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I. Wstęp 

 
1. Uwagi wstępne 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski, zwana dalej 

prognozą. Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i ma za zadanie 

scharakteryzować wpływ, jaki będzie wywierać na środowisko realizacja zasad zagospodarowania  

i polityki przestrzennej zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Zakres prognozy został uzgodniony w trybie art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 3 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 (t.j. Dz. U. z 2018 

r., poz. 2081 z późn. zm.). Przed rozpoczęciem sporządzania prognozy przystąpiono do zbierania 

wniosków na zasadach określonych w art. 39 wspomnianej ustawy. 

Wszystkie informacje zawarte w prognozie opracowano stosownie do stanu współczesnej wiedzy 

oraz oceny przewidywanych skutków dla środowiska. Zmiany mogące wynikać z projektowanego 

przeznaczenia terenu i rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych odniesiono do istniejącego stanu 

środowiska, jego warunków i predyspozycji użytkowych rozpoznanych w najbardziej aktualnym 

opracowaniu ekofizjograficznym, a także do stanu prawnego wynikającego z obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzepiennik Strzyżewski nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski przyjętego uchwałą Nr XXXIX/129/01 Rady Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 sierpnia 2001 r. (zmienione uchwałą Rady Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski Nr X/62/2011 z dnia 24 listopada 2011 Rada Gminy Rzepiennik Strzyżewski).  

 

2. Podstawa prawna  

 

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowi 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 (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.). 

Do sporządzenia prognozy wykorzystano następujące akty prawne: 

● Prawo miejscowe: 

o uchwała Nr VII/58/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

o obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, przyjęty uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005 r., (zmieniony 

uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 

2013 r.) 

● Zagospodarowanie przestrzenne: 

o obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rzepiennik Strzyżewski, przyjęte uchwałą Nr XXXIX/129/01 Rady Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 sierpnia 2001 r. (zmienione uchwałą Rady Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski Nr X/62/2011 z dnia 24 listopada 2011 Rada Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski) 

o obowiązujący Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski, przyjęty uchwałą nr XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005 r., (zmieniony 

uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 24 stycznia 

2013 r.) 
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o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.); 

o ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

z późn. zm.); 

● Ochrona środowiska: 

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 z późn. zm.); 

o ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 

z późn. zm.); 

o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71); 

● Dziedzictwo kulturowe: 

o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.); 

● Rolnictwo i leśnictwo: 

o ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.); 

o ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 

r., poz. 1161 z późn. zm.); 

● Powierzchnia ziemi i geologia: 

o ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 

868 z późn. zm.) 

● Odpady: 

o ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701  

z późn. zm.); 

● Gospodarka wodno-ściekowa: 

o ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. 

zm.); 

● Powietrze: 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

● Hałas i pola elektromagnetyczne: 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112); 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883). 

 

3. Podstawowe założenia i metodyka pracy 

 

Podstawowym celem opracowania prognozy dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest określenie potencjalnego wpływu ustaleń planu na poszczególne elementy 

środowiska w obszarze objętym granicami zmiany planu. Kolejnym celem prognozy jest wskazanie 

ewentualnych zagrożeń dla środowiska wynikających z wprowadzenia w życie ustaleń zmiany planu 

oraz określenie metod działania pozwalających na ich zmniejszenie lub eliminację. Ważnym zadaniem 

prognozy jest również informowanie społeczności lokalnej o skutkach wprowadzania w życie ustaleń 

planu oraz aktywny udział społeczeństwa w procedurze ustalania oddziaływania na środowisko zmiany 

planu. 

Podstawowym założeniem metodycznym prognozy jest przyjęcie hipotezy, że zmiany  

w zagospodarowaniu terenu objętego zmianą planu osiągną maksymalną wielkość dopuszczoną  

w ustaleniach zmiany planu. W celu określenia wpływu ustaleń planu na środowisko przyjęto metodę 

porównawczą przewidywanych zmian w stosunku do zastanego stanu prawnego, wynikającego  
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z obowiązującego dla tego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub faktycznego sposobu użytkowania. 

Analizę środowiska naturalnego będącą jednym z celów niniejszej prognozy oddziaływania  

na środowisko przeprowadzono na podstawie dostępnych materiałów i opracowań oraz wizji terenowej.  

Sporządzony dokument spełnia wymogi zawarte w ustawie z dnia 3 października 2008 roku  

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) tj. zgodnie z: 

 

art. 51 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy – prognoza zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół 

autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa 

w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy. 

 

art. 51 ust. 2 pkt 2 cyt. ustawy – prognoza określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, 

d) 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, 

e) przewidywane oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, 

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

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

a w szczególności na: 

- różnorodność biologiczną, 

- ludzi, 

- zwierzęta, 

- rośliny, 

- wodę, 

- powietrze, 

- powierzchnię ziemi, 

- krajobraz, 

- klimat, 

- zasoby naturalne, 

- zabytki, 

- dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 
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art. 51 ust. 2 pkt 3 cyt. ustawy – prognoza przedstawia: 

o rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

o 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. 

 

Jej zakres i stopień szczegółowości został uzgodniony z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Tarnowie (pismo znak: NNZ.420.65.2019.2) oraz Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska w Krakowie (pismo znak: ST-1.411.3.10.2019.DK) 

 

4. Materiały wyjściowe i źródła 

 

Opracowania planistyczne: 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski (Uchwała Nr XXIX/129/01 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

z dnia 31 sierpnia 2001 r. z późn. zm.) 

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Nr XXVI/158/05 Rady 

Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 15 lipca 2005 r.  

 

Pozostałe opracowania: 

1. „Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki, PWN, Warszawa 1978 r.; 

2. Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2017; 

3. Wyniki badań monitoringowych jakości wód podziemnych prowadzonych  

w województwie małopolskim w 2017 roku w sieci krajowej w ramach monitoringu 

diagnostycznego – wskaźniki nieorganiczne (na podstawie pomiarów prowadzonych 

przez PIG Warszawa); 

4. Zestawienie tabelaryczne danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego 

rzek w jcw – ocena za 2017 r. (arkusz STAN_ocena_jcw_2017); 

 

Strony internetowe: 

1. geoportal.gov.pl; 

2. https://miip.geomalopolska.pl – System Informacji Przestrzennej Województwa 

Małopolskiego; 

3. https://geolog.pgi.gov.pl/ – Geoserwis Państwowego Instytutu Geologicznego; 

4. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ – Geoserwis Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska; 

5. https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start – dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego; 

 

Pozostałe: 

1. wnioski instytucji oraz osób fizycznych; 

2. mapa topograficzna w skali 1 do 10 000; 

3. materiały udostępnione przez Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski 
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II. Charakterystyka miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

1. Zawartość 

 

Projekt planu powstał na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., po. 1875) w związku z uchwałą  

Nr VII/58/2019 z dnia 23 maja 2019 r. Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski.  

Projekt planu obejmuje część tekstową, stanowiącą projekt uchwały Rady Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski oraz część graficzną będącą jej integralną częścią.  

 

2. Cel opracowania 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), celem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu 

publicznego, oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Opracowanie planu jest 

aktem prawa miejscowego, a więc jego zapisy są wiążące dla organów zarządzających gminą i jako 

takie zobowiązują władze do prowadzenia określonej w nim polityki przestrzennej.  

Celem sporządzenia przedmiotowego projektu planu miejscowego jest wzrost możliwości 

zagospodarowania terenu. Wprowadzenie zmian wynika przede wszystkim z wniosków o zmianę 

przeznaczenia nieruchomości, składanych przez właścicieli nieruchomości położonych w gminie 

Rzepiennik Strzyżewski. Podjęcie prac planistycznych ma, więc na celu dostosowanie polityki 

przestrzennej gminy do oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz umożliwienie dalszego rozwoju gminy. 

 

3. Powiązania z innymi dokumentami 

 

Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), projekt planu jest zgodny z zapisami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski 

(Nr XXXIX/129/01 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 31 sierpnia 2001 r., zmienione uchwałą 

Nr X/62/2011 z dnia 24 listopada 2011 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski) oraz przepisami 

odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Projekt planu dotyczy zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Rzepiennik Strzyżewski, dla których obowiązują ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski (uchwała nr 

XXVI/158/05 z dnia 15 lipca 2005 r., zmieniona uchwałą Nr XXIII/132/2013 Rady Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski z dnia 24 stycznia 2013 r.) 

 

III. Opis, analiza i ocena stanu środowiska 

 

1. Obecny stan środowiska 

 

1.1 Położenie i zagospodarowanie terenu 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski położona jest w południowo-wschodniej części województwa 

małopolskiego, w powiecie tarnowskim między rzeką Ropą a rzeką Białą. Tworzy ją 6 sołectw. Gminę 

w 2017 roku zamieszkiwało 6745 mieszkańców. Zajmuje 71 km2 powierzchni.  

Gmina graniczy: 
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o od wschodu z gminą Szerzyny, 

o od południa z gminami Biecz i Moszczenica – granica ta stanowi jednocześnie 

granicę powiatów: tarnowskiego i gorlickiego,  

o od zachodu z gminami Ciężkowice i Gromnik, 

o od północy z gminą Tuchów. 

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 45 osobnych 

terenów położonych w granicach gminy Rzepiennik Strzyżewski. Granice planu określa załącznik  

nr 1 do Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski z dnia 23.05.2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.  

W ramach terenów objętych projektem zmiany planu dominują tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Obszary opracowania należą do następujących sołectw: 

 Rzepiennik Suchy (Obszary oznaczone poniżej o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 Rzepinnik Biskupi (Obszary oznaczone poniżej o numerach 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 21)  

 Rzepiennik Strzyżewski (Obszary oznaczone poniżej o numerach : 20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36) 

 Turza (Obszary oznaczone poniżej o numerach 33, 34, 35 ,37) 

 Olszyny (Obszary oznaczone poniżej o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45) 

 

 
 

Rysunek 1 Położenie obszarów opracowania (1,2,3,4,5,6,7) na mapie topograficznej (źródło: opracowanie 

własne; źródło mapy: geoportal.gov.pl) 
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Rysunek 2 Położenie obszarów opracowania (8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) na mapie topograficznej  

(źródło: opracowanie własne; źródło mapy: geoportal.gov.pl) 

 
Rysunek 3 Położenie obszarów opracowania (20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32) na mapie topograficznej 

(źródło: opracowanie własne; źródło mapy: geoportal.gov.pl) 
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Rysunek 4 Położenie obszarów opracowania (33,34,35) na mapie topograficznej (źródło: opracowanie własne; 

źródło mapy: geoportal.gov.pl) 

 

 
Rysunek 5 Położenie obszarów opracowania (36,37) na mapie topograficznej (źródło: opracowanie własne; 

źródło mapy: geoportal.gov.pl) 
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Rysunek 6 Położenie obszarów opracowania (38,39,40,41,42,43,44,45) na mapie topograficznej  

(źródło: opracowanie własne; źródło mapy: geoportal.gov.pl) 

 

1.2  Krajobraz 

 

Krajobraz obszaru gminy Rzepiennik charakteryzuje się dużym udziałem terenów rolniczych.  

