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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. 2016 r., poz. 353) 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.  
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 53 wyżej wymienionej ustawy, zakres                

i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na 
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Stalowej 
Woli. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu III zmiany Studium uwarunkowań    
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica (dalej: ,,projekt III 
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 III zmiany Studium 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 III 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 
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ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. 2015 r., poz. 1651 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. 

Ponadto w Prognozie zostały przedstawione: 
� rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 
rezultatem realizacji projektu III 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. 

 
1.2.  Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Ze względu na ogólny charakter ustaleń zawartych w projekcie III zmiany Studium 
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 uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań                           
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, 

� informacje i materiały uzyskane od Gminy Pysznica, m.in.: ekofizjografia 
podstawowa sporządzana dla potrzeb projektu III zmiany Studium, Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, 
Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022, Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy Pysznica, Program ochrony środowiska dla Gminy 
Pysznica, 

� ogólnie dostępne dane o stanie środowiska naturalnego (WIOŚ, PSH, PIG, MŚ), 
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� materiały kartograficzne opisujące uwarunkowania topograficzne, geologiczne, 
hydrogeologiczne i hydrograficzne, 

� dane uzyskane w trakcie badań terenu objętego projektem III zmiany Studium.  
Punktem wyjścia do opracowania Prognozy była charakterystyka i ocena obecnego 

stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie objętym projektem 
dokumentu. Dane określające m.in.: jakość gleby i ziemi, powietrza, wód, zróżnicowanie 
gatunkowe roślin i zwierząt, rodzaj klimatu, typ krajobrazu, stan zachowania zabytków, 
stanowiły wskaźniki odniesienia. W dalszej części analizy dokonano oceny, w jakim 
stopniu wymienione wskaźniki ulegną zmianie w wyniku realizacji zapisów ocenianego 
projektu dokumentu. Na tej podstawie określone zostały przewidywane oddziaływania, 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, mające wpływ 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. 

 

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

2.1. Zakres terytorialny projektu dokumentu 

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest w zachodniej części 
Gminy Pysznica, w obrębie miejscowości Brandwica, przy ul. Elizy Orzeszkowej. Obszar 
objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię około 1,64 ha i obejmuje teren działek 
ewidencyjnych nr 944/1 i 944/2 obręb Brandwica. Północną granicę terenu wyznacza 
droga gminna – ul. Orzeszkowej. Wschodnia granica przebiega wzdłuż rowu 
melioracyjnego. Natomiast południowa granica przebiega przez użytki rolne.                               
W granicach omawianego terenu znajduje się zabudowa zakładu SOLO, zajmującego się 
produkcją ekskluzywnych okien PCV oraz dystrybucją towarów z branży stolarki 
budowlanej. Tereny zabudowane (zgodnie z rejestrem gruntów - Bi) w granicach 
omawianego obszaru zajmują około 0,34 ha. Teren zakładu został ogrodzony. Wzdłuż 
wschodniej granicy opracowania znajduje się rów melioracyjny. Tereny niezabudowany 
stanowią nieużytki porośnięte przez typowe zbiorowiska roślin ruderalnych i częściowo 
zakrzaczone. W granicach terenu znajdują się elementy sieci infrastruktury technicznej – 
sieci wodociągowej, gazowej, linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV. Obecny 
sposób zagospodarowania terenu przedstawia poniższy rysunek. 

Na wschód i południowy - wschód od granicy analizowanego terenu znajdują się 
tereny zajęte przez Cegielnię Polową S.C. Od północy omawiany teren sąsiaduje z drogą 
gminną – ul. Orzeszkowej. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się użytki rolne. Tereny 
usytuowane wzdłuż południowej i zachodniej granicy opracowania stanowią użytki 
rolne – łąki i grunty orne.  
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Rys. 1. Obecny sposób zagospodarowania terenu opracowania 
granica terenu opracowania 

(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 

2.2. Ustalenia projektu dokumentu 

Zgodnie z ustaleniami projektu uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, na 
obszarze, który obejmuje dokument wyznaczono teren usług, obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oznaczony symbolem 1UP.  

Zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenu oraz cechy zabudowy: 
a) należy zapewnić zachowanie ładu przestrzennego przy lokalizacji zabudowy  

w dostosowaniu do ukształtowania terenu oraz ciągów komunikacyjnych, 
b) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 20 % powierzchni działki, 
c) wielkość powierzchni zabudowy co najwyżej 60 % powierzchni działki, 
d) wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 1, 
e) poziom lokalizacji kalenicy głównej lub szczytu dachu do 20 m, 
f) dachy płaskie oparte na łuku i spadziste, o nachyleniu połaci dachowych do 400, 
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g) dopuszcza się zagospodarowanie terenu w dowolnych proporcjach dla realizacji 
funkcji usługowych, produkcyjnych, składowych i magazynowych, 

h) należy zapewnić ilość miejsc postojowych w ilości dostosowanej do programu usług        
i produkcji, 

i) obiekty budowlane (z wyłączeniem budynków) i urządzenia techniczne związane                     
z podstawowym przeznaczeniem terenu o wysokości nie większej niż 35 m, 

j) na terenach UP dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony 
środowiska, za wyjątkiem: 
– składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych, instalacji związanych z odzyskiem 

lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, 
– zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 
 

Na terenie objętym III zmianą Studium dopuszcza się: 
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. 

 
Zgodnie z projektem dokumentu przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić: 
1) położenie w obszarze Otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, 

funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy 

Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia 10 lipca 2014 r.), zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w uchwale, 

2) położenie 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 18.07.1997r. znak KDH –I/013/6037/97 poprzez zapewnienie 
ochrony czystości gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych, zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w uchwale, 

3) położenie na obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki San 
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat w przypadku całkowitego 
zniszczenia obwałowania rzeki - na podstawie map zagrożenia powodziowego 
opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poprzez 
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale.” 

 
Zgodnie z zapisami projektu III zmiany Studium pas technologiczny napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 220 kV Stalowa Wola – Abramowice / Chmielów powinien 
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wynosić 50 m – po 25 m w obie strony od osi linii, właścicielem ww. linii są Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. Na terenie objętym projektem III zmiany Studium ustalono, że: 

1) w granicach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV, 
zakazuje się zagospodarowania terenu zielenią wyższą niż 3 m oraz lokalizacji 
budynków; 

2) 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. 
2016 r., poz. 778) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia               
2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 164, poz. 1233) oraz zgodnie                       
z wymogami prawa z zakresu ochrony środowiska. 

 
2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

Projekt III zmiany Studium 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., 

� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Teren usługowo-

produkcyjny”, 
� Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022, przyjęta uchwałą Rady 

Gminy Pysznica Nr XXI/125/2016 z dnia 22 czerwca 2016 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                    
III zmiany Studium są 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, 

� przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
Zgodnie z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
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Podkarpackiego na terenie objętym projektem III zmiany Studium brak jest zadań 
służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych. Według ustaleń Planu na terenie 
objętym projektem III zmiany Studium 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 
tego terenu ochroną w formie Zaklikowsko-Ulanowskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. 

 Projekt III zmiany Studium zgodny jest z ustaleniami wyżej wymienionych 
dokumentów obejmujących swym zasięgiem obszar województwa i kraju. Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa politykę 
przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego ale nie 
stanowi aktu prawa miejscowego. Brak uchwały w sprawie Studium jest złamaniem 
obowiązujących przepisów ale również skutkuje tym, iż na terenie gminy nie można 
uchwalić miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Prace nad projektem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Teren usługowo-produkcyjny” 
odbywały się jednocześnie z pracami nad projektem III zmiany Studium uwarunkowań                 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. Przyjęcie uchwały 
w sprawie III zmiany Studium możliwe będzie tylko i wyłącznie po stwierdzeniu 
zgodności projektu wymienionych dokumentów planistycznych. 

Według Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022 jednym z wyznaczonych 
celów strategicznych jest poprawa aktywności zawodowej i przedsiębiorczości 
mieszkańców gminy oraz generowanie korzystnych warunków rozwoju firm na terenie 
gminy. Realizacja zapisów projektu III zmiany Studium przyczyni się do osiągnięcia                          
ww. celu poprzez utworzenie terenów inwestycyjnych umożliwiających rozwój 
gospodarczy gminy. 

 

3. Charakterystyka, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska na 
obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem oraz 
potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu 
 

3.1. Charakterystyka poszczególnych elementów środowiska 
 

3.1.1.  Położenie geograficzne, geologia i ukształtowanie terenu 

Według regionalizacji J. Kondrackiego teren Gminy Pysznica 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 Gminy Pysznica 
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położony jest w obrębie dwóch mezoregionów: Równiny Biłgorajskiej (512.47) i Doliny 
Dolnego Sanu (512.46). Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest               
w obrębie Doliny Dolnego Sanu (rys. 4.). 

 

Rys. 2. Regiony fizyczno-geograficzne w obrębie Gminy Pysznica 
lokalizacja analizowanego terenu 

 (źródło: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm) 

 
Mezoregion ten jest szeroka 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 projektem III zmiany Studium 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                      
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w postaci pyłów i glin pylastych oraz grunty organiczne (namuły organiczne ilaste                         
i piaszczyste, torfy). Zgodnie ze szczegółową mapą geologiczną teren objęty projektem 
III zmiany Studium budują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły.  

W granicach analizowanego terenu występują gleby IIIb i VI klasy bonitacyjnej. Gleby 
klasy IIIb zajmują łącznie powierzchnie około 1,15 ha, natomiast  gleby klasy VI zajmują 
łącznie powierzchnię około 0,15 ha. Użytki rolne na glebach mineralnych i organicznych 
należących do I, II, III, IIIa, IIIb klasy bonitacyjnej oraz użytki rolne  klasy IV, IVa, IVb, V 
i VI na glebach pochodzenia organicznego, podlegają ochronie na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015 r., 
poz. 909 z późn. zm.). 

Omawiany obszar objęty projektem III zmiany Studium położony jest na terenie                  
o charakterze równinnym. Rzędne terenu wynoszą od około 150 do około 151,4 m 
n.p.m.  

W granicach wyznaczonego terenu objętego projektem dokumentu nie występują 
osuwiska ani tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

 
3.1.2. Złoża kopalin 

Na terenie Gminy Pysznica występują złoża glin, mieszanek żwirowo-piaskowych, 
piasków oraz torfu. W granicach analizowanego terenu objętego projektem III zmiany 
Studium obecnie nie występują złoża surowców naturalnych, obszary i tereny górnicze. 
Najbliżej usytuowane złoże kopalin ceglarskich Brandwica-Śpiewak II oddalone jest od 
granic przedmiotowego terenu o około 200 m. W sąsiedztwie terenu opracowania 
znajduje się Cegielnia Polowa S.C. Poeksploatacyjne zagłębienia (częściwo wypełnione 
wodą) znajdują się w sąsiedztwie wschodniej granicy terenu objętego projektem 
dokumentu. 

 

3.1.3.  Wody podziemne 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) zawartym                          
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” teren objęty projektem 
III zmiany Studium usytuowany jest w obrębie jednostki Nr 127 (PLGW2200127).  

Natomiast zgodnie z podziałem zawartym w projekcie ,,Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” teren objęty projektem 
dokumentu położony jest w obrębie JCWPd Nr 119 (PLGW2000119). Przebieg granic 
pomiędzy jednostkami przedstawia poniższy rysunek. 
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Rys. 3. Lokalizacja analizowanego terenu względem JCWPd i GZWP 

lokalizacja terenu objętego projektem dokumentu 
(źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) 

 

W obrębie JCWPd Nr 119 (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. Wody gruntowe na 
analizowanym terenie występują na głębokości około 1 – 3 m. 

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest w obrębie Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 425 ,,Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów”. 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.  

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest poza granicami stref 
ochronnych podziemnych ujęć wody. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

14 
 

3.1.4. Wody powierzchniowe 

Teren objęty projektem III 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. 

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest w odległości około                  
990 m od koryta rzeki San oraz w odległości około 1130 m od koryta rzeki Bukowa. 
Rzeka Bukowa stanowi prawostronny dopływ rzeki San.  

W granicach terenu objętego projektem III zmiany Studium występuje rów 
melioracyjny oznaczony symbolem R-(B-10), odprowadzający wody do rzeki San.                     
W trakcie badań terenowych w miesiącu marcu i czerwcu 2016 r. w rowie tym nie 
stwierdzono obecności wody. 

W granicach przedmiotowego terenu brak jest obszarów wodno-błotnych oraz 
naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. W odległości około 25 m od wschodniej 
granicy terenu znajdują się poeksploatacyjne zagłębienia terenu, częściowo wypełnione 
wodą. 

Zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego i mapą ryzyka powodziowego (KZGW, 
Wydanie I 2013 r.), analizowany teren położony jest poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). Jednakże w przypadku całkowitego 
zniszczenia wałów przeciwpowodziowych, cały teren objęty opracowaniem zostanie 
zalany wodami powodziowymi.  

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest poza granicami stref 
ochronnych powierzchniowych ujęć wody. 

