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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 

1.1. Cel i podstawa prawna  
 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na szeroko rozumiane 

środowisko geograficzne ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna 

(Uchwała Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r.).   

 Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na poszczególne 

komponenty środowiska jakie mogą być skutkiem dyspozycji przestrzennych zawartych w ustaleniach 

planu. ZałoŜeniem niniejszego opracowania jest próba wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla 

funkcjonowania środowiska oraz eliminacja tych zapisów projektu, które mogłyby wywołać negatywne 

skutki dla przyrody, a zwłaszcza zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców. Celem prognozy jest 

równieŜ pełna informacja dla podmiotów planu, tj. wnioskodawców, inwestorów, społeczności lokalnej 

i organów samorządu o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla środowiska przyrodniczego.  

 Punktem wyjścia przy opracowywaniu niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko były 

następujące akty prawne: 

� Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.); 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Z 2008 r. Nr 25 poz. 

150 ze zm.); 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 z 

późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. z 

2005 r. Nr 236 poz. 2008); 

� Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. z 2004 r. Nr 

121 poz. 1266 z późn. zm.);  

� Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. O wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. 

z 2010 nr 106 poz. 675). 

� Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019);  

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118); 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397); 

� Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055);  
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� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów 

siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. z 2001 r. Nr 92 poz. 1029); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko 

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r. Nr 168 poz. 1764); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczania 

obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. Nr 94 poz. 795); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r.                

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska 

przed hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1498); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektroenergetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883);  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 

poz. 690 z późn. zm.);  

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 109 poz. 1156);      

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47 poz. 281);   

� Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984); 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.                

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

W oparciu o art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                           

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono o uzgodnienie zakresu 

oraz stopnia szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując pozytywne 

uzgodnienia zawarte w pismach: 

� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: RDOŚ-18-

WOOŚ-7041-2-145/2/10/ad z dnia 3 grudnia 2010 r.; 

� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle – pismo znak: 

PSNZ.4612-17/10 z dnia 12 listopada 2010 r.  
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1.2. Zakres opracowania i materiały źródłowe   
 

 Zakres tematyczny i problemowy opracowania, dostosowany został do uwarunkowań 

środowiskowych. Analizowane były archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, 

inwentaryzacyjne, projektowe, studialne, dokumentacje hydrogeologiczne, geologiczne, opracowania 

fizjograficzne, rejestry zabytków, plany urządzenia lasów, ewidencje dóbr kultury etc. Wykonano 

równieŜ szereg wizji lokalnych w terenie.  

 
Ryc. 1. Granice terenu nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Zakres terytorialny obejmuje obszar połoŜony w większości wzdłuŜ istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 400 kV, niezbędny do wybudowania i eksploatacji planowanego gazociągu 

przesyłowego wysokopręŜnego DN 700 oraz w części poszerzony pod planowane tereny zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej. Zgodnie z załącznikami graficznymi do w/w uchwały w granicach 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera się 5 terenów (Ryc. 1,2,3).  

 
Ryc. 2. Granice terenu nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
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Ryc. 3. Granice terenu nr 4 i 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

 Ze względu na specyfikę przyszłych inwestycji, wielkość obszaru, a przede wszystkim połoŜenie, 

analizowano takŜe bezpośrednie otoczenie w zasięgu potencjalnych oddziaływań. Głównymi 

materiałami źródłowymi oprócz wniosków wynikających z wizji terenowych były: 

� Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w 

miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna;  

� Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kołaczyce; 

� Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone m.in. na potrzeby analizowanego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

� Karta informacyjna przedsięwzięcia – Budowa gazociągu DN 700, 8,4 MPa relacji 

Strachocina (woj. podkarpackie) – Pogórska Wola (woj. małopolskie); 

� Informacje uzyskane od głównego inwestora gazociągu DN 700;  

� oraz inne prace naukowe i materiały wymienione w rozdziale ostatnim.  

 

1.3. Metodyka i forma opracowania    
 

W/w akty prawne ustalają ogólną metodykę opracowania, wskazując następujące etapy prac: 

sporządzenie charakterystyki środowiska wraz z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań                     

i zagroŜeń, przeprowadzenie ocen, sformułowanie wniosków.  

Scharakteryzowano budowę geologiczną, warunki gruntowe, ukształtowanie terenu, wody 

powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę i florę, obszary prawnie chronione 

oraz stan jakości poszczególnych komponentów środowiskowych i stopień ich degradacji. PowyŜsze 

komponenty poddano ocenie pod kątem ewentualnych zmian wynikających z ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (przy zastosowaniu analiz porównawczych, powiązań 

przyczynowo – skutkowych). Zaproponowano działania i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia 
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negatywnego wpływu proponowanych rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze. Oceny                         

i analizy, w duŜym stopniu uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz danymi 

udostępnianymi przez stosowne instytucje i inwestora.  

Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe definicje 

podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. Na niniejszą prognozę oddziaływania na 

środowisko składa się tekst oraz rysunek prognozy zmian środowiskowych odpowiadający skali planu.  

 

1.4. Powiązania z innymi dokumentami          
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w 

miejscowościach Sowina, Lublica, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna, respektuje ustalenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/241/2001 

Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 grudnia 2001 r.  

 
Ryc. 4. Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce z 

uwzględnieniem przebiegu planowanego gazociągu wysokopręŜnego DN 700.  

 

W studium (Ryc. 4), dla przedmiotowych obszarów zostały wyznaczone:  

• Obszary zabudowy, modernizacji i uzupełnień róŜnych form mieszkalnictwa,                               

z dopuszczeniem lokalizacji nowych inwestycji za wyjątkiem przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

• Obszary rolne z dopuszczeniem zalesień; 

• Obszary otwarte pozostawione w uŜytkowaniu rolniczym z ograniczonym prawem 

zainwestowania;  

• Obszary lasów wyłączone ze zmiany uŜytkowania;  

• Stanowiska archeologiczne; 

• Punkty widokowe; 

• Infrastruktura techniczna, w tym linia energetyczna 400 kV. 

Cały obszar zawiera się w strefie osadnictwa wiejskiego. W odniesieniu do planowanego 

gazociągu wysokopręŜnego aktualnie procedowana jest zmiana studium (Uchwała Nr LIII/304/2010 
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Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r.). Ewentualne rozbieŜności w kwestii lokalizacji 

terenów zainwestowanych mogą być spowodowane zastanym rozwojem zabudowy i znaczną róŜnicą 

skali obu opracowań.  

Zapisy projektu planu nie kolidują z uwarunkowaniami i wnioskami wskazanymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby mpzp. Ze względu na połoŜenie terenów, wzięto pod 

uwagę równieŜ dokument Prognozy skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów – Krosno Iskrzynia na środowisko 

przyrodnicze oraz wytyczne prowadzonej na terenie gminy gospodarki odpadami określonymi w 

Programie ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla związku gmin dorzecza 

Wisłoki. Ustalenia planistyczne analizowanego dokumentu pozostają w zgodności z w/w 

opracowaniami. Zaprojektowane dolesienia wpisują się w załoŜenia Krajowego Programu Zwiększania 

Lesistości. W związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia 

sporządzono dla tego przedsięwzięcia koncepcję techniczną oraz wykonywany jest Raport                       

o oddziaływaniu na środowisko. Wyniki analiz i wnioski wykorzystano w niniejszej prognozie 

oddziaływania na środowisko.  

 

2. CHARAKTERYSTYKA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA   
 

2.1. PołoŜenie fizyczno – geograficzne 
 

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, na 

terenie powiatu jasielskiego. Obejmuje obszar połoŜony w północnej części gminy Kołaczyce na 

terenie sołectw Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna i Sieklówka Dolna. Gmina od północy 

sąsiaduje z gminą Brzostek, od wschodu z gminą Frysztak, od południa z gminą i miastem Jasło, od 

zachodu z gminą Brzyska.  

Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizycznogeograficzne J. Kondrackiego (Kondracki, 2000) 

analizowany obszar naleŜy do prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym 

(51) podprowincji Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513), makroregionu Pogórze Środkowo-Beskidzkie 

(513.6), mezoregionu Pogórze StrzyŜowskie (513.63). Od północnego – zachodu graniczy                          

z mezoregionem – Dolina Dolnej Wisłoki (512.44), od północy z mezoregionem Pradolina Podkarpacka 

(512.51), od wschodu z mezoregionem Pogórze Dynowskie (513.64), od południa z mezoregionem 

Kotlina Jasielsko – Krośnieńska (513.67), od zachodu z mezoregionem Pogórze CięŜkowickie (513.62).  