W zabudowie dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, która zlokalizowana jest przede 

wszystkim wzdłuż głównych ciągów komunikacji kołowej. W obszarach opracowania znajdują się 

również tereny zalesień.  

 

1.3  Rzeźba terenu i budowa geologiczna  

 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (1978) obszar gminy Rzepiennik 

Strzyżewski znajduje się w zasięgu: 

 megaregionu – Region Karpacki (5) 

 prowincji – Karpaty Zachodnie (51) 

 podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

 makroregionu – Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

 mezoregionu – Pogórze Ciężkowickie (513.62) 

 

Pogórze Ciężkowickie – mezoregion geograficzny w południowo-wschodniej Polsce.  

Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Rożnowskim (oddziela je rzeka Biała), od wschodu z Pogórzem 

Strzyżowskim (oddziela je rzeka Wisłoka). W budowie geologicznej wyróżniają się dwie odrębne serie 

geologiczne – sfałdowany flisz serii śląskiej i pokrywa czwartorzędowa. Obszar ten zbudowany jest 

głównie z piaskowców i zlepieńców ciężkowickich. Środowisko przyrodnicze przekształcone w dużym 

stopniu w wyniku działalności człowieka. Na najlepiej zachowanej części regionu 

utworzono Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy i kilka rezerwatów przyrody. Powierzchnia 

regionu wynosi około 740 km2.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Flisz_(geologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piaskowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCkowicko-Ro%C5%BCnowski_Park_Krajobrazowy


13 
 

 

Obszar gminy rozciąga się na pograniczu Pogórza Ciężkowickiego. Jest to teren wyżynny, 

ukształtowany przez ciągi wzniesień o wysokości bezwzględnej 300 – 500 m i wysokości względnej  

od 100 do 300 m. Wzniesienia rozdzielone są dolinami potoków Rzepianka i Olszynka oraz licznymi ich 

dopływami – potokami. Część gminy znajduje się w granicach dwóch parków krajobrazowych: 

Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. 

 

Pod względem geologicznym obszar gminy Rzepiennik Strzyżewski leży w obrębie fliszu 

karpackiego, powstałego w młodszym trzeciorzędzie, w czasie alpejskich ruchów górotwórczych, razem 

z m. in. Alpami i Apeninami. Na karpackie utwory fliszowe składają się przeważnie grube serie 

ułożonych naprzemianlegle ławic piaskowych i zlepieńców oraz łupków ilastych i wapnistych. Podłoże 

skalne okryte jest serią utworów czwartorzędowych o zróżnicowanej genezie, składzie mechanicznym  

i miąższości. Są to głównie gliny pylaste i piaszczyste z rumoszami i kamieniami. Dna dolin wyściełają 

osady rzeczne – wiry i pospółki. 

 

1.4  Surowce mineralne 

 

Na obszarach opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców naturalnych.  

 

1.5  Wody powierzchniowe 

 

Obszary objęte opracowaniem należą do dwóch Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. 

Wszystkie natomiast znajdują się w zasięgu Dorzecza Wisły PL2000, w regionie wodnym Górnej Wisły 

o kodzie PL2000GW. Położone są w zasięgu czterech Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

rzecznych o kodach: RW2000122182749 Moszczanka, RW2000122182789 Sitniczanka, 

RW2000122148569 Rzepianka, RW2000122182899 Olszynka 

W gminie Rzepiennik Strzyżewski sieć wodna jest stosunkowo bogata. Stanowią ją drobne cieki 

odwadniające wzniesienia, wpadające do potoków płynących dnami dolin, przy czym w ostatnich kilku 

latach daje się zaobserwować proces ich zanikania. 

Wodostany potoków mają zmienny charakter i są zależne od czynników atmosferycznych. 

Wezbrania roztopowe i deszczowe mają szybki przebieg, co wynika z dużego nachylenia stoków  

i znacznego wylesienia terenu. Wylewy powodziowe zalewają najniższe poziomy dolin. Podmokłości 

stałe lub okresowe występują w dnach dolin, na terenach osuwiskowych, w lejach źródłowych  

oraz u podnóży stoków. 

Na terenach objętych ustaleniami zmiany planu nie występują cieki i zbiorniki wodne. Znajdują 

się one natomiast przy granicy obszarów lub w ich bliskich odległościach.  

Moszczanka – jest to potok. Należy do zlewiska Morza Bałtyckiego dorzecza Wisły. Jego 

źródła znajdują się w Staszkówce. Następnie potok przepływa przez Moszczenicę (obie wsie w gm. 

Moszczenica), Zagórzany (gm. wiejska Gorlice), miasto Gorlice oraz Klęczany (gm. wiejska Gorlice), 

gdzie uchodzi do Ropy.  

Sitniczanka – potok, lewy dopływ Ropy. Jest ciekiem 4 rzędu o długości 19, 36 km. Ma źródła 

na wysokości około 360 m w miejscowości Sitnica. Spływa przez miejscowości Rożnowice, 

Racławice. Binarowa i miasto Biecz, w którym na wysokości 245 m uchodzi do Ropy. 

Cała zlewnia Sitniczanki znajduje się na Pogórzu Ciężkowickim. W większości są to tereny bezleśne – 

pola uprawne i zabudowania 

Rzepianka (nazywana również Rzepiennikiem) – potok długości ok. 13,5 km na Pogórzu 

Ciężkowickim, prawobrzeżny dopływ Białej. Odwadnia teren gmin Rzepiennik i Gromnik. Rzepianka 

bierze swój początek w Rzepienniku Suchym na wysokości 380 m n.p.m., następnie przepływa 

przez Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Marciszewski i Golankę, gdzie uchodzi 

do Białej Dunajcowej na wysokości 230 m n.p.m. Największe dopływy to Kamykówka i Turza. 

Olszynka – rzeka, lewy dopływ Ropy o długości około 24 km. Jej zlewnia z całości znajduje się 

na Pogórzu Ciężkowickim. Odwadnia teren gmin Rzepiennik, Szerzyny i Skołyszyn. Olszynka stanowi 

południową granicę Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Ba%C5%82tyckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorzecze_Wis%C5%82y
https://pl.wikipedia.org/wiki/Staszk%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moszczenica_(powiat_gorlicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moszczenica_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moszczenica_(gmina_w_wojew%C3%B3dztwie_ma%C5%82opolskim)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zag%C3%B3rzany_(powiat_gorlicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorlice_(gmina_wiejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gorlice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99czany_(powiat_gorlicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82oki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82oki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sitnica_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BCnowice_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rac%C5%82awice_(powiat_gorlicki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Binarowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biecz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zlewnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Ci%C4%99%C5%BCkowickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Ci%C4%99%C5%BCkowickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pog%C3%B3rze_Ci%C4%99%C5%BCkowickie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_(dop%C5%82yw_Dunajca)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepiennik_Strzy%C5%BCewski_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gromnik_(gmina)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepiennik_Suchy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepiennik_Biskupi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepiennik_Strzy%C5%BCewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzepiennik_Marciszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Golanka_(wojew%C3%B3dztwo_ma%C5%82opolskie)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Turza_(dop%C5%82yw_Rzepianki)&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ropa_(dop%C5%82yw_Wis%C5%82oki)
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1.6 Jakość wód powierzchniowych 

 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach państwowego 

monitoringu środowiska wynika z art. 349 a ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.). Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy o stanie 

ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, niezbędnej  

do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją  

i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. Monitoring realizowany jest w oparciu o wyznaczone tzw. 

jednolite części wód (JCW), które należy rozumieć, jako oddzielne i znaczące elementy wód 

powierzchniowych, stanowiące podstawową jednostkę gospodarowania wodami. Od 2007 roku są 

prowadzone trzy rodzaje monitoringu wód powierzchniowych: diagnostyczny, operacyjny i badawczy. 

Stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych rzecznych o kodach: RW2000122182789 

„Sitniczanka” oraz RW2000122148569 „Rzepianka” nie był badany w ostatnich latach.  

Natomiast stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Rzecznych o kodach 

RW2000122182899 „Olszynka” i RW2000122182749 „Moszczanka” został określony tylko częściowo. 

W wynikach na 2016 r. RW2000122182749 „Moszczanka” określono stan, jako zły  

a potencjał ekologiczny jako słaby. Natomiast RW2000122182899 „Olszynka” zbadano tylko stan 

chemiczny i określono go, jako dobry.  

 

1.7 Wody podziemne 

 

Obszar opracowania znajduje się w zasięgu dwóch jednostek Jednolitych Części wód 

Podziemnych. Są to JCWPd nr 150 o identyfikatorze UE: PLGW2000150 oraz JCWPd nr 151  

o identyfikatorze UE: PLGW2000151.  

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 150 zajmuje oko 2042,3 km2. Należy do Regionu 

wodnego Górnej Wisły RZGW Kraków oraz do Głównej Zlewni Dunajec (II).  

Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ  

z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy przede wszystkim od charakteru litologicznego zwietrzeliny 

i kąta nachylenia stoków. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych oraz 

Kotliny Zakliczyńskiej. Przepływ wód podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które 

stanowią bazę drenażu. Granice hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które 

generalnie pokrywają się z działami wód powierzchniowych. Północną granicę JCWPd nr 150 stanowi 

ujście Dunajca do Wisły. Od wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasięg zlewni Dunajca. Południowa 

granica przebiega działami wodnymi niższego rzędu, na południe Jeziora Rożnowskiego. Naturalnymi 

strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych 

warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Dunajec. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód 

podziemnych (studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często 

skomplikowane ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego. 

Generalnie jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych 

stref drenażu. Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 151 zajmuje około 2648 km2. należy do regionu wodnego 

Górnej Wisły RZGW Kraków. Główna zlewnia w jej obrębie to Wisłoka (II).  

Jej wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych, a także w niewielkim stopniu poprzez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ  

z podłoża. Zasilanie piętra fliszowego zależy głównie od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta 

nachylenia stoków. Najdogodniejsze warunki infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenażu. Granice 

hydrodynamiczne biegną po działach wód podziemnych, które pokrywają się z działami wód 

powierzchniowych. Północną granicę JCWPd stanowi wododział 3-go rzędu zamknięty ujściem Potoku 

Chołowskiego do Wisłoki powyżej Dębicy. Od wschodu i zachodu JCWPd ogranicza zasięg zlewni 

Wisłoki. Południowa granica przebiega wzdłuż granicy Polski ze Słowacją. Naturalnymi strefami 
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drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej położonych warstw 

wodonośnych jest to głównie rzeka Wisłoka. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód podziemnych 

(studnie wiercone i kopane, źródła). Kierunki krążenia wód podziemnych są często skomplikowane  

ze względu na wykształcenie litologiczne i tektonikę utworów fliszu karpackiego. Generalnie jednak 

wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych przepływają w kierunku naturalnych stref drenażu. 