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

dorzecza Wisły” oraz w projekcie ,,Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły” teren opracowania położony jest w obrębie jednolitej części 
wód powierzchniowych (JCWP) Łukawica PLRW20001722969 (rys. 4).  
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Rys. 4. Lokalizacja analizowanego terenu względem JCWP 
lokalizacja terenu objętego projektem dokumenyu 

(źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/) 

 

 

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.  

Wybrane dane dotyczące średniej temperatury, usłonecznienia, sumy opadu 
przedstawia poniższy rysunek.  
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Rys. 5. Wybrane dane meteorologiczne z lat 1971-2000 oraz z roku 2015 
lokalizacja Gminy Pysznica 

(źródło: http://www.imgw.pl/klimat/) 
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Średni opad z wielolecia na analizowanym terenie wynosi około 500 - 550 mm. 
Natomiast  w 2015 r. średni opad wyniósł o około 100 mm mniej od średniej                                     
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 2015 r. odnotowano średnią temperaturę na poziome 10 – 11ºC.   

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 2015 r. odnotowano wyższe wartości                                
w porównaniu do średniej z wielolecia. Usłonecznienie uzależnione jest głównie od 
zachmurzenia, im mniej dni pochmurnych tym usłonecznienie osiąga wyższe wartości.  

Okres wegetacyjny, czyli okres w którym ustalona średnia temperatura powietrza 
jest większa lub równa 5ºC, na terenie Gminy Pysznica jest dość długi i trwa od około 
210 do około 220 dni.  

Na terenie Kotliny Sandomierskiej przeważają wiatry zachodnie i południowo-
zachodnie a ich największe prędkości występują w okresach zimowych, jesiennych                       
i wiosennych.  

Na analizowanym terenie jak i w pozostałej części kraju obserwuje się ocieplenie 
klimatu. W Polsce przyrost temperatury szacuje się na 0,6 – 0,8°C na 100 lat. Największy 
przyrost temperatury obserwuje się w zimie. Najwyższe tempo wzrostu wykazuje 
temperatura minimalna. 

 

3.1.6. Szata roślinna i zwierzęta 

Zgodnie z podziałem geobotanicznym według Matuszkiewicza teren objęty 
projektem III zmiany Studium położony jest w obrębie: Działu Wyżyn 
Południowopolskich, Krainy Kotliny Sandomierskiej, Okręgu Wideł Wisły i Sanu, 
Podokręgu Doliny Dolnego Sanu.  

Zgodnie z regionalizacją przyrodniczo-leśną Tramplera, przedmiotowy teren 
zlokalizowany jest w obrębie mezoregionu Doliny Dolnego Sanu, stanowiącego cześć 
krainy Małopolskiej. 

Zgodnie z typologią krajobrazu naturalnego Polski według Richlinga, teren ten 
klasyfikowany jest jako krajobrazy dolin i obniżeń, zalewowych den dolin. 

W chwili obecnej część terenu opracowania pozostaje zabudowa. Budynek 
produkcyjny wraz z utwardzonymi terenami dróg wewnętrznych, parkingów oraz 
zielenią urządzoną w postaci trawnika zajmuje powierzchnię około 0,34 ha, co stanowi 
około 20,7% terenu opracowania.  

Teren obejmujący rów melioracyjny porośnięty jest przez szuwar trzcinowy,                           
tj. Phragmitetum australis – zespół trzciny pospolitej z dominującą trzciną pospolitą 
Phragmites australis. Zbiorowisko charakteryzuje się ubóstwem gatunkowym                                  
i całkowitą dominacją trzciny pospolitej. W obrębie tego zbiorowiska nie stwierdzono 
występowania gatunków objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra 
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Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
2014 r., poz. 1409). Zbiorowisko to przedstawia przeciętne walory przyrodnicze. 

Niezabudowany teren w granicach opracowania porośnięty jest przez zbiorowiska 
ruderalne z klasy Artemisietea vulgaris. Na analizowanym terenie można wyraźnie 
zauważyć wkraczanie nawłoci późnej Solidago gigantea – gatunku inwazyjnego, obcego 
w naszej florze. Zbiorowiska z Solidago sp. stają się obecnie problemem na 
odłogowanych gruntach porolnych porastając coraz to większe areały i wypierając inne 
zbiorowiska np. łąk świeżych Arrhenatheretalia elatioris. Zbiorowisko to ze względu na 
swój ekspansywny charakter przedstawia niskie walory przyrodnicze. W obrębie tego 
zbiorowiska nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną na podstawie 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409). 
Południowa część terenu opracowania porośnięta jest przez różnogatunkowe 

zakrzaczenia. 
Gatunki roślin objęte ochroną wymienione zostały w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
2014 r., poz. 1409). Chronione gatunki grzybów wymienione zostały w rozporządzeniu        
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., 
poz. 1408). Listę gatunków zwierząt objętych prawną ochroną zawiera rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. 2014 r., poz. 1348). W trakcie przeprowadzonych badań w granicach 
terenu objętego projektem III zmiany Studium nie stwierdzono występowania gatunków 
roślin i grzybów objętych ochroną.  

Należy podkreślić, iż dostępność terenu objętego projektem III zmiany Studium dla 
zwierząt jest znacznie ograniczona ze względu na istniejące ogrodzenie zakładu SOLO 
usytuowane wzdłuż północnej, zachodniej i południowej granicy opracowania. 
Ogrodzenie zakładu od strony wschodniej przebiega wzdłuż istniejącego rowu 
melioracyjnego. W granicach opracowania lub jego bezpośrednim sąsiedztwie 
odnotowano następujące gatunki ptaków: szczygieł Cardeulis cardeulis, kawka Corvus 

monedula, sójka Garrulus glandarius, sroka Pica pica, sikora bogatka Parus major, wróbel 
zwyczajny Passer domesticus, myszołów zwyczajny Buteo buteo.  

W sąsiedztwie analizowanego terenu stwierdzono natomiast następujące gatunki 
chronionych zwierząt: ślimak winniczek Helix pomatia, żaba wodna Pelophylax 

esculentus, żaba jeziorkowa Pelophylax lessonae, karczownik Arvicola amphibius, kret 
Talpa europaea. 

Waloryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem mpzp dokonano kierując się 
następującymi kryteriami: 

� liczba osobników lub ogólne zagęszczenie, 
� różnorodność gatunkowa, 
� status ochronny, 
� naturalność, 
� unikatowość, 
� typowość. 
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Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów wyodrębniono tereny o: 
� najwyższych walorach przyrodniczych, 
� przeciętnych walorach przyrodniczych, 
� najniższych walorach przyrodniczych. 
Wyniki przeprowadzonej waloryzacji przedstawiono na poniższym rysunku.  
 
 

 

Rys. 6. Wyniki waloryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem III zmiany Studium 

 
Na terenie objętym projektem III zmiany Studium przeważają tereny o najniższych 

walorach przyrodniczych, są to zbiorowiska ruderalne ze znaczonym udziałem 
gatunków obcych (zbiorowiska z nawłocią) oraz tereny zabudowane. Tereny                                
o przeciętnych walorach przyrodniczych to występujący szuwar trzcinowy w obrębie 
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rowu melioracyjnego. W granicach analizowanego terenu nie stwierdzono terenów                    
o najwyższych walorach przyrodniczych. 

 

3.1.7. Obszary i obiekty cenne przyrodniczo 

Cele ochrony przyrody są realizowane m.in. przez uwzględnianie wymagań ochrony 
przyrody w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Formami ochrony 
przyrody są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest poza granicami wyżej 
wymienionych wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody. W promieniu 10 km 
od granic analizowanego terenu usytuowane są formy ochrony przyrody wymienione                              
w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody zlokalizowane w promieniu   
10 km od granic analizowanego terenu  

Forma ochrony przyrody Odległość [km] 

Rezerwat 
Jastkowice  4,3 
Łęka  9,0 

Park 
Krajobrazowy 

Lasy Janowskie 1,6 

Natura 2000 
obszar 

specjalnej 
ochrony 

Lasy Janowskie PLB060005 1,6 

Puszcza Sandomierska PLB180005 7,8 

Natura 2000  
specjalne 
obszary 
ochrony 

Dolina Dolnego Sanu PLH180020 0,02 

Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 2,3 

Enklawy Puszczy Sandomierskiej 
PLH180055 

8,4 

 
Najbliżej usytuowany rezerwat „Jastkowice” zajmujący powierzchnię 45,68 ha, 

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

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia                      
10 lipca 2014 r.). Park Krajobrazowy Lasy Janowskie zajmuje powierzchnię 4055 ha                     
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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-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. Analizowany teren objęty projektem III zmiany Studium 
położony jest w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

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 
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. Największe znaczenie mają kompleks 
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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.  

Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031, zajmuje 
powierzchnię 34 544,2 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 Siedliskowej. Stwierdzono tu występowanie                          
18 gatunków zwierząt i 2 gatunki roślin z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej.  

W granicach terenu objętego projektem III zmiany Studium ani w bliskim 
sąsiedztwie nie występują takie formy ochrony jak stanowisko dokumentacyjne, zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny, pomnik przyrody. Na terenie Gminy 
Pysznica usytuowane są następujące pomniki przyrody: 

� dwa dęby szypułkowe rosnące w miejscowości Kochany, 
� dąb w Lipowcu, 
� rosiczka okrągłolistna i widłak torfowy w miejscowości Pysznica (dawna 

żwirownia). 
W granicach Gminy Pysznica w leśnictwie Kochany usytuowany jest użytek 

ekologiczny ustanowiony Rozporządzeniem Nr 7 Woj. Tarnobrzeskiego z dnia                             
25 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Tarnobrz. Nr 14 poz. 117). 
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3.1.8. Zasoby kulturowe  

W granicach terenu objętego projektem III zmiany Studium ani w bezpośrednim 
sąsiedztwie 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. 2014 r., poz. 
1446 z późn. zm.). Omawiany teren nie przylega też do terenów objętych ochroną 
konserwatorską. 

 

3.2. Ocena istniejącego stanu poszczególnych elementów 
środowiska 

 
3.2.1. Stan powierzchni ziemi 

Według danych zawartych w Raporcie o stanie środowiska w 2014 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. 

W granicach terenu opracowania znajduje się zabudowa produkcyjna zakładu SOLO. 
Pozostała część terenu w granicach opracowania pozostaje niezagospodarowana.                      
W związku z obecnym zagospodarowaniem, zagrożenie dla jakości gleby i ziemi, może 
stanowić niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami komunalnymi                                       
i przemysłowymi. 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 ani innych śladów świadczących o skażeniu gleby i ziemi.  

 

3.2.2. Stan powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu ,,Roczna ocena jakości powietrza   

w województwie podkarpackim Raport za rok 2015” (WIOŚ Rzeszów) badania jakości 
powietrza prowadzone były w ramach sieci monitoringowej, składającej się z 13 
punktów pomiarowych. W zakresie wszystkich uwzględnionych w ocenie za rok 2015 
zanieczyszczeń województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę 
stanowią miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka. 
W ramach oceny dokonano klasyfikacji do następujących klas: 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

24 
 

� Klasa A – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa C – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego, 
� Klasa D1 – stężenie zanieczyszczenia nieprzekraczające poziomu celu 

długoterminowego, 
� Klasa D2 – stężenie zanieczyszczenia powyżej poziomu celu długoterminowego. 
Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest w strefie podkarpackiej. 
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa 

podkarpackiego w roku 2015, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, 
benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu                 
i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa stężenia 
nieprzekraczające obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych zarówno 
ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie 
strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla 
obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu 
długoterminowego.  

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2015 r. oraz wyniki 
modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w regionie wykazują nadal 
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem 
zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. W końcowej klasyfikacji 
strefa podkarpacka została zaliczona do klasy C. W zakresie normy rocznej pyłu PM10 
wyznaczono 8 obszarów przekroczeń obejmujących swoim zasięgiem 4 km2  (0,02% 
województwa podkarpackiego).  W zakresie dobowego stężenia dopuszczalnego strefa 
podkarpacka zaliczona została do klasy C. W zakresie dopuszczalnego stężenia 
dobowego pyłu PM10 wyznaczono 44 obszary przekroczeń obejmujących swoim 
zasięgiem 222,1 km2 (1,2% województwa podkarpackiego). Analizowany teren objęty 
projektem III zmiany Studium położony jest poza wyznaczonymi obszarami 
przekroczeń. 

Wyniki badań powietrza atmosferycznego prowadzone w 2015 r. oraz wyniki 
modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w regionie wykazują ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza w województwie podkarpackim pyłem zawieszonym PM2.5  
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefa podkarpacka została zaliczona do 
klasy C - przekroczony został dopuszczalny poziom stężenia średniorocznego pyłu 
PM2.5. Wyznaczono 11 obszarów przekroczeń w zakresie dopuszczalnego stężenia  
średniorocznego pyłu PM2.5 obejmujące swoim zasięgiem 22,5 km2 (0,1% 
województwa podkarpackiego). W zakresie poziomu dopuszczalnego określonego dla 
tzw. fazy II, równego 20 μg/m3, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r. strefa 
podkarpacka zaliczona została do klasy C. Sumaryczny obszar przekroczeń dla tego 
poziomu odniesienia w województwie podkarpackim wynosi 82,5 km2  i stanowi 0,5% 
regionu. Analizowany teren objęty projektem III zmiany Studium położony jest poza 
wyznaczonymi obszarami przekroczeń. 

Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 
dotrzymane na obszarze całego województwa.  
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Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły 
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych. Strefa podkarpacka zaliczona 
została do klasy C. Wyniki modelowania i wyniki pomiarów w punktach pozwoliły na 
wyznaczenie obszarów przekroczeń w zakresie benzo(a)pirenu. Łącznie                                      
w województwie podkarpackim wyznaczono 65 obszarów przekroczeń poziomu 
docelowego B(a)P obejmujących swoim zasięgiem 1687,1 km2 (9,4% województwa 
podkarpackiego). Analizowany teren objęty projektem III zmiany Studium położony jest 
poza wyznaczonymi obszarami przekroczeń. 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych i benzo(a)pirenu, dla których w ocenie 
stwierdzono przekroczenia obowiązujących poziomów odniesienia, na poziom stężeń 
wpływa głównie emisja powierzchniowa i napływowa. Wyznaczone obszary 
przekroczeń w zakresie pyłu PM10, PM2.5 i B(a)P są porównywalne do obszarów 
wyznaczonych dla roku 2014. Stwierdzono natomiast wzrost liczby dni                                       
z przekroczeniem normy dobowej pyłu PM10 oraz wyższe stężenia średnioroczne 
benzo(a)pirenu w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2015 był ciepły co sprzyjało 
zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw na cele grzewcze. Był także 
sprzyjający pod względem warunków rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.  Wzrost 
liczby przekroczeń dobowych pyłu PM10 występujących w okresie grzewczym oraz 
wysokich stężeń benzo(a)pirenu może świadczyć o gorszej jakości paliw stosowanych 
do ogrzewania w sektorze komunalno-bytowym. Ponadto zmniejszona ilość opadów                  
w okresie grzewczym miała wpływ na utrzymywanie się wyższych stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych i B(a)P w powietrzu.   

Na stan powietrza może mieć tu też wpływ działalność zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w Stalowej Woli. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, w granicach terenu opracowania, 
stanowi system ogrzewania istniejącej zabudowy oraz prowadzone procesy 
produkcyjne.  

Innym zagrożeniem dla jakości powietrza jest ruch komunikacyjny. W wyniku 
spalania paliw w silnikach pojazdów dochodzi do emisji m.in. tlenku węgla, 
węglowodorów, tlenków azotu, ołowiu, sadzy, dwutlenku siarki. Tego rodzaju źródła 
zanieczyszczeń mają jednak mniejsze znaczenie dla analizowanego terenu, gdyż 
położony on jest w znacznej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych,                            
tj. autostrady, dróg krajowych i wojewódzkich.   

 

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 
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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 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 projektem III zmiany Studium położony jest w obrębie JCWP Łukawica 
PLRW20001722969 (naturalna część wód). Stan JCWP według informacji zawartych                    
w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oceniono jako dobry. 
Również stan JCWP według informacji zawartych w projekcie ,,Aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” oceniono jako dobry. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi monitoring 

jednolitych części wód powierzchniowych (4 rodzaje: diagnostyczny, operacyjny, 
badawczy i monitoring obszarów chronionych). Wyniki stanu JCWP za 2015 r. 
zestawiono w poniższej tabeli. 

 
Tabela 2. Ocena stanu JCWP Łukawica PLRW20001722969 
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(źródło: http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-
rzekach/ocena-stanu-wod-powierzchniowych-w-2014-r/) 

 
Badania JCWP Łukawica PLRW20001722969 (naturalna część wód) wykazały 

umiarokowany stan ekologiczny, o czym zadecydowała III klasa elementów 
biologicznych, I klasa elementów hydromorfologicznych i II klasa elementów 
fizykochemicznych. Badania przeprowadzone w ramach monitoringu obszarów 
chronionych wykazały, że JCWP nie spełnia wymagań dodatkowych dla obszarów 
chronionych. Stan chemiczny JCWP został oceniony jako dobry.  Na podstawie 
uzyskanych wyników dokonano ostatecznej kwalifikacji stanu wód JCWP Łukawica. Ze 
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względu na stan ekologiczny poniżej dobrego stwierdzono, że stan przedmiotowej JCWP 
jest zły. 

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 projektem III zmiany Studium usytuowany jest w obrębie JCWPd                    
Nr 127 (według podziału na 172 jednostki w obrębie JCWP Nr 119). Zgodnie                                 
z informacjami zawartymi w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły” stan ilościowy i chemiczny tej części wód podziemnych oceniono jako dobry. 
Również stan JCWPd Nr 119 według informacji zawartych w projekcie ,,Aktualizacji 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 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. W latach 2013-2015 badania JCWPd Nr 127 nie były prowadzone. 

Na jakość wód podziemnych i powierzchniowych ma wpływ przede wszystkim 
działalność człowieka. Ze względu na obecny sposób użytkowania analizowanego terenu 
głównym zagrożeniem mogą być ścieki oraz odpady.  

Źródłem zaopatrzenia w wodę ludności Gminy Pysznica jest ujęcie wody 
zlokalizowane w miejscowości Pysznica, w dzielnicy Podborek. Ujęcie o łącznej 
wydajności 120 m3/h składa się z trzech studni. Analizowany teren położony jest poza 
granicami stref ochrony sanitarnej tego ujęcia wody. Teren wyposażony jest w zbiorczą 
sieć wodociągową. 

Ścieki komunalne z terenu Gminy Pysznica oczyszczane są w oczyszczalni ścieków                  
o przepustowości 931 m3/dobę, zlokalizowanej na w miejscowości  Jastkowice. Według 
danych GUS w 2012 r. oczyszczalnia obsługiwała 3976 mieszkańców. W chwili obecnej                
analizowany teren nie ma połączenia z zbiorową siecią kanalizacyjną. Wytworzone 
ścieki gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku.  

 

3.2.4. Stan klimatu akustycznego i pola elektromagnetycznego 

Na klimat akustyczny na analizowanym terenie ma wpływ przede wszystkim ruch 
komunikacyjny, związany z drogami gminnymi i wewnętrznymi oraz hałas emitowany 
przez obiekty produkcyjne. W granicach opracowania znajduje się obecnie zakład 
produkcyjny SOLO a w sąsiedztwie usytuowana jest Cegielnia Polowa S.C. Wymienione 
obiekty produkcyjne mogą stanowić źródło emisji 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 
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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). 

Wskaźniki hałasu mające zastosowanie do ustalenia warunków kontroli korzystania 
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: 

� LAeq D - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00                   
do godz. 22.00). 

� LAeq N - równoważny poziom dźwięku A dla pory 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. 2014 r.,                    
poz. 112).  

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu objętego projektem                  
III zmiany Studium należy stwierdzić, iż występujące tu tereny nie należą do 
chronionych pod względem akustycznym. Zabudowa podlegająca ochronie, tj. 
mieszkaniowo-usługowa usytuowana jest w odległości około 80 m a mieszkaniowa 
jednorodzinna w odległości około 160 od granic analizowanego terenu. Zgodnie                         
z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenie: 
1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszczalny poziom hałasu powodowany 

przez: 
� drogi - dla pory dnia wynosi 65 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

55 dB,  dla pory nocy wynosi 45 dB, 
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu 

powodowany przez: 
� drogi - dla pory dnia wynosi 61 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

50 dB,  dla pory nocy wynosi 40 dB. 
Dotychczas, w granicach przedmiotowego terenu, nie odnotowano przekroczenia 

dopuszczalnych wartości hałasu w środowisku. 
W 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził 

pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w 45 punktach pomiarowych 
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności na następujących obszarach 
województwa: 

1) w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej do 
50 tys. (15 punktów pomiarowych), 

2) w pozostałych miastach (15 punktów pomiarowych), 
3) na terenach wiejskich (15 punktów pomiarowych). 
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na 

podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.                            
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
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sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 
Zgodnie z rozporządzeniem, 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]. Średnie poziomy pól 
elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów w województwie 
wyniosły: 

1) w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 
50 tys. (0,231 [V/m]), 

2) w pozostałych miastach (0,218 [V/m]), 
3) na terenach wiejskich (0,2 [V/m]). 
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na potrzeby 

obliczenia średnich poziomów pól elektromagnetycznych w danej kategorii obszarów,         
w przypadku wartości mniejszych od wartości progu czułości sondy pomiarowej                
(<0,4 [V/m]), jako wynik przyjęto połowę wartości progu czułości sondy, to jest wartość 
0,2 [V/m]. 

Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących 
miejscowościach: 

1) Jarosław, osiedle Jagiellonów, ul. Jagiellonów (0,47 [V/m] +/- 0,26 [V/m]), 
2) Przemyśl, osiedle Zniesienie, ul. Pasteura (0,45 [V/m] +/- 0,25 [V/m]), 
3) Rzeszów, osiedle Paderewskiego, ul. Paderewskiego (0,42 [V/m] +/- 0,23 [V/m]). 
Na pozostałych obszarach w województwie objętych monitoringiem w 2015 roku, 

poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 V/m, to jest od dolnego 
progu czułości sondy pomiarowej.  

W granicach terenu objętego projektem III zmiany Studium głównym źródłem emisji 
pola elektromagnetycznego są linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV. 

 

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

W przypadku braku realizacji założeń projektu III zmiany Studium przewiduje się, że 
sposób użytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Część terenu nadal będzie 
wykorzystywana na cele produkcyjne i usługowe. Niezabudowana część terenu porośnie 
natomiast przez różne gatunki drzew i krzewów. Prognozowane zmiany w środowisku 
przyrodniczym związane z dotychczasowym użytkowaniem nie będą miały charakteru 
gwałtownych przekształceń. Zagrożenia dla środowiska wynikające z obecności 
zabudowy mogą wystąpić jedynie w przypadku niewłaściwego postępowania ze 
ściekami komunalnymi, odpadami komunalnymi, stosowania do ogrzewania oraz                      
w procesach produkcyjnych zanieczyszczonych paliw. 

W przypadku nie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Teren usługowo - produkcyjny”, konieczne będzie 
wyznaczenie innych terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjną i usługową. 
Wynika to z dużego zainteresowania Inwestorów tego typu przedsięwzięciami.  
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4. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektowanego dokumentu 

Głównym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji 
projektu III zmiany Studium jest ochrona zasobów wodnych. W analizowanym 
przypadku jest to szczególnie ważne ze względu na złą jakość wód powierzchniowych. 
Zasoby wód podziemnych wymagają szczególnej ochrony ponieważ poziom wodonośny 
zasilany jest głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz z cieków 
powierzchniowych. W związku z powyższym projekt dokumentu w sposób szczególny 
odnosi się do problemu zapewnienia odpowiedniej gospodarki wodno-ściekowej, 
umożliwiającej ograniczenie zrzutu ścieków do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Wymienione zapisy ważne są również z punktu widzenia celów środowiskowych 
wyznaczonych dla jednolitych części wód. 

Problem ochrony zdrowia i życia ludzi jest jednym z problemów ochrony 
środowiska. W dokumencie planistycznym wprowadzono zapisy dotyczące 
przeznaczenia terenów, eliminujące możliwość realizacji składowisk odpadów, w tym 
niebezpiecznych, instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów 
niebezpiecznych oraz zakładów o zwiększonym lub o dużym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

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.                  
2015 r., poz. 1651 z późn. zm.). 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 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 w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6. Wspólnotowego programu 
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działań w zakresie środowiska naturalnego. Do najważniejszych wyzwań w dziedzinie 
ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym należą: 

� działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, 
� przystosowanie do zmian klimatu, 
� 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 III 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 
2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2016 r., poz. 469 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. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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 planowania gospodarowania wodami w podziale              
na obszary dorzeczy. Na terenie objętym projektem III zmiany Studium obecnie 
obowiązują ustalenia zawarte w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły”  (M. P. 2011 r. Nr 49, poz. 549), zgodnie z którymi celem środowiskowym                          
w przypadku jednolitej części wód powierzchniowych Łukawica jest osiągniecie 
dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych oraz 
utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego jednolitej części wód 
podziemnych  Nr 127. 

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 możliwości zalania terenu 
przez wody powodziowe w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych. 

Ochrona różnorodności biologicznej jest priorytetem na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. W roku 1992 podczas Szczytu Ziemi                 
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w Rio de Janeiro liderzy 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.  

Na szczeblu krajowym bioróżnorodność chroniona jest przede wszystkim dzięki 
formom ochrony przyrody, wymienionym w 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                             
o ochronie przyrody, tj. parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, 
obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska 
dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona 
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Analizowany projekt dokumentu bierze pod 
uwagę konieczność ochrony różnorodności biologicznej poprzez uwzględnienie 
położenia w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie, funkcjonującego 
na mocy uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia                    
23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. 
Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia 10 lipca 2014 r.). 

 

6. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu 
 

6.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

W wyniku realizacji zamierzeń budowlanych, na terenie oznaczonych symbolem UP, 
zgodnie z ustaleniami projektu III zmiany Studium, dojdzie do: zmiany sposobu 
użytkowania terenu, przekształcenia powierzchni terenu, przemieszczenia mas 
ziemnych wydobytych w trakcie wykonywania wykopów pod fundamenty obiektów 
oraz elementy infrastruktury technicznej (np. kable elektroenergetyczne), powstawania 
odpadów. 