Pogórze StrzyŜowskie obejmuje obszar od doliny Wisłoki na zachodzie po dolinę Wisłoka na 

wschodzie. Północną granicą jest nasunięcie fliszu karpackiego na mioceńskie utwory Kotliny 

Sandomierskiej, natomiast południową Kotlina Jasielsko-Krośnieńska, gdzie osie fałdów płaszczowiny 

śląskiej budującej południową część Pogórza zapadają się pod oligoceńskie warstwy krośnieńskie 

centralnej depresji karpackiej.  
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2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu     
 

Z uwagi na połoŜenie gminy Kołaczyce w obrębie fliszowych Karpat Zewnętrznych budowa 

geologiczna oparta jest na utworach piaskowcowo – łupkowych kredy i paleogenu. Flisz karpacki jest 

silnie zaburzony tektonicznie, sfałdowany oraz porozcinany uskokami tworzącymi struktury fałdowe i 

strome spiętrzenia. Mioceński etap fałdowania spowodował ich nasunięcie na siebie wykształcone w 

formie płaszczowin. Na omawianym terenie jest to płaszczowina śląska oraz częściowo w północno-

zachodniej części płat jednostki magurskiej. Płaszczowina śląska, poza niewielkim skrawkiem jednostki 

magurskiej, buduje całą powierzchnię gminy. Do najstarszych utworów płaszczowiny śląskiej naleŜą 

dolnokredowe łupki cieszyńskie charakteryzujące się kolorem czarnym oraz wkładkami piaskowców. 

PowyŜej zalegają łupki wierzowskie (berem) stanowiące spąg nasunięcia płaszczowiny. Ich miąŜszość 

wynosi od 15 do 30 m. Łupki wierzowskie w sposób ciągły przechodzą w warstwy lgockie (kreda górna 

i cenoman). Warstwy te budują naprzemianległe piaskowce cienkoławicowe i ciemne łupki. PowyŜej 

zalegają warstwy godulskie z piaskowców grubo i średnioławicowych z wkładkami łupków i 

zlepienców. Największym rozprzestrzenieniem badanego obszaru charakteryzują się kompleksy warstw 

istebniańskich z wychodniami na linii Bieździedza – Czermna. Warstwy te w części spągowej 

zbudowane są z piaskowców gruboławicowych o miąŜszości od 1 do 5 m z wkładkami ciemnoszarych 

łupków zapiaszczonych, natomiast część górną stanowią gruboławicowe, masywne zlepieńcowate 

piaskowce, przechodzące ku górze w czarne lub brunatne łupki. Osady trzeciorzędowe (paleocen-

eocen) jednostki śląskiej reprezentowane są przez kompleksy czerwonych łupków i występujących               

w ich obrębie soczew piaskowców cięŜkowickich (Szymakowska, Wójcik, 1992).  

Najstarszymi utworami jednostki magurskiej są warstwy inoceramowe (górna kreda-paleocen) 

zbudowane z piaskowców i łupków, najmłodzszymi łupki pstre (paleocen-eocen). Największą 

powierzchnię zajmuje kompleks marglisty tzw. warstw z Duląbki (górny eocen/dolny oligocen). WyŜej 

połoŜone są warstwy menilitowe i krośnieńskie, a takŜe fragmenty warstw hieroglifowych                          

i piaskowców cięŜkowickich. Niemniej jednak zaznaczyć naleŜy, iŜ obecność na przedmiotowym terenie 

płaszczowiny magurskiej jest dyskusyjna, poniewaŜ jej wykształcenie litostratygraficzne tylko w dolnej 

części profilu odpowiada typowemu wykształceniu jednostki magurskiej (Szymakowska, Jasionowicz, 

Wójcik, 1993). Obecnie, w świetle nowych badań i interpretacji, część badaczy uwaŜa płaty jednostki 

magurskiej za element powstały w wyniku spływów grawitacyjnych, zsunięty do resztkowego basenu 

krośnieńskiego w miocenie (Jankowski, 1998 i inni), za podjednostkę tzw. Grupy dukielskiej zwaną 

jednostka jasielską (Koszarski, 1985).   

Utwory czwartorzędowe przedmiotowego obszaru to osady niezbyt grube, pokrywające starsze 

podłoŜe, zróŜnicowane pod względem pochodzenia, wykształcenia i wieku. Reprezentowane są przez 

gliny, piaski, gliny z rumoszami (soliflukcyjno-deluwialne), lessy piaszczyste i pyły lessopodobne 

(plejstocen). W dolinkach cieków powierzchniowych występujących w granicach gminy wytworzyły się 

namuły złoŜone z glin, iłów, piasków i Ŝwirów (Szymakowska, Wójcik, 1992). W obrębie terenów 

objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie występują złoŜa kopalin.   
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DuŜą powierzchnię zajmują osuwiska strukturalne. Liczba zarejestrowanych osuwisk jest 

znaczna, a analiza materiałów kartograficznych oraz prace terenowe wskazują, Ŝe obszarów pokrytych 

osadami koluwialnymi jest w tym rejonie znacznie więcej. Rozpoznane i zewidencjonowane osuwiska 

koncentrują się głównie w zachodniej i północno-zachodniej części gminy, poza granicami 

opracowania mpzp. Niemniej jednak obszarów naraŜonych na zjawisko osuwania się mas ziemnych 

jest duŜo. Dodatkowo, katastrofalne opady atmosferyczne w maju i czerwcu 2010 r. spowodowały 

uaktywnienie się wielu ustabilizowanych osuwisk i powstanie nowych, jednak nie na trasie 

projektowanego gazociągu.   

Analizowane tereny cechuje duŜa róŜnorodność rzeźby. Nawiązuje ona do budowy geologicznej, 

litologii i odporności skał na działanie czynników zewnętrznych. Morfologia terenu i jej zróŜnicowanie 

jest wynikiem działania czynników endogenicznych i egzogenicznych. RównieŜ gospodarcza działalność 

człowieka wywarła znaczący wpływ na antropizację rzeźby. 

Obok płatów o płaskich garbach i płaskodennych dolinach występują wyŜej wzniesione pasma             

o stromych stokach. Występują takŜe strefy obniŜeń z obłymi garbami i nieckowatymi dolinkami. 

Obszar posiada rzeźbę wysokofalistą o dość znacznych deniwelacjach między wzniesieniami, a dnami 

rozcięć erozyjnych. W krajobrazie wyodrębniają się zalesione wzgórza o wysokości 300 – 450 m 

n.p.m. górujące nad wsią Lublica.  

Największe wzniesienia to tereny o rzędnych 427,8 – 400 m n.p.m., 404,3 m n.p.m. (Wilcza 

Góra), nieco niŜsze wysokości – 340 – 310 m n.p.m., natomiast najniŜej połoŜone punkty to dolinki 

bezimiennych cieków – 250 – 280 m n.p.m. Teren porozcinany jest dolinkami (wciosy, parowy, 

debrza, wądoły), z tym Ŝe przewaŜają dolinki cieków (w większości bez nazwy). Największy z nich                

– Kukułkowy Potok zlokalizowany jest w centralnej części terenu pomiędzy kompleksami leśnymi. 

Morfologia terenu charakteryzuje się róŜnym nachyleniem, najczęściej z NE na SW. Częściowo,                  

w niewielkim stopniu w rzeźbie terenu występują róŜne formy antropogeniczne takie jak nasypy, rowy 

melioracyjne, wąwozy drogowe. Na skarpach powstają obrywy i zsuwy. Największy udział w 

degradacji rzeźby mają zjawiska osuwiskowe. Generalnie, obszar w szerszym ujęciu (pas Pogórza 

StrzyŜowskiego) obfituje w osuwiska, głównie z uwagi na charakterystyczną budowę geologiczną.                                

Są to osuwiska strukturalne róŜnego typu z przewagą zsuwów i zmywów. Strefy osuwiskowe związane 

są z wychodniami łupków pstrych i łupków fliszu częściowo przykrytych glinami zwietrzelinowymi. 

