura 2000 Dolna Dolnego Sanu PLH180020, 

9) usytuowanie w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

Głównym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji projektu 

II zmiany Studium jest ochrona zasobów wodnych. W analizowanym przypadku jest to 

szczególnie ważne gdyż obszar objęty projektem dokumentu położony jest w sąsiedztwie 

rzeki Bukowa i jej dopływów, na terenie o płytkim zaleganiu wód gruntowych. W związku                          

z powyższym projekt dokumentu zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia położenia:               

w obszarze GZWP Nr 425 oraz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Wymienione 

uwarunkowania ważne są również z punktu widzenia celów środowiskowych wyznaczonych 

dla jednolitych części wód. 

Istotnym problemem jest również ochrona różnorodności biologicznej czyli 

zróżnicowania wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi m.in. 

w ekosystemach lądowych, morskich czy słodkowodnych, jak też w zespołach ekologicznych, 

których organizmy te są częścią (Konwencja o różnorodności biologicznej). Jednym 

z narzędzi ochrony bioróżnorodności są formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). 

W granicach terenu objętego projektem II zmiany Studium występują cenne obszary objęte 

ochroną w ramach sieci Natura 2000. Obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Dolnego 

Sanu PLH180020, został ustanowiony w celu ochrony 14 typów siedlisk przyrodniczych 

z Załącznika I i 19 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ponadto teren 

objęty projektem dokumentu położny jest w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, 

który ustanowiony został w celu ochrony wartości przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych oraz walorów krajobrazowych. W związku z powyższym projekt analizowanego 

dokumentu zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia położenia w granicach obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 oraz w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie. 

 

5. Cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym w zakresie ochrony środowiska, istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu 

Przedmiotowy projekt dokumentu uwzględnia cele ochrony środowiska określone                      

w ,,Polityce ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. 

Planowane działania w obszarze ochrony środowiska wymienione w dokumencie wpisują się 
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w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu działań w zakresie 

środowiska naturalnego. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska na 

szczeblu wspólnotowym należą: działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady 

zrównoważonego rozwoju, ochrona różnorodności biologicznej. 

Zgodnie z ,,Polityką ekologiczną Państwa” zasady ochrony środowiska i ochrony 

przyrody powinny być uwzględniane w dokumentach planistycznych już na poziomie gminy.  

Podstawowym celem ustanowionym na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 

a także krajowym jest przyjęcie jako powszechnie obowiązującej zasady zrównoważonego 

rozwoju. Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 

działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 

oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 

zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 

współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przestrzeganie zasady zrównoważonego 

rozwoju było priorytetem podczas prac nad projektem II zmiany Studium. 

Z punktu widzenia projektowanego dokumentu szczególnie ważne są cele ustanowione                

w  Dyrektywie 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej 

Dyrektywie Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu 

wszystkich wód do 2015 roku. Transpozycja zapisów RDW do prawodawstwa polskiego 

nastąpiła przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo wodne (Dz. U. 

2012 r., poz. 145  z późn. zm.) wraz z jej aktami wykonawczymi. Ponadto RDW 

transponowana jest także do: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, 

z późn. zm.), oraz do aktów wykonawczych tych ustaw. 

Zapisy RDW wprowadzają system gospodarowania wodami w podziale na obszary 

dorzeczy. Na terenie objętym projektem II zmiany Studium obowiązują ustalenia zawarte 

w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (M. P. 2011 r. Nr 49, 

poz. 549). 

W związku z powyższym projektując zagospodarowanie analizowanego terenu wzięto 

pod uwagę cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części wód, a także odniesiono się 

do lokalizacji w obrębie GZWP Nr 425 oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 

Ochrona różnorodności biologicznej jest priorytetem na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym. W roku 1992 podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro liderzy 
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światowi przyjęli ogólną strategię dla „zrównoważonego rozwoju”. Jednym z kluczowych 

porozumień przyjętych w Rio była Konwencja o różnorodności biologicznej. Głównym celem 

jej realizacji jest ochrona bioróżnorodności w skali globalnej oraz zrównoważone 

wykorzystywanie zasobów środowiskowych, a także sprawiedliwy podział korzyści 

czerpanych z zasobów genetycznych. Aby możliwe było osiągnięcie takich celów w ramach 

wspólnot europejskich przyjęta została: 

� tzw. Dyrektywa Ptasia  - Dyrektywa 79/409/EWG Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. 

o ochronie dziko żyjących ptaków, która zastąpiona została nową Dyrektywą 

2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa, 

� Dyrektywa Siedliskowa - Dyrektywa 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. 

w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.  

Wymienione Dyrektywy przewidują stworzenie systemu obszarów stanowiących spójną 

funkcjonalnie sieć - Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000, umożliwiającą realizację 

spójnej polityki ochrony zasobów przyrodniczych na obszarze Unii Europejskiej, tworzoną 

przez wyznaczone w ramach dyrektyw: ptasiej i siedliskowej obszary specjalnej ochrony 

ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). W Polsce obszary 

Natura 2000, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2013 r., poz. 627 z późn. zm.) stanowią jedną z form ochrony przyrody.  

 Analizowany projekt dokumentu bierze pod uwagę konieczność ochrony 

różnorodności biologicznej poprzez uwzględnienie położenia w granicach obszaru 

o znaczeniu dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu PLH180020.  

 

6. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu 

6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Nadrzędnym celem projektowanego dokumentu jest umożliwienie realizacji 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii 

Chmielów – Abramowice, tj. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

Realizacja tego przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami projektu II zmiany Studium,                           

w ograniczony sposób będzie wpływała na stan powierzchni ziemi. Do zajęcia terenu dojdzie 

jedynie w miejscu realizacji fundamentów pod słupy elektroenergetyczne, zatem zajęta 

zostanie stosunkowo niewielka część terenu. Wydobyta niezanieczyszczona gleba i ziemia, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi nie będzie stanowiła odpadu. Do czasowego zajęcia 
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terenu może dojść również w wyniku składowania materiałów budowlanych. Wytworzone 

odpady na etapie budowy będą stanowiły zagrożenie dla powierzchni ziemi tylko i wyłącznie 

pod warunkiem nie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów szczegółowych. 

Na etapie użytkowania linii elektroenergetycznej zagrożenie dla powierzchni ziemi stanowić 

mogą jedynie odpady powstające w trakcie prac konserwatorskich. Dla planowanego 

przedsięwzięcia Wójt Gminy Pysznica wydał decyzję z dnia 19.12.2012 r., znak: 

RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV 

Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”. Zgodnie z treścią ww. decyzji 

realizacja i użytkowanie linii elektroenergetycznej, uwzględnionej w projekcie II zmiany 

Studium, nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na stan gleby i ziemi. 

Do skażenia gleb w związku z realizacją linii 220 kV może dojść jedynie w przypadku 

zaistnienia sytuacji awaryjnych. Potencjalne zagrożenie stanowią wycieki płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń, pojazdów oraz wycieki substancji niebezpiecznych 

stosowanych na etapie budowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych jest 

jednak niewielkie, przy zastosowaniu zabezpieczeń wymaganych przepisami prawa                        

i określonych w decyzjach administracyjnych (np. stosowanie rozwiązań technologicznych 

uniemożliwiających rozchlapywanie lub wylanie substancji niebezpiecznych, kontrole stanu 

technicznego sprzętu i pojazdów, wyposażenie placu budowy w sorbenty umożliwiające 

neutralizację niebezpiecznych wycieków).  

Wyżej wymienione oddziaływania mające wpływ na powierzchnię ziemi, tj.: zmiana 

sposobu użytkowania terenu, przekształcenie i zajęcie terenu przez obiekty budowalne, 

wydobycie i przemieszczenie mas ziemnych, związane z realizacją linii 220 kV, będą miały 

charakter oddziaływań bezpośrednich i stałych. Tego rodzaju oddziaływania wynikają 

bezpośrednio z charakteru zaplanowanych do realizacji zamierzeń inwestycyjnych i są 

niemożliwe do uniknięcia. Pozostałe zidentyfikowane oddziaływania (np. wytwarzanie 

odpadów) będę miały pośredni wpływ na jakość gleby i ziemi. Przewiduje się, że 

oddziaływania powstałe na skutek realizacji projektu II zmiany Studium, nie będą w sposób 

znacząco negatywny oddziaływać na rzeźbę terenu oraz na jakość gleby i ziemi, a nowe 

zagospodarowanie nie spowoduje przekroczenia norm określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). 
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6.2. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na terenie objętym projektem II zmiany Studium nie występują udokumentowane złoża 

surowców naturalnych. Najbliżej usytuowane złoże kopalin ceglarskich Brandwica-Śpiewak 

II oddalone jest od granic terenu objętego projektem dokumentu o około 50 m. W sąsiedztwie 

ww. złoża wyznaczono przebieg linii 220 kV. Oddziaływania związane z tego typu 

zagospodarowaniem nie będą wykraczały poza granice terenu objętego opracowaniem,                   

tj. poza teren pasa technologicznego. W związku z tym realizacja postanowień projektu                   

II zmiany Studium w żaden sposób nie wpłynie na zasoby naturalne. 

 

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja zadań infrastrukturalnych tj. realizacja sieci infrastruktury technicznej, w tym 

linii 220 kV, może w bezpośredni lub pośredni sposób wpłynąć na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych.  

Na etapie realizacji linii 220 kV dochodziło będzie do wytwarzania ścieków, co związane 

będzie z bytowaniem pracowników zatrudnionych do prac budowalnych. Ścieki gromadzone 

będą w przenośnych sanitariatach, a następnie wyważone będą  do oczyszczalni ścieków. 

Zagrożeniem dla jakości wód na etapie realizacji będą także sytuacje awaryjne polegające na 

wycieku płynów eksploatacyjnych ze stosowanych maszyn budowlanych oraz pojazdów. 

Zgodnie z przepisami szczegółowymi stosowane będą tylko sprawnie techniczne maszyny                   

i pojazdy. Plac budowy wyposażony zostanie w sorbenty umożliwiające neutralizację 

ewentualnych wycieków.  

Natomiast na etapie użytkowania linii 220 kV nie przewiduje się konieczności 

wykorzystywania wody, nie będzie dochodziło również do powstawania ścieków 

komunalnych ani przemysłowych.  

Na etapie użytkowania powstałych obiektów do skażenia wód powierzchniowych 

i podziemnych może dojść w wyniku zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak wyciek 

płynów eksploatacyjnych lub paliw z pojazdów wykorzystywanych w trakcie prac 

konserwacyjnych linii 220 kV. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że wszystkie pojazdy muszą 

spełniać określone wymagania techniczne to wystąpienie takich awarii jest mało 

prawdopodobne. 
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Teren przeznaczony pod linię energetyczną 220 kV, wyznaczony w projekcie II zmiany 

Studium, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Bukowa oraz Łęka                    

a także w sąsiedztwie licznych naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. 

Teren przeznaczony pod linię energetyczną 220 kV położony jest w granicach Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425 ,, Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”. 

W związku z tym w projekcie dokumentu umieszczono zapis zobowiązujący do 

uwzględnienia położenia w obszarze GZWP Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” 

określonego w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. znak KDH-

I/013/6037/97, poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych 

i powierzchniowych. 

Teren przeznaczony pod linię elektroenergetyczną 220 kV usytuowany jest poza 

granicami stref ochrony bezpośredniej i pośredniej komunalnych ujęć wód. 

Należy nadmienić, iż Wójt Gminy Pysznica wydał decyzję z dnia 19.12.2012 r., znak: 

RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV 

Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”. Zgodnie z treścią ww. decyzji 

realizacja i użytkowanie linii elektroenergetycznej, uwzględnionej w projekcie II zmiany 

Studium, nie wpłynie w sposób znacząco negatywny na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Zidentyfikowane rodzaje oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne występujące 

na etapie realizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV (wytwarzanie ścieków 

sanitarnych i odpadów, sytuacje awaryjne), zgodnie z zapisami projektu II zmiany Studium, 

będą miały charakter oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich, ale krótkoterminowych. 

Natomiast oddziaływania występujące na etapie użytkowania terenów, zgodnie                                 

z przeznaczeniem określonym w projekcie dokumentu, będą miały charakter oddziaływań 

pośrednich i długotrwałych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań (m.in. 

odpowiednia organizacja placu budowy, stała kontrola stanu technicznego pojazdów) 

przewiduje się, że realizacja i użytkowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV 

nie będzie w sposób znaczący wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

 

  
Strona 39 

6.3.1. Ocena wpływu na JCW 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” teren objęty projektem II zmiany Studium usytuowany jest w obrębie: 

1) jednolitej części wód podziemnych Nr 127 o kodzie PLGW2200127:  

� stan ilościowy i chemiczny – dobry, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

2) Pyszenka PLRW200017229329:  

� typ – potok nizinny piaszczysty, 

� status – silnie zmieniona część wód, 

� stan – zły, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

3) Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499: 

� typ – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 

� status – naturalna część wód, 

� stan – zły, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

4) Łukawica PLRW20001722969: 

� typ – potok nizinny piaszczysty, 

� status – naturalna część wód, 

� stan – dobry, 

� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Zgodnie z wymogami art. 4 Dyrektywy 2006/60/WE Parlamentu Europejskiego                   

i Rady z dnia 23 października 2006 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania                        

w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) oraz art. 38d ust. 2 ustawy                 

z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) celem 

środowiskowym jest: 

� dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych - 

ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, 

tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego 

oraz stanu chemicznego, 
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� dla naturalnych jednolitych części wód powierzchniowych -  ochrona, poprawa oraz 

przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry 

stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu, 

W związku z powyższym celem środowiskowym dla JCWP: 

� Pyszenka PLRW200017229329 jest osiągniecie dobrego potencjału ekologicznego              

i dobrego stanu chemicznego wód, 

� Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499 jest osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, 

� Łukawica PLRW20001722969 jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego                       

i dobrego stanu chemicznego wód. 

Zgodnie z wymogami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz art. 38e ustawy z dnia 

18 lipca 2001 r. Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód 

podziemnych jest:  

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Zatem dla wymienionej jednolitej części wód podziemnych Nr 127 celem 

środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód 

podziemnych.  

Zidentyfikowane rodzaje oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne będą miały 

przede wszystkim charakter oddziaływań pośrednich. Dzięki zastosowaniu odpowiednich 

rozwiązań oraz pod warunkiem przestrzegania przepisów szczegółowych, realizacja ustaleń 

projektu II zmiany Studium nie będzie w sposób znacząco negatywny wpływać na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych. Analizowany projekt dokumentu nie przewiduje 

możliwości odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych do wód 

powierzchniowych ani do ziemi w granicach objętych projektem dokumentu. W związku                 

z powyższym przewiduje się, że realizacja ustaleń analizowanego projektu II zmiany Studium 

nie będzie zagrażać osiągnięciu wyznaczonych celów środowiskowych, przyjętych dla 

wymienionych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.  
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6.3.2. Zagrożenie powodziowe  

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu pn. „Wyznaczenie obszarów 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralny element studium 

ochrony przeciwpowodziowej”, stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej 

(RZGW w Krakowie), część terenu objętego projektem II zmiany Studium położona jest               

w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W związku z tym w projekcie dokumentu 

umieszczono zapis zobowiązujący do uwzględnienia położenia w obszarze szczególnego 

zagrożenie powodzią, tj. w obszarze pomiędzy rzeką Bukowa a wałem przeciwpowodziowym 

oraz w obszarze na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 

(Q1%). 

Zgodnie z art. 88 l ust. 1 6a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r., 

poz. 145 z późn. zm.) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się 

wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub 

zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym: 

� wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, 

z wyjątkiem dróg rowerowych, 

� sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin 

rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

� zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych 

robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu 

morskiego, budową, przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także 

utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów 

przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz 

czynności związanych z wyznaczeniem szlaku turystycznego lub rowerowego. 

Ponadto zgodnie z art. 40 ust. 31 pkt 3 przywołanej ustawy Prawo wodne obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje się: lokalizowania nowych przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów 

zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić 

wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich 

składowania. 
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Zwolnienie z zakazów wynikających z art. 40 ust. 1 pkt 3 oraz art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Prawo wodne może nastąpić jedynie w drodze decyzji wydanej przez Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

W trakcie prac nad projektem II zmiany Studium w sposób szczególny wzięto pod uwagę 

zakazy obowiązujące w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W obrębie pasa 

technologicznego linii 220 kV, którego granice są tożsame  z wyznaczonymi granicami terenu 

objętego planem wprowadzono zakaz lokalizowania budynków za wyjątkiem napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 220 kV. Dzięki wprowadzeniu do projektu dokumentu                           

ww. zakazów zabudowy ograniczono do minimum straty, które mógłby powstać w przypadku 

wystąpienia powodzi. 

Analizowany projekt dokumentu dopuszcza natomiast na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią realizację napowietrznej linii elektroenergetycznej. Przewiduje się, że 

ten sposób zagospodarowania terenu nie spowoduje zagrożenia powodziowego, a także nie 

utrudni ochrony przed powodzią. Jednakże zgodnie z przepisami szczegółowymi realizacja 

ww. przedsięwzięcia na terenach szczególnego zagrożenia powodzią będzie możliwa po 

uzyskaniu decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej                   

w Krakowie, zwalniającej z zakazów wymienionych w art. 88 l ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo 

wodne.  