Wyżej wymienione oddziaływania mające wpływ na powierzchnię ziemi będą miały 
charakter oddziaływań bezpośrednich i stałych. Tego rodzaju oddziaływania wynikają 
bezpośrednio z charakteru zaplanowanych do realizacji zamierzeń i są niemożliwe do 
uniknięcia. W związku z tym, że obszar objęty projektem dokumentu usytuowany jest na 
terenie równinnym nie przewiduje się realizacji prac związanych z niwelacją 
powierzchni terenu. W granicach terenu objętego projektem III zmiany Studium nie 
występują tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi. 

Zagrożenie dla powierzchni ziemi i gleby stanowiły będą odpady wytwarzane na 
etapie realizacji oraz użytkowania obiektów wybudowanych zgodnie z ustaleniami 
projektu III zmiany Studium. Etap realizacji poszczególnych przedsięwzięć wiązał się 
będzie z wytwarzaniem typowych odpadów budowlanych. Źródłem odpadów będą 
głównie opakowania oraz pozostałości materiałów budowlanych. Odpady 
biodegradowalne powstaną na skutek wycinki zieleni. Wydobyta, niezanieczyszczona 
gleba i ziemia, zgodnie z przepisami szczegółowymi nie będzie stanowiła odpadu. Na 
etapie funkcjonowania zabudowy będzie dochodziło do powstawania różnego rodzaju 
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odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych, w zależności od charakteru 
prowadzonej działalności. Wytworzone odpady będą stanowiły zagrożenie dla 
powierzchni ziemi tylko i wyłącznie pod warunkiem nie przestrzegania obowiązujących 
w tym zakresie przepisów szczegółowych. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku odpady komunalne oraz odpady powstające w związku 
z prowadzoną działalnością produkcyjną i usługową należy gromadzić w szczelnych 
pojemnikach na własnej działce i usuwać na zasadach obowiązujących w gminie. 

Oddziaływania związane z wytwarzaniem odpadów mogą bezpośrednio lub 
pośrednio wpływać na stan ziemi i gleby. Odpady będą stanowiły zagrożenie tylko                             
i wyłącznie pod warunkiem nie przestrzegania obowiązujących w tym zakresie 
przepisów szczegółowych, gdy ich odzysk lub unieszkodliwianie odbywać się będzie                 
w niewłaściwy sposób. Szczegółowe zasady gospodarowania odpadami określa 
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Ponadto każdy podmiot 
wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), tj. w pierwszej 
kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy 
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. Odpady, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, w pierwszej kolejności należy poddać odzyskowi,                   
a jeżeli nie jest to możliwe należy je unieszkodliwić. 

Zagrożeniem dla jakości gleby i ziemi mogą być wody opadowo-roztopowe                            
z powierzchni szczelnych na terenie oznaczonym symbolem UP. Zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800)                 
w przypadku odprowadzania wód opadowo-roztopowych do wód lub do ziemi                              
z parkingów o powierzchni ponad 0,1 ha, terenów przemysłowych, konieczne jest ich 
oczyszczenie do wymaganego poziomu, tj. do 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz do                    
15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Taki sposób postępowania z wodami 
opadowo-roztopowymi stanowi gwarancję, iż nie dojdzie do skażenia gleby i ziemi. 
Wody opadowo-roztopowe jako umownie czyste nie będą stanowiły zagrożenia dla 
jakości wód. 

Do skażenia gleb w związku z realizacją postanowień projektu III zmiany Studium 
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).  
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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 zapisów projektu                 
III zmiany Studium, będą miały charakter oddziaływań bezpośrednich, chwilowych lub 
stałych, ale nieistotnych. Pozostałe zidentyfikowane oddziaływania (np. wytwarzanie 
odpadów) będę miały pośredni wpływ na jakość gleby i ziemi. Przewiduje się, że 
oddziaływania powstałe na skutek realizacji projektu III 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). 

 

6.2. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na terenie objętym projektem III zmiany Studium nie występują udokumentowane 
złoża surowców naturalnych. W związku z tym realizacja postanowień projektu 
dokumentu w żaden sposób nie wpłynie na zasoby naturalne. 

 

6.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja postanowień projektu III zmiany Studium, tj. realizacja zabudowy 
usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (UP) może w bezpośredni 
lub pośredni sposób wpłynąć na stan wód powierzchniowych i podziemnych.  

Na etapie realizacji zapisów projektu dokumentu 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. Zaplecze  
budowy usytuowane zostanie na utwardzonym terenie i wyposażone zostanie                              
w sorbenty umożliwiające neutralizację ewentualnych wycieków. 

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium zaopatrywanie nowych obiektów                      
w wodę należy realizować z istniejącej sieci wodociągowej, która przebiega w północnej                          
i zachodniej części analizowanego. Zużycie wody przez obiekty produkcyjne i usługowe 
będzie zależało głównie od profilu działalności i skali produkcji. 

W wyniku zmiany sposobu zagospodarowania terenu dochodziło będzie do 
wytwarzania większej ilości ścieków komunalnych i przemysłowych. Zgodnie                              
z obowiązującym Studium: 

− ,,celem zapewnienia ochrony wód powierzchniowych jako podstawy wymóg określa 

się realizację sieci kanalizacyjnej obejmującej wszystkie jednostki osadnicze oraz 
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zorganizowanie systemu odbioru i oczyszczania ścieków w oparciu o projektowaną 

budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Kolonii Jastkowice”; 

− ,,dla obszarów nie objętych grupowym systemem gdzie istniejąca zabudowa jest 

znacznie oddalona od oczyszczalni lub istniejąca zabudowa ma charakter zabudowy 

rozproszonej, występuje brak tendencji rozwojowych głównie ze względów 

ekonomicznych przewiduje się możliwość realizacji indywidualnych systemów 

gromadzenia ścieków z dowozem do punktów zlewnych lub realizację lokalnych 

systemów oczyszczania”. 
Ilość i skład ścieków przemysłowych uzależniona będzie ściśle od rodzaju prowadzonej 
działalności. Zatem zastosowane rozwiązanie umożliwiające oczyszczenie ścieków musi 
zostać dobrane indywidualnie do potrzeb.  

Ze względu na ogólny charakter ustaleń zawartych w projekcie III zmiany Studium 
nie jest możliwe podanie ilości indywidualnych oczyszczalni ścieków bytowo-
sanitarnych oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych, które zostaną wybudowane na 
terenie objętym projektem dokumentu. W związku z tym nie jest możliwe również 
określenie ilości oczyszczonych ścieków. Należy jednak nadmienić, iż na szczególne 
korzystanie z wód, w tym wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, konieczne będzie 
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ustawy z dnia z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2016 r., poz. 469 z późn. zm.). Właściwy organ 
wydaje pozwolenie wodnoprawne jeżeli spełnione są warunki wymienione w art. 125 
przywołanej ustawy Prawo wodne, tj.: 

1) nie zostają naruszone ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza,  z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 38j tej ustawy, lub 
ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków 
korzystania z wód zlewni, 

2) nie zostają naruszone ustalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego,  

3) spełnione zostaną wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury 
wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów. 

Zgodnie z przepisami szczegółowymi, tj. ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1800), oczyszczone ścieki 
bytowe i przemysłowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach 

przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, które 
są określone w załącznikach do rozporządzenia. W związku z powyższym oczyszczalnie 
ścieków muszą zostać tak zaprojektowane i wybudowane, aby możliwe było 
oczyszczanie ścieków do poziomów wskaźników zanieczyszczeń określonych w wyżej 
przywołanym rozporządzeniu.  Ponadto uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego będzie 
możliwe jeżeli zostaną spełnione wymagania przepisów szczegółowych, tj. ustaleń 
rozporządzenia Nr 4/2014 r. z dnia 17 stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Górnej Wisły (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2014 r., poz. 262). 
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Ze względu na lokalizację terenu objętego projektem III zmiany Studium względem 
możliwe jest odprowadzanie oczyszczonych ścieków jedynie do ziemi  (odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego należy traktować jako odprowadzanie 
ścieków do ziemi). 

Zgodnie z wymogami § 6 wymienionego wyżej rozporządzenia wprowadzanie 
ścieków do ziemi: 

� musi uwzględniać konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania 
emisji substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego, 

� wprowadzanie ścieków do ziemi w obrębie jednolitych części wód podziemnych 
nie może pogarszać elementów fizykochemicznych wód podziemnych, ani nie 
może zagrażać osiągnięciu celów środowiskowych określonych dla JCWPd. 

Należy nadmienić, iż obecnie stasowane technologie oczyszczania ścieków 
charakteryzują się wysoką skutecznością oczyszczania i umożliwiają eliminowanie 
emisji i przenikania do wód podziemnych substancji priorytetowych i szczególnie 
szkodliwych. Zastosowanie wysokosprawnych technologii oczyszczania ścieków 
umożliwi również ograniczenie wpływu na elementy fizykochemiczne wód 
podziemnych.  Zgodnie z wymogami przepisów prawa zostaną odpowiednio dobrane 
rozwiązania i technologie oczyszczania ścieków tak, aby nie wystąpiły oddziaływania  
mogące mieć negatywny wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych jednolitej części 
wód podziemnych Nr 119. 

Zgodnie z wymogiem § 17 zakazane jest: 
� wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje 

priorytetowe lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
� wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych,                  

o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne: 

− na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego 
wieku triasowego; 

− na obszarze aglomeracji o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne; 

− w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego 
piętrzenia zbiornika wodnego. 

Jak wspomniano wyżej obecnie stasowane technologie oczyszczania ścieków 
charakteryzują się wysoką skutecznością oczyszczania i umożliwiają eliminowanie 
emisji i przenikania do wód podziemnych substancji priorytetowych i szczególnie 
szkodliwych. Teren objęty projekt III zmiany Studium znajduje się poza granicami 
aglomeracji. W odległości mniejszej niż 100 m od granic przedmiotowego terenu brak 
jest zbiorników wodnych powstałych w wyniku piętrzenia. 

  W związku z powyższym można stwierdzić, iż ustalenia projektu III zmiany Studium 
nie będą naruszać zakazów wymienionych w § 17 rozporządzenia Nr 4/2014 r. z dnia                       
17 stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie                      
w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły. 

Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych mogą być wody 
opadowo-roztopowe z powierzchni szczelnych na terenie oznaczonym symbolem UP. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

37 
 

Zagrożenie to jest szczególnie istotne ze względu na wysoki poziom wód gruntowych. 
Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.               
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
2014 r. poz. 1800)  w przypadku odprowadzania wód opadowo-roztopowych z terenów 
parkingów o powierzchni ponad 0,1 ha, terenów przemysłowych, konieczne jest ich 
oczyszczenie do wymaganego poziomu, tj. do 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz do                        
15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Taki sposób postępowania z wodami 
opadowo-roztopowymi stanowi gwarancję, iż nie dojdzie do skażenia gleby i ziemi. 
Wody opadowo-roztopowe z powierzchni dachów jako umownie czyste nie będą 
stanowiły zagrożenia dla jakości wód. 

Na etapie funkcjonowania zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów, 
magazynów do skażenia wód powierzchniowych i podziemnych może dojść w wyniku 
zaistnienia sytuacji awaryjnych takich jak: wyciek płynów eksploatacyjnych z pojazdów, 
rozszczelnienie zbiorników do magazynowania substancji chemicznych 
wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Skala zagrożenia będzie wiązała się 
głównie z rodzajem prowadzonej działalności. Inwestorzy zobowiązani są stosowania 
rozwiązań eliminujących lub ograniczających ryzyko wystąpienia awarii.   

Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium na obszarze pozostającym w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  Nr 425, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa, Decyzją Nr KDH 1/013/6037/97 z dnia 18.07.1997 r. 
wprowadził system ograniczeń i zakazów. Zakres ograniczeń uzależniony jest od 
sposobu zagospodarowania terenu. Na terenach wiejskich obowiązuje zakaz lokalizacji 
inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko wodne, a w szczególności 
wysypisk odpadów i wylewisk nie zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża, 
przeprowadzania rurociągów transportujących substancje niebezpieczne, ponadto 
obowiązek likwidacji „dzikich” wysypisk odpadów i punktów bezpośredniego zrzutu 
ścieków do wód podziemnych oraz sieci kanalizacyjnej w celu zorganizowania 
prawidłowej gospodarki ściekowej. Biorąc pod uwagę projektowany sposób 
zagospodarowania terenu objętego projektem III zmiany Studium można stwierdzić, iż 
realizacja zapisów ocenianego dokumentu nie będzie powodować łamania zakazów 
obowiązujących w granicach GZWP. 
 
Ocena wpływu na cele środowiskowe JCW 

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

dorzecza Wisły” oraz  projekcie ,,Aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły” teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest w obrębie: 
1) jednolitej części wód podziemnych PLGW2200127 (według APGW PLGW2000119):  

� stan ilościowy i chemiczny – dobry, 
� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona, 

2) jednolitej części wód powierzchniowych Łukawica PLRW20001722969: 
� typ – potok nizinny piaszczysty, 
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� status – naturalna część wód, 
� stan – dobry, 
� ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 
� derogacje – brak. 