Oddziaływanie ujęć zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach. 

 

1.8 Jakość wód podziemnych 

 

Jakość wód podziemnych ostatni raz badano w 2016 roku. Najbliżej granic obszarów 

opracowania w JCWPd nr 150 znalazł się punkt nr 144. Na jego podstawie, jakość wód w zakresie 

wskaźników fizyczno-chemicznych została przyporządkowana klasie IV. Końcowa klasa jakości została 

określona jako II.  

W JCWPd nr 151 najbliżej znalazł się punkt 1331. Według badania, klasa jakości – wskaźniki 

fizyczno-chemiczne, została określona jako III. Natomiast końcowa klasa określona została jako II.  

Wg oceny stanu JCWPd z 2012 r. stan ilościowy, chemiczny oraz ogólna ocena stanu zarówno 

dla JCWPd nr 150 jak i JCWPd nr 151 został określony, jako dobry. Ocena ryzyka niespełnienia celów 

środowiskowych została określona, jako niezagrożona, także dla obydwu jednostek.  

 

1.9 Gleby 

 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski posiada dobre warunki glebowe. Gleby należy ocenić, jako 

średnie oraz dobre. W głównej mierze są to grunty rolne klasy III i IV. Ponad 80% gruntów ornych gminy 

zajmują gleby pyłowe całkowite w typie brunatnym i pseudobielicowym. 

W obszarze gminy występują procesy erozji gleb, które szczególnie nasilają się na stokach  

o dużym nachyleniu. Procesy te prowadzą do wypłukiwania składników odżywczych, a nawet 

zniszczenia warstwy urodzajnej gleby. 

 

1.10 Warunki klimatyczne 

 

Gmina położona jest w podkarpackiej strefie klimatycznej. Obszary opracowania należą  

do pasa przejściowego pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi. Chłodnych dni z przymrozkami jest 

rocznie 100 – 150, śnieg leży przez 80 – 90 dni. Średnia temperatura roczna w rejonie Rzepiennika 

wynosi ok. 7,5 ºC, najzimniejszym miesiącem jest styczeń (średnia temperatura około – 4,6 ºC), 

najcieplejszym lipiec (średnia temperatura około 16,9 ºC). Roczna suma opadów atmosferycznych waha 

się w granicach 950-1350 mm, średnia prędkość wiatru od 2,2 do 2,5 m/sek., z wilgotnością względną 

od 86 do 88%. 

Zróżnicowanie temperatur uzależnione jest od wysokości bezwzględnych i od ekspozycji 

stoków. We wklęsłych formach terenu występują inwersje temperatur, które rozprzestrzeniają się  

na wyższe partie stoków. Okres wegetacyjny trwa 215 dni. 

 

1.11 Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Gminę Rzepiennik Strzyżewski charakteryzują korzystne warunki decydujące o stanie jakości 

powietrza atmosferycznego i jego potencjalnym zagrożeniu. Na terenie gminy nie funkcjonują podmioty, 

które oddziaływałyby w sposób szczególnie szkodliwy na powietrze atmosferyczne.  

Wpływ, na jakość powietrza atmosferycznego mogą mieć zabudowania mieszkaniowe 

jednorodzinne znajdujące się na obszarze opracowania. Małe kotłownie emitują tlenki węgla, siarki  

i pyły. Uciążliwość tej emisji jest odczuwana głównie w okresach grzewczych.  

Również drogi mogą stanowić źródło zanieczyszczeń atmosferycznych, oddziałujących na 

obszar opracowania.  

Na podstawie danych pomiarowych w Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie 

małopolskim z 2017 roku (WIOŚ Kraków) ustalono, że poziom dopuszczalny dwutlenku azotu (NO 2 )  
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i dwutlenku siarki (SO 2 ) jest zachowany na obszarze województwa - obszar strefy małopolskiej –

wynikowo zakwalifikowano do klasy A. Stężenia średnioroczne NO 2 zarejestrowane na podstawie 

pomiarów nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu 40 μg/m³. Stężenia 1-godzinne NO 2 także nie 

przekraczały dopuszczalnego poziomu 200 μg/m³. Strefie małopolskiej, do której zaliczane są obszary 

opracowania, przyporządkowano klasę C ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego  

dla stężeń 24-godzinnych pyłu PM10. Zestawienie klas wynikowych uzyskanych przez strefę 

małopolską w corocznej ocenie WIOŚ na rok 2017 pod kątem ochrony zdrowia zostały zestawione  

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 1 Klasy uzyskane w corocznej ocenie WIOŚ na rok 2017 w Krakowie pod kątem ochrony zdrowia dla 

strefy małopolskiej (źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie małopolskim. Raport za rok 2017). 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Klasa wynikowa 

1 SO2 A 

2 NO2 A 

3 CO A 

4 C6H6 A 

5 PM10 C 

6 
PM2,5 wg poziomu dopuszczalnego 

powiększonego o margines tolerancji 
C 

7 PM2,5 wg poziomu docelowego C1 

8 Pb A 

9 As A 

10 Cd A 

11 Ni A 

12 B(a)P C 

13 O3 wg poziomu docelowego A 

14 
O3 wg poziomu celu 

długoterminowego 
D2 

 

W zakresie ochrony roślin strefa małopolska została sklasyfikowana następująco: 
 

Tabela 2 Klasy uzyskane w corocznej ocenie WIOŚ na rok 2017 w Krakowie w zakresie ochrony roślin dla strefy 

małopolskiej (źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie małopolskim. Raport za rok 2017). 

Lp. Substancja zanieczyszczająca Klasa wynikowa 

1 SO2 A 

2 NOX A 

3 O3 (AOT40) wg poziomu docelowego A 

4 
O3 (AOT40) wg poziomu celu 

długoterminowego 
D2 

 

W przyszłości w wyniku istnienia presji urbanizacyjnej należy spodziewać się zwiększenia 

zanieczyszczeń powstałych wskutek wcześniej zidentyfikowanych źródeł. 

 

1.12 Flora i fauna 

 

Na obszarze opracowania występują tereny leśne, pola i łąki mogące charakteryzować się dużą 

bioróżnorodnością.  

W wyniku działalności gospodarczej człowieka szata roślinna na obszarze gminy uległa jednak 

znacznemu przeobrażeniu. W miejsce stopniowo wytrzebianych lasów pojawiały się orne pola, łąki  

i pastwiska. Jednak zachowane obszary leśne w wielu przypadkach cechuje wysoki stopień 

naturalności, wyrażający się dużym udziałem drzewostanów o składzie gatunkowym zgodnym  
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z siedliskami. Ekosystemy leśne są najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej gminy. 

Na obszarze gminy wyróżnimy pięć jednostek roślinności potencjalnej na podstawie mapy 

potencjalnej roślinności naturalnej Polski(J.M. Matuszkiewicz): 

 Grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria uboga  

(Tilio-Carpinrtum, submont., poor) 

 Grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria żyzna  

(Tilio-Carpinrtum, submont., rich) 

 Żyzna buczyna karpacka, odmiana zachodnio karpacka, forma reglowa  

(Dentario glandulosae-Fagetum, westcarp., montane) 

 Wyżynny bór jodłowy (Abietetum polonicum) 

 Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae) 

Głównymi gatunkami flory są gatunki niżowe. Ponadto obserwuje się zwiększony udział 

gatunków górskich. Wiele z nich objętych jest całkowitą (m.in. widłaki, storczyki, parzydło leśne, 

kłokoczka południowa) lub częściową ochroną (m.in. kopytnik pospolity, marzanka wonna, pierwiosnka 

wyniosła). Do najbardziej interesujących należą: róża alpejska, żywokost sercowaty, widłak wroniec. 

Fauna opisywanego obszaru to typowa fauna dla Beskidu Wschodniego. Większość gatunków 

związana jest z terenami leśnymi, wśród których łatwo napotkać duże zwierzęta łowne. Najczęściej 

bywa to sarna, ale żyją tu również jelenie, dziki, zające, lisy, kuny i tchórze. Można tu spotkać borsuka, 

popielicę a nawet wydrę. 

Lasy są miejscem gniazdowania myszołowa i jastrzębia. Tereny otwarte zamieszkują ptaki 

łowne (bażant, kuropatwa), oraz ptaki preferujące otwarte przestrzenie (skowronki, pokrzewki, pliszki, 

świergotki i inne). 

 

1.13. Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze 

 

Wszystkie obszary opracowania znajdują się w zasięgu powierzchniowych form ochrony 

przyrody. Obszary znajdujące się w zachodniej części gminy (obszary oznaczone numerami 

21,22,23,24,25,26,29,30,36,37) znajdują się w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym. 

Natomiast północno-wschodni kraniec gminy (obszar oznaczony numerem 45) obejmuje Park 

Krajobrazowy Pasma Brzanki. Reszta obszarów objęta opracowaniem znajduje się w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. 

Ponadto poza obszarami opracowania, w pobliżu granic gminy (tj. do 10 km) znalazły się 

następujące formy ochrony przyrody: 

o Rezerwat Skamieniałe Miasto – położony w odległości ok. 3,1 km w kierunku 

północno-zachodnim 

o Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu – położony w odległości 

ok. 7,9 km w kierunku południowym 

o Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 

– położony w odległości ok 0,2 km w kierunku zachodnim 

o Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Biała tarnowska PLH120090 – 

położony w odległości ok 0,9 km w kierunku zachodnim 

o Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Dolny Dunajec PLH120085 – 

położony w odległości ok 6,7 km w kierunku zachodnim 

o Specjalne Obszary Ochrony Natura 2000 – Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca 

PLH120020 – położony w odległości ok. 8,5 km w kierunku północno-zachodnim 

 

1.14. Formy ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

 

Na obszarach opracowania nie znajdują się żadne formy ochrony dziedzictwa kulturowego czy 

zabytków.  
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2. Istniejące zagrożenia środowiska 

 

2.1. Zanieczyszczenia atmosferyczne 

 

Wpływ, na jakość powietrza atmosferycznego w gminie Rzepiennik mają zabudowania 

znajdujące się na obszarach opracowania a także ruch odbywający się ma drogach przebiegających  

w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów.  

Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego. 

Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami 

ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego.  

Ponadto wpływ na jakość mogą mieć również zabudowania mieszkaniowe znajdujące się  

w sąsiedztwie obszaru opracowania. Paleniska domowe i małe kotłownie emitują tlenki węgla, siarki  

i pyły. Uciążliwość tej emisji odczuwalna jest szczególnie w okresach grzewczych. Mała wysokość 

emitorów uniemożliwia rozproszenie zanieczyszczeń w atmosferze, powodując koncentrację 

zanieczyszczeń na małym obszarze. 

 

2.2. Hałas i wibracje 

 

Stan środowiska ze względu na jego zanieczyszczenie hałasem i wibracjami określa klimat 

akustyczny, rozumiany, jako wynik różnych grup hałasu i wibracji. Hałasem nazywa się niepożądane, 

nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające  

za pośrednictwem powietrza na ośrodek słuchu i inne zmysły oraz elementy organizmu człowieka.  