Liczba zarejestrowanych dotychczas osuwisk jest znaczna, jednakŜe nie jest to nadal pełny obraz 

przejawów ruchów masowych. Do czynników antropogenicznych wpływających na przekształcenia 

powierzchni ziemi zaliczyć naleŜy przede wszystkim proces zajmowania terenów o naturalnej rzeźbie 

na potrzeby osadnictwa, infrastruktury technicznej oraz komunikacji tj., nasypy, wykopy, podcinanie 

skarp, kształtowanie niwelety terenu na potrzeby zagospodarowania.  
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2.3. Warunki hydrogeologiczne      
 

Obszar objęty prognozą oddziaływania na środowisko w szerszym ujęciu połoŜony jest                   

w makroregionie południowym, w Karpackim (XIV) regionie hydrogeologicznym (Paczyński, 1995 Atlas 

hydrogeologiczny Polski). Wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych, 

trzeciorzędowych oraz trzeciorzędowo – kredowych fliszu karpackiego. Stosunkowo liczne są studnie 

kopane i wiercone, z tym Ŝe wydajność jest znikoma tj. od 2 do 5 m3/h. Generalnie, wydajność 

utworów czwartorzędowych występujących w dolinach rzecznych w stosunku do utworów fliszowych 

charakterystycznych na omawianym terenie jest znaczna. Obszary dolinne charakteryzują się 

wodonośnością od 5 do 10 m3/h, podczas gdy utwory fliszowe poza dolinami rzek charakteryzują się 

niewielką wodonośnością w granicach od 2 do 5 m3/h. W granicach analizowanych terenów poziom 

wodonośny związany jest z piaskowcami grubo i średnioławicowymi warstw krośnieńskich dolnych 

oraz warstw istebniańskich jednostki śląskiej (poziom trzeciorzędowy i trzeciorzędowo – kredowy fliszu 

karpackiego). Najbardziej zawodniona jest strefa przypowierzchniowa fliszu, mocno zwietrzała                    

i spękana. Tworzy ona poziom wodonośny który jest nieciągły oraz zróŜnicowany hydrogeologicznie 

pod względem pojemności i przepuszczalności. Występują tu wody typu porowo – warstwowego                  

i szczelinowego. Zasilanie odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych na 

wychodniach spękanych piaskowców i poprzez pokrywę zwietrzelinową. Z utworami poziomu 

fliszowego związane są nielicznie występujące na przedmiotowym obszarze źródła. Szacuje się, Ŝe 

granica spękań umoŜliwiających wymianę wód dochodzi do głębokości 40 – 60 m, przepuszczalność 

jest największa na wierzchowinach, pośrednia w dolinach, a najmniejsza na stokach. Utwory                                   

w obrębie jednostki magurskiej, a wiec częściowo w granicach opracowania, uznaje się za 

niewodonośne. Niemniej jednak, jak juŜ wyŜej wspomniano, występowanie tu tej jednostki poddaje 

się w wątpliwość (Krawczyk, 1997).                                                                      

Zwierciadło wody zalega na róŜnych głębokościach. W utworach fliszowych bywa swobodne                 

i napięte, reaguje na zmienną intensywność opadów atmosferycznych i wiosenne roztopy. 

Charakteryzuje się zróŜnicowaną amplitudą rocznych wahań zaleŜną od warunków lokalnych.  

Ciśnienie waha się od 0,08 do 0,16 MPa. Głębokość występowania głównego poziomu wodonośnego 

wynosi od 0 w przypadku źródeł do 30 m w obrębie fliszowego poziomu wodonośnego. Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę drenaŜu. Za średnią 

wartość odpływu podziemnego przyjęto qd= 1,8 dm3/s/km2 (Krawczyk, 1997).  

Poziom trzeciorzędowy i trzeciorzędowo – kredowy charakteryzuje się średnią i dobrą jakością 

wody, w odróŜnieniu od poziomu czwartorzędowego, naraŜonego na zanieczyszczenia ze względu na 

brak ciągłej pokrywy utworów izolujących i płytkiego zalegania zwierciadła wody. Do większych ujęć              

o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych naleŜy ujęcie w Kołaczycach – 22,0 m3/h (bez stref 

ochronnych). Jakość wód podziemnych określona została na podstawie danych archiwalnych                      

z otworów hydrogeologicznych i ujętych źródeł (badania Państwowego Instytutu Geologicznego na 

przestrzeni ostatnich 10 lat). Głównymi wskaźnikami zanieczyszczeń są Fe, Mn, NH4. Poziomy 
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wodonośne cechuje obecność wód słodkich. Wody podziemne trzeciorzędowe i trzeciorzędowo-

kredowe są na ogół dobrej i średniej jakości, nie wymagają uzdatniania, natomiast wody 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego są średniej jakości i wymagają uzdatniania. Za główne 

ognisko zanieczyszczeń na przedmiotowym terenie uznaje się rolnictwo. Stopień zagroŜenia związany 

jest z rodzajem izolacji głównego poziomu wodonośnego bądź jego brakiem. Wydaje się, iŜ 

najistotniejsza jest tu łączność hydrauliczna poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego w obrębie 

dolinek cieków. Za najbardziej zagroŜony naleŜy uznać wodonośny poziom czwartorzędowy, a wśród 

źródeł zanieczyszczeń największe znaczenie mają: stosowanie nawozów mineralnych w zbyt duŜych 

ilościach, a takŜe środków ochrony roślin, składowiska odpadów. Na terenach wiejskich wody 

podziemne są często zanieczyszczane bakteriologicznie i związkami azotu w wyniku infiltracji                      

z nieszczelnych szamb i gnojowisk. 

Analizowany obszar pod względem hydrogeologicznym zlokalizowany jest w obrębie JCWPd nr 

157. Ocenę stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych określono jako dobrą (brak statusu 

zagroŜenia nieosiągnięcia dobrego stanu). Dobry stan wód to taki, w którym stan osiągnięty przez 

jednolite części wód podziemnych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i chemicznym, określony jako 

„dobry”. Badania stanu wód prowadzone są tylko w sieci monitoringu diagnostycznego. 

Według mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych GZWP (Kleczkowski [red.], 

1990) przedmiotowe tereny zlokalizowane są poza GZWP nr 443 Dolina Rzeki Wisłoki, oraz poza 

obszarem najwyŜszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) tego zbiornika.  

 

2.4. Wody powierzchniowe       
 

Obszar gminy Kołaczyce naleŜy do dorzecza Górnej Wisły. Sieć hydrograficzną tworzą główne 

rzeki regionu tj. Wisłoka, Wisłok, Ropa, Jasiołka. Teren częściowo naleŜy do zlewni Wisłoki i częściowo 

do zlewni rzeki Wisłok. Przez analizowany obszar przebiega dział wodny drugiego rzędu.  

W granicach opracowania płynie kilka niewielkich potoków. Największy z nich to Kukułkowy 

Potok uchodzący do rzeki Lubli. Rejony źródliskowe zlokalizowane są w obszarach leśnych. Cieki 

wzbierają na wiosnę wskutek topnienia pokrywy śnieŜnej i latem z deszczów. Podczas długotrwałych, 

nawalnych opadów cieki mogą powodować straty niszcząc przepusty pod drogami lub zrywając mostki 

(z obserwacji tegorocznej powodzi – Kukułkowy Potok zerwał mostek w miejscowości Lublica).  

W granicach terenu objętego planem znajduje się ok. 170 m fragment górnego odcinka potoku 

Bieździadka, dla którego w opracowaniu „Określenie zagroŜenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, 

stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, wyznaczone zostały granice obszarów 

bezpośredniego zagroŜenia powodzią. Na tym odcinku Bieździady zalewy mieszczą się pomiędzy 

skarpami brzegowymi potoku.       

Nie ma zbiorników wodnych, stawów, naturalnych oczek wodnych. W granicach analizowanych 

terenów brak obszarów zmeliorowanych. Występują rowy przydroŜne.  
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Przedmiotowy teren znajduje się w granicach scalonej jednolitej części wód GW0603 Bieździada 

oraz GW0818 Lublica, w hydrologicznym regionie dorzecza Wisłoki – jednolita część wód 

powierzchniowych PLRW200012218529 oraz PLRW200012226349.      