Analizowany projekt dokumentu w sposób szczególny nakazuje uwzględnienie położenia 

w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Zatem realizacja inwestycji na terenach 

zagrożonych powodzią wymagać będzie zastosowania rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, które powinny zostać odpowiednio dobrane na etapie sporządzania 

dokumentacji technicznej.   

Należy jednocześnie nadmienić, iż zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 

19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej 

linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”, linia 

elektroenergetyczna na odcinku obejmującym przejście przez miejscowość Jastkowice będzie 

przebiegać dwutorowo. Na tym odcinku istniejąca linia elektroenergetyczna zostanie 

zdemontowana i zastąpiona projektowaną linią 220 kV. Zatem istniejące słupy 

elektroenergetyczne znajdujące się w obszarze szczególnego zagrożenia zostaną zastąpione 

przez nowe słupy o odpowiednio dobranej konstrukcji, uniemożliwiającej przewrócenie słupa 
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przez falę powodziową. W tym kontekście dopuszczenie realizacji linii 220 kV w projekcie 

dokumentu może mieć korzystny wpływ na ochronę przed skutkami powodzi.  

W związku z powyższym przewiduje się, że realizacja ustaleń analizowanego dokumentu 

nie wpłynie na zagrożenie powodziowe, a także nie utrudni ochrony przed powodzią.  

 

6.4. Oddziaływanie na powietrze i warunki klimatyczne 

Przedmiotowy projekt dokumentu obejmuje planowany przebieg napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice 

wraz ze strefą oddziaływania (pas technologiczny). Dla planowanego przedsięwzięcia Wójt 

Gminy Pysznica wydał decyzję z dnia 19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt 

nacięcia linii Chmielów-Abramowice”. Zgodnie z treścią ww. decyzji realizacja 

i użytkowanie linii elektroenergetycznej, uwzględnionej w projekcie II zmiany Studium, nie 

wpłynie w sposób znacząco negatywny na stan powietrza atmosferycznego. Zgodnie z treścią 

Karty informacyjnej przedsięwzięcia w trakcie budowy linii 220 kV: ,,powstawać będzie 

niezorganizowana emisja zanieczyszczeń do powietrza, której źródłami będą: praca silników 

urządzeń budowalnych, sprzętu i samochodów transportowych oraz pojazdów pracujących na 

terenie realizacji przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę, iż prace będą prowadzone sukcesywnie 

przesuwając się po odcinku przebiegu linii, emisje do powietrza nie będą stanowić zagrożenia 

dla środowiska naturalnego. W trakcie  eksploatacji linii powstawać będą niewielkie ilości 

ozonu i tlenków azotu uwalniające się z powietrza wskutek ulotu (mikro wyładowań 

związanych z natężeniem jonizacji pola elektrycznego na powierzchni przewodu) przy 

znacznym jego nasileniu, czyli na ogół podczas wilgotnej pogody. Intensywność zjawiska jest 

na tyle niewielka, że ilości tych związków w odległości kilkudziesięciu centymetrów od 

przewodów linii są zupełnie pomijalne”. 

Obowiązujące przepisy prawne nakładają na źródła emisji substancji zanieczyszczających 

do powietrza obowiązek dotrzymywania dopuszczalnych wartości stężeń tych substancji                   

w powietrzu. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031), określa poziomy 

dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych dla niektórych 

substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia oraz ze względu na ochronę roślin. 
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Przewiduje się, że projekt II zmiany Studium nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na 

powietrze, pod warunkiem przestrzegania zapisów zawartych w dokumencie oraz przepisów 

prawa w zakresie ochrony powietrza.  

Wzrost ilości zanieczyszczeń w powietrzu ma swoje konsekwencje w postaci ocieplenia 

klimatu. W związku z realizacją projektu II zmiany Studium emitowane będą gazy 

cieplarniane, głównie dwutlenek węgla. Biorąc jednak pod uwag skalę emisji przewiduje się, 

że nie będzie ona bezpośrednio wpływała na zwiększenie zjawiska efektu cieplarnianego. 

Oddziaływanie na klimat związane ze zniszczeniem szaty roślinnej, zmianą sposobu 

zagospodarowania terenu i jego pokrycia ocenia się jako znikome i w praktyce 

nieodczuwalne. 

 

6.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na etapie realizacji linii 220 kVw granicach terenu objętego projektem II zmiany Studium 

źródłem emisji będą maszyny i urządzenia budowlane oraz pojazdy transportowe. Biorąc pod 

uwagę rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 

środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.) dopuszczalny poziom mocy akustycznej                

i dopuszczalny gwarantowany poziom mocy akustycznej urządzeń takich jak: koparki, 

ładowarki kołowe, równiarki, wynosi około 100 dB. Przedstawiony dopuszczalny poziomy 

mocy akustycznej obligatoryjnie nie może być przekraczany przez producentów urządzeń. 

Można więc przyjąć, że emisja hałasu w czasie realizacji przedsięwzięcia nie będzie większa 

od podanej, ponieważ do zagwarantowania tych wartości jest zobowiązany producent sprzętu 

budowlanego. Zaznaczyć należy, że są to wartości maksymalne, a w praktyce produkowane 

maszyny i urządzenia charakteryzują się o wiele korzystniejszymi parametrami akustycznymi. 

Wykorzystywane na etapie realizacji przedsięwzięcia maszyny, urządzenia i pojazdy 

powodować będą jedynie chwilową emisję hałasu. Czas ich pracy ograniczony będzie 

maksymalnie do kilku godzin w ciągu dnia. Przewiduje się, że żadna z maszyn nie będzie 

pracowała ciągle. Oddziaływania akustyczne związane z etapem budowy będą miały 

charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia etapu budowy.  

Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). Klasyfikację akustyczną przeprowadza się według 
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załącznika do wymienionego rozporządzenia. Tereny objęte projektem II zmiany Studium nie 

są chronione pod względem akustycznym. Jednak w bliskim sąsiedztwie terenu objętego 

projektem dokumentu występują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie 

dopuszczalny poziom hałasu wynosi: 

� powodowany przez drogi - dla pory dnia wynosi 61 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 

� powodowany przez pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory 

dnia wynosi 50 dB ,  dla pory nocy wynosi 40 dB. 

Najbliżej usytuowane tereny chronione pod względem akustycznym, znajdują się                        

w miejscowości Jastkowice, jednak poza terenem pasa technologicznego linii 220 kV. 

Zgodnie z obowiązującym prawem żadne przedsięwzięcie nie może powodować 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych pod względem 

akustycznym.  

Przedmiotowy projekt dokumentu obejmuje planowany przebieg napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice 

wraz ze strefą oddziaływania (pas technologiczny). Dla planowanego przedsięwzięcia Wójt 

Gminy Pysznica wydał decyzję z dnia 19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt 

nacięcia linii Chmielów-Abramowice”. Zgodnie z treścią ww. decyzji realizacja 

i użytkowanie linii elektroenergetycznej, uwzględnionej w projekcie II zmiany Studium, nie 

wpłynie w sposób znacząco negatywny na klimat akustyczny. Emisja hałasu w okresie 

realizacji przedsięwzięcia generowana przez prace specjalistycznych maszyn budowlanych 

będzie miała charakter krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz                   

z zakończeniem prac budowlanych. W czasie użytkowania linii 220 kV wytwarzany hałas 

spowodowany będzie mikro wyładowaniami elektrycznymi na powierzchni przewodów 

(ulot). Poziom wytwarzanego hałasu przez linie 220 kV w odległości 15 m od osi linii,                    

w najgorszych warunkach pogodowych, nie przekracza 40 dB. Zgodnie z ustaleniami projektu 

II zmiany Studium w pasie technologicznym obejmującym teren w odległości 25 m od osi 

linii nie występują tereny chronione pod względem akustycznym. W związku z tym z całą 

pewnością użytkowanie linii 220 kV nie spowoduje przekroczenia wartości dopuszczalnych 

na terenach chronionych pod względem akustycznym w porze dnia i w porze nocy. 
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6.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Realizacja zapisów projektu II zmiany Studium może powodować emisję pól 

elektromagnetycznych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, wykorzystywane np. na etapie 

budowy przedsięwzięcia, wytwarzają pole elektromagnetyczne o bardzo małym natężeniu, 

znacznie mniejszym od maksymalnych poziomów uznawanych za bezpieczne. Wszystkie 

stosowane urządzenia, również infrastruktura elektroenergetyczna, spełniać muszą normy 

bezpieczeństwa, w tym te dotyczące pola elektromagnetycznego. W związku z powyższym 

przewiduje się, że realizacja ustaleń projektu II zmiany Studium nie spowoduje przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz. U. Nr 192,  poz. 1883 z późn. zm.). 

Obecnie głównym źródłem emisji pola elektromagnetycznego w granicach terenu 

objętego projektem II zmiany Studium są napowietrzne linie elektroenergetyczne. Dotychczas 

nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych 

w granicach analizowanego terenu. Przedmiotowy projekt dokumentu obejmuje planowany 

przebieg napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii 

Chmielów – Abramowice. Linia 220 kV będzie również źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego. Wójt Gminy Pysznica w decyzji z dnia 19.12.2012 r., znak: 

RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV 

Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice” stwierdził, iż przedmiotowa 

linia 220 kV nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów pół 

elektromagnetycznych. 

Zgodnie z treścią karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektroenergetycznej 

linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice” pole 

elektromagnetyczne charakteryzowane jest przez dwie składowe: elektryczną (E) 

i magnetyczną (H), które w przestrzeni otaczającą linię są od siebie wzajemnie niezależne. Na 

potrzeby karty informacyjnej dokonano obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego 

i magnetycznego metodami analitycznymi. Ponieważ linia 220 kV wybudowana zostanie 

w odcinku jednotorowym i dwutorowym z wykorzystaniem słupów różnych typów, to dla 

oszacowania spodziewanych maksymalnych wartości natężenia pola elektrycznego 
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i magnetycznego przeprowadzono obliczenia dla różnych przęseł złożonych z różnych par 

słupów. 

Obliczenia natężenia pola elektrycznego Emax przeprowadzono dla najmniejszej 

projektowanej odległości przewód fazowy – ziemia wynoszącej 9 m. Wyniki obliczeń 

natężenia pola elektrycznego przedstawiono na poniższych rysunkach. 

 

 

 

Rys. 6. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 
ze słupów P – P (słupy przelotowe) w otoczeniu jednotorowego odcinka linii 220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Rys. 7. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 

ze słupów typu M3 – M3 (słupy mocne) w otoczeniu jednotorowego odcinka linii 
220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
 
 
 

 

Rys. 8. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 
ze słupów typu P – M3 (słup: przelotowy i mocny) w otoczeniu jednotorowego 
odcinka linii 220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii  
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Rys. 9. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 

ze słupów typu P – M6 (słup: przelotowy i mocny) w otoczeniu jednotorowego 
odcinka linii 220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
 
 

 

Rys. 10. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 
ze słupów typu M3 – M3 (słupy mocne) w otoczeniu dwutorowego odcinka linii 
220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Rys. 11. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola elektrycznego E w przęśle złożonym 

ze słupów typu M3 – M6 (słupy mocne) w otoczeniu dwutorowego odcinka linii 
220 kV 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 

 

Obliczenia wykazały, iż natężenie pola elektrycznego pod odcinkiem jednotorowej linii 

(przy maksymalnym napięciu roboczym, w dowolnym prześle, niezależnie od typu 

zastosowanych słupów) nie przekracza w żadnym miejscu wartości 3,3, kV/m oraz pod 

odcinkiem dwutorowej linii (przy maksymalnym napięciu roboczym, w dowolnym prześle, 

niezależnie od typu zastosowanych słupów) nie przekracza w żadnym miejscu wartości 

3,5 kV/m.  

Wartość maksymalnego natężenia pola magnetycznego Hmax w bezpośrednim otoczeniu 

linii, wyznaczona zgodnie z przepisami na wysokości 2 m nad ziemią zależy przede 

wszystkim od prądu obciążenia linii (I) oraz odległości przewodów fazowych od ziemi. Do 

obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego przyjęto odległość przewodów fazowych od 

ziemi równą 9 m oraz maksymalny prąd obciążenia Imax = 1300 A/fazę. Wyniki obliczeń 

natężenia pola magnetycznego przedstawiono na poniższych rysunkach. 
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Rys. 12. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 
ze słupów P – P (słupy przelotowe) w otoczeniu jednotorowego odcinka linii 
220 kV Hmax = 28,5 µT (22,6 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
 

 
Rys. 13. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 

ze słupów typu M3 – M3 (słupy mocne) w otoczeniu jednotorowego odcinka linii 
220 kV Hmax = 29,8 µT (23,6 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Rys. 14. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 

ze słupów typu P – M3 (słup: przelotowy i mocny) w otoczeniu jednotorowego 
odcinka linii 220 kV Hmax = 29,2 µT (23,2 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
 

 
Rys. 15. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 

ze słupów typu P – M6 (słup: przelotowy i mocny) w otoczeniu jednotorowego 
odcinka linii 220 kV Hmax = 29,7 µT (23,6 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Rys. 16. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 

ze słupów typu M3 – M3 (słupy mocne) w otoczeniu dwutorowego odcinka linii 
220 kV Hmax = 22,5 µT (17,9 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
 

 
Rys. 17. Wyniki obliczeń rozkładu natężenia pola magnetycznego H w przęśle złożonym 

ze słupów typu M3 – M6 (słupy mocne) w otoczeniu dwutorowego odcinka linii 
220 kV Hmax = 21,7 µT (17,2 A/m) 
(źródło: Karta informacyjna przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii 
napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”) 
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Obliczenia wykazały, iż natężenie pola magnetycznego pod odcinkiem jednotorowej linii 

(na wysokości 2 m n.p.t.) nie przekracza w żadnym miejscu wartości 23,6 A/m oraz pod 

odcinkiem dwutorowej linii nie przekracza w żadnym miejscu wartości 17,9 A/m.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192,  poz. 1883 z późn. zm.) 

dopuszczalny w środowisku poziom pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz nie 

powinien przekraczać w miejscach dostępnych dla ludzi wartości granicznej: natężenia pola 

elektrycznego E – 10 kV/m, natężenia pola magnetycznego H – 60 A/m. Wykonane na 

potrzeby karty informacyjnej przedsięwzięcia obliczenia wykazały, iż w żadnym miejscu pod 

linią 220 kV natężenie pola magnetycznego nie przekroczy wartości dopuszczalnej dla miejsc 

dostępnych dla ludzi. Na tej podstawie można stwierdzić, iż realizacja zapisów projektu                   

II zmiany Studium w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV nie będzie 

stanowić zagrożenia i  zostaną dotrzymane określone przepisami poziomy pól 

elektromagnetycznych. 

 

6.7. Oddziaływanie na zasoby, twory i składniki przyrody 

6.7.1. Flora 

Na potrzeby inwentaryzacji flory wykorzystano obserwacje i badania fitosocjologiczne 

wykonywane w terenie w 2013 r. Zasięg terytorialny prac obejmował tereny objęte projektem 

II zmiany Studium oraz najbliższe sąsiedztwo do 100 m po obu stronach od planowanego 

przebiegu linii 220 kV. Prace podzielone zostały na cześć terenową oraz kameralną. Przed 

przystąpieniem do prac terenowych dokonano analizy dostępnych materiałów 

kartograficznych. W tym celu wykorzystano mapy kartograficzne, ewidencyjne, dostępne 

zdjęcia satelitarne oraz ortofotomapy. Na podstawie powyższych dokumentów wstępnie 

wyróżniono płaty roślinności charakteryzujące się odmienną strukturą. Wstępny podział 

zbiorowisk roślinnych został zweryfikowany podczas pierwszej wizyty terenowej – 

rekonesansu. Miał on na celu zweryfikowanie wcześniej wyznaczonych granic zbiorowisk, 

wyróżnienie poszczególnych płatów roślinności oraz uzyskanie ogólnego, możliwie 

kompletnego wyobrażenia o florystycznym zróżnicowaniu zbiorowisk na badanym terenie, 

o strukturze, zasięgach i rozmieszczeniu fitocenoz różnych zbiorowisk, w powiązaniu 

z warunkami środowiska, także o historii roślinności i roli gospodarki człowieka w jej 

kształtowaniu. W wyniku rekonesansu wyróżniono poszczególne płaty (fizjocenozy) na 
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omawianym terenie. Właściwa część badań terenowych polegała na inwentaryzacji 

i szczegółowym spisie florystycznym każdego wyróżniającego się płatu roślinności 

znajdującego się w granicach opracowania. W strefie 100 m (po obu stronach) od 

planowanego przebiegu linii 220 kV dokonano spisu roślinności oraz wskazano płaty 

roślinności wyróżniające się spośród otoczenia bez ich szczegółowego opisu. Każdemu 

płatowi (lub grupie płatów) przyporządkowano kolejny numer i wraz ze spisem 

florystycznym oraz uwagami notowano. W sumie dokonano  (z wyłączeniem rekonesansu) 

dwóch wizyt terenowych. Dane otrzymane w wyniku wizyt terenowych zostały 

przeanalizowane w ramach prac kameralnych. W wyniku tych prac, określono przynależność 

syntaksologiczną poszczególnych płatów, następnie na podkłady mapowe naniesiono 

zbiorowiska. W wyniku tych prac powstały mapy roślinności rzeczywistej badanego terenu. 

Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w Przewodniku 

badań fitosocjologicznych (Dzwonko 2008) oraz zaleceń Lubuskiego Klubu Przyrodników 

w Świebodzinie. Kryteria wyboru płatów roślinnych, systematykę zbiorowisk i sposób ich 

identyfikacji zaczerpnięto z Przewodnika do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski 

(Matuszkiewicz 2008). Szczególną uwagę zwracano na siedliska cenne przyrodniczo, rośliny 

będące pod ochroną gatunkową, oraz rośliny inwazyjne.  

W tym miejscu należy również wspomnieć, iż w trakcie prac natrafiono na pewne 

problemy. Były one związane z dokładnym określeniem przynależności poszczególnych 

zbiorowisk do styntaksonów niższego rzędu. Problem ten jest wynikiem historii badanego 

terenu związanej z silną presją antropogeniczną. Część terenu objętego badaniami przez 

długie lata była wykorzystywana jako grunty orne. Jednakże w ostatnim czasie porzucono na 

nich uprawę roli. Z tego względu omawiany teren charakteryzuje się niezwykłą dynamiką 

poszczególnych zbiorowisk roślinnych potęgowaną dodatkowo stosunkowo zróżnicowanymi 

warunkami troficznymi oraz wilgotnościowymi poszczególnych siedlisk zajmowanych przez 

określone zbiorowiska roślinne. Zróżnicowanie to powoduje występowanie szeregu stref 

o przejściowych warunkach w obrębie których występują obok siebie rośliny o często 

odmiennych wymaganiach siedliskowych. Stosunkowo krótki okres czasu od porzucenia 

uprawy spowodował, że większość zbiorowisk nie jest w pełni wykształcona i nie posiada 

charakterystycznej kombinacji gatunków w oparciu o którą można byłoby przyporządkować 

je do abstrakcyjnych jednostek fitosocjologicznych (zespół, związek) zgodnie z powszechnie 

przyjętą w fitosocjologii szkołą francusko-szwajcarską (klasyfikacja Braun-Blanqueta). 

Z tego względu cześć zbiorowisk przyporządkowano jedynie do jednostek wyższego rzędu 

(klasa, rząd). 
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 W trakcie badań terenowych wykonano spis roślinności występującej na omawianym 

terenie.  

 
Tabela 4. Spis gatunków roślin występujących na terenie objętym badaniami 

L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska 
1 babka lancetowata Plantago lanceolata  

2 babka zwyczajna  Plantago major  

3 bez czarny Sambucus nigra 

4 bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea 

5 bodziszek łąkowy Geranium pratense  

6 brodawnik jesienny Leontodon autumnalis 

7 brzoza brodawkowata  Betula pendula 

8 bylica pospolita  Artemisia vulgaris 

9 chaber bławatek,  Centaurea cyanus 

10 chłodek drobny Arnoseris minima 

11 chmiel zwyczajny Humulus lupulus 

12 chroszcz nagołodygowy Teesdalia nudicaulis 

13 chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli 

14 cykoria podróżnik Cichorium intybus  

15 czeremcha   Padus avium 

16 czeremcha pospolita  Padus avium  

17 czereśnia ptasia  Prunus avium 

18 dąb szypułkowy  Quercus robur 

19 dąb szypułkowy  Quercus robur 

20 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum  

21 dzwonek rozpierzchły Campanula patula  

22 firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi  

23 głóg jednoszyjkowy  Crataegus monogyna 
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24 gorczyca polna Synaps arvensis  

25 grzebienica pospolita Cynosurus cristatus  

26 jaskier ostry  Ranunculus acris 

27 jaskier rozłogowy Ranunculus repens 

28 jaskier różnolistny Ranunculus auricomus 

29 jasnota biała Lamium album  

30 jasnota purpurowa  Lamium maculatum  

31 jasnota purpurowa  Lamium maculatum 

32 jasnota różowa  Lamium amplexicaule  

33 jastrun  Leucanthemum vulgare  

34 jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella  

35 jeżyny  Rubus sp. 

36 kielisznik zaroślowy Calystegia sepium 

37 klon pospolity Acer platanoides 

38 kłosówka wełnista  Holcus lanatus 

39 komonica pospolita  Lotus corniculatus 

40 komosa biała  Chenopodium album  

41 koniczyna biała Trifolium repens  

42 koniczyna łąkowa  Trifolium pratense  

43 koniczyna pogięta Trifolium medium 

44 kosmatka polna Luzula campestris  

45 kostrzewa czerwona Festuca rubra  

46 kostrzewa łąkowa Festuca pratensis  

47 krwawnik pospolity  Achillea millefolium 

48 kuklik pospolity  Geum urbanum 
49 kupkówka pospolita  Dactylis glomerata  

50 mak polny Papaver rhoeas  
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51 manna mielec Glyceria maxima 

52 marchew zwyczajna Daucus carota  

53 maruna bezwonna  Tripleurospermum maritimum 

54 mietlica pospolita Agrostis capillaris 

55 mietlica zbożowa Apera spica-venti  

56 miotła zbożowa  Apera spica-venti 

57 mlecz kolczysty Sonchus asper 

58 mlecz zwyczajny  Sonchus oleraceus  

59 mniszek lekarski Taraxacum officinale 

60 nawłoć pospolita Solidago virgaurea 

61 nawłoć późna Solidago gigantea 

62 nawrot polny  Lithospermum arvense 

63 niecierpek drobnokwiatowy  Impatiens parviflora  

64 osika  Populus tremula 

65 ostrożeń błotny  Cirsium palustre 

66 ostrożeń polny Cirsium arvense  

67 palusznik nitkowaty  Digitaria ischaemum 

68 perz właściwy  Elymus repens 

69 pięciornik gęsi Potentilla anserina 

70 pięciornik kurze ziele Potentilla erecta  

71 podagrycznik pospolity  Aegopodium podagraria  

72 podbiał pospolity  Tussilago farfara  

73 pokrzywa zwyczajna Urtica dioica 

74 powój polny  Convolvulus arvense  

75 przetacznik bluszczykowy  Veronica hederifolia 

76 przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys  
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77 przetacznik perski  Veronica perlica  

78 przytulia bagienna Galium uliginosum   

79 przytulia czepna Galium aparine  

80 przytulia pospolita Galium mollugo 

81 przytulia właściwa Galium verum  

82 rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius  

83 rdest plamisty  Polygonum lapathifolium 

84 rdest ziemnowodny Persicaria amphibia 

85 rdestówka powojowata Fallopia convolvulus  

86 róża Rosa sp. 

87 róża dzika  Rosa canina 

88 rudbekia naga  Rudbekia neglecta 

89 rumianek pospolity Matricaria chamomilla 

90 rzepak Brassica napus 

91 rzęsa garbata  Lemna gibba 

92 sit rozpierzchły Juncus effusus 

93 sit rozpierzchły Juncus effusus 

94 sit skupiony Juncus conglomeratus 

95 skrzyp polny Equisetum arvense  

96 stokłosa żytnia  Bromus secalinus 

97 stokrotka pospolita Bellisperennis  

98 szczaw kędzierzawy Rumex crispus  

99 szczaw łąkowy Rumex acetosa  

100 śmiałek darniowy Deschampsia caepitosa  

101 tojesć pospolita Lysymachia vulgaris 

102 tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora 
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103 trybula leśna  Anthriscus sylvestris 

104 trzcina pospolita  Phragmites australis 

105 trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios 

106 trzmielina pospolita  Eunoymus europeus 

107 turzyca błotna Carex acutiformis 

108 turzyca lisia  Carex vulpina 

109 turzyca pospolita  Carex vulgaris 

110 turzyca wiosenna Carex caryophyllea 

111 turzyca zaostrzona Carex gracilis 

112 tymotka łąkowa Phleum pratense  

113 wiąz pospolity Ulmus minor  

114 wiechlina gajowa  Poa nemoralis  

115 wiechlina łąkowa Poa pratensis 

116 wiechlina roczna Poa annua  

117 wierzba krucha  Salix fragilis 

118 wierzba purpurowa  Salix purpurea 

119 wierzba szara Salix cinerea,  

120 wierzba uszata Salix aurita  

121 wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium  

122 wilczomlecz obrotny  Euphorbia helioscopia 

123 wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias   

124 wiśnia ptasia Prunus avium  

125 wrotycz pospolity Panaceum vulgare  

126 wyczyniec łąkowy Alopecuris pratensis 

127 wyka czteronasienna  Vica tetrasperma 

128 wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta 
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129 wyka ptasia Vicia craca 

130 złocień właściwy Leucanthemum vulgareLam.  

131 żółtlica drobnokwitowa  Galinsoga prviflora. 

132 życica trwała  Lolium perenne  

133 żywokost lekarski  Symphytum officinale 

 

Poniżej przedstawiono zbiorowiska roślinne wraz z podziałem syntaksonomicznym 

zidentyfikowane na terenie objętym projektem II zmiany Studium. Wyniki przeprowadzonej 

inwentaryzacji flory przedstawiono w załączniku Nr 2 do prognozy. 

 

Klasa: Salicetea purpurea  

Rząd (O.): Salicetalia purpureae  

Związek (All.): Salicion albae 

Zespół (Ass.): Salici-Populetum - łęg wierzbowo-topolowy, zespół ten 

występuje na brzegach Bukowej, na prawobrzeżnej i lewobrzeżnej terasie 

zalewowej. W zbiorowisku tym w warstwie drzew dominują wierzba krucha Salix 

fragilis, wierzba purpurowa Salix purpurea, towarzyszy im również topola biała 

Populus alba oraz osika Populus tremula, pojawia się również wiąz pospolity 

Ulmus minor oraz klon zwyczajny Acer platanoides, w warstwie krzewów 

występuje trzmielina pospolita Eunoymus europeus. W warstwie runa występują 

gatunki charakterystyczne dla tego zespołu, takie jak: żywokost lekarski 

Symphytum officinale, kielisznik zaroślowy Calystegia sepium, pokrzywa 

zwyczajna Urtica dioica, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 

jasnota purpurowa Lamium maculatum, trybula leśna Anthriscus sylvestris, chmiel 

Humulus lupulus. W warstwie runa zaznacza się obecność gatunków obcych 

takich jak nawłocie Solidago sp., kolczurka klapowata Echinocystis lobata oraz 

niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora. Zespół ten rozwiną się na 

powierzchni bezpośrednio przylegających do koryta rzeki Bukowa, która znajduje 

się w strefie corocznych wiosennych zalewów, występujących czasami również 

latem. Zasięg tego zbiorowiska jest ograniczony i zajmuje stosunkowo wąski pas 

o szerokości ok. 20 m od koryta. Płaty tego zbiorowiska sąsiadują z zabudową 
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mieszkaniową oraz polami uprawnymi i zbiorowiskami z nawłocią Solidago sp 

gatunku inwazyjnego. Bliskie sąsiedztwo z ww. zbiorowiskami powoduje, że łęg 

jest pod silną presją gatunków obcych, które często wkraczają do warstwy runa 

omawianego zbiorowiska. W runie omawianego łęgu można również spotkać 

kolczurkę klapowatą oraz niecierpka drobnokwiatowego – roślin obcych zarówno 

dla krajowej flory jak również dla zbiorowiska łęgu wierzbowo-topolowego. 

Proces neofityzacji (wkraczania gatunków obcego pochodzenia) w płatach 

omawianego zbiorowiska nie jest daleko posunięty, obecnie nie stanowi głównego 

zagrożenia dla tego zbiorowiska jednak jego intensywność może wzrosnąć 

w przyszłości. W obrębie omawianych płatów łęgu nie stwierdzono występowania 

gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., 

poz. 81). Należy zaznaczyć iż omawiane zbiorowisko roślinne jest siedliskiem 

przyrodniczym z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe.o kodzie 91E0. Jednocześnie jest jednym z przedmiotów 

ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Z przyrodniczego punktu 

widzenia płaty tego siedliska są niezwykle cenne stanowiąc charakterystyczny 

naturalny element dolin rzecznych.    

 

Klasa:  Lemnetea mnoris 

Rząd (O.):  Lemnetalia minoris 

Związek (All.): Lemnion gibbae 

Zespół (Ass.):  Lemnetrum gibbae - zespół rzęsy garbatej z dominująca rzęsą 

garbatą wykształcił się w obrębie płytkiego zbiornika śródpolnego. Zbiorowisko 

to posiada cechy które kwalifikują je do siedliska przyrodniczego starorzecza 

i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne ze zbiorowiskami Nympheion, 

Potamion - kod 3150, które jest jednym z przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. W obrębie omawianych płatów łęgu nie 

stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Z przyrodniczego punktu widzenia 

płaty tego siedliska są niezwykle cenne stanowiąc cenne miejsca występowania 

płazów oraz ptaków związanych z terenami podmokłymi. 
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Klasa: Phragmitetea  

Rząd (O.): Phragmitetalia  

Związek (All.): Phragmition  

Zespół (Ass.): Phragmitetum australis – zespół trzciny pospolitej z dominującą 

trzciną pospolitą Phragmites australis. Zbiorowisko to występuje w kilku płatach 

w obrębie terenu objętego inwentaryzacją. Charakteryzuje się ono ubóstwem 

gatunkowym i całkowitą dominacją trzciny pospolitej. Zbiorowiska tego typu 

wykształciły się w zagłębieniach terenu, starorzeczach, w którym okresowo 

stagnuje woda pochodzącą z okresowych wylewów Sanu i Bukowej oraz spływu 

powierzchniowego. W obrębie omawianej asocjacji nie stwierdzono 

występowania gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2012 r, poz. 81). Zbiorowisko to przedstawia przeciętne walory 

przyrodnicze, jednakże może ono stanowić cenne miejsce lęgowe dla ptaków 

związanych ze środowiskiem wodno-błotnym. 

 

Związek (All.): Magnocarion 

Zespół (Ass.): Caricetum gracilis - zespół turzycy zaostrzonej z dominującą 

turzycą zaostrzoną Carex gracilis zbiorowisko to wykształciło się w postaci 

jednego niewielkiego płata w sąsiedztwie szuwaru trzcinowego Phragmitetum 

australis i zbiorowisk klasy Lemnetea występujących w śródpolnym płytkim 

zbiorniku wodnym. W obrębie omawianej asocjacji nie stwierdzono 

występowania gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2012 r., poz. 81).  

 

Klasa: Stellarietea mediae 

Rząd (O.) Centauretalia cyanii  

Związek: (All.): Aperion spicae-venti 

Zespół (Ass.) Vicietum tetraspermae - zespół wyki czteronasiennej z wyką 

czteronasienną Vica tetrasperma, stokłosą żytnią Bromus secalinus 

i przetacznikiem bluszczykowym Veronica hederifolia, nawrotem polnym 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

 

  
Strona 64 

Lithospermum arvense, chabrem bławatkiem Centaurea cyanus, chłodkiem 

drobnym Arnoseris minima, miotłą zbożową Apera spica-venti towarzyszy 

uprawom zbożowym. Zespół ten jest szeroko rozpowszechniony na terenach 

rolnych. Cechą charakterystyczną tego zespołu jest jego krótkotrwałość i duża 

dynamika związana z cyklem rocznych zabiegów agrotechnicznych. W tego typu 

asocjacjach dominują rośliny jednoroczne i dwuliścienne, które charakteryzują się 

znaczną odpornością na herbicydy. Rośliny tworzące to zbiorowisko to głównie 

antropofity pochodzące z Azji i Europy południowo-wschodniej. W obrębie 

omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych 

ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 

2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). 

Zbiorowiska te przedstawiają niewielkie walory przyrodnicze. 

 

 

Rząd (O.): Polygono-Chenopodeitalia 

Związek (All.): Panico-Setarion  

Zespół (Ass.): Digitaretum ischaemi – zespół palusznika nitkowatego 

z dominującym palusznikiem nitkowatym Digitaria ischaemum, występuje 

w uprawach roślin okopowych. W obrębie omawianego zbiorowiska nie 

stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Zbiorowiska te przedstawiają 

niewielkie walory przyrodnicze. 

 

Zespół (Ass.): Echinochloo-Setarietum – zespół sporka i chwastnicy 

jednostronnej z dominującą chwastnicą jednostronną Ecinochloa crus-galli, 

podobnie jak wcześniejszy zespół ten występuje w obrębie upraw roślin 

okopowych. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania 

gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., 

poz. 81). Zbiorowiska te przedstawiają niewielkie walory przyrodnicze. 

 

Związek (All.): Polygono-Chenopodion 
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Zespół (Ass.): Lamio-Veronicetum politae – zespół jasnoty i przetacznika 

lśniącego, w którym obok przetacznika lśniącego Veronica polita; występuje 

wilczomlecz obrotny Euphorbia helioscopia, jasnota purpurowa Lamium 

purpureum i mlecz kolczysty Sonchus asper. Asocjacja ta występuje w obrębie 

upraw okopowych. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono 

występowania gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin 

(Dz. U. 2012 r., poz. 81). Zbiorowisko to przedstawiają niewielkie walory 

przyrodnicze. 