W przypadku wibracji drgania przenoszone są przez ciała stałe.  

Na terenie gminy Rzepiennik Strzyżewski główne zagrożenie stanowi hałas komunikacyjny 

pochodzący z przebiegających przez ten obszar dróg głównych oraz pozostałych ciągów 

komunikacyjnych rozprowadzających ruch samochodowy do posesji znajdujących się na terenie 

opracowania.  

Ruch kołowy jest bardzo uciążliwym źródłem hałasu w środowisku. Na poziom hałasu 

komunikacyjnego mają wpływ czynniki związane z warunkami ruchu, parametrami drogi, rodzajem 

pojazdów. Należy zaznaczyć, iż zagrożenie środowiska hałasem drogowym znacznie wzrasta,  

co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem liczby pojazdów.  

Najbardziej narażone na hałas komunikacyjny są obszary objęte opracowaniem zmiany planu 

o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 40, 41, 42, Związane jest to  

z położeniem ich w sąsiedztwie dróg o średnim i dużym natężeniu ruchu samochodowego.  

Ponadto źródłem uciążliwości akustycznej na terenie objętym przedmiotowym dokumentem są 

istniejące zakłady przemysłowe, obiekty usługowe oraz pojawiające się sezonowo maszyny rolnicze. 

 

2.3. Odpady 

 

Obecnie na obszarach opracowania wytwarzane odpady to przede wszystkim odpady 

komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych. Dodatkowo mogą pochodzić z upraw rolnych, 

przydomowych ogródków i sadów. Odpady komunalne pochodzące z obszarów zamieszkałych na 

terenie opracowania mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego tego obszaru w przypadku 

niewłaściwej ich utylizacji.  

Ponadto wytwarzane są odpady wielkogabarytowe, pochodzące z budowy, remontów  

i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic 

i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki i chemikalia.  

 

2.4. Pola elektromagnetyczne 

 

Dla jakości środowiska istotne znaczenie mają urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci fal radiowych o częstotliwości 0,1-300 MHz  

i mikrofal 300-300 000 MHz umieszczone w środowisku naturalnym. Na obszarach poddanym 
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opracowaniu nie występują źródła promieniowania elektromagnetycznego, które mogłyby mieć 

negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta przebywające na tych terenach. 

Przez obszar oznaczony numerem 24, 26, 37 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 

średniego napięcia.  

Oceny poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się  

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz.792 z późn. zm.)  

 

2.5. Zagrożenie geologiczne 

 

Na obszarze gminy występują strefy zagrożone zjawiskami osuwiskowymi a także tereny 

zidentyfikowanych osuwisk.  

Wylesienie znacznego obszaru gminy, wywołane powiększaniem areału użytków rolnych, 

W połączeniu z budową geologiczna i ukształtowaniem terenu wywołało zjawiska erozyjne, 

denudacyjne i geograwitacyjne (t.j. zjawiska spływów powierzchniowych wywoływane przez opady 

atmosferyczne, zjawiska osuwiskowe, osuwanie się gruntów o dużym zasięgu powierzchniowym).  

 

2.6. Zagrożenie powodziowe 

 

Na obszarach opracowania zgodnie z Informatycznym Systemem Osłony Kraju nie występuje 

zagrożenie związane z wystąpieniem powodzi.  

 

2.7. Cmentarze  

 

Na obszarze gminy znajduje się siedem cmentarzy (w tym wojenne). Żaden z nich nie znajduje 
się w zasięgu terenów objętych opracowaniem zmiany planu miejscowego. Jednakże, obszary  
o numerach 20,33,40,41 i 42 znajdują się w granicach pasów izolujących tereny cmentarzy.  

Zapisy projektu zmiany planu nie wpłyną negatywnie na strefy od cmentarza a także na same 
cmentarze. Zmiany nie spowodują znaczących zmian w środowisku.  
 

3. Istniejące problemy ochrony środowiska 

 

Na skutek urbanizacji zmieniony został pierwotny sposób zagospodarowania przestrzennego 

oraz zmianie uległa pokrywa glebowa części gruntów znajdujących się na analizowanym obszarze.  

Na tych terenach należy dążyć do ograniczenia zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska, 

hałasem oraz uciążliwymi pyłami.  

Obiekty infrastruktury technicznej, w tym drogowej oraz komunalnej stanowią zagrożenie dla 

środowiska. Są one, bowiem źródłem emisji zanieczyszczeń, źródłem powstawania odcieków i spływów 

powierzchniowych zawierających znaczne ilości niepożądanych w środowisku związków a także 

odpowiadają za hałas. W celu ograniczania skutków możliwe jest stosowanie szpalerów roślinności 

wysokiej stanowiącej naturalną barierę chroniącą i absorbującą zanieczyszczenia, ograniczając ich 

rozprzestrzenianie się na tereny oddalone. Naturalne układy i zależności flory i fauny są odporniejsze 

na zmiany i degradację, dlatego też działaniem pożądanym jest ochrona środowiska naturalnego, która 

realizowana może być poprzez ochronę wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego, jako podstaw prawidłowego i efektywnego rozwoju wszystkich 

zakresów działalności.  

   

4. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji 

 

Odporność środowiska naturalnego na przekształcenie i jego zdolność do regeneracji zależy  

w znacznej mierze od jego charakterystyki oraz od poziomu dotychczasowego przeobrażenia.  

Środowisko przeobrażone w niewielkiej skali o prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów  

i dużej bioróżnorodności jest względnie odporne na umiarkowane negatywne oddziaływania np. 
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zanieczyszczenia. Najbardziej zagrożone degradacją tereny to najczęściej obszary narażone  

na silną presję człowieka wyrażającą się poprzez szereg różnorakich działań przez niego 

podejmowanych. Należy do nich między innymi presja urbanizacyjna i niewłaściwe zabiegi 

agrotechniczne (na terenach użytkowanych rolniczo). W wyniku tego dochodzi do zanieczyszczeń wód 

(powierzchniowych i podziemnych), powietrza, gleb oraz do przekształceń naturalnej rzeźby terenu. 

Na obszarze objętym opracowaniem degradacja następuje przede wszystkim w skutek 

rozprzestrzeniania się zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny obecnie zielone, w większości 

użytkowane rolniczo. Zjawisko to wyłącza grunty z powierzchni biologicznie czynnej.  

System przyrodniczy na pozostałych terenach obszaru objętego opracowaniem zachował  

w dużym stopniu pierwotny sposób zagospodarowania. Większość terenów zalicza się do 

powierzchniowych form ochrony przyrody. Tereny w obszarze opracowania pozostają w użytkowaniu 

rolnym oraz w niewielkim stopniu leśnym. Ewentualne zwiększenie intensywności zagospodarowania 

terenu o funkcje mieszkaniową lub usługową nie powinno wywołać konfliktu z otaczającym go 

środowiskiem przyrodniczym i nie powinno przyczynić się do utraty zdolności do regeneracji obszarów 

o potencjale środowiskowym, pod warunkiem zachowania ich dotychczasowego użytkowania  

w zwartych strukturach. 

 

IV. Charakterystyka ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego 
 

1. Przeznaczenie terenów 

 

Zgodnie z projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazuje 

się podstawowe przeznaczenie tego terenu:  

 

1) MN 1 - tereny zabudowy jednorodzinnej (istniejące); 

2) MN 2 - tereny zabudowy jednorodzinnej (projektowane); 

3) MN 3 - tereny zabudowy jednorodzinnej - wymagające scalenia i podziału; 

4) MN/ZP - teren zabudowy podworskiej i zieleni parkowej; 

5) MN l - tereny zabudowy rekreacyjnej; 

6) MN 1 /ZZ - tereny zabudowy jednorodzinnej - istniejącej, zagrożone 

powodzią; 

7) MN 2 /ZZ - tereny zabudowy jednorodzinnej - projektowanej, zagrożone 

powodzią; 

8) MN/U/P – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowo-produkcyjnej; 

9) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 

10) U - tereny usług; 

11) U 1 - tereny usług publicznych, w tym kultury i nauki; 

12) US - tereny usług sportu; 

13) U o - tereny usług oświaty; 

14) U r - tereny obiektów kultu religijnego; 

15) U z - tereny usług ochrony zdrowia; 

16) U c /ZZ - tereny usług komercyjnych, zagrożone powodzią; 

17) U p /ZZ - tereny usług publicznych, w tym oświaty, zagrożone powodzią; 

18) U o /ZZ - tereny usług oświaty, zagrożone powodzią; 

19) U z /ZZ - tereny usług ochrony zdrowia, zagrożone powodzią; 

20) US/ZZ - tereny sportu i rekreacji, zagrożone powodzią; 

21) P - tereny produkcyjno – magazynowe; 

22) P/ZZ - tereny produkcyjno – magazynowe, zagrożone powodzią; 

23) G - teren gazowej stacji redukcyjno – pomiarowej; 

24) R 1 - tereny rolnicze (bez dopuszczenia zalesiania); 

25) R 2 - tereny rolnicze (z dopuszczeniem zalesiania); 
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26) R/ZZ - tereny rolnicze, zagrożone powodzią; 

27) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych; 

28) RU/ZZ - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, zagrożone 

powodzią; 

29) ZP - tereny zieleni urządzonej; 

30) ZC - tereny cmentarzy; 

31) ZL - tereny lasów; 

32) ZL1 - tereny zalesień 

33) KDg - tereny dróg publicznych – głównych; 

34) KDz - tereny dróg publicznych – zbiorczych; 

35) KDd - tereny dróg publicznych – dojazdowych; 

36) KDl - tereny dróg publicznych – lokalnych; 

37) KDW - tereny dróg wewnętrznych; 

38) KDx - tereny dróg wewnętrznych poza terenem zabudowy; 

39) KDp - tereny obsługi komunikacji; 

40) WS - tereny wód śródlądowych; 

41) WSz -  tereny przeznaczone pod zbiornik retencyjny. 

42) K – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja 

43) WK – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi i kanalizacja 

 

2. Warunki zagospodarowania, ustalenia z zakresu ochrony środowiska  

i kształtowania środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego  

 

Projekt planu miejscowego wskazuje dla wszystkich terenów szczegółowe zasady 

zagospodarowania oraz ograniczenia dla zabudowy wynikające z podstawowego przeznaczenia 

terenów oraz obowiązujących przepisów odrębnych. 