Status GW0603 Bieździada oraz GW0818 Lublica określono jako naturalną część wód, ze złą 

oceną stanu i niezagroŜoną oceną ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Na stan czystości wód powierzchniowych wpływają ścieki przemysłowe i komunalne, 

zanieczyszczenia pochodzące ze zmywów z pól, ścieki bytowe z nieszczelnych szamb oraz ścieki 

gospodarcze. Wody powierzchniowe w granicach opracowania nie są objęte monitoringiem 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. NajbliŜsze punkty kontrolne 

zlokalizowane są na rzece Wisłoce oraz Jasiołce.  

W kontekście ochrony zasobów wodnych najbardziej istotną kwestią jest gospodarka wodno               

– ściekowa. Problemem na przedmiotowych terenach są obszary nie objęte siecią kanalizacji. W 

gminie Kołaczyce znajduje się jedno ujęcie wód podziemnych składające się z czterech studni 

głębinowych. Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest ok. 3 km od Kołaczyc. Całkowita długość 

sieci wodociągowej wynosi 20,5 km, zaopatruje Kołaczyce i Nawsie Kołaczyckie, natomiast mieszkańcy                     

w pozostałych miejscowościach korzystają z indywidualnych ujęć wody.  

W ramach „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”  planuje się objęcie wsi 

połoŜonych w granicach opracowania systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.   

 

2.5. Gleby   
 

Przedmiotowe tereny charakteryzują się uŜytkowaniem rolniczym, gmina Kołaczyce posiada 

bowiem dobre warunki glebowe. Większość gleb występujących w granicach opracowania to gleby 

brunatne kwaśne oraz gleby bielicowe właściwe i psedobielicowe wykształcone na pyłach ilastych, 

pyłach zwykłych, iłach pylastych i iłach. Powszechnie występują takŜe gleby brunatne wyługowane. 

Lokalnie powierzchnia pokryta jest glebami glejowymi, natomiast w dolinach cieków madami. 

ZróŜnicowanie zawartości części organicznych w glebach, zmiany litologiczne zwietrzelin skał 

macierzystych, poziom zalegania wód gruntowych, zmienność stosunków powietrzno – wodnych, 

wpływają na typy gleb, klasy bonitacyjne i ich rolniczą przydatność.  

W klasyfikacji kompleksów gleb ornych pod względem przydatności rolniczej przewaŜa kompleks 

pszenny dobry śródgórski i podgórski oraz kompleks zboŜowy górski – odpowiednie do uprawy 

pszenicy, owsa i roślin pastewnych. Występuje równieŜ kompleks pszenny wadliwy i pszenny dobry.  

W klasyfikacji bonitacyjnej zaznacza się wyraźna przewaga klasy IVa (gleby orne średniej 

jakości) i IVb (gleby orne średniej jakości, lecz wielkość plonów mocno uzaleŜniona od warunków 

pogodowych). Miejscami występują niewielkie płaty gleb klasy IIIa (gleby orne dobre). Pozostała 

powierzchnia w granicach opracowania to gleby klasy V i VI (gleby orne słabe i najsłabsze).    
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Na powierzchniach stokowych pokrywy glebowe charakteryzują się nieregularnymi stosunkami 

wodnymi, a takŜe duŜą podatnością na erozję. Z uwagi na ukształtowanie terenu, warunki dla upraw 

polowych są zróŜnicowane, miejscami mało korzystne.  

Pomiary stanu agronomicznego gleb na terenie gminy przeprowadza Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie, a takŜe                   

w szerszym – krajowym ujęciu – IUNG PIB w Puławach. W wyniku analizy przeprowadzonych badań   

w dłuŜszym okresie czasu tj. w latach 2002 – 2010, na przedmiotowych terenach stwierdzono gleby 

kwaśne i bardzo kwaśne z niską zasobnością w składniki pokarmowe. Na stopień zakwaszenia wpływ 

mają: skała macierzysta, skład granulometryczny i zabiegi agrotechniczne. Parametr zakwaszenia gleb 

decyduje o właściwościach fizycznych, Ŝyciu poŜytecznej mikroflory glebowej, pobieraniu przez rośliny 

pierwiastków mineralnych. Bez względu na rodzaj skały macierzystej poziom zakwaszenia jest wysoki.  

Wykonane badania w latach 2007-2008 potwierdziły kilkuprocentowe (ok. 3-7 %) zmniejszenie 

udziału gleb kwaśnych. Zawartość metali cięŜkich (kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, cynku) nie przekracza 

obowiązujących norm tj.:  

� kadm – zawartość kadmu w glebach oscyluje wokół wartości naturalnej dla gleb lekkich 

i średnich; 

� miedź – wartości dopuszczalne wynoszą 25 [mg/kg gleby]; 

� nikiel – wartości dopuszczalne wynoszą 50 [mg/kg gleby]; 

� ołów – wartości dopuszczalne wynoszą 60 [mg/kg gleby]; 

� cynk – wartości dopuszczalne wynoszą 100 [mg/kg gleby]. 

Wydaje się, iŜ najistotniejszym jest mieszcząca się w wartościach dopuszczalnych zawartość 

ołowiu, cynku i kadmu z uwagi na uprawę gatunków okopowych mających duŜe zdolności do 

kumulowania w jadalnych częściach roślin metali cięŜkich.   

Gleby poddawane są wielu czynnikom (naturalnym i antropogenicznym) o zróŜnicowanym 

oddziaływaniu. Pokrywy glebowe w granicach opracowania charakteryzują się nieregularnymi 

stosunkami wodnymi, a takŜe duŜą podatnością na erozję wodną i eoliczną. Erozja wodna polega na 

niszczeniu powierzchniowych lub głębszych warstw ziemi z równoczesnym przemieszczeniem 

składników mineralnych gleby, natomiast erozja wietrzna związana jest ze zwiewaniem wierzchnich 

warstw. Naturalnie duŜe zagroŜenie dla gleb powodują osuwiska, których zasięg i oddziaływanie                   

jest mocno zróŜnicowane.  

Wśród zagroŜeń o genezie antropogenicznej na omawianym terenie wyróŜnić naleŜy:  

� stopniowe ograniczanie powierzchni infiltracji wód opadowych czyli rozwój terenów 

pozbawionych powierzchni biologicznie czynnych – terenów zabudowanych i terenów 

pokrytych materiałami nieprzepuszczalnymi oraz zmniejszanie terenów pokrytych 

roślinnością wysoką; 

� zakładanie podziemnej infrastruktury technicznej i budowa głębokich fundamentów 

powodujących drenowanie wód podziemnych wgłąb profilu; 

� osuszanie terenów rolnych – obecność drenów i rowów melioracyjnych; 
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� deformacja terenu; 

� zagroŜenia chemiczne związane ze wzrostem dawek nawozów mineralnych, gnojowicy 

oraz stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów).  

 

2.6. Klimat  
 

Omawiany obszar znajduje się w zasięgu klimatu pogórza karpackiego – piętro umiarkowane 

ciepłe. Bardzo duŜy wpływ na kształtowanie się warunków klimatycznych w regionie ma zróŜnicowana 

rzeźba terenu oraz duŜe wzniesienia nad poziom morza przy znacznych wysokościach względnych. 

Generalnie klimat ma charakter przejściowy pomiędzy nizinnym a górskim.   

Średnia ilość opadów wynosi 700 – 800 mm, przy czym miesiącami najbardziej zasobnymi                   

w opady są czerwiec i lipiec, najmniejsze opady obserwuje się w lutym.       

Średnia roczna temperatura dnia to +70C, średnia roczna temperatura dnia w okresie letnim 

+180C, średnia temperatura dnia w okresie zimowym – 30C/– 50C.  

Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 50 – 70 dni, z przymrozkami 100 – 130 dni.  

Pokrywa śnieŜna zalega średnio 60 – 80 dni, natomiast długość okresu wegetacyjnego to 210 – 

220 dni.  

PrzewaŜają wiatry południowo – zachodnie. Prędkość wiatrów jest zróŜnicowana, zwiększa się 

ona w miarę wzrostu wysokości, szybkość wiatrów jest większa w zimie niŜ w lecie. W dolinkach 

często występuje lokalny mikroklimat.   