 

Zespół (Ass.): Galinsogo-Setarirtum – zespół żółtlicy i włośnicy sinej 

zdominowany przez żółtlicę drobnokwitową Galinsoga prviflora. Podobnie jak 

powyższe zespoły, zespół ten towarzyszy uprawom roślin okopowych. W obrębie 

omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych 

ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 

2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). 

Zbiorowisko to przedstawia niewielkie walory przyrodnicze. 

 

Klasa: Artemisietea vulgaris  

Rząd (O.): Convolvuletalia sepium  

Związek (All.): Senecion fluviatilis 

Zespół (Ass.): Rudbeckio-Solidaginetium – zespół rudbekii i nawłoci późnej 

z dominującą nawłocią późną Solidago gigantea. obok niego występują: szczaw 

kędzierzawy, wyczyniec łąkowy, tymotka pospolita, wiechlina łąkowa, krwawnik 

pospolity. Zbiorowisko to wykształciło się na odłogowanych terenach rolnych 

obecnie nie koszonych. Cechuje się ono niewielką liczbą gatunków. 

Bezwzględnie dominuje tu nawłoć późna Solidago gigantea, pozostałe gatunki 

przenikające ze zbiorowisk sąsiednich występują w niewielkim pokryciu. 

Omawiane zbiorowisko z przyrodniczego punktu widzenia nie przedstawia 

większej wartości przyrodniczej. Należy zaznaczyć, że omawiane zbiorowisko 

jest zbiorowiskiem o charakterze inwazyjnym z nawłocią późną Solidago 

gigantea która jest gatunkiem obcym. Zbiorowiska z Solidago sp. stają się 

obecnie problemem na odłogowanych gruntach porolnych porastając coraz to 
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większe areały i wypierając inne zbiorowiska np. łąk świeżych Arrhenatheretalia 

elatioris. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania 

gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r. 

poz. 81). Zbiorowisko to ze względu na swój ekspansywny charakter przedstawia 

niskie walory przyrodnicze. 

 

Rząd (O.): Onopordetalia acanthii  

Związek (All.): Onopordion acanthii 

Zespół (Ass.): Artemisio-Tanacetetum vulgaris - zespół bylicy i wrotycza 

z dominującym wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgaris oraz bylicą pospolitą 

Artemisia vulgaris i trzcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigeios jako 

gatunkami towarzyszącymi, występuje na całym omawianym terenie w kilku 

płatach o niewielkiej powierzchni sąsiadując z zespołem nawłoci i rudbekii nagiej 

Rudbeckio-Solidaginetium oraz trzcinnika piaskowego Calamagrostietum epigeji 

tworząc z nimi mozaikę siedlisk o charakterze antropogenicznym. Zespół ten 

powstał w wyniku zaniechania użytkowania rolnego gruntów. Zbiorowisko to jest 

jedną z faz sukcesji do zbiorowisk krzewiastych i drzewiastych. W obrębie 

omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych 

ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 

2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). 

Zbiorowisko nie wykazuje szczególnych wartości przyrodniczych. 

 

Klasa: Molinio-Arrhenatheretea 

Rząd (O.): Arrhenatheretalia  

Związek (All.) Arrhenatheretion elatioris 

Arrhenaretheretum elatioris - łąka rajgrasowa z rajgrasem wyniosłym, 

bodziszkiem łąkowym przytulią pospolitą, kupkówką pospolitą, szczawiem 

rozpierzchłym, krwawnikiem pospolitym. Zbiorowisko to wykształciło się 

w kilku płatach na terenie opracowania. Zbiorowisko to charakteryzuje się 

znacznym bogactwem gatunkowym. Część płatów tego zbiorowiska jest 

użytkowanych ekstensywnie, jednak na części mamy do czynienia z porzuceniem 
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gospodarki łąkarskiej. Zbiorowisko to kwalifikuje się do siedliska przyrodniczego 

Niżowe i górskie świeże łąki ekstensywnie użytkowane ze związku 

Arrhenatheretion elatioris kod 6510 wymienionego w załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej. Siedlisko to stanowi również jeden z przedmiotów ochrony obszaru 

Dolina Dolnego Sanu. Siedlisko generalnie to jest dobrze wykształcone, 

właściwie użytkowane, posiada właściwą kombinację gatunków, jego płaty 

zajmują stosunkowo dużą powierzchnię. Na podstawie zebranych danych można 

przypuszczać, że omawiane siedlisko cechuje właściwy stan zachowania.  

 

Związek (All.) Cynosurion  

Lolio-Cynosuretum – zespół życicy i grzebienicy pospolitej z dominującą, 

życicą roczną Lolio perenne, tymotką łąkową Phleum pratense , kłosówką miękką 

Holcus mollis, kostrzewą czerwoną Fastuca rubra, koniczyną białą Trifolium 

repens, grzebienicą pospolitą Cynosurus cristatus wykształcił się w kilku płatach 

na terenie opracowania. Obecnie płaty tego zbiorowiska są użytkowane poprzez 

wypas bydła oraz koszenie. Pastwiskowo-kośna gospodarka powoduje, iż 

asocjacja ta jest stosunkowo dobrze wykształcona. W obrębie omawianego 

zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Zbiorowisko to 

wykazuje stosunkowo wysokie walory przyrodnicze. 

 

Związek (All.) Plantaginetalia majoris 

Zespół (Ass.): Lolio-Polygonetum arenastri – zespół życicy i rdestu ptasiego 

w którym dominuje życica trwała Lolium perenne. Zespół ten wykształcił się 

w obrębie poboczy dróg polnych. Zbiorowisko to jest odporne na wydeptywanie 

i koszenie. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono występowania 

gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., 

poz. 81). Zbiorowisko to wykazuje przeciętne walory przyrodnicze. 

 

Rząd (O.) Molinietalia 

Związek (All.) Calthion palustris 



Prognoza oddziaływania na środowisko 

 

  
Strona 68 

Zbiorowisko Deschampsia caespitosa z dominującym śmiałkiem darniowym 

Deschampsia caespitosa oraz kłosówką miękką Holcus mollis, kostrzewą 

czerwoną Festuca rubra. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono 

występowania gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Asocjacja ta przedstawia przeciętne wartości 

przyrodnicze, brak gatunków chronionych oraz rzadkich. Zbiorowiska tego typu 

są niezwykle pospolite w miejscach w których zaprzestano użytkowania kośno-

pastwiskowego łąk i pastwisk.  

 

Klasa: Epilobietea angustifolii  

Rząd (O.): Atropetalia  

Związek (All.): Epilobion angustifolii 

Zespół (Ass.): Calamagrostietum epigeji – zespół trzcinnika piaskowego 

z dominującym trcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigeji wykształcił się 

na terenach odłogowanych, gdzie porzucono użytkowanie łąk lub pastwisk. 

Bezwzględnym dominantem jest tu trzcinnik piaskowy pokrywający praktycznie 

w 100% płaty. W obrębie tych płatów występują pojedynczo nawłoć późna, 

wrotycz pospolity. W obrębie omawianego zbiorowiska nie stwierdzono 

występowania gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Asocjacja ta przedstawia przeciętne wartości 

przyrodnicze. 

 

Klasa: Rhamno-Prunetea 

Rząd (O.): Prunetalia spinosae 

Związek (All.): Pruno-Rubion fruticosi  

Zbiorowisko z Rubo fruticosus – z dominującą jeżyną krzewiastą  Rubo 

fruticosus oraz towarzyszącymi: nawłocią późną Solidago gigantea, wiechliną 

gajową Poa nemoralis, głogiem jednoszyjkowym Crataegus monogyna. 

Omawiane zbiorowisko wykształciło się w kilku niewielkich płatach na terenie 

objętym opracowaniem. Bezwzględnym dominantem jest jeżyna krzewiasta 
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Rubo fruticosus pozostałe gatunki jak nawłoć późna Solidago gigantea, 

wiechlina gajowa Poa nemoralis stanowią domieszkę. W obrębie omawianego 

zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Asocjacja ta nie 

jest zbyt cenna z przyrodniczego punktu widzenia choć może ze względu na 

swoją fizjonomię dawać schronienie ptakom oraz drobnym ssakom, jak również 

stanowić dla nich cenne żerowisko (owoce jeżyny). Omawiane zbiorowisko 

stanowi jedną z faz sukcesji ku zbiorowiskom tzw. czyżni (zespół Rubo 

fruticosi-Prunetum spinosae).  

 

 Ponadto w obrębie omawianego terenu występują różnogatunkowe zadrzewienia 

i zakrzaczenia. 

 W wyniku inwentaryzacji stwierdzono 133 gatunki roślin naczyniowych, brak wśród nich 

gatunków objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2012 r., poz. 81). Wszystkie 

zinwentaryzowane gatunki należą do pospolicie występujących roślin, charakterystycznych 

dla terenów rolnych. Nie stwierdzono gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin 

(Zarzycki 2001). Na terenie opracowania występują siedliska przyrodnicze wymienione 

w Załączniku Nr I Dyrektywy Siedliskowej, są to - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 

i jesionowe siedlisko (kod 91E0), niżowe i górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże 

z Arrhenaterion (kod 6510), oraz starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne ze 

zbiorowiskami Nympheion, Potamion (kod 3150). 

  Generalnie teren opracowania nie wyróżnia się pod względem florystycznym czy też 

fitosocjologicznym od terenów sąsiednich na których dominują zbiorowiska związane 

z uprawami rolnymi oraz zakrzewieniami śródpolnymi. Zinwentaryzowane zbiorowiska 

należą do asocjacji charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Spośród 

zinwentaryzowanych zbiorowisk roślinnych najcenniejszymi zbiorowiskami są: łęg 

wierzbowo-topolowy Salici-Populetum zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea jak 

również starorzecza z roślinnością z klasy Lemnetea. Do najmniej cennych zbiorowisk należą 

zbiorowiska z klas:  Stellarietea mediae i Artemisietea vulgaris, w których dominują gatunki 

obce oraz inwazyjne. 
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6.7.2. Ocena oddziaływania na florę 

Przedmiotowy projekt dokumentu obejmuje planowany przebieg napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice 

wraz ze strefą oddziaływania (pas technologiczny). Dla planowanego przedsięwzięcia Wójt 

Gminy Pysznica wydał decyzję z dnia 19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 

nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt 

nacięcia linii Chmielów-Abramowice”. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia 

realizacja tego typu przedsięwzięcia wiązała się będzie z zajęciem terenu i zniszczeniem 

roślinności tylko w miejscu posadowienia słupów elektroenergetycznych. Wpływ na 

roślinność będzie miał też ciężki sprzęt wykorzystywany do prac budowlanych. W trakcie 

przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, że słupy elektroenergetyczne posadowione 

zostaną na terenie gdzie występują następujące zbiorowiska roślinne: 

� z klasy Artemisietea vulgaris,  

� zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae, 

� zespół życicy i grzebienicy pospolitej Lolio-Cynosuretum,  

� zespół rudbekii i nawłoci późnej Rudbeckio-Solidaginetium.  

� łąka rajgrasowa Arrhenaretheretum elatioris, 

� różnogatunkowe zadrzewienia i zakrzaczenia, 

W miejscu posadowienia łupów nie stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną. 

Występujące tu zbiorowiska roślinne z klasy Artemisietea vulgaris oraz Stellarietea mediae są 

to typowe zbiorowiska dla pól uprawnych i nieużytków. Zatem w wyniku realizacji linii 

elektroenergetycznej dojdzie do zniszczenia głównie zbiorowisk roślinnych o najmniejszych 

wartościach przyrodniczych. Stosunkowo wysokimi walorami przyrodniczymi odznacza się 

zespół życicy i grzebienicy pospolitej Lolio-Cynosuretum, który występuje jedynie w obrębie 

posadowienia dwóch słupów elektroenergetycznych. Szczególnymi walorami przyrodniczymi 

odznacza się także łąka rajgrasowa Arrhenaretheretum elatioris, w jej obrebie posadowiony 

zostanie tylko jeden słup. Należy jednak pamiętać, iż słupy elektroenergetyczne zajmować 

będę jedynie niewielki fragment terenu, w obrębie zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych. 

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż oddziaływanie na szatę roślinną zostanie 

znacznie ograniczone poprzez wykonywanie prac ziemnych poza sezonem wegetacyjnym. Na 

etapie użytkowania linii elektroenergetycznej nie przewiduje się możliwości wystąpienia 
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znaczących oddziaływań na szatę roślinną. Niewielkie szkody może jedynie wyrządzać ciężki 

sprzęt używany do prac związanych z naprawą lub konserwacją linii 220 kV. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja ustaleń projektu II zmiany Studium wiązała 

się będzie z częściowym zniszczeniem roślinności obecnie występującej w granicach 

opracowania. Zniszczeniu ulegnie tylko roślinność tylko w miejscu posadowienia słupów 

elektroenergetycznych. Biorąc jednak pod uwagę wyniki waloryzacji, przekształcone zostaną 

głównie tereny o najniższych walorach przyrodniczych. Na terenach porośniętych przez 

zbiorowiska z klasy Molinio-Arrhenatheretea zrealizowane zostaną jedynie dwa słupy 

elektroenergetyczne. Zidentyfikowane w granicach opracowania zbiorowiska roślinne 

powszechnie występują na terenie Gminy Pysznica a także w całym kraju. Biorąc pod uwagę 

pospolity charakter zbiorowisk roślinnych na analizowanym terenie oraz brak chronionych 

gatunków roślin można stwierdzić, że oddziaływania związane z realizacją zapisów projektu 

II zmiany Studium nie będą miały charakteru istotnie negatywnego. 

 

6.7.3. Fauna 

Opis fauny występującej na terenie objętym projektem II zmiany Studium dokonano na 

podstawie inwentaryzacji przyrodniczej sporządzonej na potrzeby opracowania 

ekofizjograficznego. W trakcie badań terenowych dokonano inwentaryzacji gatunków 

zwierząt z grup: bezkręgowców, płazów, gadów, ptaków, ssaków, z uwzględnieniem 

gatunków chronionych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji fauny przedstawiono                       

w załączniku Nr 3 do prognozy. 

 

BEZKRĘGOWCE 

Bezkręgowce stanowią największą i najbardziej zróżnicowaną grupę w obrębie fauny 

i dlatego też zakres badań obejmował przede wszystkich inwentaryzację terenu objętego 

projektem II zmiany Studium pod kątem występowania gatunków chronionych oraz ogólnej 

waloryzacji na podstawie fauny bezkręgowej. 

Obserwacje prowadzono głównie w oparciu o metodę „na upatrzonego”, dodatkowo 

informacje o bezkręgowcach pozyskiwano w oparciu o osobniki złapane w sieci pajęcze, 

rozjechane bądź rozdeptane na drogach, utopione w porzuconych otwartych puszkach bądź 

butelkach. Ponadto szczególnie przy Lepidoptera i Odonata stosowano siatkę 

entomologiczną.  
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Owady oznaczano przeżyciowo w terenie i wpuszczano na wolność. Schwytane osobniki 

oznaczane były (o ile to było możliwe) do rangi gatunku lub rodziny, a niektóre tylko do 

rzędu. Do rozpoznawania bezkręgowców wykorzystywano dostępne klucze do oznaczania 

i atlasy. 

Przedmiotowy teren w przeważającej większości stanowią tereny użytkowane rolniczo 

(pola uprawne, łąki, ogrody działkowe), co wpływa bezpośrednio na kształt zgrupowań 

entomofauny. Z danych literaturowych wynika, że zgrupowania takie charakteryzują się 

dużym zagęszczeniem oraz biomasą przy stosunkowo mało zróżnicowanym składzie 

gatunkowym. Mając powyższe na uwadze nie prowadzono badań ilościowych, a skupiono się 

przede wszystkim na analizie jakościowej, co ma znaczenie przy ocenie walorów 

przyrodniczych. 

W trakcie obserwacji odnotowano łącznie 95 gatunków bezkręgowców, z czego 

najliczniej reprezentowana była gromada owadów. 

 

Ślimaki Gastropoda 

Nasadooczne Basommatophora 

• błotniarka Lymnae sp. 