 
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 i 38e 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2016 r., poz. 469 z późn. zm.) celem 
środowiskowym jest: 
1) dla wymienionej jednolitej części wód powierzchniowych - utrzymanie dobrego 

stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, 
1) dla wymienionej jednolitej części wód podziemnych: 

� zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do JCWPd zanieczyszczeń, 
� zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu JCWPd, 
� ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi 

między poborem a zasilaniem wód JCWPd, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
Zidentyfikowane rodzaje oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne będą 

miały charakter oddziaływań bezpośrednich i pośrednich. Dzięki zastosowaniu 
odpowiednich rozwiązań oraz pod warunkiem przestrzegania przepisów 
szczegółowych, realizacja ustaleń projektu III zmiany Studium nie będzie w sposób 
znacząco negatywny wpływać na stan wód powierzchniowych i podziemnych.                             
W związku z tym przewiduje się, że realizacja ustaleń projektu dokumentu nie wpłynie 
także na osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych, przyjętych dla 
wymienionych jednolitych części wód. 

 
Ocena wpływu na zagrożenie powodziowe 

Zgodnie z mapą zagrożenia i ryzyka powodziowego analizowany teren położony jest 
poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.). 
Jednakże teren objęty projektem dokumentu narażony jest na zalanie w przypadku 
całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego. 

Biorąc pod uwagę fakt, że stan techniczny walów przeciwpowodziowych jest stale 
monitorowany to ryzyko wystąpienia takich awarii jest niewielkie. Analizowany projekt 
dokumentu w sposób szczególny nakazuje uwzględnienie położenia w obszarach 
zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz 
na 100 lat w przypadku zniszczenia obwałowania rzeki. Zatem realizacja zabudowy na 
tych terenach wymagać będzie zastosowania rozwiązań technologicznych 
i konstrukcyjnych, które powinny zostać odpowiednio dobrane na etapie sporządzania 
dokumentacji technicznej. 

W związku z powyższym przewiduje się, że realizacja ustaleń analizowanego 
projektu dokumentu nie wpłynie na zagrożenie powodziowe, a także nie utrudni 
ochrony przed powodzią.  
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6.4. Oddziaływanie na powietrze i warunki klimatyczne 

Na etapie zagospodarowania i użytkowania terenów wyznaczonych w projekcie                  
III zmiany Studium będzie dochodziło do niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, w wyniku spalania paliw w silnikach wykorzystywanych pojazdów. 
Stosunkowo niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń może być odnotowywany na etapie 
realizacji inwestycji, co wiąże się z większym natężeniem ruchu pojazdów. Jednak tego 
typu oddziaływania będą miały charakter krótkotrwały i przejściowy.  

Na etapie użytkowania zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów                             
i magazynów dochodziło będzie do emisji zanieczyszczeń w wyniku spalania paliw 
ciekłych, stałych i gazowych w instalacjach służących do celów grzewczych oraz 
wykorzystywanych na potrzeby technologiczne zakładów produkcyjnych i usługowych. 
Do emisji zanieczyszczeń może dochodzić nie tylko w wyniku spalania paliw ale także                     
w wyniku użytkowania różnego rodzaju instalacji (np. do lakierowania). Ze względu na 
brak wyszczególnienia w projekcie III zmiany Studium konkretnych rodzajów 
przedsięwzięć, nie jest możliwe oszacowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza. W zakresie ochrony warunków aerosanitarnych, na terenie objętym 
projektem III zmiany Studium obowiązywać będzie nakaz stosowania indywidualnych 
źródeł ciepła niepogarszających stanu środowiska naturalnego. 

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. Standardy emisyjne z instalacji w zakresie 
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, zróżnicowane w zależności od rodzaju 
działalności, procesu technologicznego lub operacji technicznej normuje rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla 

niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1546 z późn. zm.).  
Do emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń może dochodzić w trakcie użytkowania 

terenów usługowych i produkcyjno-usługowych, wyznaczonych w projekcie III zmiany 
Studium. Źródłem emisji mogą być pojazdy poruszające się po drogach manewrowych 
oraz parkingach. Użytkowanie tego terenu nie będzie powodowało jednak znacznej 
emisji do powietrza, co wiąże się z prognozowanym stosunkowo niewielkim natężeniem 
ruchu pojazdów.  

Przewiduje się, że projekt III zmiany Studium nie będzie w sposób znaczący 
oddziaływać na powietrze, pod warunkiem przestrzegania zapisów zawartych                             
w dokumencie oraz przepisów prawa w zakresie ochrony powietrza. Zidentyfikowane 
oddziaływania na powietrze będą miały charakter bezpośredni i długoterminowy.                     
W związku z możliwością lokalizacji w obrębie wyznaczonych terenów produkcyjnych 
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kilku przedsięwzięć powodujących emisję do powietrza, może wystąpić zjawisko 
kumulowania się oddziaływań. 

Na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć, związanych                                                    
z zagospodarowaniem terenu zgodnie z ustalaniami projektu III zmiany Studium, 
wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca z pracy maszyn i urządzeń 
budowlanych spalających paliwo. Emitowane będą gazy cieplarniane (głównie CO2 oraz 
tlenki azotu), które wpływają na zmiany klimatu. Jednak jak wykazano powyżej skala 
emisji nie będzie znacząca i nie będzie bezpośrednio wpływała na zwiększenie zjawiska 
efektu cieplarnianego. Oddziaływania występujące na etapie realizacji i mające wpływ 
na klimat będą miały charakter chwilowy i ustaną wraz z zakończeniem etapu budowy. 

Na klimat będzie mieć wpływ również ruch komunikacyjny związany z terenami 
usługowymi oraz produkcyjno-usługowymi, wymienionymi w projekcie III zmiany 
Studium. W tym przypadku emisja gazów cieplarnianych będzie zależna od natężenia 
ruchu pojazdów. Przewiduje się jednak, że ilość emitowanych zanieczyszczeń do 
powietrza z tego rodzaju źródeł nie będzie przekraczać dopuszczalnych norm i nie 
będzie miała dużego znaczenia w ogólnym bilansie. W związku z tym oceniono, iż etap 
funkcjonowania terenów oznaczonych symbolem UP nie przyczyni się w sposób 
znaczący do zmian warunków klimatycznych.  

W trakcie opracowywania projektu dokumentu wzięto pod uwagę konieczność 
adaptacji do zmian klimatu. Jednym ze skutków zmian klimatu może być występowanie 
ekstremalnych zjawisk pogodowych typu huragany, intensywne burze itp. Zgodnie 
z przepisami szczegółowymi nowe obiekty, w tym obiekty infrastruktury muszą zostać 
posadowione na fundamentach o parametrach odpowiednio dobranych do warunków 
klimatycznych i gruntowo-wodnych. Muszą być tak zaprojektowane aby odporne były 
na wahania temperatury powietrza, intensywne opady, obciążenie silnym wiatrem oraz 
śniegiem. Wymagane jest wykonanie instalacji odgromowej. W związku z tym                              
w projekcie III zmiany Studium nie było konieczne umieszczanie dodatkowych zapisów 
regulujących te kwestie. 

Jednym ze skutków zmian klimatu mogą być gwałtowne ulewy powodujące 
powodzie. Teren objęty projektem dokumentu usytuowany jest poza granicami 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Jednakże w przypadku całkowitego 
przerwania wałów przeciwpowodziowych Sanu, cały teren objęty projektem III zmiany 
Studium zostanie zalany. W związku z tym w projekcie dokumentu zawarto zapis 
zgodnie, z którym przy zagospodarowaniu terenu objętego planem, należy uwzględnić 
położenie na obszarze zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi                                             
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat w przypadku całkowitego 
zniszczenia obwałowania rzeki - na podstawie map zagrożenia powodziowego 
opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, poprzez 
zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale. 

 
 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

41 
 

6.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na etapie realizacji poszczególnych przedsięwzięć w granicach terenu objętego 
projektem III zmiany Studium będzie dochodziło do okresowego pogorszenia klimatu 
akustycznego. Na etapie realizacji zabudowy 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. 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.  

Projektowana zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny 
stanowić będą nowe źródła emisji hałasu. Do oceny hałasu w środowisku zewnętrznym 
ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.                               
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112). 
Klasyfikację akustyczną przeprowadza się według załącznika do wymienionego 
rozporządzenia. Tereny objęte projektem III zmiany Studium nie są chronione pod 
względem akustycznym. Zabudowa podlegająca ochronie, tj. mieszkaniowo-usługowa 
usytuowana jest w odległości około 80 m a mieszkaniowa jednorodzinna w odległości 
około 160 od granic analizowanego terenu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku na terenie: 
1) zabudowy mieszkaniowo-usługowej dopuszczalny poziom hałasu powodowany 

przez: 
� drogi - dla pory dnia wynosi 65 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

55 dB,  dla pory nocy wynosi 45 dB, 
2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalny poziom hałasu 

powodowany przez: 
� drogi - dla pory dnia wynosi 61 dB,  dla pory nocy wynosi 56 dB, 
� pozostałe obiekty i działalność będącą źródłem hałasu – dla pory dnia wynosi                

50 dB,  dla pory nocy wynosi 40 dB. 
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Zgodnie z obowiązującym prawem żadne przedsięwzięcie nie może powodować 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych pod 
względem akustycznym.  

Ze względu na brak wyszczególnienia w projekcie III zmiany Studium konkretnych 
rodzajów przedsięwzięć, nie jest możliwe oszacowanie zasięgu oddziaływań 
akustycznych. Jednak realizując zabudowę zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu, 
w obrębie obszaru UP, należy wziąć pod uwagę określone przepisami prawa 
dopuszczalne poziomy emisji hałasu i w razie konieczności należy wprowadzić 
rozwiązania mające na celu ochronę klimatu akustycznego. Ze względu na zbyt ogólny 
charakter dokumentów planistycznych nie jest możliwe określenie konkretnych 
rozwiązań eliminujących lub ograniczających hałas. Aby były one skuteczne należy je 
dobrać do konkretnego rodzaju zabudowy i do rodzaju prowadzonej działalności. 
Możliwe jest to dopiero na etapie planowania przedsięwzięcia, w postępowaniu                         
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Niezależnie od 
prowadzonej działalności, rozwiązaniem ograniczającym oddziaływania akustyczne 
może być nasadzenie pasa zieleni. Atutem pasa zielni jest pochłanianie i rozpraszanie 
energii akustycznej. Tłumienie hałasu przez zieleń jest stosunkowo niewielkie i wynosi 
od około 0,5 do 2 dB(A) na 1 m szerokości pasa zieleni. Jednakże zieleń ma duży wpływ 
na to jak hałas jest odbierany przez człowieka. Gdy nie widzimy źródła hałasu to 
zapominamy o nim i odbieramy go jako mniej dokuczliwy. Ponadto fala dźwiękowa po 
przejściu przez pas zieleni zmienia widmo hałasu, tzn. hałas staje się mniej szorstki. 
Dlatego też stosowanie zieleni izolacyjnej obniżającej dźwięk nawet o 0,5 dB(A) jest 
bardzo korzystne z punktu widzenia klimatu akustycznego. 

W związku z powyższym przewiduje się, że realizacja projektu III zmiany Studium 
nie wpłynie w sposób znaczący na pogorszenie klimatu akustycznego, pod warunkiem 
przestrzegania przepisów szczegółowych w tym zakresie i zastosowania odpowiednich 
rozwiązań chroniących klimat akustyczny. 

 
6.6. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta i różnorodność biologiczną 

Użytkowanie terenu zgodnie z przeznaczeniem oraz realizacja zabudowy wiązała 
będzie się z koniecznością zniszczenia większości zbiorowisk roślinnych (w granicach 
terenu oznaczonego symbolem UP). Jedynie zbiorowiska występujące na terenie 
przeznaczonym pod poszerzenia rowu melioracyjnego nie ulegną zniszczeniu, gdyż 
sposób zagospodarowania nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. 
Przypuszcza się, że na terenach zagospodarowanych zostanie wprowadzona typowa 
zieleń urządzona. Biorąc jednak pod uwagę wyniki przeprowadzonych obserwacji, 
przekształceniu ulegną tereny o najniższych walorach przyrodniczych.                               
W granicach analizowanego terenu nie występują siedliska będące przedmiotem 
zainteresowania Wspólnoty ani gatunki roślin chronionych. Przewiduje się, że 
zniszczeniu ulegnie jedynie roślinność w granicach terenu objętego projektem                       
III zmiany Studium. Zgodnie z przepisami prawa zasięg oddziaływania przedsięwzięć 
nie może wykraczać poza granice terenu do których Inwestor posiada tytuł prawny. Jak 
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opisano w poprzednich rozdziałach przewiduje się, że realizacja planowanego 
zagospodarowania nie wpłynie w sposób znaczący na wody powierzchniowe                                 
i podziemne oraz stan zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym nie dojdzie do 
pogorszenia się warunków siedliskowych na terenach sąsiednich i zniszczenia lub 
przekształcenia zbiorowisk roślinnych obecnie występujących na ternach sąsiadujących 
z analizowanym terenem. W przypadku stwierdzenia chronionych gatunków roślin na 
etapie zagospodarowywania terenu, zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu, może 
być konieczne uzyskanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom                           
w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową, wydawanej na podstawie art. 56 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

W związku z powyższym przewiduje się, że realizacja zapisów projektu III zmiany 
Studium wpłynie w sposób negatywny ale nieistotny na florę terenu opracowania. 