 

2.7. Fauna i flora                 
 

Szata roślinna terenów objętych opracowaniem planu miejscowego daje obraz stosunkowo 

duŜej róŜnorodności siedlisk – od zachowanych jeszcze warunków niemal naturalnych po róŜne stadia 

przekształcenia antropogenicznego. Zbiorowiska składające się na roślinność rzeczywistą obszaru to:                                                                    

� Zbiorowiska naturalne zbudowane z gatunków rodzimych wchodzących ze sobą w kombinacje 

utrwalone ewolucyjnie; 

� Zbiorowiska półnaturalne zbudowane z gatunków rodzimych uformowane w nowe kombinacje 

pod wpływem działań prowadzonych przez człowieka (w tym przypadku uprawy roli, koszenia, 

wypasu); 

� Roślinność synantropijna oparta na kombinacjach gatunków miejscowych i zawleczonych przez 

człowieka (antropofitów), kształtujące się na siedliskach silnie przekształconych przez człowieka.  

 Najcenniejszym składnikiem szaty roślinnej są lasy. Lasy występujące w większych kompleksach 

zawierają się głównie na wysokości 300 – 415 m n.p.m. Pod względem siedliskowym zaliczone zostały 

do lasu wyŜynnego świeŜego. W składzie gatunkowych drzewostanem dominującym jest jodła (Abies 

Miller) i sosna (Pinus L.). Występuje takŜe grab (Carpinus L.), dąb (Quercus L.), modrzew (Larix Mill.), 

buk (Fagus L.), jawor (Acer pseudoplatanus L.). W runie leśnym stwierdzono m.in. jeŜynę 
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gruczołowatą (Rubus hirtus), starca gajowego (Senecio nemorensis), szałwię lepką (Salvia glutinosa). 

Lasy te pełnią głównie funkcje wodochronne (na podst. inf. z Planów Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 

Kołaczyce).       

W wielu miejscach w podszycie zainicjowane zostało nowe pokolenie leśne w postaci dosadzanej 

sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). W krajobrazie leśnym uwagę zwraca wycinka pod linię 

energetyczną 400 kV. Kompleksy leśne porozcinane sa równieŜ drogami i ścieŜkami leśnymi. Pod 

względem własnościowym naleŜą do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce.   

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa, a więc prywatne bądź gminne, połoŜone są 

wyspowo w granicach opracowania i naleŜą do lasów wyŜynnych. W składzie gatunkowych dominuje 

buk (Fagus L.), olcha (Alnus Mill.) brzoza (Betula L.) i grab (Carpinus L.). Miejscami występuje dąb 

(Quercus L.), sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) i jawor (Acer pseudoplatanus L.).                                                                        

W dolinkach cieków połoŜone są lasy i zarośla łęgowe. Stanowią wąskie płaty wzdłuŜ 

potoków, w miejscach niedogodnych dla gospodarki rolnej. Z przeprowadzonej inwentaryzacji 

przyrodniczej na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko inwestycji gazociągu wysokopręŜnego 

DN 700, wynika Ŝe są to głownie łęgi niŜowe z dominacją olszy czarnej (Alnus glutinosa) i jesiona 

wyniosłego (Fraxinus excelsior L). Roślinność niską w tych zbiorowiskach reprezentuje m.in. pokrzywa 

zwyczajna (Urtica dioica), bluszczyk kurdybanek (Glechoma hederacea), kostrzewa olbrzymia (Festuca 

gigantea), podagrycznik pospolity (Aegopodium podagraria), wiązówka błotna (Filipendula ulmaria).    

Miejscami, tj. na zboczach Wilczej Góry występują płaty grądów zaliczone do niskich,                  

z drzewostanem złoŜonym głównie z grabu pospolitego (Carpinus betulus L.), jesiona wyniosłego 

(Fraxinus excelsior L) i jaworu (Acer pseudoplatanus L.).    

Oprócz funkcji wodochronnych lasy omawianych terenów pełnią inne funkcje ekologicznie 

poprzez korzystny wpływ na kształtowanie klimatu lokalnego, skład atmosfery, regulację obiegu wody, 

przeciwdziałanie usuwiskom, ochronę gleb przed erozją, zachowanie potencjału biologicznego duŜej 

liczby gatunków i ekosystemów, a takŜe lepsze warunki produkcji rolniczej. Kształtują równieŜ 

korzystne warunki zdrowotnie i rekreacyjne.  

Wszystkie zbiorowiska leśne wykazują róŜny stopień przekształcenia, będącego efektem 

trwającej przez stulecia eksploatacji i prowadzonej gospodarki leśnej. Ich skutkiem są częściowo 

zdegradowane (w róŜnym stopniu) układy ekologiczne, zaburzające obraz naturalnej zmienności 

zbiorowisk.  

Nieleśne zbiorowiska zajmują znacznie większy obszar i z reguły tworzą rozerwane lub 

izolowane płaty zbiorowisk łąkowych i pastwiskowych. Zasadniczy składnik roślinności 

występujący w granicach opracowania to zbiorowiska łąk świeŜych (Arrhenatheretalia elatioris). 

Wykorzystywane są jako łąki kośne i pastwiskowe. Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na 

potrzeby raportu oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 na środowisko oraz wizja 

terenowa wykazały występowanie w ich obrębie m.in. następujących roślin: mniszek pospolity 

(Taraxacum officinale F. H. Wigg.), barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium L.), kupkówka 

pospolita (Dactylis glomerata L.), jastrun właściwy (Leucanthemum vulgare Lam.), kminek zwyczajny 
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(Carum carvi L.), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula L.), wyczyniec łąkowy (Alopecurus 

pratensis L.), chaber łąkowy (Centaurea jacea L.), koniczyna drobnogłówkowa (Trifolium dubium 

Sibth.), krwawnik pospolity (Achillea millefolium L.), komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.), 

tymotka łąkowa (Phleum pratense L). W dolinach potoków występują łąki charakteryzujące się 

siedliskiem mniej lub bardziej wilgotnym z roślinnością wodolubną.      

Znaczny udział powierzchniowy ma krajobraz terenów uprawowych. Uprawia się głównie 

rośliny okopowe i pospolite warzywa. Polom towarzyszy roślinność synantropijna, wysiewana wraz 

z roślinami uprawnymi. Zespoły synantropijne pojawiają się tam, gdzie została zniszczona naturalna 

szata roślinna. Reprezentowana jest tu głównie przez chwasty takie jak: mak polny (Papaver rhocas), 

kąkol polny (Agrostemma githago), komosa biała (Chenopodium album), rdest plamisty (Polygonum 

persicaria), gorczyca polna (Sinapis arvensis), skrzyp polny (Equisetum arvense), rumian polny 

(Anthemis arvensis), niezapominajka polna (Myosotis arvensis). Pomiędzy polami bardzo licznie 

występuje wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) i nawłoć pospolita (Solidago virgaurea L). Na 

miedzach i skarpach śródpolnych rozpowszechnione są krzewy – głóg (Crataegus L.), dzika róŜa (Rosa 

canina L.), dereń (Cornus L.) oraz zadrzewienia, głównie brzozowe (Betula L.).   

W obrębie przedmiotowych terenów rozwinęła się równieŜ roślinność ruderalna – tereny 

odłogowanych pól uprawnych i nieuŜytkowanych sadów w róŜnych fazach: ugory z roślinnością niską 

ruderalną, m.in. bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), pokrzywą Ŝegawką (Urtica urens), ugory                    

z podrostem drzew od 1 do 2 m, głównie brzozy (Betula L.), ugory porośnięte lasem brzozowym oraz 

sady z podrostem i drzewami. Gatunkiem towarzyszącym w tych zbiorowiskach jest czeremcha (Padus 

avium Mill.), głóg (Crataegus L.) i bez czarny (Sambucus nigra L.).  

Spotyka się takŜe niewielkie plantacje krzewów np. czarnej porzeczki (Ribes nigrum L.), 

czerwonej porzeczki (Ribes spicatum E.), drzew – nasadzenia jodły (Abies Miller), dębu (Quercus L) 

czy teŜ wierzby energetycznej. 

W obszarze kompleksu leśnego w Lublicy rosną pojedyncze osobniki lilii złotogłów (Lilium 

martagon L.) rzadkiej w Polsce rośliny z rodziny liliowatych objętej ścisłą ochroną gatunkową (na 

podstawie inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko 

inwestycji gazociągu wysokopręŜnego DN 700). 