• zatoczek pospolity Planorbis planorbis 

trzonkooczne Stylommatophora  

• pomrowik plamisty Deroceras reticulatum 

• ślimak przydrożny Xerolenta obvia 

• ślimak winniczek Helix pomatia * 

• ślimak zaroślowy Arianta arbustorum 

• wstężyk ogrodowy Cepaea hortensis 

Owady Insecta 

Chrząszcze Coleoptera  

• biedronka dwukropka Adalia bipunctata 

• biedronka siedmiokropka Coccinella septempunctata 

• biegacz granulowany Carabus granulatus * 

• biegacz Carabus sp. * 
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• grabarz pospolity Necrophorus vespillo 

• kózkowate Cerambycidae 

• łozówka Crepidodera aurata 

• ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola 

• omomiłek szary Cantharis fusca 

• Rhantus pulverosus 

• stonka ziemniaczana Leptinotarsa decemlineata 

• stonkowate Chrysomelidae 

• zmięk zółty Rhagonycha fulva 

Motyle Lepidoptera 

• bielinek bytomkowiec Pieris napi 

• bielinek kapustnik Pieris brassicae 

• czerwończyk nieparek Lycaena dispar * 

• listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni 

• literówka jarzynówka Autographa gamma 

• karłątek kniejnik Ochlodes venatus 

• kraśnik sześcioplamek Zygaena filipendulae 

• modraszek ikar Polyommatus ikarus 

• modraszek wieszczek Celastrina argiolus 

• przestrojnik trawnik Aphantopus hyperantus 

• rusałka admirał Vanessa atalanta 

• rusałka admirał Vanessa atalanta 

• rusałka kratkowiec Araschnia levana 

• rusałka osetnik Vanessa cardui 

• rusałka pawik Inachis io 

• rusałka pokrzywnik Aglais urtica 

• wygłoba koniczynówka Euclidia glyphica 

Muchówki Diptera 

• bzyg prążkowany Episyrphus balteatus 

• doskwier pastwiskowy Aedes vexans  

• komar niemalaryczny Culex pipiens 
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• koziółka Tipula sp. 

• ochotka Chironomus sp. 

• ścierwica mięsówka Sarcophaga carnaria 

Błonkoskrzydłe Hemiptera 

• hurtnica pospolita Lasius niger 

• klecanka łodygowa Polistes bischoffi 

• osa pospolita Vespa vulgaris 

• pszczoła miodna Apis mellifera 

• swędosz pajęczarz Anoplius viaticus 

• szerszeń europejski Vespa crabro 

• trzmiel kamiennik Bombus lapidarius * 

• trzmiel rudy Bombus pascuorum * 

• trzmiel ziemny Bombus terrestris * 

Prostoskrzydłe Orthoptera 

• konik pospolity Chorthipus biguttulus 

• konik wąsacz Chorthipus parallelus 

• konik wszędobylski Chorthipus albomarginatus 

• pasikonik śpiewający Tetigonia cant ans 

• pasikonik zielony Tetigonia viridissima 

• podłatczyn Roesela Metrioptera roeselii 

• skoczek zielony Omocestus viridulus 

• skoczek zmienny Omocestus ventralis 

• świerszcz polny Gryllus campestris 

• złotawek nieparek Chrysochraon dispar 

Ważki Odonata 

• husarz władca Anax imperator 

• lecicha pospolita Orthetrum cancellatum 

• łątka dziweczka Coenagrion puella 

• łątka wczesna Coenagrion pulchellum 

• pałątka Lestes sp. 

• pióronóg zwykły Platycnemis pennipes 
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• świtezianka błyszcząca Calopteryx splendens 

• straszka pospolita Sympecma fusca 

• szablak krwisty Sympetrum sanguineum 

• szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum 

• tężnica wytworna Ishnura elegans 

• ważka czteroplama Libellula quadrimaculata 

• ważka płaskobrzucha Libellula depresja 

• żagnica sina Aeshna cyanea 

Pluskwiaki Hemiptera 

• mściel natrawny Stenoderma laevigatum 

• nartnik Gerris sp. 

• pienik ślinianka Philaenus spumarius 

• pluskolec pospolity Notonecta glaca 

• wioślak Corixa sp. 

• wtyk straszyk Coreus marginatus 

• żyrytwa pluskwowata Ilyocoris cimicoides 

Skorki Dematoptera 

• skorek pospolity Forficula auricularia 

Jętki Ephemeroptera 

• murzyłka dwuskrzydła Cleon dipterum 

Siatkoskrzydłe Neuroptera 

• złotook Chrysopa sp. 

Pająki Araneae 

• darownik przedziwny Pisaura mirabilis 

• krzyżak łąkowy Araneus quadratus 

• krzyżak ogrodowy Araneus diadematus 

• kwadratnik trzcinowiec Tetragnatha extensa 

• kwietnik Misumena vatia 

• osnuwik pospolity Linyphia trianglaris 

• pogońcowate Lycosidae 
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• pyrgun nadrzewny Evarcha falcata 

• tygrzyk paskowany Agriope bruennichi 

* gatunki objęte ochroną 

 

W trakcie badań, stwierdzono następujące bezkręgowce chronione: 

� ślimak winniczek Helix pomatia - objęty ochroną częściową, 

� biegacz granulowany Carabus granulatus, Carabus sp. - objęty ochroną ścisłą,  

� czerwończyk nieparek Lycaena dispar - objęty ochroną ścisłą,  

� trzmiel kamiennik Bombus lapidarius - objęty ochroną częściową, 

� trzmiel rudy Bombus pascuorum - objęty ochroną ścisłą, 

� trzmiel ziemny Bombus terrestris - objęty ochroną częściową. 

 

Zgodnie z standardowym formularzem danych dla obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu na tym obszarze występują dwa gatunki modraszków 

objętych ochroną ścisłą: modraszek telejus Phengaris teleius i modraszek nausitous 

Phengaris nausithous, jednakże nie zostały one stwierdzone na badanym terenie. Nie zmienia 

to faktu, że motyle te mogą tam występować. 

Na podstawie opracowanego materiału, pomimo stwierdzenia kilku pospolitych gatunków 

objętych ochroną, teren w którym planowana jest lokalizacja przedmiotowej inwestycji nie 

wykazuje ponadprzeciętnych wartości przyrodniczych.  

Stwierdzone gatunki należą do bardzo pospolitych w skali kraju. Pod względem 

ekologicznych są to w większości gatunki ubikwistyczne, spotykane w różnych siedliskach. 

Swoiste ogniska różnorodności gatunkowej stanowi przede wszystkim otoczenie rzeki. 

Pozostały obszar stanowi jednolity, mało zróżnicowany przestrzennie teren. 

 

HERPETOFAUNA 

Na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej herpetofauny wykorzystano obserwacje 

terenowe wykonywane w terenie w sezonie wegetacyjnym w 2013 r. Zasadniczo prace 

inwentaryzacyjne polegały na prowadzeniu obserwacji i liczeniu płazów oraz 

dokumentowaniu miejsc ich występowania. Przy prowadzeniu prac zastosowano metodykę 

transektów równoległych. Metoda transektów równoległych opierała się na założeniu, że 

przemierzano teren wzdłuż linii równoległych, wyznaczonych w równych odległościach. 

W przedmiotowym przypadku założono trzy transekty, jeden pokrywający się z przebiegiem 
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projektowanej nowej linii energetycznej oraz dwa równoległe transekty do ww. przebiegu 

w odległości 50 m w dwie strony. Ponadto zlustrowano wszystkie podmokłości oraz zbiorniki 

wodne. W terenie poruszano się wzdłuż ww. transektów wg metody GPS na „azymut”, 

którym był ustalony punkt leżący na osi przebiegu planowanej linii energetycznej. Osie 

transektów stanowiły miejsca w których notowano obecność zwierząt na podstawie 

bezpośredniej obserwacji i rozpoznaniu każdego gatunku (przy ustalaniu przynależności 

gatunkowej posiłkowano się metodą piętową, powszechnie stosowaną przy oznaczaniu do 

gatunku krajowych gatunków żab). Ponadto penetrowano wszelkie miejsca potencjalnego 

występowania herpetofauny – stosy gałęzi, okolice pniaków, usypiska kamieni oraz 

pojedyncze duże kamienie, sterty śmieci i odpadów (np. dykty, papy, deski, rożnego rodzaju 

opakowania znalezione w terenie). Cennym źródłem informacji były osobniki (najczęściej 

martwe) znajdowane na pobliskich drogach. Po ustaleniu przynależności gatunkowej okazy te 

usuwano z przebiegu transektu, by uniknąć powtórnego liczenia. Nie uwzględniono tylko tych 

nielicznych przypadków, gdy identyfikacja na miejscu sprawiała trudności lub okazywała się 

niemożliwa z powodu znacznego zniszczenia i zabrudzenia materiału oraz jego 

fragmentaryczności. Inwentaryzacja była prowadzona za dnia w rożnych warunkach 

pogodowych, oraz w miejscach potencjalnych siedlisk płazów w godzinach 

późnowieczornych i nocnych (nasłuchy). Ponadto zwrócono szczególną uwagę na siedliska 

mogące być potencjalnymi miejscami występowania  przedstawicieli herpetofauny w postaci 

zbiorników wodnych, cieków wodnych, rowów melioracyjnych itp., co było poprzedzone 

analizą dostępnych materiałów kartograficznych, zdjęć satelitarnych oraz wstępnym 

rekonesansem terenowym. Ułatwiło to późniejsze prowadzenie badań terenowych (łatwość 

poruszania się w terenie, wskazanie potencjalnych miejsc występowania płazów) oraz 

pozwoliło na zidentyfikowanie potencjalnych siedlisk płazów w najbliższym otoczeniu 

planowanego przedsięwzięcia. Aby badania były jak najbardziej wiarygodne przy ustalaniu 

zakresu prac posiłkowano się metodyką zalecaną przez Lubuski Klubu Przyrodników 

w Świebodzinie. 

Na badanym terenie stwierdzono występowanie 6 gatunków płazów oraz 2 przedstawicieli 

gadów co przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 5. Wykaz przedstawicieli herpetofuny  

Gatunki występujące w obszarze 
oddziaływania inwestycji 

Status ochronny gatunków 

Ochrona 
gatunkowa 

Załącznik II 
Dyrektywy 

Siedliskowej 

Polska 
Czerwona 

Księga Zwierząt 

Ropucha szara (Bufo bufo) x   

Rzekotka drzewna (Hyla arborea) x   

Żaba moczarowa (Rana arvalis) x   

Żaba wodna (Rana esculenta) x   

Żaba jeziorkowa (Rana lessonae) x   

Żaba trawna (Rana temporaria) x   

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) x   

Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) x   

 

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że najliczniejszymi 

reprezentantami herpetofauny są ropucha szara, żaba trawna oraz jaszczurka zwinka. 

Wszystkie gatunki płazów stwierdzone na badanym terenie objęte są ochroną gatunkową 

i wymagają ochrony czynnej. Większość gatunków zinwentaryzowanych na badanym terenie 

związana jest ze środowiskiem wodnym, ale też niektóre gatunki penetrują inne środowiska, 

takie jak łąki, nieużytki (ropucha szara, żaba moczarowa). Stwierdzone gatunki gadów                   

w postaci jaszczurki zwinki oraz zaskrońca należą do pospolitych i licznych zarówno w skali 

regionu jak i kraju.  

Na badanym terenie najcenniejsze miejsce rozrodu i przebywania przedstawicieli świata 

herpetofauny to naturalne zbiorniki wodne znajdujące się wśród pól zlokalizowane od 

kompleksu ogródków działkowych w m. Stalowa Wola do rzeki Bukowa oraz zbiorniki 

mające charakter starorzeczy zlokalizowane na północ od miejscowości Jastkowice. Ponadto 

za wartościowy przyrodniczo należy uznać kompleks zbiorników po wyrobiskowych cegielni 

w miejscowości Jastkowice oraz rzekę Bukowa. 
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AWIFAUNA 

Na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej ornitofauny wykorzystano obserwacje terenowe 

wykonane w sezonie 2013. W pracach terenowych posługiwano się atlasem Ptaki (Svensson 

2012). Otrzymane wyniki omówiono i porównano z danymi przedstawionymi 

w publikacjach: Awifauna Polski (Tomiałojć, Stawarczyk 2003, Sikora i in. 2007), Atlas 

Ptaków Lęgowych Małopolski (Walasz, Mielczarek 1992) i Atlas Zimujących Ptaków 

Małopolski (Walasz 2000).  

W pracach terenowych posłużono się metodą transektową oraz punktowymi nasłuchami 

nocnymi. Uwzględniono również wskazówki zawarte w Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych (Chylarecki i in. 2009). Wyznaczono transekt, który poprowadzono wzdłuż 

planowanej linii drogami polnymi w taki sposób aby obserwator mógł pokryć wzrokiem cały 

teren opracowania. Wszystkie osobniki słyszane i obserwowane zapisywano w protokole 

liczeń. Zwracano szczególną uwagę na osobniki wykazujące zachowania terytorialne lub 

godowe, starano się zlokalizować gniazda, miejsca lęgowe obserwowanych ptaków. Status 

określono na podstawie kryteriów lęgowości zaczerpniętych z Atlasu rozmieszczenia ptaków 

lęgowych Polski 1985-2000 (Sikora i in. 2007). Dla zachowania przejrzystości protokołów 

posługiwano się skrótami nazw gatunkowych ptaków (pochodzącymi od nazw łacińskich) 

oraz symboli oznaczających okoliczności obserwacji. Dokonano w sumie 4 liczeń. 

Obserwacje prowadzono zawsze w tych samych godzinach porannych, a także w godzinach 

wieczornych w celu uwzględnienia gatunków, których szczyt aktywności przypada                        

w późniejszych godzinach. Obserwator poruszał się wolno po ustalonym trasekcie 

zatrzymując się co ok. 100 m na ok. 5 min. Prace prowadzono tylko podczas dobrej pogody – 

unikano deszczu, mgły oraz wiatru. 

W celu wykrycia ptaków aktywnych nocą (sów) przeprowadzono nocne nasłuchy 

punktowe wraz z stymulacją głosową. Metodykę inwentaryzacji sów opracowano na 

podstawie opracowania pt. Metody badań i ochrony sów (Mikusek, 2005). Obserwacje były 

podzielona na cześć „dzienną” oraz „nocną”. Za dnia dokonano rekonesansu pod kątem 

znalezienia właściwych do gniazdowania siedlisk sów (dziuplaste drzewa, stare nie 

zamieszkałe budynki, opuszczone gniazda ptaków krukowatych, głowiaste wierzby, budki 

lęgowe itp.). Rekonesans obejmował cały teren objęty projektem II zmiany Studium oraz 

tereny sąsiednie. Podczas badań szczególną uwagę zwracano na odpowiednie siedliska dla 

sów w takich miejscach starano się zaobserwować osobniki podczas dziennego odpoczynku, 

ponadto poszukiwano śladów bytności sów – odchodów, wypluwek, piór.  
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Nocne obserwacje oparte były o stymulację głosową. Jest to najskuteczniejsza metoda 

wykrywania sów. Ze względu na pokrycie roślinnością działki oraz terenów sąsiednich 

wykluczono występowanie puchacza, puszczyka uralskiego, sóweczki uszatki błotnej oraz 

włochatki. Do stymulacji używano nagranych głosów terytorialnych następujących gatunków 

w odpowiedniej kolejności (od gatunków najmniejszych do największych) aby zwiększyć 

szanse wykrycia gatunków małych sów, które mogłyby nie odpowiadać na stymulacje po 

usłyszeniu głosu gatunku większego. Kolejność wabienia: pójdźka, płomykówka, uszatka, 

puszczyk. Stymulacje prowadzono od 1 godziny po zachodzie słońca do godziny 2 nad 

ranem, wabiono w trzech seriach po 10 30 i 60 sek. dla każdego gatunku z nasłuchem 

pomiędzy seriami trwającym ok. 2 min. Po zakończeniu serii dla wszystkich gatunków 

trwającej ok. 40 min  przemieszczano się na kolejny punkt nasłuchowy. Powtarzano 

procedurę wabienia na ok. 3 godziny przed wschodem słońca i kończono tuż po wschodzie. 

Wabiono przemieszczając się wzdłuż transektu z punktów oddalonych o ok. 300 m od siebie. 

Przed rozpoczęciem stymulacji głosowej na punkcie nasłuchowym przez ok. 5 min 

prowadzono nasłuch spontanicznie odzywających się sów. Ponadto podczas przemieszczania 

się pomiędzy punktami nasłuchowymi również nasłuchiwano odzywających się sów. 

Prace terenowe miały na celu ustalenie gatunków występujących na terenie opracowania. 

Gatunki stwierdzone przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6. Lista stwierdzonych gatunków ptaków w granicach opracowania w trakcie prac 
terenowych 

Lp. Gatunek – nazwa polska Nazwa łacińska Status ochronny 

1 Dzwoniec Carduelis chloris Gat.ści. 

2 Kulczyk Serinus serinus Gat.ści. 

3 Makolągwa Carduelis cannabina Gat.ści 

4 Szczygieł Cardeulis cardeulis   Gat.ści. 

5 Zięba Fringilla coelebs  Gat.ści. 

6 Gil  Pyrrhula pyrrhula Gat.ści. 
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7 Czyż  Cardeulis spinus  Gat. ści. 

8 
Grubodziób 

Coccothraustes coccothraustes Gat ści. 

9 Jer Fringilla montifringilla Gat. Ści. 

10 Gawron Corvus frugilegus Gat.ści. 

11 Kawka Corvus monedula Gat.ści. 

12 Kruk Corvus corax   Gat.cz. 

13 Sójka Garrulus glandarius         Gat.ści. 

14 Sroka Pica pica  Gat.cz. 

15 Kos Turdus merula Gat.ści. 

16 Kwiczoł Turdus pilaris Gat.ści. 

17 Paszkot 
Turdus viscivorus 

Gat.ści. 