Realizacja zapisów projektu dokumentu spowoduje płoszenie zwierząt 
występujących w granicach przedmiotowego terenu. W trakcie realizacji ustaleń 
projektu III zmiany Studium konieczne będzie przestrzeganie art. 6  ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.), 
wprowadzającego zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz art. 125 ustawy                      
z dnia 16 kwietnia 2004 . o ochronie przyrody, zakazującego zabijania zwierząt oraz 
niszczenia ich siedlisk, również nieobjętych formami ochrony przyrody. W związku                    
z tym wszystkie prace, a zwłaszcza prace ziemne związane z realizacją zabudowy muszą 
być wykonywane ze szczególną ostrożnością i w taki sposób, aby nie doszło do zabijania 
zwierząt i łamania przepisów prawa w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia                        
w granicach analizowanego terenu obecności chronionych gatunków zwierząt na etapie 
zagospodarowywania terenu, zgodnie z ustaleniami projekty dokumentu, może być 
konieczne uzyskanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku 
do zwierząt objętych ochroną gatunkową, wydawanej na podstawie art. 56 ustawy                     
z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.  

Przewiduje się, że po zakończeniu etapu budowy stosunkowo niewielka część 
zwierząt będzie mogła powrócić na zajmowane wcześniej tereny. Większość zwierząt 
zmuszona jednak zostanie do zmiany miejsc bytowania, rozrodu i żerowania. 
Przewiduje się jednak, że zmiana zajmowanych siedlisk nie spowoduje znaczącego 
pogorszenia warunków życia zwierząt. Dogodne warunki do bytowania występują już 
na terenach bezpośrednio przylegających do granic obszaru wyznaczonego w projekcie 
dokumentu (użytkowanych jako pola uprawne, stanowiących ugory). Na etapie 
użytkowania zabudowy wpływ na zwierzęta będzie miał emitowany hałas, który może 
powodować ich płoszenie. Skala tego typu oddziaływań będzie zależała głównie od 
rodzaju prowadzonej działalności oraz od natężenia ruchu komunikacyjnego. Należy 
jednak zauważyć, iż większość spotykanych na tych terenach gatunków zwierząt 
przystosowała się do życia w sąsiedztwie zabudowy. Jak wykazano w poprzednich 
rozdziałach przewiduje się, że na etapie użytkowania planowanego zagospodarowania 
nie będzie dochodziło do znaczących oddziaływań na wody powierzchniowe                             
i podziemne oraz stan zanieczyszczenia powietrza. W związku z tym, nie przewiduje się 
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znaczącego pogorszenia warunków bytowania zwierząt na terenach sąsiadujących                      
z terenem objętym projektem dokumentu. 

Zagrożeniem dla ptaków mogą być również napowietrzne linie elektroenergetyczne, 
które stanowią przeszkodę. Ptaki mogą ginąć w wyniku kolizji z liniami i porażenia 
prądem. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż na terenie objętym projektem III zmiany 
Studium znajdują się linie elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV. Jednakże w trakcie 
wizji terenowych nie odnotowano ani jednego przypadku martwego ptaka, który zginał 
na skutek kolizji z liniami. W tym miejscu należy podkreślić, iż projekt III zmiany 
Studium odzwierciedla stan istniejący w miejscu wyznaczonego pasa linii 220 kV czyli 
realizacja zapisów projektu dokumentu nie spowoduje powstania dodatkowej linii 
220 kV mogącej stanowić przeszkodę dla ptaków. 

Biorąc pod uwagę sposób przeznaczenia terenów w projekcie III zmiany Studium, 
określone wielkości powierzchni przeznaczonych pod zabudowę oraz lokalizację terenu 
przewiduje się, realizacja zapisów projektu dokumentu nie wpłynie w sposób znacząco 
negatywny na faunę, pod warunkiem przestrzegania przepisów prawnych                                     
i zastosowania wszelkich możliwych rozwiązań ograniczających lub eliminujących 
niekorzystne oddziaływania.  

 Przewiduje się, że realizacja projektu III zmiany Studium nie będzie miała 
znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną. Wskutek realizacji założeń 
przedmiotowego dokumentu dojdzie do zniszczenia głównie ekosystemów nieużytków, 
które stanowią element powtarzalny w systemie przyrodniczym Gminy Pysznica. 
Przewiduje się, że nowe zagospodarowanie nie spowoduje również trwałej utraty 
gatunków roślin i zwierząt, a jedynie zmianę ich siedlisk. Nie dojdzie zatem do 
zmniejszenia zróżnicowania żywych organizmów występujących w ekosystemach. 

 

6.7. Oddziaływanie 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). 
Teren objęty projektem III zmiany Studium położony jest w obszarze gdzie dominuje 

typowy antropogeniczny krajobraz, przekształcony przez człowieka głównie w wyniku 
działalności rolniczej. Na krajobraz niewątpliwe mają tu wpływ istniejące linie 
elektroenergetyczne, wyrobiska poeksploatacyjne. Tereny o wysokich walorach 
krajobrazowych, położone są na wschód od granic opracowania, w granicach Parku 
Krajobrazowego Lasy Janowskie. Przedmiotowy teren położony jest w otulinie Parku 
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Krajobrazowego Lasy Janowskie. Zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/994/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku 

Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948 z dnia                      
10 lipca 2014 r.), na terenie województwa podkarpackiego Park zajmuje powierzchnię 
9437 ha a otulina 37312 ha. Otulina jest to strefa ochronna graniczącą z formą ochrony 
przyrody i wyznaczoną indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu 
zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności 
człowieka. 

Na etapie realizacji postanowień projektu III zmiany Studium prowadzone prace 
budowlane, w szczególności prace ziemne i wycinka zieleni, będą oddziaływały na 
krajobraz. Nastąpi całkowite 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, np. wycinka zieleni, obiekty budowlane. 

Oddziaływanie na krajobraz będzie związane z powstaniem obiektów kubaturowych 
oraz infrastruktury technicznej. Projekt III zmiany Studium szczegółowo odnosi się do 
cech zabudowy, określa m.in. wysokość budynków, rodzaj dachu.  Parametry zostały tak 
dobrane aby nowa zabudowa nie stanowiła elementu powodującego dysharmonię                          
w krajobrazie. Dlatego przewiduje się, że zagospodarowanie terenu zgodnie z zapisami 
projektu dokumentu będzie miało raczej charakter neutralny w odniesieniu do 
krajobrazu i będzie wpisywać się w obecne tendencje zagospodarowywania tej części 
Gminy Pysznica. 

 

6.8. Oddziaływanie na obszary i obiekty cenne przyrodniczo, na cele 

i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 

W granicach terenu objętego przedmiotowym projektem III zmiany Studium nie 
występują obszary i obiekty cenne przyrodniczo, chronione na podstawie ustawy z dnia                               
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.                

Najbliżej granic terenu objętego projektem dokumentu usytuowany jest: obszar                
Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 znajdujący się w odległości ok. 20 m od 
granic omawianego terenu  

Jak wykazano w poprzednich rozdziałach projektowane zagospodarowanie 
charakteryzuje się niewielkim zasięgiem oddziaływania, ograniczającym się na ogół do 
granic terenu lub najbliższego sąsiedztwa. Przewiduje się, że oddziaływania związane                  
z realizacją ustaleń zawartych w projekcie dokumentu nie będą miały znacząco 
negatywnego oddziaływania na rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczną i krajobraz. 
W związku z tym przewiduje się, że nowe zagospodarowanie nie będzie miało również 
znaczącego wpływu na Rezerwat Jastkowice, Rezerwat Łęka, Park Krajobrazowy Lasy 
Janowskie oraz obszary Natura 2000: Lasy Janowskie PLB060005, Puszcza 
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Sandomierska PLB180005, Dolna Dolnego Sanu PLH180020, Uroczyska Lasów 
Janowskich PLH060031, Enklawy Puszczy Sandomierskiej PLH180055 – czyli 
wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrodę zlokalizowane w promieniu 10 km od 
granic przedmiotowego terenu. Z tego samego względu nie przewiduje się wystąpienia 
oddziaływań związanych z zagospodarowaniem terenu na pomniki przyrody oraz 
użytek ekologiczny, usytuowany w granicach Gminy Pysznica. 

Dodatkowo szczegółowo przeanalizowano wpływ projektu dokumentu na cele                         
i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000. Analizę ograniczono do 
najbliżej położonego obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020, 
oddalonego o około 20 m od granic terenu objętego projektem III zmiany Studium. 

W trakcie analizy oceniono wpływy skutków realizacji projektu dokumentu na cele                    
i przedmiot ochrony oraz integralność wymienionego obszaru Natura 2000. 

Głównym celem funkcjonowania obszarów Natura 2000 jest zachowanie 
określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się 
za cenne i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy. Przedmiotami ochrony obszaru 
Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020 są:  

Zwierzęta: 

Owady Insecta  
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)  
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� 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)  

� łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  
 
Na terenie objętym projektem III zmiany Studium nie odnotowano gatunków ani 

siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony ww. obszaru Natura 2000. 
Podstawowym celem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 

PLH180020, jest uzyskanie/utrzymanie właściwego stanu przedmiotów ochrony. 
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r., 

poz. 1651 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. 

Projekt III zmiany Studium nie wpłynie na dynamikę liczebności gatunków będących 
przedmiotem ochrony wymienionego obszaru Natura 2000, bowiem w trakcie realizacji 
projektu przestrzegany będzie zakaz umyślnego zabijania, umyślnego okaleczania lub 
chwytania, umyślnego niszczenia jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych dziko 
występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową. Projekt III zmiany 
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Studium nie będzie miał też wpływu na zmniejszenie naturalnego zasięgu gatunków. 
Realizacja ustaleń projektu III zmiany Studium powodować będzie oddziaływania, 
których zakres ograniczał się będzie do granic terenu lub najbliższego sąsiedztwa.                           
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu występują wystarczająco duże powierzchnie 
siedlisk zastępczych, czyli pól uprawnych, łąk, nieużytków. Zatem w wyniku realizacji 
ustaleń projektu dokumentu nie dojdzie znaczącego zmniejszenia powierzchni siedlisk 
gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.  

W związku z powyższym przewiduje się, że skutki realizacji projektu dokumentu nie 
będą miały wpływu na stan ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu 
PLH180020.  

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. Ze względu na 
niewielki zasięg zidentyfikowanych oddziaływań przewiduje się, że projektowane 
zagospodarowanie w żaden sposób nie wpłynie na spójność czynników strukturalnych 
i funkcjonalnych, od których uzależniony jest stan gatunków i siedlisk przyrodniczych 
będących przedmiotem obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. 

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 projektu                             
III zmiany Studium nie wpłynie na pogorszenie stanu ochrony siedlisk i gatunków 
będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego Sanu PLH180020. 
Zatem projektowane zagospodarowanie nie będzie zakłócać pełnionych funkcji przez 
ww. obszar chroniony. Realizacja ustaleń projektu III zmiany Studium nie będzie 
tworzyło żadnych skutków w postaci bariery ekologicznej, które mogłyby zakłócić 
funkcjonowanie korytarza ekologicznego czy szlaku migracji zwierząt. Dlatego też z całą 
pewnością można stwierdzić, że planowane zagospodarowanie 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,  
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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. 