ZróŜnicowanie ukształtowania terenu i zbiorowisk roślinnych odzwierciedla się równieŜ                    

w zróŜnicowaniu fauny. Przedmiotowe tereny, sąsiadujące z duŜymi kompleksami leśnymi, dla wielu 

gatunków ptaków i zwierząt są rejonem łowieckim. Obszary upraw polowych, łąk, pastwisk, tereny 

sadów stanowią cenne siedlisko dla wielu gatunków zwierząt.   

Wśród ssaków na opisywanych terenach spotkać moŜna: sarnę (Capredus capredus), dzika (Sus 

scrofa), zająca szaraka (Lepus euro paeus), kunę leśną (Martes martes), wiewiórkę (Sciurus vulgaris), 

mysz leśną (Apodemus flavicollis), lisa (Vulpes vulpes). Zabudowania zagrodowe zamieszkują dwa 

gatunki gryzoni: mysz domowa (Mus musculus) oraz szczur wędrowny (Rattus norvegicus). Dość 

często spotkać moŜna mysz zaroślową (Apodemus sylvzticus), a z owadoŜernych jeŜa wschodniego 

(Erinaceus concolor). Pospolity jest kret (Talpa europaca). Najwięcej duŜych ssaków, tzw. zwierzyny 
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grubej, występuje w okolicach obszarów leśnych oraz sadów, zwłaszcza tych nieuŜytkowanych                     

– pozarastanych.  

Charakterystyczną grupą jest rodzina nietoperzy (Chiroptera) stwierdzona podczas 

inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu oddziaływania na środowisko gazociągu Pogórska 

Wola-Strachocina. Reprezentowana jest przez: nocka rudego (Myotis daubentonii), borowca wielkiego 

(Nyctalus noctula) i inne z rodziny mroczkowatych (Myotis sp., Pipistrellus sp., Eptesicus sp.).  

Wśród płazów i gadów  występują: ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), 

traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), Ŝaba wodna (Rana esculenta), Ŝaba trawna (Rana 

temporania), jaszczurka zwinka (Lacerta viridis), padalec zwyczajny (Anguis fragilis), zaskroniec 

zwyczajny (Natrix natrix).   

 Z ptaków najbardziej charakterystyczne i cenne przyrodniczo są ptaki drapieŜne: jastrząb 

(Accipiter gentilis), pustułka (Falco tinnunculus), myszołów zwyczajny (Buteo buteo). Na otwartych 

polach do lęgowych gatunków ptaków naleŜą: kuropatwa (Perdix perdix), przepiórka (Coturnix 

coturnix), baŜant (Phasianus calchicus), skowronek polny (Alauda arvensis), pokrzewka cierniówka 

(Sylvia communis), gąsiorek (Lanius collirio) i trznadel (Emberiza citrinella). W wspomnianym wyŜej 

raporcie stwierdzono takŜe występowanie świergotka drzewnego (Anthus trivialis), strumieniówki 

(Locustella fluviatilis), pokląskwy (Saxicola rubetra), kukułki (Cuculus canorus), gawrona (Corvus 

frugilegus), wrony (Corvus cornix), wróbla (Passer domesticus). W lasach licznie występują dzięcioły 

(Picidae).        

Najliczniejszą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich liczne owady – trzmiele 

(Bombus) m.in. trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) trzmiel ziemny (Bombus terrestris L.), 

chrząszcze z rodziny biegaczowatych (Carabus) m.in., biegacz leśny (Carabus arcensis), motyle 

(Lepidoptera), m.in. listkowiec cytrynek (Gonepteryx rhamni), waŜki (Odonata) oraz pajęczaki 

(Arachnida) (na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby postępowania w sprawie oceny 

oddziaływania na środowisko gazociągu Pogórska Wola – Strachocina).               

 

2.8. Obszary i obiekty prawnie chronione      
 

Analizowane tereny nie wchodzą w system parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu. WzdłuŜ pn granicy gminy Kołaczyce przebiega granica otuliny 

Czarnorzecko – StrzyŜowskiego Parku Krajobrazowego. Brak rezerwatów przyrody i uŜytków 

ekologicznych.  
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Ryc. 5. SOOS Natura 2000  w najbliŜszym sąsiedztwie terenu opracowania.   

                                              Źródło: Informacje graficzne strony: www.natura2000.mos.gov.pl.                                                                    

 

 Obszary w granicach opracowania nie są zaliczane do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000. NajbliŜszymi obszarami sieci Natura 2000, zlokalizowanym w granicach gminy Kołaczyce, są: 

− PLH180031 Golesz;  

− PLH180052 Wisłoka z dopływami (Ryc. 5). 

 Obszar Natura 2000 Golesz stanowi 27,4 ha stromo nachylone stoki, od strony południowej 

opadające ku dolinie Wisłoki. Rozciąga się na wysokości od 220 do 340 m n.p.m. W części zachodniej 

wzgórza znajdują się wychodnie piaskowca cięŜkowickiego, a takŜe pozostałości umocnień obronnych 

średniowiecznego zamku Golesz w postaci wału, fosy, majdanu oraz resztek wieŜy i bramy wjazdowej. 

Pod względem przyrodniczym na obszarze dominują przede wszystkim róŜne postaci grądów oraz 

Ŝyznych i kwaśnych buczyn z licznymi gatunkami chronionymi i interesującymi zasięgowo m.in. 

Cephalanthera longifolia – gatunek z kategorią zagroŜenia VU na krajowej Czerwonej Liście, a takŜe 

liczna krajowa populacja Arum alpinum. Najcenniejsze zbiorowiska na terenie PLH180031 Golesz to 

róŜnowiekowe drzewostany (takŜe starodrzewy) grądowe Tilio-Carpinetum, bukowe Luzulo 

nemorosae-Fagetum i Dentario glandulosae-Fagetum oraz Ŝyzna jedlina zb. Abies alba-Oxalis 

acetosella i łęgi Carici remoae-Fraxinetum i Alnetum incanae. Starodrzewne lasy sa siedliskiem bogatej 

ornitofauny. Szczególnie interesujące jest występowanie Cicinia nigra korzystającego z Ŝerowisk na 

pobliskim starorzeczu Wisłoki. Wśród podstawowych zagroŜeń dla obszaru wymienia się przede 
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wszystkim: gospodarkę leśną ograniczającą naturalne procesy regeneracji i róŜnicowania wiekowego 

drzewostanów, ograniczanie miejsc bytowania ptactwa i bezkręgowców wskutek przerąbywania 

niektórych oddziałów leśnych, usuwania przewróconych kłód i martwych drzew, a takŜe 

rozgrzebywania ściółki przez grzybiarzy (SDF PLH180031 Golesz, Natura 2000).    

 Obszar Natura 2000 Wisłoka z dopływami obejmuje rzekę Wisłokę na odcinku od północnej 

Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica wraz z dopływami: Iwielką od mostu 

w m. Draganowa do ujścia, Kamienicą od mostu na trasie Brzostek – Smarzowa w m. Siedliska – 

Bogusz do ujścia, Ropą od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia z dopływami, Jasiołką od mostu na 

trasie Barwinek – Dukla w Trzciance do ujścia Wisłoki. Część obszaru (rzeka Wisłoka) zlokalizowana 

jest w granicy gminy Kołaczyce. Głównym przedmiotem ochrony są tu ryby, w tym cztery gatunki z 

załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, a jeden jest przedmiotem prowadzonego obecnie programu 

restytucji. Gatunki wiodące w Wisłoce to pstrąg potokowy, strzebla, potokowa, głowacz pręgopłetwy, 

brzanka, brzana, kiełb krótkowąsy i kleń. Niezwykle istotnymi siedliskowo obiektami w dolinach Wisłoki 

są starorzecza. W ich otoczeniu, nie tylko utrzymały się róŜnorodne zbiorowiska łęgowe ale takŜe 

znajdują się tam stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych. Podstawowym 

zagroŜeniem w dolinie Wisłoki jest eksploatacja piasków i Ŝwirów, która powoduje zanikanie tarlisk 

litofilnych gatunków ryb. Istotne zmiany środowiskowe spowoduje budowa projektowanego zbiornika 

zaporowego Kąty-Myscowa (SDF PLH180052 Wisłoka z dopływami, Natura 2000).   