18 Trznadel Eberiza citronella  Gat.ści. 

19 Sikora bogatka Parus major  Gat.ści. 

20 Sikora uboga Parus palustris Gat.ści. 

21 Sikora modra (Modraszka) Parus caeruleus Gat.ści. 

22 Sikora czarnogłowa (czarnogłówka) Parus montanus Gat.ści 

23 Wróbel zwyczajny Passer domesticus Gat.ści, 

25 Wróbel mazurek (Mazurek) Passer montanus Gat.ści. 

24 Sierpówka 
Streptopelia decaocto 

Gat.ści. 

25 Bażant Phasianus colchicus Gat.ł. 

26 Kuropatwa Perdix perdix  Gat.ł 

27 Dzięcioł duży Dendrocopos major Gat.ści. 
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38 Dzięcioł zielony Picus viridis Gat.ści. 

29 Dzięciołek  Dendrocopos minor Gat.ści. 

30 Kaczka krzyżówka (krzyżówka) Anas platyrhynchos  Gat.ł. 

32 Myszołów zwyczajny Buteo buteo  Gat.ści. 

33 Pustułka Falco tinnunculus Gat.ści. 

34 Krogulec Accipiter nisus Gat.ści. 

Objaśnienia: 
gat.ści.  –  ścisła  ochrona  gatunkowa,  gat.cz.  –  częściowa  ochrona  gatunkowa  (na  podstawie 
rozporządzenia  Min.  Środowiska  z  dnia  28  września  2004  r.  w  sprawie  gatunków  dziko występujących 
zwierząt objętych ochroną);   
gat.ł. – gatunek łowny;  
DP – gatunek wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE 
VU – gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie – wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt 
LC  – gatunki na razie nie zagrożone wymarciem, z różnych powodów wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt 
 

Na terenie objętym projektem II zmiany Studium lub w jego najbliższym sąsiedztwie 

stwierdzono ogółem 34 gatunki ptaków, co stanowi ok. 7 % wszystkich gatunków 

obserwowanych w Polsce, wynik taki jest niższy od średniej liczby gatunków notowanych na 

powierzchniach krajobrazowych w Polsce, która wynosi 50 gatunków (Tryjanowski et al, 

2009). Świadczy to o przeciętnych walorach ornitologicznych terenu opracowania. 

Stwierdzone gatunki są charakterystyczne dla terenów rolniczych – mozaiki pól, ugorów                   

i śródpolnych zadrzewień. Wszystkie gatunki ptaków, z wyjątkiem bażanta, kuropatwy                   

i krzyżówki, stwierdzone w granicach opracowania znajdują się pod ochroną gatunkową. 

Najwięcej gatunków ptaków odnotowano w pobliżu łęgów porastających brzegi Bukowej. 

Gatunki występujące na terenie opracowania należą do pospolicie występujących                               

i niezagrożonych w skali kraju. Na opisywanym obszarze nie odnotowano gatunków 

wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Nie odnotowano tu gatunków 

wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001).  

 

TERIOFAUNA 

Na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczej ssaków wykorzystano obserwacje terenowe 

wykonywane w terenie w sezonie wegetacyjnym w 2013 r. Prace terenowe zaplanowano tak 

aby obserwacji dokonywać w pełni okresu wegetacyjnego, który pozwala na obserwację 

osobników dojrzałych oraz młodych. Przy prowadzeniu prac zastosowano metodykę 
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transektów równoległych. Metoda transektów równoległych opierała się na założeniu, że 

przemierzano teren wzdłuż linii równoległych, wyznaczonych w równych odległościach.              

W przedmiotowym przypadku założono trzy transekty, jeden pokrywający się  z przebiegiem 

linii energetycznej 220 kV oraz dwa równoległe transekty do ww. przebiegu w odległości                  

50 m w dwie strony.. W terenie poruszano się wzdłuż ww.  transektów wg metody GPS na 

„azymut”, którym był ustalony punkt leżący na osi przebiegu planowanej linii energetycznej. 

Osie transektów stanowiły miejsca w których notowano obecność zwierząt na podstawie 

bezpośredniej obserwacji i rozpoznaniu każdego gatunku ssaka. Potwierdzenia, że dany 

gatunek występuje na danym terenie dokonywano na podstawie spotkanych osobników ale 

także zidentyfikowanych tropów, resztek żerowania, odchodów, czaszek, sierści oraz nor.               

W miarę możliwości wykonywana był dokumentacja fotograficzna. 

Należy nadmienić, iż prace terenowe zostały poprzedzone pracami kameralnymi, które 

polegały na ustaleniu granic badanego terenu, zgromadzeniu dostępnych map 

topograficznych, zgromadzeniu dostępnych informacji w tym archiwalnych - publikacji                    

i danych niepublikowanych na temat przedmiotowego terenu oraz rozpoznaniu budowy 

topograficznej badanego obszaru.  

Dodatkowo aby podnieść skuteczność lustracji w zależności od preferencji badanej grupy 

zwierząt koncentrowano się na wybranych odpowiednich siedliskach dla danych grup oraz 

zwracano dodatkowo szczególną uwagę na miejsca wilgotne i odsłonięte znajdujące się poza 

wyznaczonymi transektami, gdzie mogły być zachowane tropy i ślady bytności organizmów 

zwierzęcych.  

Ponadto posiłkowano się metodami stosowanymi i zalecanymi przez Katedrę Zoologii 

Leśnej i Łowiectwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Lubuskiego Klubu 

Przyrodników w Świebodzinie. W terenie dokonywano także wywiadu środowiskowego 

dotyczącego występowania gatunków ssaków na badanym terenie, co stanowiło materiał 

uzupełniający przedmiotowego opracowania. Wszystkie gatunki zinwentaryzowane 

przebywają stale na powierzchni lub w pobliżu analizowanego obszaru. Stwierdzone gatunki 

zwierząt pogrupowano w oparciu o 8 stopniową skalę zagrożenia zgodnie z założeniami 

przyjętymi w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001). Wśród gatunków 

stwierdzonych na terenie nie wyróżniono gatunków o statusie zagrożony.  

Podczas prac inwentaryzacyjnych teriofauny zasiedlającej analizowany obszar, szczególną 

uwagę zwracano na gatunki prawnie chronione tak prawem polskim, jak i międzynarodowym. 

Badań dokonywano w zmiennych warunkach pogodowych, a także różnych porach dnia.  

Podczas lustracji terenowej odnotowano występowanie 16 gatunków ssaków.  
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Tabela 7. Wykaz stwierdzonych gatunków ssaków 

Nazwa gatunku Sposób stwierdzenia Status 
ochronny 

Wartość 
przyrodnicza 

Stopień 
zagrożenia 

(Głowaciński 
2001) 

Borsuk Meles 
meles 

Ślady żerowania 
charakterystyczne lejki w 

gruncie (efekt wyszukiwania 
larw owadów) 

Ł mała 8 

Darniówka 
pospolita 
Microtus 

subterraneus 

Obserwacja bezpośrednia - mała 8 

Dzik Sus scrofa 
Obserwacja licznych tropów 

bytności 
Ł mała 8 

Karczownik 
Arvicola 

amphibius 
Obserwacja bezpośrednia  - mała 8 

Kret europejski 
Talpa europaea 

Obserwacja śladów bytności 
w postaci kopców oraz 

martwego osobnika 
OCz mała 8 

Lis   

Vulpes vulpes 

Obserwacja bezpośrednia, 
liczne tropy 

Ł mała 8 

Mysz 
zaroślowa 
Apodemus 
sylvaticus 

Gatunek odłowiony podczas 
prac badawczych 

- mała 8 

Bóbr 
europejski 
Castor fiber 

Obserwacja śladów 
żerowania i bytności 

OCz mała 8 

Nornica ruda 
Myodes 

glareolus 
Obserwacja bezpośrednia - mała 8 

Sarna 
Capreolus 
capreolus 

Obserwacja bezpośrednia Ł mała 8 
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Jenot 
Nyctereutes 

procyonoides 

Obserwacja bezpośrednia 
tropów 

Ł mała 8 

Tchórz 
zwyczajny 

Mustela 
putorius 

Obserwacja bezpośrednia Ł mała 8 

Wydra 

Lutra lutra 

Obserwacja odciśniętych 
tropów oraz resztek 
żerowania na rz. San 

Os średnia 8 

Zając szarak 

Erinaceus 
europaeus 

Obserwacja bezpośrednia Ł mała 8 

Kuna leśna 

Martes martes 
Obserwacja bezpośrednia Ł mała 8 

Łasica łaska 

Mustela nivalis 
Obserwacja bezpośrednia Os mała 8 

Oznaczenia: 
Status ochronny: 
OS – gatunek objęty ochroną ścisłą 
OS1 – gatunek objęty ochroną ścisłą, wymagający ochrony 
czynnej 
OCz – gatunek objęty ochroną częściową 
Ł – gatunek łowny 
BR – gatunek chroniony na mocy Konwencji Berneńskiej, 
ujęte w załączniku 

Stopień zagrożenia gatunków wg Polskiej Czerwonej 
Księdze Zwierząt: 
2 – prawdopodobnie zanikłe w Polsce 
3 – skrajnie zagrożone 
4 – bardzo wysokiego ryzyka, silnie zagrożone 
5 – wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie 
6 – niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia 
7 – o słabo poznanym statusie 
8 – niezagrożone 

 

W zależności od preferencji poszczególnych gatunków zajmują one zróżnicowane 

siedliska w obrębię analizowanego terenu. Wiele z wymienionych gatunków występuje 

powszechnie na całym obszarze: sarna, lis, dzik. Są to gatunki wielośrodowiskowe, potrafiące 

przystosować się do różnych warunków siedliskowych. Inne, o bardziej sprecyzowanych 

wymaganiach ograniczają swój zasięg do jednego środowiska.  

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania gatunków, które można 

zaliczyć do gatunków wymagających specjalnego potraktowania. Stwierdzono tu 

występowanie dwóch gatunków podlegających ochronie częściowej, kreta europejskiego - 

jest to gatunek pospolity i licznie występujący na terenie całego kraju i bobra europejskiego - 

gatunku bardzo licznego zamieszkującego obecnie przeważającą część cieków w kraju, oraz 

dwóch gatunków podlegających ochronie ścisłej, wydry (stwierdzonej w dolinie rzeki 
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Bukowa) oraz łasicy (stwierdzonej w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej             

w miejscowości Jastkowice). Ponadto w przeważającej większości zinwentaryzowani 

przedstawiciele świata fauny to gatunki pospolite lub łowne, liczne zarówno na danym terenie 

jak i w skali kraju. 

W wyniku prac terenowych oraz późniejszych prac kameralnych uznano, iż 

w przeważającej części przedmiotowy teren należy uznać za przeciętny lub słaby pod 

względem bogactwa faunistycznego. Wyjątek stanowi rzeka Bukowa będąca dopływem rzeki 

San oraz jej biologiczna obudowa pełniąca rolę lokalnego korytarza ekologicznego, dlatego 

też teren ten uznano za cenny pod względem przyrodniczym. Ponadto do wartościowych                

z punktu widzenia bioróżnorodności gatunkowej i ważnych dla ochrony przyrody należy 

również uznać naturalne zbiorniki wodne znajdujące się wśród pól zlokalizowane od granicy 

gminy Stalowa Wola do miejscowości Jastkowice oraz zbiorniki mające charakter starorzeczy 

zlokalizowane na północ od miejscowości Jastkowice. Ponadto za wartościowy przyrodniczo 

należy uznać kompleks zbiorników po wyrobiskowych cegielni w miejscowości Jastkowice. 

Zbiorniki te zostały już w dużej mierze zrenaturalizowane i stanowią cenne miejsce, mające 

znaczenie dla lokalnej bioróżnorodności. 

 
6.7.4. Ocena oddziaływania na faunę 

Analizowany projekt dokumentu dopuszcza realizację napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV. Tego typu przedsięwzięcia mają wpływ na zwierzęta głównie 

na etapie realizacji. Dojdzie bowiem do zajęcia siedlisk zwierząt w miejscach lokalizacji 

słupów elektroenergetycznych. Wykopy pod fundamenty mogą stanowić pułapki dla drobnej 

zwierzyny. Dlatego też konieczne jest odpowiednie zabezpieczanie wykopów. Ponadto hałas 

emitowany przez pracujące maszyny i ludzi może powodować płoszenie zwierząt. Jednak 

należy podkreślić, iż tego typu odziaływania będą znacznie ograniczone w czasie 

i przestrzeni. Takie oddziaływania jak emisja hałasu ustaną z chwilą zakończenia etapu 

budowy. Zjawisko płoszenia zwierząt będzie ograniczone do kilkunastu metrów od rejonu 

prowadzonych prac. Przewiduje się, że po zakończeniu etapu budowy i uporządkowaniu 

terenu, większość zwierząt powróci na siedliska położone w sąsiedztwie powstałych słupów 

elektroenergetycznych. 

Etap użytkowania linii elektroenergetycznej może mieć wpływ na populacje ptaków 

występujące na terenie objętym projektem II zmiany Studium oraz występujących w jego 
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sąsiedztwie. Wśród oddziaływań wywieranych przez linie energetyczne na ptaki można 

wyróżnić oddziaływania pozytywne i negatywne (rys. 18).  

 

 

 

Rys. 18.  Rodzaje wzajemnych oddziaływań ptaków i linii elektroenergetycznych 
(źródło: Kustusch K., Wuczyńki A., Gorczewski A.: Ptaki i napowietrzne linie elektroenergetyczne. Rodzaje 

oddziaływań, ich przyczyny i znaczenie dla populacji ptasich, Ornis Polonica 2013, 54: 257-278) 
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Do oddziaływań pozytywnych zalicza się: 

� słupy elektroenergetyczny mogą być miejscem gniazdowania ptaków, 

� słupy elektroenergetyczne stanowią miejsce czatowania i śpiewu ptaków, 

� linia elektroenergetyczna może stanowić urozmaicenie krajobrazu.  

Natomiast do oddziaływań negatywnych zalicza się: 

� śmiertelność wskutek kolizji z przewodami – linie elektroenergetyczne mogą stanowić 

niewidoczną dla ptaków przeszkodę i dlatego może dochodzić do kolizji, 

� śmiertelność wskutek porażenia prądem – porażenie następuje w sytuacji 

równoczesnego dotknięcia przez ptaka elementów linii o różnych potencjałach, np. 

przewodów różnych faz, 

� wpływ pola elektromagnetycznego, 

� przekształcenia siedlisk, 

� większa presja drapieżników w sąsiedztwie linii, 

� hałas powodowany przez linie. 

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach emisja hałasu i pola elektromagnetycznego 

powodowana przez linię 220 kV będzie na bardzo niskim poziomie, znacznie niższym niż 

dopuszczalne normy w tym zakresie. W związku z tym, nie przewiduje się znaczącego 

wpływu na ptaki oddziaływań związanych z emisją hałasu i pola elektromagnetycznego.   

W wyniku realizacji linii elektroenergetycznej zostaną zniszczone niewielkie fragmenty 

siedlisk, jedynie w miejscu posadowienia słupów elektroenergetycznych. Jak wykazała 

inwentaryzacja przyrodnicza nie są to cenne siedliska dla ptaków. 

Słupy elektromagnetyczny mogą być miejscem gniazdowania ptaków, w tym również 

drapieżnych. Wiąże się to nierozerwalnie ze zwiększeniem presji drapieżników. Duże 

znaczenie ma tu konstrukcja słupa, gdyż to od niej uzależniona jest możliwość budowy 

gniazd. 

W przypadku linii elektroenergetycznych 220 kV odległość pomiędzy przewodami 

fazowymi jest tak duża, że ryzyko porażenia prądem jest znikome. Porażeniu mogą ulec tylko 

ptaki o dużej masie ciała i mające dużą rozpiętość skrzydeł. W trakcie inwentaryzacji 

przyrodniczej stwierdzono gatunki ptaków o stosunkowo niewielkich rozmiarach.  

Na częstotliwość występowania kolizji pomiędzy ptakami a liniami 

elektroenergetycznymi ma wpływ wiele czynników. Do najważniejszych z nich zalicza się 

lokalizacja linii. Większe ryzyko kolizji występuje wtedy gdy linia zlokalizowana jest na 

trasie przelotów związanych z migracją ptaków. Projekt II zmiany Studium przewiduje 

realizację linii elektroenergetycznej w sąsiedztwie Korytarza Ekologicznego Doliny Sanu, ale 
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w odległości od około 0,5 do około 1,8 km od koryta rzeki San. Należy również zauważyć, iż 

linia 220 kV na odcinku przechodzącym przez teren Gminy Pysznica przebiega równolegle 

do koryta rzeki. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia pn. „Budowa 

elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii 

Chmielów-Abramowice”, zostaną wprowadzone metody zabezpieczania linii 

elektroenergetycznych, pozwalające ograniczyć ewentualne kolizje z ptakami. Zastosowane 

zostanie oznakowanie ostrzegawcze na przewodach linii. Do kolizji dochodzi najczęściej                   

z przewodami odgromowymi linii gdyż są one mało widoczne (ze względu na niewielką 

średnicę) i umiejscawiane są na dużej wysokości, ponad przewodami fazowymi. Dlatego też 

na przewodach odgromowych umieszczane będą kolorowe spirale, dzięki czemu przewody 

stają się lepiej widoczne. Oprócz tego wiejący wiatr powoduje, że w spiralach powstaje słaby, 

gwiżdżący dźwięk, dobrze słyszany przez patki, co powoduje efekt odstraszania. Na 

projektowanej linii elektroenergetycznej zastosowane zostaną również makiety ptaków 

drapieżnych mające na celu  odstraszanie ptaków. Makiety umieszczane będą w szczytowej 

części konstrukcji słupa. Ich działanie oparte jest na instynktownym strachu pozostałych 

ptaków przed atakiem drapieżnika. Systemy odstraszania, tj. spirale i makiety sylwetek 

ptaków drapieżnych, stosowane będą rozdzielnie tak, aby nie tworzyć jednego rodzaju bariery 

dla przelotów. 