Projekt zmiany planu ustala w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego : 

1. Na całym obszarze objętym planem ustala się ograniczenia w użytkowaniu terenów:  

1) zakaz prowadzenia wzdłuż cieków wodnych, kanałów i rowów melioracyjnych 

przedsięwzięć, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na ich otulinę biologiczną, 

utrudniałyby do nich dostęp w ramach powszechnego korzystania z wód lub 

utrudniałyby prowadzenie prac remontowych i konserwujących prowadzonych przez 

administratora cieków;  

2) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 15 m od górnej krawędzi 

skarpy brzegowej cieków wodnych, za wyjątkiem obszaru B.1P/ZZ  

w Rzepienniku Biskupim, gdzie ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy  

w odległości 5 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wodnego;  

3) zakaz realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3 m od górnej krawędzi skarpy 

brzegowej cieków wodnych;  

4) zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do ziemi i wód 

powierzchniowych, rolniczego wykorzystania ścieków komunalnych oraz składowania 

odpadów komunalnych i przemysłowych;  

5) zakaz niszczenia starodrzewów, a także zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, 

wzdłuż cieków wodnych i dróg, z wyłączeniem niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych.  

2. Na całym obszarze objętym planem obowiązują następujące nakazy:  

1) pielęgnacji zieleni naturalnej i urządzonej oraz realizacji zieleni wysokiej i niskiej przy 

obiektach kubaturowych, szczególnie produkcyjnych i magazynowych,  

a także drogowych, uwzględniającej ochronę walorów krajobrazowych,  

i estetycznych; 

2) ochrony strefy biologicznej lasów –poprzez zachowanie odległości budynków od 

granicy gruntów leśnych zgodnej z przepisami odrębnymi; 



22 
 

3) na stokach o nachyleniu powyżej 25% – traktowania terenu jako posiadającego 

skomplikowane warunki gruntowe, zaliczonego do trzeciej kategorii geotechnicznej  

w rozumieniu przepisów szczególnych, 

3.  Dla ochrony przed hałasem, wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

identyfikacyjnymi zawierającymi oznaczenia literowe: 

1) MN 1, MN 2, MN 3, MN l, MN 1 /ZZ, MN 2 /ZZ wskazuje się jako tereny przeznaczone 

pod zabudowę mieszkaniową w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

2) U z, U z/ZZ wskazuje się jako tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki społecznej 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

3) Uo, U o /ZZ, U p /ZZ wskazuje się jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska. 

4) RM wskazuje się jako tereny zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów 

odrębnych. 

4.  Dla ochrony przed hałasem, w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej, oznaczonej na rysunku 

symbolem 1KDg ustala się zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

w odległości 25 m od krawędzi jezdni, dopuszcza się lokalizowanie budynków 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 25 m pod warunkiem 

realizacji rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne  

w budynkach. 

 

V. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

zmiany planu 
 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, tereny nim objęte pozostaną w obecnym użytkowaniu, obowiązywać będzie obecny 

plan miejscowy. Obszary nadal będą podlegać przemianom naturalnym jak i antropogenicznym.  

 

VI. Zagrożenia środowiska naturalnego wynikające z ustaleń zmiany planu 
 

1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 

 

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z głównych czynników zagrożenia klimatu i degradacji 

środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia wprowadzone do atmosfery podlegają wpływom 

warunków meteorologicznych zarówno w zakresie rozprzestrzeniania się, jak i ich transformacji.  

Tak, więc emisja zanieczyszczeń zależy od topografii, zagospodarowania terenu, lokalizacji źródeł 

emisji oraz warunków meteorologicznych. Skład powietrza ma istotny wpływ na biosferę a emitowane 

do niego zanieczyszczenia gazowe i pyłowe stanowią istotne zagrożenie dla wielu elementów 

środowiska m.in. wód, gleb oraz świata roślinnego i zwierzęcego. Do czynników decydujących o jakości 

powietrza zalicza się: przestrzenny i czasowy rozkład zanieczyszczeń powstających w efekcie 

działalności człowieka oraz warunki wymiany powietrza. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu miejscowego na obszarze opracowania wzrośnie 

liczba punktowych zanieczyszczeń atmosferycznych w postaci budynków mieszkalnych.  

Ponadto w wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego należy spodziewać się intensyfikacji 

ruchu kołowego na istniejących, na obszarze gminy szlakach komunikacyjnych. Zjawiska te 

przyczyniają się do większej emisji gazów i pyłów z sektora bytowo-gospodarczego oraz 

komunikacyjnego.  

Nie przewiduje się jednak, aby ustalenia projektu planu miejscowego wpłynęły w sposób 

znaczący na stan powietrza analizowanego obszaru ze względu na charakter tych ustaleń oraz ich 

zasięg przestrzenny.  

W trakcie realizacji ustaleń planu miejscowego tj. budowy wystąpią uciążliwości związane  

z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza wywołane przez transport materiałów 
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sypkich i pylastych oraz urobku ziemnego a także związane z eksploatacją pojazdów związanych  

z pracami przygotowawczymi i montażowymi. Emisja ta będzie miała charakter czasowy, a zasięg jej 

oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac (+/- 100 m w zależności od 

przyjętego sposobu realizacji). 

 

2. Hałas i wibracje 

 

Hałas stanowi jeden z elementów zanieczyszczenia środowiska, który w ostatnich latach 

przybiera na znaczeniu zwłaszcza w obliczu nasilającego się ruchu samochodowego oraz 

uprzemysłowienia.  

Jako źródła uciążliwości akustycznej na obszarach objętych opracowaniem planu miejscowego 

wyróżnia się hałas komunikacyjny, obiekty usługowe oraz pojawiające się sezonowo maszyny rolnicze.  

W wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego ulegnie powiększeniu powierzchnia terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przemysłową oraz usługową  

w stosunku do obowiązującego planu miejscowego. Przewiduje się również wzrost natężenia ruchu 

samochodowego na obszarze gminy, a w szczególności w zasięgu obszarów objętych ustaleniami planu 

miejscowego. Ustalenia te wpłyną na pogorszenie klimatu akustycznego na tym terenie. Nie przewiduje 

się jednak, iż uciążliwości te będą miały duży wpływ na warunki życia.  

Dodatkowo w trakcie realizacji ustaleń projektu planu miejscowego tj. budowy wystąpią 

uciążliwości akustyczne związane z pracą maszyn budowlanych. Uciążliwości te będą miały charakter 

czasowy, a zasięg ich oddziaływania ograniczy się do najbliższego otoczenia prowadzonych prac  

(+/-100 m).  

Właściwie zaprojektowane i eksploatowane obiekty przemysłowe (np. przy zastosowaniu zieleni 

izolacyjnej, stosowania w procesach produkcyjnych i eksploatacyjnych urządzeń o niskim poziomie 

emisji hałasu, odpowiednie usytuowanie urządzeń uciążliwych akustycznie w możliwie jak największej 

odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, realizację nasadzeń i zalesień  

w sąsiedztwie zakładów) nie powinny powodować wyraźnych uciążliwości akustycznych.  

Zastosowanie zaproponowanych w prognozie rozwiązań może się przyczynić do ograniczenia 

lub wyeliminowania uciążliwości związanej z emisją hałasu.  

 

3. Odpady 

 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, struktura oraz skład 

są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa, ich sposobu życia, 

gospodarowania zasobami, subiektywnych cech charakteru mieszkańców oraz poziomu 

konsumpcjonizmu. Głównym ogniskiem wytwarzania odpadów komunalnych na badanym obszarze są 

tereny mieszkalne.  

W wyniku realizacji ustaleń planu miejscowego istnieje zagrożenie związane ze wzrostem ilości 

wytwarzanych odpadów stałych zaliczonych do typu komunalnego. Może to być skutkiem wzrostu liczby 

użytkowników terenu poprzez umożliwienie intensyfikacji zabudowy oraz wprowadzenie nowych funkcji 

takich jak zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowa oraz produkcyjna.   

 

4. Ścieki 

 

Ścieki są jednym z podstawowych zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

W związku ze zmianami wielkości terenów przeznaczonych pod zabudowę w projekcie planu 

miejscowego, na analizowanym obszarze wzrośnie ilość produkowanych ścieków. Jednakże nie 

przyczyni się to do pogorszenia jakości wód występujących na nim z uwagi na brak odprowadzania 

oczyszczonych ścieków do wód znajdujących się na analizowanym obszarze. Zagrożenie może 

stanowić nielegalne oprowadzanie ścieków do cieków występujących poza obszarami opracowania lub 

nieszczelne zbiorniki na nieczystości ciekłe stosowane do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej. 

 

5. Promieniowanie elektromagnetyczne 
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Promieniowanie elektromagnetyczne zaliczane jest do podstawowych rodzajów 

zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego na 

analizowanym obszarze są urządzenia i linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia, 

stacje transformatorowe oraz urządzenia elektryczne w zakładach pracy.  

Zwiększenie intensywności zabudowy na niektórych terenach, a także dopuszczenie realizacji 

nowych stref mieszkalnych, usługowych i przemysłowych może nieznacznie przyczynić się do 

zwiększenia emisji promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z istniejących  

i projektowanych w przyszłości sieci elektroenergetycznych.  

Nie przewiduje się, aby wzrost promieniowania elektromagnetycznego będący skutkiem 

realizacji ustaleń planu miejscowego oddziaływał w sposób znaczący na ludzi oraz zwierzęta 

przebywające na omawianym obszarze lub w jego pobliżu. 

 

6. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 

Za poważną awarię uznaje się zdarzenie powstałe w czasie procesu transportowego, 

przemysłowego i magazynowego, które powoduje emisję zanieczyszczeń wskutek eksplozji, pożaru  

lub wycieku substancji niebezpiecznych. 

Ryzyko nadzwyczajnego zagrożenia środowiska niesie ze sobą powstawanie zabudowy 

produkcyjno-usługowej. W trakcie realizacji inwestycji, podczas transportu materiałów, może dojść  

do zanieczyszczeń środowiska substancjami niebezpiecznymi.  

Z pozostałych ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego nie wynika ryzyko powstania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.  

 

VII. Oddziaływanie zmiany planu na środowisko i obszary chronione 
 

1. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody znajdujące się na obszarze opracowania 

 

Wszystkie tereny opracowania znajdują się w obszarze form ochrony przyrody. Formy te zostały 

opisane w rozdziale III.1.13. Powiązania przyrodnicze, walory przyrodnicze.  

Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą oddziaływać negatywnie na te formy Ochrony 

Przyrody. Oddziaływanie planu na obszary chronione prowadzić ma do osiągniecia celów z zakresu 

ochrony tych terenów wyrażając się w ochronie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego  

i krajobrazu oraz kształtowanie ładu przestrzennego jako podstaw prawidłowego i efektywnego rozwoju. 

Polegać to będzie na poprawie stanu sanitarnego oraz funkcjonowania przyrody w drodze wzmożonej 

ochrony ciągów ekologicznych oraz tych ekosystemów, które mają wpływ na funkcjonowanie przyrody 

i odtwarzanie jej zasobów. 