Według koncepcji Krajowego Systemu Ekologicznego ECONET-PL przedmiotowe tereny 

zawierają się w granicach korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym – 71k Pogórze CięŜkowickie.  

W gminie Kołaczyce połoŜone sa dwa pomniki przyrody (poza granicami opracowania): 

− 200 letni dąb bezszypułkowy w Nawsiu Kołaczyckim;  

− okaz kwitnącego bluszczu pospolitego – las Nadleśnictwa Kołaczyce w Bieździedzy.  

 Na terenie gminy nie przewiduje się nowych obszarów i obiektów do objęcia ochroną 

prawną (w oparciu o informacje ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Kołaczyce oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Podkarpackiego).  

 Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 z późn. 

zm.) obowiązuje ochrona gleb kl. I – III oraz gleb pochodzenia organicznego. W granicach 

opracowania występują niewielkie płaty gleb klasy IIIa. Ustawa reguluje zasady ochrony tych gruntów 

poprzez nakaz uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla przeznaczenia gruntów kl. I – III 

na cele nierolnicze jeśli ich zwarty obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekroczy 0,5 ha. 

RównieŜ w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne niezbędna jest 

decyzja Ministra Środowiska w przypadku lasów własności Skarbu Państwa lub Marszałka 

Województwa dla lasów własności osób fizycznych i gminnych. Z uwagi na projekt trasy planowanego 

gazociągu przez kompleksy leśne, taka zgoda będzie konieczna. Lasy  własności Skarbu Państwa                

w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce zaliczono do grupy lasów ochronnych. Kompleksy w Lublicy                 
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w granicach: oddz. 25, poddz. a, b, f; oddz. 24, poddz. a, b, d; oddz. 23, poddz. a, d; otrzymały 

kategorię lasów wodochronnych. Pozostałe grunty leśne pełnią funkcje gospodarcze.  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby postępowania w sprawie 

oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Pogórska Wola – Strachocina stwierdzono na 

przedmiotowych terenach:  

1. Występowanie następujących siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej: 

• 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe); 

• 6510 – NiŜowe i górskie łąki świeŜe uŜytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatiois; 

• 9130 – śyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion). 

2. Występowanie grzybów podlegających ochronie ścisłej: 

• Punctelia subrudecta; 

• Peltigera didactyla. 

3. Stanowiska gatunków roślin podlegających w Polsce ochronie ścisłej: 

• Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum); 

• Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia); 

• Lilia złotogłów (Lilium martagon); 

• Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis); 

• Cebulica dwulistna (Scilla biforia). 

4. Stanowiska gatunków roślin podlegających w Polsce ochronie częściowej: 

• Pierwiosnek wyniosły (Primula elatior); 

• Czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum).  

5. Występowanie bezkręgowców podlegających w Polsce ochronie: 

• Tygrzyk paskowany (Argyope bruennich) – pajęczak. 

6. Występowanie płazów i gadów (wszystkie w Polsce podlegają ochronie): 

• ropucha zielona (Bufo viridis); 

• traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris). 

7. Występowanie ptaków ujętych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej bądź objętych ochroną 

prawną w Polsce; 

• Gąsiorek (Lanius collurio); 

• Jastrząb (Accipiter gentilis); 

• Kukułka (Cuculus canorus); 

• Skowronek (Alauda arvensis); 

• Świergotek drzewny (Anthus trivialis); 

• Pokląskwa (Saxicola rubetra); 

• Strumieniówka (Locustella fluviatilis); 

• Myszołów (Buteo buteo); 
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• Trznadel (Emberiza citrinella). 

 

2.9. Zasoby dziedzictwa kulturowego       
 

Z danych uzyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu, delegatura               

w Krośnie, wynika, Ŝe w granicach opracowania zlokalizowane są następujące stanowiska 

archeologiczne: 

� w Sowinie 

− stanowisko nr 2 AZP 107-71/3 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z okresu 

neolitu, epoki brązu i okresu halsztackiego; 

− stanowisko nr 5 AZP 107-71/4 zewidencjonowane jako ślad osadnictwa z okresu 

neolitu, punkt osadniczy z przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu oraz z epoki brązu 

i okresu halsztackiego. 

� w Sieklówce Dolnej 

− stanowisko nr 2 AZP 108-72/3 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z epoki brązu 

i okresu halsztackiego; 

− stanowisko nr 7 AZP 108-72/8 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z okresu 

neolitu; 

− stanowisko nr 8 AZP 108-72-9 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z epoki 

neolitu.  

Wszystkie powyŜsze stanowiska stanowią cenne, z naukowo badawczego punktu widzenia, 

obiekty. Z ich powierzchni w ramach badań prowadzonych w związku z realizacja programu 

Archeologicznego Zdjęcia Polski, pozyskano liczne zabytki (kilkaset fragmentów naczyń ceramicznych, 

narzędzia krzemienne) świadczące o bogatej przeszłości regionu w pradziejach.  

Na terenie opracowania występują równieŜ obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są 

to: 

1. Dom nr 150 w Sowinie; 

2. Kapliczka w Lublicy; 

 

2.10.  Powiązania przyrodnicze obszaru           
 

Struktury przyrodnicze terenów objętych opracowaniem stanowią fragmenty większych 

obszarowo jednostek geologicznych, tektonicznych, geomorfologicznych, hydrologicznych, 

klimatycznych, fitogeograficznych i zoogeograficznych. ZróŜnicowanie struktur abiotycznych wywiera 

wpływ na róŜnorodność biologiczną, zróŜnicowanie ekosystemów i ekotopów.  

Obszar w szerszym ujęciu zlokalizowany jest pomiędzy dwoma korytarzami ekologicznymi tj. KE 

Bieszczady-Gorce-wschód na południu, a KE Roztocze-Bieszczady od strony północnej. Lokalnie,                  

w granicach opracowania, korytarze i sięgacze ekologiczne związane są z obszarami leśnymi (które               
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w naturalny sposób wkraczają na obszary sąsiednie) oraz ciągami rozdrobnionych drzewostanów                 

i zadrzewień, które tworzą drogę migracji fauny i flory. DuŜe znaczenie mają tutaj zarośla i lasy 

łęgowe oraz wszelkie dolinki. Potoki wraz z terenami przyległymi (łąki, zadrzewienia), stanowią osie 

korytarzy ekologicznych, których łączniki – sięgacze ekologiczne tworzą sieć powiązań tranzytowych               

z cennymi biologicznie terenami przyległymi. Zapewniają one spójność systemu przyrodniczo                         

– ekologicznego gminy i sąsiednich obszarów. Funkcja łącznikowa korytarzy zagroŜona jest poprzez 

bariery ekologiczne w postaci dróg oraz zabudowy zagrodowej.  

 

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE I CHARAKTER PRZYSZŁYCH 
INWESTYCJI  

 

Tereny w granicach opracowania charakteryzują się zróŜnicowaną rzeźbą terenu. W strukturze 

uŜytkowania dominują tereny rolnicze, leśne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa wsi i przysiółków. 

Część uŜytków rolnych jest odłogowana, inne zarośnięte spontaniczną roślinnością wysoką.  

Obszar obejmuje północną część gminy w granicach sołectw Sowina, Lublica, Bieździadka, 

Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna. Są to obszary wiejskie charakteryzujące się słabym 

zainwestowaniem i duŜą powierzchnią uŜytków rolnych. Teren nr 1, 2 i zachodnia część terenu nr 3 

zlokalizowana jest na terenie wsi Sowina oraz przysiółków Sowina Dolna i Rzym. Jest to wieś 

rozproszona, z zabudową zagrodową, szkołą, remizą. Obiekty kubaturowe są w róŜnym stanie 

technicznym, w większości dobrym, brak funkcji usługowych poza nielicznymi lokalnymi sklepikami 

oraz gospodarstwem agroturystycznym w przysiółku Rzym. Układ komunikacyjny oparty jest na 

drodze powiatowej Bieździadka – Sowina nr 19168 (o nawierzchni asfaltowej) oraz drodze gminnej nr 

009 Sowina – Rzym i drogach lokalnych (gruntowych) – dojazdowych. Z uwagi na znaczną ilość odnóg 

od drogi głównej, prowadzących do pojedynczych zagród, wieś moŜna określić równieŜ jako 

wielodroŜnicową. Obserwuje się niewielki ruch budowlany (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), 

oraz lokalnego kościoła. Na terenie wsi zlokalizowany jest nowy cmentarz. Krajobraz wiejski 

wzbogacają nieliczne kapliczki i krzyŜe przydroŜne.  