W związku z powyższym oceniono, iż realizacja linii elektroenergetycznej zgodnie 

z założeniami projektu II zmiany Studium, nie będzie powodować znacząco negatywnych 

oddziaływań na ptaki i nie będzie stanowić zagrożenia dla populacji ptaków występujących 

na terenie objętym projektem dokumentu, a także na populacje ptaków korzystających                      

z Korytarza Ekologicznego Doliny Sanu. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż w wyniku realizacji zapisów analizowanego projektu 

II zmiany Studium dojdzie do zajęcia tylko niewielkiej części terenu, tj. pod słupy 

elektroenergetyczne. Siedliska występujące na tych terenach uznane zostały za przeciętne lub 

słabe pod względem bogactwa faunistycznego. W miejscach występowania cennych siedlisk     

i gatunków zwierząt, tj. w obrębie obudowy biologicznej rzeki Bukowa, wyznaczono tereny 

zieleni i wprowadzono ograniczenia w zabudowie. Niezależnie od rodzaju prac związanych                           

z realizacją ustaleń projektu II zmiany Studium przestrzegany będzie art. 6  ust. 1 ustawy                 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), 

wprowadzający zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz art. 125 ustawy z dnia                      

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., poz. 627) zakazujący zabijania 
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zwierząt oraz niszczenia ich siedlisk, również nieobjętych formami ochrony przyrody. Na 

podstawie przeprowadzonej analizy oceniono, iż żaden z zapisów projektu II zmiany Studium 

nie będzie generował oddziaływań mogących znacząco negatywnie wpłynąć  na  faunę.  

 

6.7.5. Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu oraz integralność 
i spójność sieci Natura 2000 

W granicach terenu objętego przedmiotowym projektem II zmiany Studium usytuowany 

jest obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. Celem 

ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla większych 

dolin rzecznych. Największe znaczenie mają kompleks zbiorowisk przykorytowych (łęgi 

wierzbowe, ziołorośla i pionierska roślinność na piaszczystych odsypach i namuliskach). 

Istotną rolę w dolinie odgrywają także różnego typu ekstensywnie użytkowane łąki (6510, 

6410, 6440) oraz szczególnie w północnej części obszaru, liczne starorzecza z bogatą florą 

wodną. Młode strome zbocza w okolicach Zarzecza i Krzeszowa, poza roślinnością 

ciepłolubną, obfitują w wysięki i wypływy wód podziemnych, na których wykształciły się 

łęgi olszowe z masowym udziałem skrzypu olbrzymiego. Na suchych łąkach i pastwiskach 

oraz na krawędziach erozyjnych wykształcają się ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Florę 

i faunę cechuje znaczne bogactwo, wykazano tu 19 gatunków z Załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. Występują tu istotne na poziomie regionalnym populacje Maculinea teleius, 

M. nausithous, Lutra lutra i Aspius aspius. W dolinie występują również takie gatunki jak: 

Orchis coriophora, Rosa gallica, Potentilla rupestris, Clematis recta, Trapa natans czy 

Mantis religiosa. Obszar stanowi także istotny korytarz ekologiczny w tym dla ichtiofauny. 

Wody rzeki San i jej dopływów są siedliskiem cennych gatunków ryb z Załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objęte jest krajowym programem restytucji ryb 

wędrownych (certy, troci wędrownej, łososia i jesiotra ostronosego) zaś jej dopływy na tym 

odcinku są wymieniane jako jedne z cieków dorzecza o walorach kwalifikujących je jako 

potencjalne tarliska anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych 

o znaczeniu europejskim. 

 

Przedmioty ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Dolina Dolnego Sanu”: 

Zwierzęta: 

Owady Insecta  
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trzepla zielona Ophiogomphus cecilia  

modraszek telejus Maculinea teleius  

czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

modraszek nutosius Maculinea nausithous  

Ryby Pisces 

kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus  

boleń Aspius aspius   

różanka Rhodeus sericeus amarus 

Płazy Amphibia  

kumak nizinny Bombina bombina 

Ssaki Mammalia 

bóbr europejski Castor fiber  

wydra Lutra lutra 

 

Siedliska przyrodnicze:  

� wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi  

� brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea  

� starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion  

� zalewane muliste brzegi rzek  

� ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)  

� murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea)  

� zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  

� ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium)  

� łąki selernicowe (Cnidion dubii)  

� niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

� torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea)  

� grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

� łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion)  
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� łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  

Podstawowym celem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina 

Dolnego Sanu, jest uzyskanie/utrzymanie właściwego stanu wyżej wymienionych 

przedmiotów ochrony. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.): 

� właściwy stan ochrony gatunku - to suma oddziaływań na gatunek, mogąca w dającej 

się przewidzieć przyszłości wpływać na rozmieszczenie i liczebność jego populacji na 

terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu 

tego gatunku, przy której dane o dynamice liczebności populacji tego gatunku 

wskazują, że gatunek jest trwałym składnikiem właściwego dla niego siedliska, 

naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się ani nie ulegnie zmniejszeniu w dającej się 

przewidzieć przyszłości oraz odpowiednio duże siedlisko dla utrzymania się populacji 

tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal będzie istniało; 

� właściwy stan ochrony siedliska – to suma oddziaływań na siedlisko przyrodnicze 

i jego typowe gatunki, mogąca w dającej się przewidzieć przyszłości wpływać na 

naturalne rozmieszczenie, strukturę, funkcje lub przeżycie jego typowych gatunków na 

terenie kraju lub państw członkowskich Unii Europejskiej lub naturalnego zasięgu 

tego siedliska, przy której naturalny zasięg siedliska przyrodniczego i obszary zajęte 

przez to siedlisko w obrębie jego zasięgu nie zmieniają się lub zwiększają się, 

struktura i funkcje, które są konieczne do długotrwałego utrzymania się siedliska, 

istnieją i prawdopodobnie nadal będą istniały oraz typowe dla tego siedliska gatunki 

znajdują się we właściwym stanie ochrony. 

 

W trakcie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej, w granicach terenu objętego               

II zmiany Studium oraz w jego sąsiedztwie, odnotowano następujące gatunki i siedliska 

będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020: 

� czerwończyk nieparek Lycaena dispar to gatunek objęty ochroną ścisłą, znajdujący 

się na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce (znajduje się 

wśród gatunków niższego ryzyka). W naszym kraju jest jednym z pospolitszych 

gatunków czerwończyków. Sytuacja krajowej populacji jest stabilna, a w ostatnich 

latach obserwuje się nawet jej wzrost i ekspansję. Gatunek związany ze środowiskami 

wilgotnych łąk i torfowisk niskich w dolinach rzek i w otoczeniu jezior. Preferuje 

tereny nadwodne oraz obrzeża rowów melioracyjnych. W ostatnich latach coraz 
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częściej obserwowany w środowiskach suchszych, w tym także ruderalnych. Gatunek 

z załącznika II Konwencji Berneńskiej oraz w załącznikach II i IV Dyrektywy 

Siedliskowej; 

� wydra Lutra lutra to gatunek rzadko spotykany w Polsce, ale występuje w całym 

kraju, nawet nad brzegiem Bałtyku. Objęta jest ochrona ścisłą. Ulubionym 

środowiskiem wydry są brzegi wód zarówno płynących, jak i stojących; 

� bóbr europejski Castor fiber to gatunek objęty ochroną częściową, występujący na 

zalesionych brzegach jezior i wolno płynących rzek jak również w terenie otwartym.  

� łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe siedlisko (kod 91E0) - łęg 

wierzbowo-topolowy Salici-Populetum; 

�  niżowe i górskie ekstensywnie użytkowane łąki świeże z Arrhenaterion (kod 6510) 

- łąka rajgrasowa Arrhenaretheretum elatioris; 

� starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorowiska wodne ze zbiorowiskami 

Nympheion, Potamion (kod 3150) - zespół rzęsy garbatej Lemnetrum gibbae. 

 

W trakcie prac nad projektem II zmiany Studium w sposób szczególny uwzględniono 

wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej. W projekcie dokumentu umieszczono 

zapis, zgodnie z którym przy zagospodarowaniu terenu objętego planem należy uwzględnić 

położenie w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020, a przebieg 

granic tego obszaru chronionego naniesiono na załączniku graficznym. 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar został stwierdzony w południowej części 

opracowania, przy granicy z gminą Stalowa Wola, w sąsiedztwie rzeki Bukowa oraz                      

w sąsiedztwie płytkiego zbiornika w północnej części opracowania. Siedliska tego gatunku               

w granicach terenu objętego projektem dokumentu to głównie dolina rzeki Bukowa oraz 

tereny położone w sąsiedztwie zbiorników wodnych.  

Bóbr Castor fiber został stwierdzony w sąsiedztwie rzeki Bukowa oraz rzeki Łęka. Nad 

rzeką Bukowa odnotowano również wydrę Lutra lutra.  

Łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum został stwierdzony na terenie bezpośrednio 

przylegającym do koryta rzeki Bukowa. Zasięg tego zbiorowiska jest ograniczony i zajmuje 

stosunkowo wąski pas o szerokości ok. 20 m od koryta. 

Łąka rajgrasowa Arrhenaretheretum elatioris występuje w kilku płatach w północnej 

części opracowania.  
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 Zespół rzęsy garbatej Lemnetrum gibbae odnotowano w obrębie płytkiego zbiornika 

śródpolnego mającego charakter starorzecza zlokalizowanego na północ od miejscowości 

Jastkowice.  

Analizowany projekt dokumentu obejmuje planowany przebieg napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice. 

Projektowana linii 220 kV przebiega również w granicach obszaru Natura 2000 Dolina 

Dolnego Sanu PLH180020. Wójt Gminy Pysznica w decyzji z dnia 19.12.2012 r., znak: 

RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV 

Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice” stwierdził, iż przedmiotowa 

linia 220 kV nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony                  

ww. obszaru Natura 2000, na integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Z karty 

informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż niekorzystne oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia. Słupy 

elektroenergetyczne zlokalizowane będą poza terenem, gdzie stwierdzono występowanie 

zbiorowisk łęgowych Salici-Populetum oraz zespołu rzęsy garbatej Lemnetrum gibbae. Tylko 

jeden słup usytuowany zostanie w miejscu występowania łąki rajgrasowej Arrhenaretheretum 

elatioris. Należy tu jednak zaznaczyć, iż zajęty zostanie stosunkowo niewielki fragment łąki, 

dlatego też przewiduje się, że nie zostanie zakłócone funkcjonowanie chronionego siedliska. 

Hałas oraz zanieczyszczenie do powietrza emitowane w trakcie prac budowalnych to 

oddziaływania, które będą miały niewielki zasięg i ustaną wraz z zakończeniem etapu 

realizacji. Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody w trakcie wykonywania prac 

przestrzegany będzie zakaz umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub chwytania, 

umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych dziko występujących 

zwierząt gatunków objętych ochroną. W związku z tym nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia znacząco negatywnych oddziaływań na gatunki zwierząt oraz siedliska 

przyrodnicze będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Na 

etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej 220 kV przewiduje się wystąpienie takich 

oddziaływań jak: emisja hałasu spowodowana mikro wyładowaniami na powierzchni 

przewodów oraz emisja pola elektromagnetycznego. Jak wynika z treści ww. decyzji tego 

typu oddziaływania nie będą miały znaczącego wpływu i nie spowodują przekroczenia 

dopuszczalnych wartości. W związku z tym, nie przewiduje się możliwości pogorszenia stanu 
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siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego 

Sanu. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż analizowany projektu II zmiany Studium nie wpłynie 

negatywnie na siedliska będące przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu, gdyż żadne ze zidentyfikowanych oddziaływań:  

� nie spowoduje zmiany naturalnego zasięgu siedlisk chronionych,  

� nie wpłynie na specyficzną strukturę i funkcje zidentyfikowanych siedlisk, 

� nie nastąpi pogorszenie stanu ochrony typowych gatunków dla siedlisk. 

Przedmiotowy projekt II zmiany Studium nie wpłynie negatywnie także na gatunki będące 

przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego Sanu, 

gdyż żadne ze zidentyfikowanych oddziaływań:  

� nie wpłynie na zmianę dynamiki liczebności populacji każdego z gatunków będących 

przedmiotem ochrony,  

� nie spowoduje zmiany naturalnego zasięgu gatunków, 

� nie spowoduje zmniejszenia powierzchni siedlisk ważnych dla zachowania populacji 

poszczególnych gatunków w długim okresie czasu. 

W związku z powyższym można stwierdzić, iż analizowany projekt dokumentu nie 

wpłynie negatywnie na cele ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu,                          

tj. uzyskanie/utrzymanie właściwego stanu wyżej wymienionych przedmiotów ochrony 

obszaru Natura 2000. Należy podkreślić, iż niektóre zapisy projektu II zmiany Studium (m.in. 

konieczność uwzględnienia położenia w granicach obszaru Natura 2000, wprowadzenie 

zakazu realizacji budynków) mogą przyczynić się do poprawy stanu ochrony siedlisk                          

i gatunków będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.) integralność obszaru Natura 2000 to spójność czynników 

strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków 

i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono obszar Natura 2000. Biorąc pod 

uwagę zasięg, rodzaj i skalę zidentyfikowanych oddziaływań przewiduje się, że projektowane 

zagospodarowanie w żaden sposób nie wpłynie na spójność czynników strukturalnych 

i funkcjonalnych, mających wpływ stan gatunków i siedlisk przyrodniczych będących 

przedmiotem obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. 
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Zgodnie z treścią poradnika „Zarządzanie obszarami Natura 2000. Postanowienia 

Artykułu 6 Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EEC” ekologiczna spójność sieci Natura 2000 

zależy od obecności w niej poszczególnych obszarów, a także od stanu ochrony typów 

siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na tych obszarach. Spójność tę należy 

więc rozpatrywać zarówno na poziomie regionu biogeograficznego, badając kompletność 

przestrzennych połączeń między obszarami Natura 2000, jak i odnosząc się do konkretnych 

obszarów, pod względem odstępstw od ich właściwego stanu ochrony, gdyż nawet spójna 

przestrzennie sieć może nie funkcjonować prawidłowo, gdy ten stan ochrony jest 

niezadowalający. Jak wykazano wyżej realizacja zapisów projektu II zmiany Studium nie 

wpłynie na pogorszenie stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony 

obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu. Zatem ustalenia projektu dokumentu nie będą 

zakłócać pełnionych funkcji przez ww. obszar chroniony. Planowane zagospodarowanie nie 

będzie tworzyło żadnych skutków w postaci bariery ekologicznej, które mogłyby zakłócić 

funkcjonowanie korytarza ekologicznego czy szlaku migracji ptaków. Dlatego też z całą 

pewnością można stwierdzić, że analizowany projekt II zmiany Studium w żaden sposób nie 

wpłynie na spójność sieci Natura 2000. 

  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż ustalenia (zapisy) analizowanego 

projektu dokumentu nie spowodują działań wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj.: nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na 

cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

1. nie spowodują pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 Dolina Dolnego 

Sanu, 

2. nie wpłyną negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu,  

3. nie pogorszą integralności obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu  i nie wpłyną na 

jego powiązania z innymi obszarami. 

Nie zachodzą zatem przesłanki zawarte w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody. 
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6.7.6. Oddziaływanie na funkcjonowanie korytarzy ekologicznych 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r., 

poz. 627 z późn. zm.) korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, zwierząt 

lub grzybów. Teren objęty projektem dokumentu położony jest pomiędzy Korytarzem 

Ekologicznym Doliny Sanu o znaczeniu krajowym oraz Korytarzem Południowo-Centralnym 

(KPdC), który został wyznaczony przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, 

spełniającym rolę korytarza migracyjnego dla dużych ssaków (pokazano go na poniższej 

mapie). Korytarz Ekologiczny Doliny Sanu ma duże znaczenie dla migrujących ptaków, 

natomiast dla dużych ssaków, ze względu na niewielkie zalesienie Doliny Sanu, nie spełnia 

istotnej roli. Na terenie opracowania występuje korytarz ekologiczny o znaczeniu lokalnym – 

rzeka Bukowa wraz z obudową biologiczną.  