 

2. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody znajdujące się poza obszarem opracowania 

 

Formy ochrony przyrody znajdujące się poza obszarem opracowania a znajdujące się  

w stosunkowo niewielkiej odległości (tj. do 10 km) zostały opisane w rozdziale III.1.14 Powiązania 

przyrodnicze, walory przyrodnicze 

 

Ustalenia projektu planu miejscowego nie będą oddziaływać na wyżej wymienione formy 

ochrony krajobrazu oraz na inne formy ochrony przyrody położone poza obszarem gminy z racji braku 

ustaleń wpływających na ewentualne pogorszenie się efektywności i sprawności powiązań w lokalnej  

i regionalnej sieci ekologicznej, a także, ze względu na brak ustaleń, których oddziaływanie 

wykraczałoby poza granice obszarów objętych opracowaniem. 

 

3. Oddziaływanie na siedliska występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt  

i grzybów 
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Na obszarze opracowania nie występują udokumentowane siedliska chronionych gatunków 

roślin, zwierząt i grzybów. 

 

 

4. Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

 

Korytarze stanowią naturalne ostoje przyrody nawiązujące głównie do dolin rzecznych. Przez 

obszary o numerach 11,16,17,19,38 i 45 przechodzi korytarz ekologiczny, którego przebieg zaznaczono 

w części graficznej Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. Obszary położone nad rzeką Rzepianką i Olszynką leżą w sąsiedztwie 

korytarzy ekologicznych dolin rzecznych.  

Oddziaływanie planu na korytarze ekologiczne ma na celu realizację działań z zakresu ich 

ochrony poprzez zachowanie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego, jako podstaw prawidłowego i efektywnego rozwoju. Ochrona ta 

przejawiająca się głównie w zapewnieniu ciągłości systemu przyrodniczego, obejmuje:  

1. poprawę stanu sanitarnego oraz funkcjonowania przyrody, w drodze wzmożonej ochrony 

ciągów ekologicznych oraz tych ekosystemów, które mają wpływ na funkcjonowanie 

przyrody i odtwarzanie jej zasobów,  

2. likwidację bądź osłabianie barier ekologicznych,  

3. zahamowanie procesów niszczących,  

4. odnowę i wzbogacenie przyrody na obszarach zdegradowanych,  

5. ochronę istniejących form ochrony przyrody 

 

Zmiany w przeznaczeniu terenów w zasięgu obszarów, które zawierają się w nich mogą  

w niewielkim stopniu wpłynąć negatywnie na omawiane korytarze ekologiczne. Wpływ ten związany jest 

z zawężeniem korytarza poprzez wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej na tereny obecnie zielone. 

 

5. Oddziaływanie na otulinę biologiczną cieków i zbiorników wodnych 

 

Ustalenia zawarte w planie nie będą miały wpływu na pogorszenie się warunków 

funkcjonowania istniejącej naturalnej otuliny cieków. Dokument przewiduje ich ochronę w wyniku 

realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie nadmiernemu zanieczyszczaniu cieków oraz ich 

otoczenia. Ponadto stawia za cel pozostawienie terenów w najbliższym ich otoczeniu otwartymi, tzn. 

odsunięcie zabudowy oraz pozostawienie pasów zieleni. 

 

6. Oddziaływanie na stosunki wodne 

 

Ustalenia planu miejscowego, w wyniku ich realizacji, będą potencjalnie nieznacznie 

oddziaływać na stosunki wodne. Może być to skutkiem ograniczenia naturalnej retencji wód opadowych 

w glebie na skutek zajęcia ich powierzchni przez zabudowę i inne elementy utwardzone.  

Wskazane ustalenia wpłyną na zwiększenie się poziomu i szybkości spływu powierzchniowego, 

co w konsekwencji może doprowadzić do zaburzenia reżimu rzek je odwadniających (zmiany mogą być 

widoczne w skali lokalnej, lecz mało znaczące w skali ponadlokalnej ze względu na charakter. 

 

7. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska 

 

7.1. Różnorodność biologiczna oraz fauna i flora 

 

Presja antropogeniczna w postaci rozwoju gospodarczo-społecznego oraz towarzysząca mu 

rozbudowa strefy zurbanizowanej, nierzadko prowadzi do introdukowania nowych lub niszczenia 

naturalnych siedlisk gatunków roślin i zwierząt. Prowadzi to do zubożenia naturalnego potencjału 

przyrodniczego i w skrajnych przypadkach do całkowitych przekształceń ekosystemów. W takich 
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warunkach zachowaniu ulegają jedynie rośliny i zwierzęta o najlepszych zdolnościach adaptacyjnych. 

Opracowywane obszary znajdują się w obszarach chronionych prawnie, z czego wynikają odrębne 

przypisy ochrony gatunków roślin i zwierząt będących w obszarach opracowania.  

Realizacja ustaleń projektu może spowodować niewielkie zubożenie różnorodności w granicach 

obszarów opracowania, jednak nie wpłyną one znaczącą na ogólną różnorodność biologiczną terenów 

gminy.  

 

7.2. Ludzie 

 

Do negatywnych oddziaływań, wprowadzenia w życie analizowanego planu, należy potencjalny 

wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczeń na terenach nowo wyznaczonych pod funkcje mieszkaniowe 

oraz szlaki komunikacyjne. Nie przewiduje się jednak, aby zmiany te miały znaczący wpływ na zdrowie 

lub życie ludzkie.  
 

7.3. Woda 

 

Uruchomienie nowych terenów na cele gospodarczo-społeczne wiąże się z wprowadzeniem 

powierzchni utwardzonych, na tereny naturalnej retencji wód. Przyczyni sie to do zintensyfikowania 

spływów powierzchniowych zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych. Wody te, 

odprowadzane systemem melioracyjnym lub bezpośrednio do większych cieków wodnych, mogą 

przyczynić się do spadku jakości wód w ciekach wodnych. Jednakże planowane zmiany przestrzenne 

nie powinny wywierać znaczącego wpływu na jakość wód, ze względu na swój ograniczony charakter.  

Projekt zmiany planu nie wprowadza zmian w zapisach dot. ochrony wód podziemnych  

i powierzchniowych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które stanowią największe zagrożenie dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

 

7.4. Powietrze 

 

Zdecydowana większość obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych na terenie 

opracowania posiada indywidualne źródła ogrzewania. Realizacja ustaleń planu może doprowadzić do 

punktowego zwiększenia emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w sezonie 

grzewczym. 

W trakcie realizacji ustaleń projektu planu miejscowego do powietrza będą emitowane 

zanieczyszczenia związane z eksploatacją pojazdów używanych do prac przygotowawczych  

i montażowych. Oddziaływanie to będzie jednak krótkotrwałe, okresowe oraz lokalne. 

 

7.5. Powierzchnia ziemi 

 

Ustalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą miały niewielki 

wpływ na powierzchnię ziemi. Będzie to związane z utworzeniem nowej zabudowy na obszarze 

opracowania kosztem terenów rolniczych. Działania te spowodują zmianę ukształtowania powierzchni 

ziemi, utratę walorów środowiskowych terenu, przez co należy rozumieć straty w sferze 

bioróżnorodności, stosunków wodnych, jakości gleb i krajobrazu.  

W wyniku realizacji ustaleń planu degradacji ulegną gleby na gruntach przeznaczonych pod 

zabudowę – przede wszystkim niszczenie mechaniczne warstwy glebowej oraz zaburzenia układu 

warstw w profilu pionowym.  

 

7.6. Krajobraz 

 

Ustalenia zmiany planu miejscowego wpłyną w nieznacznym stopniu na krajobraz 

analizowanego obszaru. W planie pod nowe i istniejące inwestycje zostały przeznaczone tereny 

pełniące funkcję rolną. Zapisy planu wskazują na nowe tereny zalesień co spowoduje wzbogacenie 

krajobrazu naturalnego.  
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Należy stwierdzić, iż zaproponowane w zmianie planu ustalenia dotyczące zwiększenia zasięgu 

terenów inwestycyjnych są odzwierciedleniem postępującego rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Są to zmiany nieuniknione, postępujący rozwój społeczno-gospodarczy będzie się wiązał z pewnymi 

przeobrażeniami w przestrzeni. Należy jednak zapewnić możliwość zachowania elementów 

najcenniejszych pod względem przyrodniczym oraz wskazać kierunki zabudowy tak, aby nie 

dysharmonizowały otoczenia.. 

 

7.7. Warunki klimatyczne 

 

Charakter i skala zmian zaplanowanych w zmianie planu, nie dają podstaw do przewidywania 

niekorzystnych zmian w klimacie czy mikroklimacie obszaru. 

 

7.8. Zasoby naturalne 

 

Projekt studium nie dotyczy zapisów dotyczących złóż, terenów i obszarów górniczych. 

 

7.9. Dobra kultury i zabytki 

 

Na obszarze opracowania nie występują obiekt wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz 

inne dobra kultury współczesnej. 

 

7.10. Dobra materialne 

 

Ustalenia zmiany studium umożliwiają zaspokojenie bieżących potrzeb interesu właściciela 

nieruchomości znajdującej się w granicach obszaru opracowania. 

 

8. Oddziaływanie transgraniczne 

 

Nie przewiduje się, aby realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski wpłynęła na zwiększenie transgranicznego 

oddziaływania na środowisko obszaru opracowania, ponieważ oddalony jest on od granic państwa  

i jego ustalenia nie będą wpływać na tereny przygraniczne. Ponadto w granicach objętych planem 

miejscowym nie są planowane inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które z racji 

wielkości emisji i intensywności przekształceń środowiska przyrodniczego mogłyby powodować 

transgraniczne oddziaływania. 

 

9. Syntetyczne zestawienie wpływu realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego wraz z określeniem ich charakteru 

 

Analiza specyficznych uwarunkowań lokalnego środowiska przyrodniczego oraz ustaleń 

zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwala określić 

przewidywane zmiany, jakie może wprowadzić realizacja jego zapisów na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego oraz przyszłe zagospodarowanie rozpatrywanego obszaru.  

W związku z realizacją zapisów zawartych w projekcie planu przewiduje się różnorodny wpływ 

zachodzących zjawisk na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego. Podstawowym 

elementem rozróżniającym charakter zachodzących oddziaływań jest ich kierunek wpływu, który może 

być pozytywny lub negatywny.  
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Tabela 3 Przewidywane oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem ustaleń projektu zmiany studium – 

podsumowanie. (źródło: opracowanie własne) 

Potencjalny wpływ 
realizacji ustaleń 
zmiany studium 
uwarunkowań i 

kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego na : 

Potencjalny wpływ 

K
ie

ru
n

ek
 w

p
ły

w
u

 

C
h

ar
ak

te
r 

w
p

ły
w

u
 

C
za

s 
tr

w
an

ia
 

Różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych 
pod zabudowę kosztem terenów otwartych 

N 
B, P, 

S 
D, S 

Zmniejszenie ogólnej powierzchni biologicznie 
czynnej 

N P, S Ś, S 

Warunki życia 
ludności 

Zwiększenie powierzchni terenów przewidzianych 
pod nowe inwestycje 

P P, S D 

Wprowadzenie zasad kreujących lokalny ład 
przestrzenny  

P B D, S 

Powstanie nowych inwestycji generujących 
uciążliwości akustyczne czy zwiększoną emisję pyłów 

N P, S S, D 

Wzrost uciążliwości akustycznych i pylenia 
związanych z pracami budowlanymi 

N P, W K, C 

Wody  

Regulacja zasad gospodarki wodno-ściekowej P B, P D 

Wzrost uszczelnienia powierzchni terenu i związane 
z tym ograniczenie poziomu infiltracji 

N P, S Ś 

Regulacja zasad gospodarki wodno-ściekowej P B, P D 

Powietrze 
atmosferyczne 

Wzrost pylenia w trakcie realizacji inwestycji N P, S K, C 

Ewentualny wzrost ilości zanieczyszczeń 
pochodzenia komunikacyjnego na skutek wzrostu 
zainwestowania obszaru 

N P, S D 

Pojawienie się zanieczyszczeń pyłowych powietrza N P, S S, D 

Klimat akustyczny 

Emisja hałasu w trakcie realizacji inwestycji N P, S Ś, C 

Ewentualne pogorszenie warunków akustycznych na 
skutek wzrostu poziomu zainwestowania obszaru 
połączonego ze zwiększeniem natężenia ruchu 
kołowego. 