 
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, poz. 1948). 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-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. 
Teren objęty projektem III zmiany Studium położony jest w otulinie, w odległości około 
1,6 km od granic Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

Zgodnie z treścią ww. uchwały ustalono następujące szczególne cele ochrony Parku:  
1. dla ochrony przyrody nieożywionej:  

1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, 
stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także 
zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym;  

2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, 
zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz 
zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej;  

3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi;  
4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych 

obiektów przyrody nieożywionej;  
5) zachowanie walorów środowiska wodnego Parku, osiągnięcie dobrego stanu 

wód powierzchniowych i podziemnych, 
2. dla ochrony przyrody ożywionej: 

1) szaty roślinnej: 
a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, 

rzadkich i zagrożonych; 
b) utrzymanie wysokiej różnorodności flory charakterystycznej dla Parku; 
c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; 
d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności 

naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych                           
z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), 
zachowanie wszystkich istotnych     i charakterystycznych dla środowiska 
przyrodniczego typów ekosystemów, 

2) dla ochrony fauny: 
a) utrzymanie wysokiej różnorodności fauny charakterystycznej dla Parku; 
b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, 

rzadkich i zagrożonych; 
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c) zachowanie korytarzy ekologicznych, 
d) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

3. dla ochrony dóbr kultury: 
1) ochrona, zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów 

historii regionu; 
2) ochrona i zachowanie pojedynczych obiektów kulturowych, jak kapliczki, 

krzyże przydrożne i mogiły; 
3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa 

drewnianego; 
4) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów 

kultury wiejskiej; 
5) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, 

krajoznawczych i edukacyjnych. 
4. dla ochrony walorów krajobrazu: 

1) utrzymanie swoistych cech krajobrazu oraz przeciwdziałanie jego 
fragmentacji i dysharmonii; 

2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 
3) zachowanie indywidualności krajobrazów na poziomie regionalnym                                     

i lokalnym; 
4) tworzenie ładu przestrzennego o zrównoważonym, harmonijnym układzie 

elementów naturalnych oraz kulturowych. 
Jednocześnie na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie wprowadzono 

następujące zakazy: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                            

w rozumieniu przepisów 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.                
2016 r., poz. 353), z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art. 17 
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody;  

2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, 
legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry,                       
z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności                            
w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych                                   
i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej 
lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,                               
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 
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6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzeki Łukawica, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 
obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej, przy 
czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się linię 
wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku; 

8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, 
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
10) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
12) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowerowego na otwartych 

zbiornikach wodnych. 
Teren objęty projektem III zmiany Studium znajduje się poza granicami Parku ale                  

w przypadku realizacji przedsięwzięć wymienionych w art. 59 ust. 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, 
konieczne będzie wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 
Dane przedsięwzięcie będzie mogło zostać zrealizowane jeżeli w trakcie postępowania 
zostanie stwierdzone, że nie wpłynie ono w sposób znaczący na środowisko, w tym na 
cele ochrony Parku Krajobrazowego. 

Niezależnie od rodzaju prac związanych z realizacją ustaleń projektu III zmiany 
Studium przestrzegany będzie art. 6  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, wprowadzający zakaz nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz art. 125 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakazujący zabijania zwierząt 
oraz niszczenia ich siedlisk, nor, lęgowisk, innych schronień  i miejsc rozrodu.  

Realizacja zapisów projektu III zmiany Studium nie będzie wymagała likwidowania                 
i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych.  

Analizowany projekt dokumentu nie wyznacza terenów eksploatacji zasobów 
naturalnych ani innych sposobów zagospodarowania terenu, które wymagają 
przeprowadzenia prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu.  

Projektowane zagospodarowanie nie będzie również powodować zmian stosunków 
wodnych. Rzeka Łukawica usytuowana jest w odległości około 2,9 km od granic terenu 
objętego projektem III zmiany Studium. 

W granicach analizowanego terenu nie występują naturalne ani sztuczne zbiorniki 
wodne (gdzie można by używać łodzi motorowych), starorzecza oraz obszary wodno-
błotne. Zgodnie z ustaleniami projektu dokumentu w granicach wyznaczonego terenu 
nie jest możliwe prowadzenie chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że analizowany projekt III zmiany 
Studium nie narusza żadnego z zakazów obowiązujących w granicach Parku 
Krajobrazowego Lasy Janowskie. Należy podkreślić, iż są to zakazy obowiązujące                      
w granicach Parku, a teren objęty projektem dokumentu znajduje się w otulinie Parku. 
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Natomiast zgodnie z obowiązującym Studium w granicach otuliny Parku 
wprowadzono następujące zakazy i ograniczenia: 

,,Zakazuje się: 

• lokalizowania inwestycji i sposobu zagospodarowania terenu mogących mieć 

negatywny wpływ na Park oraz utrudniać powiązania z cennymi obszarami 

sąsiadującymi; 

• lokalizowania przemysłowych ferm hodowlanych o raz stosowania bezściółowych 

technologii; 

• lokalizowania terenów do gnojowicowania oraz grzebania martwych zwierząt; 

• prowadzenia zabiegów melioracyjnych oraz innych mogących mieć wpływ na zmianę 

poziomu wód powierzchniowych i gruntowych na terenie Parku; 

• likwidowanie istniejących stawów i spiętrzeń wodnych; 

• czyszczenia stawów i koszenia trzcin w okresie lęgowym ptactwa; 

• wprowadzania elementów inwestycji bez odpowiednich urządzeń zabezpieczających 

środowisko przed zanieczyszczeniem i przerywaniem ciągów ekologicznych; 

• budowy budynków niezharmonizowanych z otoczeniem; 

• lokalizowania ośrodków wypoczynkowych i innych budowli na terenach leśnych oraz 

w odległości mniejszej niż 100 m od brzegu rzeki i zbiorników wodnych; 

• stosowanie środków chemicznych w ilości 4% w mieszaninie z piaskiem używanej do 

uszorstnienia dróg przebiegających przez teren Parku i strefy ochronnej. 

Ogranicza się: 

• intensyfikację produkcji leśnej drogą nawożenia; 

• stosowanie chemicznej ochrony lasu przed szkodnikami, poza szczególnymi 

przypadkami; 

• wielkość zrębów zupełnych; 

• rozwój komunikacji (w strefie jej bezpośredniego oddziaływania na Park) do potrzeb 

lokalnych; 

• szybkość pojazdów na drogach przecinających korytarze ekologiczne, prowadzących 

z Parku na zewnątrz; 

• eksploatację surowców mineralnych na skalę przemysłową; 

• rozwijania skoncentrowanych układów urbanistycznych w otoczeniu Parku oraz na 

kierunkach powiązań ekologicznych i krajobrazowych z wartościowymi obszarami 

sąsiadującymi z Parkiem. 

Wprowadza się ogólne zasady zagospodarowania: 

w leśnictwie: 

• w otoczeniu ośrodków rekreacyjnych i obsługi ruchu turystycznego lasy uznać za 

ochronne grupy I – lasy masowego wypoczynku ludności; 

• na obszarach niezgodności panującego drzewostanu z typem siedliskowym podjąć 

przebudowę wzbogacając skład gatunkowy drzewostanów i podszytów; 

• przy nowych nasadzeniach stosować głównie gatunki rodzime oraz w miarę 

możliwości lokalny materiał roślinny; 
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• zalesiać grunty rolne najniższych klas bonitacyjnych, zwłaszcza na głównych 

kierunkach powiązań z otaczającymi cennymi przyrodniczo obszarami sąsiednimi, 

uwzględniając korytarze ekologiczne. 

w rolnictwie: 

• utrzymać dotychczasowy roślinno–hodowlany kierunek produkcji rolnej, wielkość 

obsady zwierząt dostosować do miejscowej bazy paszowej; 

• na terenach rolnych i łąkach utrwalać i wprowadzać zadrzewienia śródpolne  

i przydrożne; 

• w produkcji rolnej stosować nowoczesne metody agrotechniczne oraz biologiczne  

z ograniczeniem stosowania środków chemicznych. 

w gospodarce wodnej: 

• zabezpieczyć odcinki cieków wodnych od źródeł do obszarów Parku przed 

możliwością przedostania się zanieczyszczenia; 

• stosować odbudowę biologiczną cieków wodnych przebiegających przez obszary 

rolnicze; 

• uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w zieleni rzek przepływających przez 

obszar Parku. 

w budownictwie: 

• lokalizacja obiektów budowlanych nie może kolidować z przeznaczeniem obszarów 

przyległych do Parku na cele zaplecza turystycznego i wypoczynkowego; 

• stosować w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym we wsiach otaczających Park 

Krajobrazowy regionalne cechy architektoniczne i wystroju ludowego; 

• starannie rekultywować wszelkie czasowo zdewastowane obszary związane  

z prowadzeniem robót budowlanych. 

w rekreacji i turystyce: 

• przeznaczyć teren strefy przyległej do Parku na lokalizację ośrodków obsługi ruchu 

turystycznego; 

• wsie położone w pobliżu Parku w obszarze o dużych walorach krajobrazowych 

przeznaczyć na wsie letniskowe; 

• wielkość ośrodków turystyczno-rekreacyjnych dostosować do lokalnych warunków 

środowiska”. 

 
Po dokładnej analizie ustaleń projektu III zmiany studium można stwierdzić, iż 

projektowany sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu nie będzie 
powodował łamania ww. zakazów. Projekt dokumentu uwzględnia wszystkie                           
ww. ograniczenia zagospodarowania. 

Biorąc powyższe pod uwagę oceniono, że ustalenia analizowanego projektu 
dokumentu nie wpłyną na ochronę przyrody i ww. cele ochrony Parku Krajobrazowego 
Lasy Janowskie. Należy podkreślić, iż w projekcie dokumentu umieszczono zapis, 
zgodnie, z którym przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić położenie                          
w otulinie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 

54 
 

6.9. Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

Zgodnie z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Pysznica naturalny system powiązań ekologicznych tzw. sieć 
ekologiczną tworzą: 

� rozległe ekosystemy leśne; 
� ekosystemy dolin rzecznych Sanu, Bukowej oraz dolin ich dopływów; 
� ekosystemy łąkowe – obszary użytków zielonych, stanowiących bazę równowagi 

ekologicznej dla sąsiadujących łatwo wysuszających się obszarów; 
� ekosystemy wód płynących, starorzeczy, kompleksów stawów, śródleśnych oczek 

wodnych. 
W granicach terenu opracowania brak jest ekosystemów leśnych i łąkowych. Teren 

usytuowany jest w znacznej odległości od Sanu i Bukowej. Natomiast w granicach 
opracowania znajduje się fragment rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do 
Sanu. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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. 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.  

W granicach terenu opracowania występuje fragment rowu melioracyjnego, który 
może stanowić lokalny korytarz, umożliwiający migracje głównie małych zwierząt. 
Zgodnie z ustaniami projektu III zmiany Studium rów melioracyjny znajduje się w pasie 
technologicznym linii 220 kV. W pasie tym wprowadzono natomiast zakaz realizacji 
budynków.  

W związku z powyższym, przewiduje się, że realizacja ustaleń projektu III zmiany 
Studium nie będzie powodowała powstawania barier uniemożliwiających swobodną 
migrację zwierząt wzdłuż rowu melioracyjnego. 

 

6.10. Oddziaływanie na ludzi i dobra materialne 

Realizacja projektu III zmiany Studium może mieć wpływ na ludzi gdyż dojdzie do 
pogorszenia warunków aerosanitarnych i pogorszenia klimatu akustycznego. Tego 
rodzaju oddziaływania będą miały charakter bezpośredni, jednak ograniczą się głównie 
do etapu budowy poszczególnych przedsięwzięć. Przewiduje się, że ich natężenie nie 
będzie zagrażać zdrowi i życiu ludzi.  

Zasięg oddziaływań przedsięwzięć zrealizowanych na terenie objętym projektem                
III zmiany Studium nie będzie mógł wykraczać poza granice terenu inwestycyjnego. 
Zgodnie z wymogami prawa poszczególne przedsięwzięcia nie mogą powodować 
przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń emitowanych do wody, do 
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powietrza, do ziemi, nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 
hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym. Dlatego też przypuszcza 
się, że oddziaływania występujące na etapie użytkowania zabudowy zrealizowanej 
zgodnie z ustaleniami projektu III zmiany Studium nie będą stanowiły zagrożenia dla 
zdrowia i życia ludzi. Należy podkreślić, iż projekt III zmiany Studium wyklucza 
możliwość realizacji na terenie oznaczonym symbolem UP zakładów o zwiększonym lub 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

W związku z istniejącym zagospodarowaniem przewiduje się, że projekt III zmiany 
Studium nie będzie miał negatywnego wpływu na dobra materialne, głównie ze względu 
na niewielki zasięg oddziaływania projektowanej zabudowy. 

 

6.11. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 

Realizacja poszczególnych zapisów projektu III zmiany Studium może powodować 
emisję pól elektromagnetycznych. Urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
wykorzystywane np. na etapie budowy przedsięwzięć, 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 III 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 III zmiany Studium są napowietrzne linie elektroenergetyczne,                   
w tym linia 220 kV. Dotychczas nie odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów pół elektromagnetycznych w granicach analizowanego terenu. Pole 
elektromagnetyczne charakteryzowane jest przez dwie składowe: elektryczną (E) 
i magnetyczną (H), które w przestrzeni otaczającą linię są od siebie wzajemnie 
niezależne. 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, 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. Z danych literaturowych wynika, 
że natężenie pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości dopuszczalnej dla 
miejsc dostępnych dla ludzi poza granicami pasa technologicznego, wyznaczonego 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami. Na tej podstawie można stwierdzić, iż 
realizacja zapisów projektu nie będzie stanowić zagrożenia i  zostaną dotrzymane 
określone przepisami poziomy pól elektromagnetycznych. W tym miejscu należy 
zaznaczyć, iż zapisy projektu dokumentu uniemożliwią realizację budynków dostępnych 
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dla ludzi w obrębie pasa technologicznego linii 220 kV. Dzięki takim zapisom projekt               
III zmiany Studium umożliwia skuteczną ochronę przed niekorzystnym oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych emitowanych przez linię 220 kV. 