 W celu wskazania czy projektowane zagospodarowanie będzie stanowić barierę                      

w ramach korytarza ekologicznego przeprowadzono badania terenowe mające na celu 

wskazanie czy omawiany teren jest wykorzystywany jako korytarz ekologiczny. W tym celu 

w podczas wizji prowadzonych w 2013 r., w trakcie badań faunistycznych wykonano 

dodatkowe prace terenowe polegające na: 

� poszukiwaniu tzw. przesmyków – miejsc w których zwierzęta pokonują naturalne 

(cieki wodne, wąwozy itp.) lub sztuczne bariery (drogi, zwartą zabudowę itp.), 

� poszukiwaniu innych śladów obecność zwierząt (odchody, ślady ocierania się 

o drzewa, sierść, ślady moczu itp.), 

� poszukiwaniu miejsc dogodnych do przemieszczania się zwierząt (zadrzewienia 

nadrzeczne, doliny potoków itp.). 

W wyniku prac terenowych nie zinwentaryzowano tropów świadczących o kierunkowym 

przemieszczaniu się zwierząt. Na analizowanym terenie stwierdzono pospolite gatunki 

ssaków, charakterystyczne dla obszarów rolniczych. Stwierdzenia te dotyczą pojedynczych 

osobników i tropów. Rzeka Bukowa wraz z zadrzewieniami towarzyszącymi stanowi korytarz 

ekologiczny o charakterze lokalnym, zwierzęta maja tu dobre warunki osłonowe do 

przemieszczenia się. W obrębie tego korytarza mogą przemieszczać się ssaki, płazy oraz 

ptaki.  

Zgodnie z zapisami projektu II zmiany Studium w obrębie koryta rzeki Bukowa 

dopuszczono jedynie realizację linii elektroenergetycznej 220 kV. Należy jednak zaznaczyć, 

iż linie elektroenergetyczne nie należą do przedsięwzięć, które powodują barierę ekologiczną 

i zakłócają funkcjonowanie korytarza ekologicznego. Jak wynika z treści decyzji Wójta 
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Gminy Pysznica z dnia 19.12.2012 r., znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii 

Chmielów-Abramowice”, linia elektroenergetyczna na odcinku obejmującym przekroczenie 

rzeki Bukowa będzie przebiegać dwutorowo na wspólnej konstrukcji (projektowana                           

i istniejąca linia 220 kV). W związku z tym realizacja zapisów projektu II zmiany Studium              

w zakresie linii elektroenergetycznych nie spowoduje istotnych zmian w zagospodarowaniu    

w porównaniu do stanu obecnego. 

 

6.8. Oddziaływania na krajobraz 

Krajobraz to zespół różnych ekosystemów wzajemnie oddziałujących na siebie, 

tworzących wyodrębnioną całość strukturalną i funkcjonalną oraz zajmujących określoną 

powierzchnię. Krajobraz stanowi układ ekologiczny, w którym klimat, gleba, powietrze 

i woda umożliwiają życie ściśle określonych zespołów roślin i zwierząt. Ze względu na 

stopień rozwoju gospodarki wyróżnia się następujące typy krajobrazu: 

� pierwotny (bez udziału działalności człowieka),  

� naturalny (częściowy wpływ działalności człowieka),  

� antropogeniczny (objęty gospodarką człowieka), 

� zdewastowany (zniszczony przez człowieka, którego działalność spowodowała 

zachwianie równowagi biologicznej). 

Na etapie realizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV prowadzone prace 

budowlane, w szczególności prace ziemne, będą oddziaływały na krajobraz. Nastąpi wizualne 

przekształcenie terenu, powstaną wykopy ziemne, pryzmy ziemi, tymczasowe niewielkie 

składowiska materiałów budowlanych. Nastąpi zmiana krajobrazu na typowo 

antropogeniczny, co jest jednak zjawiskiem nie do uniknięcia podczas budowy. Część tych 

oddziaływań związanych głównie z przekształceniem powierzchni ziemi zniknie                    

po zakończeniu prac budowlanych, część natomiast będzie miała charakter trwały. 

Oddziaływanie na krajobraz będzie związane z powstaniem infrastruktury technicznej,                 

tj. analizowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV. Nie ulega wątpliwości, że 

dodatkowa linia 220 kV ze względu na parametry techniczne (głównie wysokość  słupów) 

będzie wyróżniać się w krajobrazie. Jednakże linie energetyczne muszą być elementem 

krajobrazu, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa energetycznego. Aby 

ograniczyć wpływ tego przedsięwzięcia na krajobraz dokonano odpowiedniego wyboru trasy 
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linii w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu linia zbliżała się do zabudowy 

mieszkaniowej. Inne rozwiązania ograniczające wpływ na krajobraz mogą zostać dobrane na 

etapie wykonywania projektów budowlanych, np. odpowiedni dobór konstrukcji słupa, 

maskujące malowanie konstrukcji wsporczych. Przewiduje się, że linia elektroenergetyczna 

220 kV, zrealizowana zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu, w krótkim czasie stanie się 

stałym elementem krajobrazu, znanym i powszechnie akceptowanym. 

 

6.9. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne 

Realizacja napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV może mieć nieznaczny wpływ 

na ludzi głównie na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Na etapie budowy 

dochodziło będzie do emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Tego rodzaju 

oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, jednak ograniczą się głównie do etapu 

budowy. Przewiduje się, że ich natężenie nie będzie zagrażać zdrowiu i życiu ludzi. 

Zagrożenie dla ludzi może stanowić pole elektromagnetyczne emitowane przez urządzenia 

elektryczne oraz linie elektroenergetyczne. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

wykorzystywane np. na etapie budowy linii, wytwarzają pole elektromagnetyczne o bardzo 

małym natężeniu, znacznie mniejszym od maksymalnych poziomów uznawanych za 

bezpieczne. Wszystkie stosowane urządzenia, również infrastruktura elektroenergetyczna, 

spełniać muszą normy bezpieczeństwa, w tym te dotyczące natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego. Jak wykazano w rozdziale 6.6. zrealizowana zgodnie z założeniami 

projektu II zmiany Studium linia elektroenergetyczna 220 kV w żadnym miejscu nie będzie 

powodowała przekroczenia dopuszczalnych norm określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów 

(Dz. U. Nr 192,  poz. 1883 z późn. zm.). Należy zauważyć, iż analizowany projekt dokumentu 

wyznacza pas technologiczny czyli obszar znajdujący się po obu stronach osi linii 

elektroenergetycznej 220 kV. Jednocześnie w obrębie pasa technologicznego zgodnie 

z ustaleniami projektu II zmiany Studium nie ma możliwości realizacji budynków. 

W związku z powyższym przewiduje się, że linia elektroenergetyczna 220 kV nie będzie 

stanowiła zagrożenia dla zdrowia ludzi.  

Zasięg oddziaływania linii elektroenergetycznej 220 kV ograniczał się będzie do granic 

wyznaczonego pasa technologicznego. Zatem nie będzie miała ona wpływu na dobra 

materialne usytuowane w sąsiedztwie. 
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6.10. Oddziaływanie na zabytki 

W granicach terenu objętego projektem II zmiany Studium nie występują obszary ani 

obiekty objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                    

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), ani też nie przylegają do 

terenów objętych ochroną konserwatorską. W związku z tym przedmiotowy projekt 

dokumentu w żaden sposób nie naruszy struktury ani charakteru dóbr kultury. 

 

7. Transgraniczne oddziaływanie 

Obszary objęte projektem II zmiany Studium usytuowane są w odległości około 100 km 

od granic Państwa. Jak wykazała analiza, oddziaływania związane z realizacją projektu 

dokumentu będą miały charakter lokalny. W związku z tym nie przewiduje się możliwości 

wystąpienia oddziaływań o charakterze  transgranicznym. 

 

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

Do rozwiązań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań 

przyjętych w projekcie II zmiany Studium należą następujące zapisy: 

� konieczność uwzględnienia położenia w obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” określonego 

w dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.07.1997 r. znak KDH-

I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych 

i powierzchniowych, 

� konieczność uwzględnienia położenia w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 

PLH180020,  

� konieczność uwzględnienia położenia obszarze Otuliny Parku Krajobrazowego Lasy 

Janowskie, 

� konieczność uwzględnienia poleżenia w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, 

� wprowadzenie zakazu lokalizacji budynków w pasie technologicznym linii 

elektroenergetycznej 220 kV. 
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Wszystkie ww. zapisy analizowanego projektu dokumentu w sposób bezpośredni lub 

pośredni przyczynią się do ochrony środowiska. 

Kompensacja przyrodnicza to zespół działań obejmujących w szczególności roboty 

budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie 

skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym 

terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia 

i zachowanie walorów krajobrazowych. W związku z tym, że żadne ze zidentyfikowanych 

oddziaływań powstałych na skutek realizacji projektu II zmiany Studium nie ma znaczącego 

wpływu na środowisko, nie istnieje potrzeba podejmowania działań mających na celu 

kompensację przyrodniczą. 

 

9. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie 
dokumentu 

W dniu 29 listopada 2013 r. Rada Gminy Pysznica podjęła uchwałę Nr XXXVI/210/13              

o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. Teren przeznaczony do zmiany 

zagospodarowania pokrywał się z planowanym przebiegiem napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów – Abramowice 

wraz ze strefą oddziaływania. Z tego też względu nie było możliwe wskazanie alternatywnych 

rozwiązań lokalizacyjnych na etapie opracowywania projektu dokumentu. Należy zauważyć, 

iż analiza wariantów lokalizacyjnych linii elektroenergetycznej 220 kV odbyła się na etapie 

postępowania zakończonego wydaniem decyzji Wójta Gminy Pysznica z dnia 19.12.2012 r., 

znak: RI.IV.6220.4E.2012 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektroenergetycznej linii 

napowietrznej 220 kV Stalowa Wola - punkt nacięcia linii Chmielów-Abramowice”.                      

W trakcie tego postępowania stwierdzono, iż wariant lokalizacyjny linii elektroenergetycznej 

220 kV przyjęty później w projekcie II zmiany Studium jest najkorzystniejszy pod względem 

ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Przedstawione w projekcie dokumentu 

rozwiązania zostały opracowane z uwzględnieniem wszystkich zasad ochrony środowiska 

naturalnego. Przedmiotowy projekt dokumentu nie będzie powodował ponadnormatywnego 

wpływu na ludzi, faunę, florę, wody powierzchniowe i podziemne, obszary chronione w tym 

obszary Natura 2000, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury oraz krajobraz. 
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10.  Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy 

Przedmiotowy projekt II zmiany Studium  jest dokumentem o dużym stopniu ogólności               

i nie wskazuje nowych czy innowacyjnych technologii mających mieć zastosowanie. Z tego 

względu, w trakcie sporządzania prognozy, nie napotkano żadnych trudności w ocenie 

wpływu projektu dokumentu na środowisko, które wynikałyby z niedostatków techniki lub 

luk we współczesnej wiedzy. 

 

11.  Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu II zmiany Studium prowadzona będzie 

na podstawie gromadzonych danych dotyczących m.in.: emisji hałasu, emisji zanieczyszczeń 

do powietrza, emisji pola elektromagnetycznego. 

Stan poszczególnych komponentów środowiska badany będzie w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2013 r., poz. 647 z późn. zm.) Wójt Gminy Pysznica ma obowiązek 

dokonania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, co najmniej raz na każdą kadencję Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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12.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Zgodnie z art. 46 pkt 1 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 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego należy do dokumentów, które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko.  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu II zmiany Studium uwarunkowań                      

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica została opracowana zgodnie 

z wszystkimi wymogami prawa.  

Prace nad projektem dokumentu prowadzone były we współpracy z autorem prognozy 

oddziaływania na środowisko, co dało możliwość doboru rozwiązań najbardziej korzystnych 

dla środowiska naturalnego. Ze względu na stopień ogólności projektu dokumentu możliwe 

było przeprowadzenie analizy jakościowej, natomiast nie było możliwe przeprowadzenie 

dokładnej analizy ilościowej. Przy opracowaniu niniejszej prognozy oddziaływania na 

środowisko wykorzystano metodę analizy wynikowej.  

Projekt dokumentu obejmuje teren o powierzchni o powierzchni około 30,5 ha, położony                      

w miejscowościach Jastkowice i Brandwica, w granicach Gminy Pysznica.  

Nadrzędnym celem projektu II zmiany Studium jest umożliwienie realizacji zadania                  

o znaczeniu ponadlokalnym, tj. budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV. 

Przedmiotowy projekt dokumentu powiązany jest z następującymi dokumentami                         

o znaczeniu strategicznym: 

� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  

� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

W prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano i oceniono istniejący stan 

poszczególnych elementów środowiska. 

Teren objęty projektem II zmiany Studium ma charakter równinny i budują go piaski, 

żwiry, mady rzeczne, mułki rzeczne oraz torfy i namuły. Usytuowany jest poza terenami 

występowania udokumentowanych osuwisk. W granicach tego terenu nie występują 

udokumentowane złoża surowców naturalnych.  

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) teren objęty 

opracowaniem położony jest obrębie jednostki Nr 127 o dobrym stanie ilościowym                          

i chemicznym wód.  
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Teren objęty projektem dokumentu zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425 ,,Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”, wymagającego 

szczególnej ochrony. Ponadto część terenu opracowania położona jest w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

Teren objęty projektem II zmiany Studium usytuowany jest obrębie jednolitej części wód 

powierzchniowych (JCWP): Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499 i Pyszenka 

PLRW200017229329 o złym stanie wód oraz Łukawica PLRW20001722969 o dobrym stanie 

wód. 

Teren Gminy Pysznica położony jest w strefie klimatu nizin i kotlin podgórskich, która 

obejmuje swym zasięgiem Kotlinę Sandomierską.  

 Teren objęty projektem II zmiany Studium usytuowany jest w granicach obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty Dolina Dolnego PLH180020.  

Na podstawie dostępnych materiałów oceniono stan poszczególnych komponentów 

środowiska. Analiza wykazała, iż na terenie objętym projektem II zmiany Studium nie 

stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleby i ziemi, dochodzi do przekroczenia norm 

stężenia niektórych substancji zanieczyszczających powietrze, tylko stan wód 

powierzchniowych JCWP Łukawica oceniono jako dobry, stan wód podziemnych oceniono 

jako dobry, nie dochodzi do ponadnormatywnej emisji hałasu i pola elektromagnetycznego. 

W przypadku braku realizacji projektu II zmiany Studium dotychczasowy sposób 

użytkowania terenów nie ulegnie zmianie.  

Głównym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji projektu 

dokumentu jest: obecność rzek i zbiorników wodnych w granicach opracowania, lokalizacja 

w obrębie JCWP o złym stanie wód, usytuowanie na obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią, usytuowanie na terenie o płytkim zaleganiu wód gruntowych, usytuowanie 

w granicach GZWP Nr 425, usytuowanie w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego 

Sanu. 

Projekt II zmiany Studium uwzględnia cele ochrony środowiska określone w ,,Polityce 

ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, które spójne są 

z celami wyznaczonymi na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym. Z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu istotne są cele środowiskowe wyznaczone dla jednolitych części 

wód oraz ochrona bioróżnorodności. 

W prognozie oddziaływania na środowisko zidentyfikowano wszystkie możliwe 

oddziaływania związane z realizacją projektu II zmiany Studium. W wyniku realizacji 

nowego zagospodarowania dojdzie do:  
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W prognozie oddziaływania na środowisko zidentyfikowano wszystkie możliwe 

oddziaływania związane z realizacją napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV. 

W wyniku jej realizacji dojdzie do:  

� przekształcenia i zajęcia powierzchni ziemi w miejscu posadowienia słupa,  

� wytwarzanych odpadów na etapie realizacji, 

� emisji hałasu, zwłaszcza na etapie realizacji, 

� emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza na etapie realizacji, 

� emisji pola elektromagnetycznego w wyniku użytkowania linii elektroenergetycznej 

220 kV, 

� zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt w miejscu posadowienie słupów,  

� płoszenia zwierząt, głownie na etapie realizacji, 

� przekształcenia krajobrazu.  

Wszystkie wymienione rodzaje oddziaływań nie będą miały znacząco negatywnego 

wpływu na środowisko. Nie stwierdzono także znacząco negatywnych oddziaływań na 

obszary chronione, w tym obszar Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu, zabytki, dobra 

materialne i ludzi.  

Realizacja projektu II zmiany Studium nie będzie powodować oddziaływań o charakterze 

transgranicznym. 

W projekcie dokumentu przyjęto szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie lub 

ograniczanie negatywnych oddziaływań. Nie było natomiast potrzeby przedstawiania działań 

kompensujących straty w środowisku. 

W trakcie opracowywania projektu II zmiany Studium nie brano pod uwagę 

alternatywnego wariantu lokalizacyjnego.  

W trakcie opracowywania prognozy nie napotkano problemów wynikających 

z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.  

Do metod analizy skutków realizacji postanowień projektu dokumentu należy ocena 

aktualności planu, wykonywana przez Wójta, co najmniej raz na każdą kadencję Rady. 

Ponadto analiza prowadzona będzie na podstawie gromadzonych danych takich jak: wielkość 

emisji hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, pola elektromagnetycznego. Stan poszczególnych 

komponentów środowiska badany będzie przez odpowiednie służby do tego uprawnione.  
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