N W, S D 

Powierzchnia ziemi 

Degradacja pokrywy glebowo - roślinnej w trakcie 
realizacji inwestycji 

N W K, S 

Powstawanie lokalnych utwardzeń i przekształceń 
powierzchni terenu 

N P D, S 

Ograniczenie możliwości wykonywania prac 
ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu. 

P B D 

Wzrost ilości wytwarzanych odpadów N S D 

Zasoby naturalne 
Wzrost zużycia wody wraz ze wzrostem 
zainwestowania 

N 
P, S, 
W 

D 

Klimat Lokalne przeobrażenia mikroklimatu N P, W Ś 

Krajobraz Częściowe przekształcenie krajobrazu N P D 

Dobra materialne Rozwój dóbr materialnych P S D 
Oznaczenia: 

Kierunek wpływu: P – pozytywny; N – negatywny 
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Charakter wpływu: B – bezpośredni; P – pośredni; W – wtórny; S – skumulowany 

Czas trwania: K – krótkoterminowe; Ś – średnioterminowe; D – długoterminowe; S – stałe; C – chwilowe 

Przewidywane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni (związany  

z daną inwestycją czy też będący wyraźnym następstwem podjętych działań) lub pośredni (związany  

z już istniejącymi okolicznościami lub dodatkowymi przedsięwzięciami, które są ze sobą powiązane). 

Biorąc pod uwagę okres występowania oddziaływań wyróżnia się chwilowe, stałe, krótkoterminowe  

i długoterminowe. Największe znaczenie przypisuje się oddziaływaniom o charakterze 

długoterminowym, gdyż występują one od zakończenia danego działania i trwają wraz  

z funkcjonowaniem zrealizowanych przedsięwzięć. Znaczna część oddziaływań ma charakter 

skumulowany i jest wynikiem nałożenia się na siebie różnorodnych czynników, które przyczyniają się 

do wygenerowania pozytywnego bądź negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. 

W powyższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono różnego rodzaju przewidywane 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, w tym również te o charakterze skumulowanym. 

Występowanie oddziaływań skumulowanych będzie głównie związane z lokalizacją poszczególnych 

przedsięwzięć, kumulacja może wystąpić przede wszystkim w przypadku prowadzenia podobnych 

przedsięwzięć w tym samym czasie i na tym samym terenie. Część z nich można wyeliminować  

lub ograniczyć stosując odpowiedni dobór terminów prac oraz nowoczesne, przyjazne dla środowiska 

technologie ich prowadzenia.  

 

VIII. Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko wynikające z 

ustaleń planu miejscowego 

 

Realizacja projektu zmiany planu może spowodować okresowe negatywne oddziaływanie  

na środowisko a mianowicie zwiększenie poziomu hałasu – spowodowane przez procesy budowlane 

zmierzające do budowy nowych budynków oraz przebudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów 

istniejących. Ponadto może spowodować negatywne oddziaływania na środowisko w zakresie wzrostu 

zanieczyszczeń powietrza, degradacji gleb pod terenami zainwestowanymi oraz ograniczenia 

powierzchni biologicznie czynnej. Nie przewiduje się jednak aby miało to znaczący wpływ na jakość 

środowiska.  

 

IX. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnego oddziaływania na środowisko, 

mogących być rezultatem ustaleń planu miejscowego 

 

W celu zachowania bioróżnorodności, utrzymania zdolności ekosystemów do odtworzenia 

zasobów przyrodniczych oraz odpowiedniego kształtowania krajobrazu kulturowego, jako działań 

ograniczających negatywne oddziaływanie zmian zgodnych z projektem planu, należy dążyć do 

zintegrowania procesów rozwojowych zabudowy z zabezpieczeniem przestrzennego i funkcjonalnego 

systemu wszystkich elementów przyrody. Działania te polegać będą na: 

 

1. ochronie zieleni, w tym: 

● maksymalnym zachowaniu i ochronie istniejących terenów zielonych; 

● maksymalnej ochronie wszelkich zadrzewień 

 

2. ochronie wód powierzchniowych i podziemnych, w tym: 

● zakazowi odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

● modernizacji urządzeń wodnych w celu osiągnięcia wymaganych standardów 

jakościowych wody pitnej; 

● jak najszybszej budowie i podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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3. ochronie jakości powietrza atmosferycznego, w tym: 

● stosowaniu paliw bezpiecznych ekologicznie w systemie ogrzewania (gaz, olej opałowy, 

także energia elektryczna); 

● wprowadzaniu pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

 

4. ochronie przed uciążliwością akustyczną, w tym: 

● stosowaniu w budynkach materiałów o zwiększonej izolacyjności akustycznej; 

● poprawie stanu nawierzchni dróg publicznych; 

● realizacji inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny 

(w szczególności pasów zieleni izolacyjnej) oraz sukcesywne eliminowanie technologii 

i urządzeń przekraczających dopuszczalne normy hałasu. 

 

5. ochronie wartości krajobrazu kulturowego, w tym: 

● eksponowaniu, poprzez zabiegi kompozycyjne, obszarów i obiektów o wartościach 

przyrodniczych i krajobrazowych; 

 

Ponadto proponuje się następujące działania mające za zadanie zapobieganie, ograniczanie 

i kompensację negatywnego wpływu realizacji niektórych zapisów zmiany planu w stosunku do zmian 

odnoszących się do środowiska przyrodniczego: 

● stosowanie nowoczesnych technologii przy wykonywaniu prac budowlanych; 

● realizacja zamierzeń inwestycyjnych powinna być poprzedzona dokładnym 

rozpoznaniem wartości przyrodniczych terenu w celu wyeliminowania możliwości 

trwałego zniszczenia powiązań biocenotycznych; 

● realizacja inwestycji na terenach dotychczas niezainwestowanych powinna być 

poprzedzona dokładnym rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych, inwestycje 

należy dostosowywać do zastanych warunków, bez ich przekształcania; 

● dostosowywanie terminów prac budowlanych do okresów rozrodczych i lęgowych 

zwierząt występujących na analizowanym obszarze; 

● ubytek powierzchni biologicznie czynnej powinien być równoważony wprowadzaniem 

terenów zielonych w możliwie jak najkrótszym okresie po zakończeniu prac 

budowlanych; 

● odpowiednie zabezpieczenie sprzętu budowlanego oraz placu budowy; 

● zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac budowlanych w celu zapobiegania 

awariom sprzętu, które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska. 

 

Na etapie oceny projektu zmiany planu nie wskazuje się prac kompensacyjnych. Uznaje się,  

że zastosowanie się do zapisów zawartych w studium oraz zawartych w prognozie propozycji środków 

łagodzących niekorzystny wpływ skutków ustaleń studium na środowisko przyrodnicze zapewni 

niezachwiane funkcjonowanie poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego. 

 

X. Rozwiązania alternatywne 

 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakłada pewien wzrost 

intensywności zainwestowania obszaru. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszaru 

konieczne wydaje się świadome i racjonalne wyznaczenie obszarów najkorzystniejszych dla rozwoju 

poszczególnych funkcji. 

W czasie sporządzania projektu przedmiotowego dokumentu kierowano się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, tzn. starano się wybierać te spośród wielu rozwiązań alternatywnych, które 

najlepiej łączą potrzeby społeczne, ekonomiczne i ochrony środowiska. Wariantowane założenia 

planistyczne umożliwiły przedstawienie szeregu rozwiązań alternatywnych. Brały one pod uwagę 

zmianę intensywności i charakteru zabudowy oraz zasięgu terenów inwestycyjnych.  
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Oprócz powyższego, projekt planu jest opiniowany i uzgadniany z szeregiem instytucji  

i zainteresowanych stron. Zaproponowane w projekcie zmiany planu rozwiązania w zakresie 

przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz 

zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej uwzględniają warunki i zasady ochrony środowiska. 

Przy sporządzaniu projektu planu uwzględniono zalecenia wynikające z opracowania 

ekofizjograficznego.  

Przyjęte rozwiązania uznano za nieprzyczyniające się do wystąpienia znaczących negatywnych 

oddziaływań. 

 

XI. Odniesienie do celów ochrony środowiska ustanowionych  

na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym  

i lokalnym istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu 

 

Polityka zagospodarowania przestrzennego powinna opierać się na zasadzie zrównoważonego 

rozwoju, której podstawowe idee zostały przedstawione w raporcie G. H. Brundtland "Nasza wspólna 

przyszłość" (1987 r.) opracowanym przez Światową Komisję Środowiska i Rozwoju Organizacji 

Narodów Zjednoczonych. Wyróżniono w nim trzy główne obszary, w których niezbędna jest integracja 

działań koncentrujących się na: wzroście gospodarczym i równomiernym podziale korzyści, ochronie 

zasobów naturalnych i środowiska oraz rozwoju społecznym. Od tego czasu zasada zrównoważonego 

rozwoju stała się podstawą do określania celów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym 

oraz wspólnotowym. Aktualnie prawo Unii Europejskiej dotyczące tematyki ochrony środowiska liczy 

kilkaset aktów prawnych obejmujących: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje i zalecenia. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami zostały one zaimplementowane do polskiego prawodawstwa.  

Do dokumentów rangi międzynarodowej – wspólnotowej – formułujących cele ochrony 

środowiska, istotne z punktu widzenia omawianego projektu zmiany studium zaliczyć można m.in.: 

 

1. Konwencję z Rio de Janeiro o różnorodności biologicznej  

Została ona sporządzona w dniu 5 czerwca 1992 r. podczas tzw. Szczytu Ziemi w Rio 

de Janeiro i jest obecnie jednym z najbardziej powszechnych porozumień 

międzynarodowych. Jej stronami jest 193 państw świata, a Polska ratyfikowana ją w 

1996 r. 