 

6.12. Oddziaływanie na zabytki 

W granicach terenu objętego projektem III 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. 2014 r., poz. 1446 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 III 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 III zmiany Studium należy: 

� konieczność uwzględnienia położenia Otulinie Parku Krajobrazowego Lasy 
Janowskie, funkcjonującego na mocy uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Lasy Janowskie” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1948                      
z dnia 10 lipca 2014 r.), 

� 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 18.07.1997r. znak KDH –
I/013/6037/97 poprzez zapewnienie ochrony czystości gruntu oraz wód 
podziemnych i powierzchniowych, 

� konieczność uwzględnienia położenia na obszarze zagrożonym zalaniem wodami 
powodziowymi rzeki San o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat                        
w przypadku całkowitego zniszczenia obwałowania rzeki - na podstawie map 
zagrożenia powodziowego opracowanych przez Prezesa Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej, 
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� wprowadzenie na terenie oznaczonym symbolem UP zakazu realizacji 
składowisk odpadów, w tym niebezpiecznych, instalacji związanych z odzyskiem 
lub unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych, zakładów o zwiększonym lub 
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

� określenie szczegółowych zasad zagospodarowania terenu, w tym określenie 
minimalnych powierzchni czynnych,  

� określenie cech zabudowy, 
� określenie ilości miejsc postojowych, 
� wprowadzenie zakazu realizacji budynków w pasie technologicznym linii 220 kV.  
Wszystkie ww. zapisy analizowanego projektu III zmiany Studium w sposób 

bezpośredni lub pośredni przyczynią się do ochrony środowiska. 
Ze względu na bardzo ogólny charakter zapisów projektu III zmiany Studium, dobór 

odpowiednich rozwiązań minimalizujących i ograniczających negatywne oddziaływanie 
będzie możliwy na etapie projektowania i realizacji poszczególnych przedsięwzięć                                
(np. w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.). Do takich 

rozwiązań mogących zapobiegać lub ograniczać negatywne oddziaływania należą m.in.: 

1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
� wykorzystanie materiałów spełniających normy, 
� stały dozór wykorzystywanego sprzętu technicznego, 
� właściwie prowadzona gospodarka odpadami, 
� przed rozpoczęciem prac ziemnych zebranie warstwy wierzchniej gleby 

(humus), a po zakończeniu prac – rozdeponowanie na powierzchni terenu, 
� właściwa organizacja palcu budowy, 
� wyposażenie palcu budowy w sorbenty umożliwiające zebranie ewentualnych 

wycieków, 
� selektywna zbiórka odpadów i ich zagospodarowanie zgodnie w wymogami 

prawa, 
2) w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych: 

� wykorzystanie materiałów spełniających normy, 
� stosowanie najlepszych dostępnych technik, 
� stały dozór wykorzystywanego sprzętu technicznego, 
� właściwie prowadzona gospodarka ściekami, 
� właściwie prowadzona gospodarka odpadami, 
� właściwa organizacja placu budowy, 
� wyposażenie placu budowy w sorbenty umożliwiające zabranie ewentualnych 

wycieków, 
� zachowanie szczególnej ostrożności w czasie prowadzenia prac w sąsiedztwie 

rowu melioracyjnego, 
� prowadzenie prac w sposób nie powodujący zakłócenia stosunków wodnych, 

3) w zakresie ochrony powietrza i klimatu: 
� stały dozór wykorzystywanego sprzętu technicznego, 
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� stosowanie urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych do powietrza, 

4) w zakresie ochrony klimatu akustycznego: 
� stały dozór wykorzystywanego sprzętu technicznego, 
� stosowanie odpowiednich urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu, 
� wykonywanie prac tylko w porze dziennej, 
� nasadzenia zielni izolacyjnej, 
� stosowanie ekranów akustycznych, 

5)  w zakresie ochrony fauny, flory oraz obszarów i obiektów chronionych: 
� stosowanie takich form i materiałów aby nowe obiekty nie zakłóciły 

naturalnego krajobrazu, 
� właściwy dobór harmonogramu prac, 
� stosowanie płotków ochronnych uniemożliwiających się przedostanie płazów, 

gadów i drobnych ssaków w obręb placu budowy, 
� szczelne przykrywanie wykopów do czasu ich zasypania, 
� sprawdzenie przed zasypaniem, czy w wykopie nie uwięziły się zwierzęta. 

 
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 III 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 9 listopada 2015 r. Rada Gminy Pysznicy podjęła uchwałę                                   
Nr XIII/72/2015 o przystąpieniu do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań                  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica. Z tego też względu nie 
było możliwe wskazanie alternatywnych rozwiązań lokalizacyjnych na etapie 
opracowywania projektu dokumentu. Wariantowaniu podlegały jedynie poszczególne 
zapisy dotyczące cech zabudowy. Wszystkie parametry zostały tak dobrane, aby 
planowane zagospodarowanie miało jak najmniejszy wpływ na środowisko,                                 
a jednoczenie odpowiadało potrzebom pod względem funkcjonalnym i przestrzennym. 
Przedstawione w projekcie III zmiany Studium 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, klimat, powietrze, klimat akustyczny, dobra materialne, dobra kultury oraz 
krajobraz. 
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10.  Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy 

Przedmiotowy projekt III 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.  

 

11.  Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 
realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

Analiza skutków realizacji postanowień projektu III zmiany Studium prowadzona 
będzie na podstawie gromadzonych danych dotyczących: 

� zużycia wody, jeżeli będzie wykorzystywana, 
� ilości odprowadzanych ścieków, jeżeli będą wytwarzane, 
� ilości zebranych odpadów, w szczególności odpadów nadających się do odzysku, 

odpadów biodegradowalnych, odpadów unieszkodliwionych przez składowanie. 
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, Wójt Gminy Pysznica ma obowiązek dokonania oceny aktualności 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, 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 (Dz. U. 2016 r., poz. 353) studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy do dokumentów, 
które wymagają przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu III zmiany Studium uwarunkowań         
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, została opracowana 
zgodnie z wszystkimi wymogami prawa.  

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 III zmiany Studium obejmuje teren o powierzchni około 1,64 ha, 
zlokalizowany w miejscowości Brandwica, w granicach Gminy Pysznica. W granicach 
omawianego terenu znajduje się zabudowa zakładu SOLO. Tereny zabudowane (zajmują 
około 0,34 ha. Teren zakładu został ogrodzony. Wzdłuż wschodniej granicy znajduje się 
rów melioracyjny. Tereny niezabudowany stanowią nieużytki porośnięte przez typowe 
zbiorowiska roślin ruderalnych i częściowo zakrzaczone. W granicach terenu znajdują 
się elementy sieci infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej, gazowej, linie 
elektroenergetyczne, w tym linia 220 kV. 

Na terenie objętym projektem III zmiany Studium wyznaczono teren 1UP – teren 
zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Projekt 
dokumentu uwzględnia usytuowanie w granicach otuliny Parku Krajobrazowego,                        
w granicach GZWP Nr 425 oraz w obrębie terenu zagrożonego zalaniem wodami 
powodziowymi w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych Sanu.                  

Przedmiotowy projekt III zmiany Studium powiązany jest z następującymi dokumentami                   

o znaczeniu strategicznym: 
� Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,  
� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego,  
� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Teren usługowo-

produkcyjny”, 
� Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022. 
W prognozie oddziaływania na środowisko przeanalizowano i oceniono istniejący 

stan poszczególnych elementów środowiska. 
Teren objęty projektem III zmiany Studium położony jest w obrębie mezoregionu 

Dolina Dolnego Sanu. Teren Gminy Pysznica ma charakter równinny. Przedmiotowy 
teren budują piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły. Występują tu gleby 
należące do IIIb i VI klasy bonitacyjnej. Teren objęty projektem III zmiany Studium 
usytuowany jest poza terenami występowania udokumentowanych osuwisk.                             
W granicach tego terenu nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych.  
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Zgodnie z podziałem na jednolite części wód podziemnych (JCWPd) teren objęty 
opracowaniem położony jest obrębie jednostki Nr 127 (Europejski kod JCWPd – 
PLGW2200127) o dobrym stanie ilościowym i chemicznym wód (według podziału na 
172 JCWd w obrębie jednostki Nr 119).  

Teren objęty projektem III zmiany Studium zlokalizowany jest w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425. 

Teren objęty projektem III zmiany Studium usytuowany jest obrębie zlewni rzeki 
Wisły, w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Łukawica, o złym 
stanie wód (według badań WIOŚ). 

Teren objęty projektem położony jest poza zasięgiem występowania obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią. Jednakże w przypadku przerwania wałów 
przeciwpowodziowych Sanu cały teren zostanie zalany wodami powodziowymi. 

Teren Gminy Pysznica położony jest w strefie klimatu nizin i kotlin podgórskich, 
która obejmuje swym zasięgiem Kotlinę Sandomierską.  

 Obecnie analizowany teren zajmują głównie zbiorowiska ruderalne. Rów 
melioracyjny porasta szuwar trzcinowy. W południowej części terenu występują 
zakrzaczenia. 

 Teren objęty projektem m III zmiany Studium usytuowany jest poza granicami 
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, ale w otulinie Parku Krajobrazowego 
Lasy Janowskie i w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnego 
Sanu. 

Na podstawie dostępnych materiałów oceniono stan poszczególnych komponentów 
środowiska. Analiza wykazała, iż na terenie objętym projektem III zmiany Studium nie 
stwierdzono przekroczeń standardów jakości gleb i ziemi, dochodzi do przekroczenia 
norm stężenia niektórych substancji zanieczyszczających powietrze, stan wód 
powierzchniowych oceniono jako zły, natomiast stan wód podziemnych jako dobry. 

W przypadku braku realizacji projektu III zmiany Studium dotychczasowy sposób 
użytkowania terenów nie ulegnie zmianie.  

Głównym problemem ochrony środowiska istotnym z punktu widzenia realizacji 
projektu dokumentu jest: zły stan jednolitych części wód powierzchniowych, ochrona 
bioróżnorodności. 

Projekt III 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 określone dla wód powierzchniowych i podziemnych. 

W Prognozie oddziaływania na środowisko zidentyfikowano wszystkie możliwe 
oddziaływania związane z realizacją projektu III zmiany Studium. W wyniku realizacji 
nowego zagospodarowania dojdzie do:  

� przekształcenia i zajęcia powierzchni ziemi,  
� zwiększenia ilości wytwarzanych odpadów, 
� może nastąpić zwiększenie zużycia wody,  
� może ulec zwiększeniu ilość wytwarzanych ścieków,  
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� zwiększenia emisji hałasu, 
� zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
� zniszczenia siedlisk roślin i zwierząt,  
� przekształcenia krajobrazu.  
Wszystkie wymienione rodzaje oddziaływań nie będą miały znacząco negatywnego 

wpływu na środowisko. Nie stwierdzono także znacząco negatywnych oddziaływań na 
obszary chronione, zabytki, dobra materialne i ludzi.  

Realizacja projektu III 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 III zmiany Studium nie brano pod uwagę 
alternatywnego wariantu lokalizacyjnego.  

W trakcie opracowywania Prognozy nie napotkano problemów wynikających 
z niedostatków techniki.  

Do metod analizy skutków realizacji postanowień projektu dokumentu należy ocena 
aktualności Studium, wykonywana przez Wójta Gminy, co najmniej raz na każdą 
kadencję Rady. Ponadto analiza prowadzona będzie na podstawie gromadzonych 
danych takich jak: zużycie wody, ilości odprowadzanych ścieków, ilości zebranych 
odpadów, w szczególności odpadów nadających się do odzysku, odpadów 
biodegradowalnych, odpadów unieszkodliwionych przez składowanie. Stan 
poszczególnych komponentów środowiska badany będzie przez odpowiednie służby do 
tego uprawnione.  
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7. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 
8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2015 r., poz.139), 
9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.                    

2015 r., poz. 909 z późn. zm.), 
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r.,                     
poz. 71), 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923), 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz.70), 
13. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.     
2014 r., poz. 1800), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2014 r.,                       
poz. 1482), 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 

i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), 
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031), 
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie 

standardów emisyjnych dla niektórych instalacji, źródeł spalania paliw oraz 

urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz. U. 2014 r., poz. 1546 z późn. 
zm.), 
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18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 1713), 
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 r., poz. 112), 
20. 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.), 
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z późn. zm.), 
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), 
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), 
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014 r., poz. 1409), 
25. Rozporządzenie z dnia z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 r., poz. 1408), 
26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2014 r., poz. 1348), 
27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie 

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 

decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2013 r., poz. 1479). 
 

Wykorzystane materiały i opracowania: 
1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia III zmiany Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, 
2. Ekofizjografia podstawowa sporządzana dla III zmiany Studium uwarunkowań                       

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica,  
3. Strategia Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022,  
4. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pysznica,  
5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta uchwałą 

Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.,  
6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, przyjęty 

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

7. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, RZGW, Warszawa 
2011, 

8. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 r., WIOŚ 
w Rzeszowie, 
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9. Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Raport za rok 
2013, WIOŚ Rzeszów,  

10. Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Mielcu – www.powiat-mielecki.pl, 
11. Strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego – www.pig.gov.pl, 
12. Strona internetowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – www.imgw.pl, 
13. Strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – 

www.krakow.rzgw.gov.pl, 
14. Strona internetowa Państwowego Instytutu Hydrogeologicznego – 

www.psh.gov.pl, 
15. Strona internetowa Natura 2000 - http://natura2000.gdos.gov.pl/,  
16. Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl. 
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