W ramach niniejszego dokumentu przyjęto trzy główne cele, do których zaliczyć należy: 

ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz 

uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów 

genetycznych. Oznacza to, że przy podejmowaniu postanowień i konkretnych działań 

równie ważne jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego, jak zaspokajanie 

potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń ludzkich. 

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

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory  

Dokument ma na celu zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na terytorium Państw Członkowskich 

Wspólnoty Europejskiej. Podejmowane działania mają przyczynić się do zachowania 

lub odtworzenia siedlisk przyrodniczych oraz gatunków dzikiej flory i fauny, a także być 

zgodne z wymaganiami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi, regionalnymi i 

lokalnymi uwarunkowaniami. W oparciu o zapisy niniejszej dyrektywy ustanowiona 

została międzynarodowa obszarowa ochrona przyrody Natura 2000 mająca za zadanie 

zachowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, uznanych za cenne i zagrożone w 

skali całej Europy, jak również ochronę różnorodności biologicznej.  

 

Na szczeblu krajowym i regionalnym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne 

dokumenty rządowe, w tym: 
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1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.), – która jako nowy model rozwoju przyjmuje rozwój odpowiedzialny oraz 

społeczny i terytorialnie zrównoważony. Sam rozwój odpowiedzialny to rozwój, 

w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być realizowane bez umniejszania szans 

przyszłych pokoleń. Istotne jest odpowiednie kształtowanie relacji pomiędzy 

konkurencyjnością gospodarki, dbałością o środowisko oraz jakością życia. 

Odpowiedzialny rozwój odnosi się, więc zarówno do kwestii gospodarczych, 

społecznych, środowiskowych, terytorialnych, jak i instytucjonalnych. Oznacza rozwój 

społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, 

gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej. W związku  

z powyższym projekt zmiany studium dzięki spójnemu podejściu zarówno w zakresie 

istniejących problemów środowiska jak i zrównoważonego użytkowania istniejących 

ekosystemów zapewni dobry stan środowiska naturalnego.  

2. II Polityka Ekologiczna Państwa z perspektywą do 2025 r. Główną zasadą 

niniejszego dokumentu jest zasada zrównoważonego rozwoju rozumianego, jako "takie 

prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach gospodarki i życia 

społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym 

trwałe, możliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia”. 

Przedmiotowy dokument określa zasad prowadzenia polityki, a do najważniejszych  

z nich, w kontekście zakresu ustaleń planistycznych, wymienić należy m.in.:  

● zasadę równego dostępu do środowiska przyrodniczego – traktowaną, 

jako równoważenie szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez 

zapewnienie zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania jednostek ludzkich przy 

zachowaniu trwałości podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą 

ochroną różnorodności biologicznej – realizacja zapisów projektu zmiany 

studium poprzez zaproponowane rozwiązania umożliwi bezkonfliktowe 

koegzystowanie terenów o różnym przeznaczeniu w poszanowaniu istniejących 

struktur przyrodniczych, 

● zasadę prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom 

dla środowiska powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji 

przedsięwzięć w oparciu o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen 

oddziaływania na środowisko– projekt zmiany studium na etapie planowania 

przedsięwzięć wybiera najbardziej optymalne kierunki zagospodarowania, 

dzięki czemu zapobiega możliwości wystąpienia negatywnym skutkom dla 

środowiska, 

● zasadę uspołecznienia polityki ekologicznej, która ma być realizowana 

poprzez stworzenie instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do 

udziału obywateli, grup społecznych i organizacji pozarządowych w procesach 

decyzyjnych związanych z zachowaniem zrównoważonego rozwoju – projekt 

zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, która stanowi 

element strategicznej oceny oddziaływania na środowisku, włącza w procesy 

decyzyjne wszystkich grup społeczne. 

 

Zapewnienie zasad zrównoważonego rozwoju w opracowanym dokumencie odbywać się 

będzie, zatem poprzez szereg działań uwzględniających cele środowiskowe ustanowione zarówno na 

szczeblu międzynarodowym, krajowym jak i lokalnym. 

 

XII. Ocena zgodności projektu z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi  

oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Projekt jest zgodny z wnioskami z opracowania ekofizjograficznego powstałego na potrzeby 

jego sporządzenia, a także nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski w kwestii:  

 przeznaczenia terenów;  

 zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

 zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

 parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu;  

 warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu;  

 przebudowy, rozbudowy i budowy systemu komunikacji oraz infrastruktury 

 

XIII. Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień planu 

miejscowego oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

Ustalenia planu miejscowego pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej gminy 

Rzepiennik Strzyżewski. Zastosowanie zasad zawartych w jego ustaleniach umożliwi jej zrównoważony 

rozwój. Zastosowane przeznaczenia terenów umożliwiają racjonalne wykorzystanie przestrzeni oraz 

pośrednio ochronę istniejących form ochrony przyrody. Ustalenia projektu planu miejscowego w sposób 

wystarczający chronią zdrowie i życie mieszkańców gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz zabezpieczają 

wysoki standard ich życia w aspektach: społecznym i ekonomicznym. Zaleceniem do dalszych prac jest 

przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w projekcie planu miejscowego  

w dalszym rozwoju obszaru objętego opracowaniem oraz monitoringu zmian w środowisku wywołanych 

dalszym rozwojem przestrzennym gminy. 

Wraz z analizą zmian prowadzoną na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), dokonywanej zgodnie z ww. ustawą 

przynajmniej raz podczas kadencji rady gminy należy przeprowadzić monitoring skutków realizacji 

projektu miejscowego planu. Wspomniany monitoring dotyczyć powinien po pierwsze zgodności 

inwestycji z ustaleniami planu miejscowego i po drugie wpływu przedsięwzięć na środowisko.  

Dla właściwego zrealizowania planowanych przedsięwzięć, wskazany byłby monitoring 

dotyczący m.in.: systemów unieszkodliwiania ścieków, skuteczności i prawidłowości gospodarki 

odpadami (gromadzenia i segregowania), kontrolne pomiary jakości powietrza atmosferycznego  

i akustyki na granicy terenu objętego projektem planu miejscowego. Monitoring jakości środowiska 

przyrodniczego prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Głównymi celami państwowego monitoringu środowiska są: wspomaganie działań na rzecz 

ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:  

1. jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów,  

2. występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych 

zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy 

emisjami i stanem elementów przyrodniczych.  

 W ramach PMŚ prowadzony jest monitoring: jakości powietrza, wód powierzchniowych  

i podziemnych, hałasu i wibracji, pól elektromagnetycznych, gospodarki odpadami, gleb.  

Do instytucji, które wspomagają monitoring stanu środowiska przyrodniczego oraz mogą wyeliminować 

niekorzystne oddziaływania należą m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Do kompetencji gminy należą wszystkie sprawy publiczne  

o znaczeniu lokalnym, a w szczególności zadania własne dotyczące: ładu przestrzennego i gospodarki 

nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej gminnych dróg, ulic mostów, 

placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania  

i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, itd. 
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XIV. Podsumowanie 

 

Ustalenia planu miejscowego pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej określonej 

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik 

Strzyżewski. Proponowane strefy funkcjonalne, ich rozmieszczenia i powiązania a także zastosowane 

parametry i wskaźniki opisujące obiekty antropogeniczne umożliwią racjonalne wykorzystywanie 

przestrzeni możliwej do zainwestowania oraz wpłyną pozytywnie na zachowanie i ochronę przyrody 

oraz krajobrazu naturalnego. Ustalenia planu w sposób wystarczający chronią zdrowie i życie 

mieszkańców oraz zabezpieczają wysoki standard ich życia w aspektach społecznych i ekonomicznych, 

zachowując przy tym harmonię krajobrazu przyrodniczego.  

Analiza prognozowanych oddziaływań na środowisko wskazuje, że ustalenia planu nie będą 

wykazywały znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Zaleceniem do dalszych prac jest 

ścisłe przestrzeganie zasad zagospodarowania terenów ustalonych w projekcie planu w dalszym 

rozwoju terenów objętych opracowaniem oraz monitoringu zmian w środowisku wywołanych dalszym 

rozwojem przestrzennym obszaru (szczególnie zagrożenia osuwiskowe).  

Analizy zmian w zagospodarowaniu obszaru powinny być dokonywane przynajmniej raz 

podczas kadencji lokalnych władz samorządowych na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej i analizy 

obowiązujących przepisów odrębnych.  

 

XV. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko wykonana dla projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzepiennik Strzyżewski, 

sporządzonego na podstawie uchwały Nr VII/58/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski  

z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian punktowych Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzepiennik Strzyżewski.  

Dzięki opracowaniu planu zagospodarowania, opartego swoimi ustaleniami na studium, system 

polityki przestrzennej gminy, a także poszczególnych obrębów, stanie się bardziej klarowny i będzie 

lepiej regulował stan ładu przestrzennego, w wyniku uwzględnienia aktualnych uwarunkowań 

środowiskowych oraz stanu zagospodarowania gminy. Wskazanie nowych terenów inwestycyjnych, po 

wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z uwarunkowaniami przestrzennymi i środowiskowymi 

pozwoli na wykorzystanie potencjału gminy Rzepiennik Strzyżewski, przy zachowaniu zasad ochrony 

środowiska i kształtowania krajobrazu przyrodniczego.  

Prognozowanymi zagrożeniami środowiska naturalnego, wynikającymi z ustaleń projektu planu 

miejscowego jest zwiększenie emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego i wody na skutek 

postępującej urbanizacji, uwzględniającej przeznaczenie terenów rolniczych na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej i produkcyjnej. Działania te mogą wpłynąć niekorzystnie  

na zdrowie ludzi i zwierząt, jednak nie przewiduje się, aby mogły one zaważyć w stopniu znaczącym  

na ich zdrowiu. Wzrost ogólnej liczby mieszkańców, a tym samym pojazdów oraz intensyfikacja 

procesów technologicznych spowodować może nasilenie się hałasu i wibracji, odpadów, ścieków. 

Przewidywane zmiany w krajobrazie wiążą się ze zmianą przeznaczenia terenu. Związane są głównie 

z nową zabudową mieszkaniową oraz produkcyjno-usługową.  

Rozwój zainwestowania może przyczynić się do negatywnego oddziaływania na florę i faunę, 

powodując niszczenie siedlisk i gatunków lokalnych, ich korytarzy migracyjnych. W celu skutecznego 

przeciwdziałania tym zjawiskom, określone zostały działania i obostrzenia. 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ma na celu ocenę realizacji ustaleń planu 

pod względem szeroko rozumianej ochrony zasobów środowiska, a także przedstawienie 

przewidywanych skutków dla stanu i funkcjonowania środowiska. Prognoza zawiera zakres 

przewidywanych przekształceń poszczególnych elementów środowiska w odniesieniu do 

poszczególnych terenów określonych projektem planu. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza 

się, że nie występują konflikty pomiędzy teren funkcjonalnym wyznaczonym w projekcie a naturalnymi 

predyspozycjami terenu.  
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