Centralna część terenu nr 3 obejmuje w swoim zasięgu wieś Lublice otoczoną dwoma pasmami 

leśnymi od strony północnej i południowej. Przez wieś przepływa największy w tym rejonie ciek                  

– Kukułkowy Potok. Zagospodarowanie stanowi nieliczna zabudowa zagrodowa przy gruntowej drodze 

gminnej. Wschodni kraniec terenu nr 3 oraz teren nr 4 i 5 zlokalizowane są administracyjnie                       

w Sieklówce Dolnej i Sieklówce Górnej. Rozproszona zabudowa zagrodowa w granicach opracowania 

jest częścią przysiółków Półrolek i Rzeki. Prowadzą do nich droga gminna nr 113411R oraz powiatowa 

nr 1839R (asfaltowa i gruntowa).       

Przez pola i lasy prowadzą gruntowe drogi o zróŜnicowanej nawierzchni oraz szlaki turystyczne.       

W zakresie uzbrojenia technicznego, mieszkańcy w/w wsi korzystają z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej oraz gazowej. Podstawą zaopatrzenie w wodę są prywatne studnie kopane                  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY KOŁACZYCE W MIEJSCOWOŚCIACH SOWINA, LUBLICA, BIEŹDZIADKA, SIEKLÓWKA GÓRNA, SIEKLÓWKA DOLNA 

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                                                                                          
     
. 

24

i krótkie odcinki wodociągowe. Brak kanalizacji. W ramach „Programu poprawy czystości zlewni rzeki 

Wisłoki” planuje się objęcie wsi systemem kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  

Z uwagi na znaczne urzeźbienie powierzchni, stosunkowo duŜe kompleksy leśne, 

bioróŜnorodność fauny oraz charakter zainwestowania, teren posiada duŜe walory krajobrazowe. 

Charakter przyszłych inwestycji w duŜej mierze zaleŜeć będzie od sposobu realizacji kierunków 

wyznaczonych w studium, poprzez szczegółowe zapisy w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Analizując ustalenia projektu naleŜy stwierdzić, iŜ przyszły ruch budowlany będzie 

dotyczył domów mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowej przy istniejącej sieci osadniczej. 

Uruchomienie nowych terenów osadniczych będzie wiązać się z rozwojem nowych dróg dojazdowych, 

wewnętrznych, sięgaczy, zawrotek etc. Podobna sytuacja będzie dotyczyć rozwiązań z zakresu 

infrastruktury technicznej.   

Priorytetową inwestycją na terenie gminy Kołaczyce (o znaczeniu krajowym) zapisaną                       

w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie realizacja gazociągu 

wysokiego ciśnienia DN700 Pogórska Wola – Strachocina. Gazociąg jest inwestycją ponadlokalną, 

strategiczną – waŜną z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Projektowany gazociąg będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego (w jego wschodniej 

części) oraz podkarpackiego (część południowo – zachodnia) na terenie gmin: Skrzyszów, Pilzno, 

Brzostek, Kołaczyce, Frysztak, Wojaszówka, Krościenko WyŜne, Korczyna, Haczów, Zarszyn, Sanok.  

Dane techniczne planowanego gazociągu decydujące w duŜej mierze o skali oddziaływania na 

środowisko są następujące (z informacji uzyskanych od inwestora): 

− Średnica gazociągu: 700 mm; 

− Maksymalne ciśnienie robocze: 8,4 MPa; 

− Długość całkowita: ok. 100 km; 

− Minimalne zagłębienie: 1,9 m; 

− Gazociąg zbudowany z rur stalowych przewodowych dla mediów palnych (zastosowane rury 

będą posiadały atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rury gazociągu zostaną pokryte 

zewnętrznymi, fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 3LPE [trzywarstwowe powłoki 

polietylenowe] odpowiedniej klasy. Ponadto od strony wewnętrznej rury posiadać będą 

dodatkową powłokę zmniejszającą opory przepływu); 

− Transportowanym paliwem będzie gaz o symbolu „E” (wg PN-C 04750:2002 paliwa Gazowe 

Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania) – gaz ziemny wysokometanowy; 

− W skład gazociągu wchodzić będą odcinki liniowe oraz obiekty towarzyszące, których budowa 

jest niezbędna z punktu widzenia prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania inwestycji tj. 

Zespołów Zaporowo-Upustowych ZZU i stacji śluz SNO oraz kabla światłowodowego; 

− Projektowany gazociąg DN 700 objęty będzie systemem czynnej ochrony katodowej wraz               

z izolacją zewnętrzną rur stanowić ona będzie zabezpieczenie gazociągu przed korozją 

elektrochemiczną. Gazociąg zostanie podzielony na sekcje, które zostaną wydzielone 

elektrycznie za pomocą złączy izolujących. W obrębie kaŜdej sekcji gazociąg będzie ciągły 
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galwanicznie. Dla kaŜdej z wydzielonych sekcji zostanie zaprojektowana stacja ochrony 

katodowej; 

− WzdłuŜ gazociągu zostanie ułoŜona linia światłowodowa, która będzie wykorzystywana do 

sterowania praca gazociągu, monitorowania ochrony katodowej oraz ewentualnie                         

w przyszłości strefy kontrolowanej gazociągu. Zastosowane technologie umoŜliwią równieŜ 

ochronę gazociągu ingerencja stron trzecich. Z uwagi na długość, na linii światłowodowej 

zostaną zaprojektowane węzły pośrednie z podziałem na odcinki regeneracyjne; 

− Strefa kontrolowana dla projektowanego gazociągu DN 700: 12 m (po 6 m na stronę od osi 

gazociągu); 

− Na terenach otwartych m.in. gruntach rolnych rzeczywista szerokość pasa montaŜowego 

(odhumusowanie, wykop, układka, spawanie, transport) ograniczać się będzie do ok. 22 m. 

Na terenach leśnych, terenach zabudowy itp. szerokość pasa montaŜowego będzie 

maksymalnie ograniczona i wynosić będzie ok. 17 m. W pasie o tej szerokości przewiduje się 

wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów. Dojazd do pasa montaŜowego odbywać się 

będzie z istniejących dróg. W szczególnych przypadkach, jeśli istniejąca sieć drogowa nie 

będzie wystarczająca, dojazd do placu budowy realizowany będzie z tymczasowych dróg 

technologicznych wykonanych na czas realizacji inwestycji; 

− W przypadku przejść przez drogi powiatowe i gminne o nawierzchni asfaltowej, zastosowany 

będzie przewodowy układ rurowy bez instalowani rury osłonowej. W przypadku dróg 

gruntowych przejście gazociągu zostanie wykonane przekopem otwartym; 

− Na odcinkach skrzyŜowań i zbliŜeń do napowietrznych linii elektroenergetycznych wykop moŜe 

być wykonany mechanicznie (po wyłączeniu linii)  lub metodą ręczną; 

− Zakłada się, Ŝe przekroczenia rzek oraz mniejszych cieków powierzchniowych moga zostać 

zrealizowane w następujący sposób: metoda bezwykopową, np. kierunkowego przewiertu 

sterowanego HDD lub mikrotunelingu, lub wykopu otwartego (małe rzeki i cieki wodne). 

Ostateczny wybór metody przekroczenia (w szczególności mniejszych rzek i cieków) 

uzaleŜniony będzie od uzgodnień z właścicielami/zarządcami; 

− Przewidywany czas realizacji gazociągu: IV kwartał 2012 r. – IV kwartał 2014 r.  

 

4. ZAPIS USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO     

 

Jak juŜ wyŜej wspomniano, głównym załoŜeniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego było przede wszystkim umoŜliwienie przeprowadzenia gazociągu wysokociśnieniowego 

DN 700 przez obszar gminy w miejscowościach: Sowina, Bieździadka, Lublica, Sieklówka Górna, 

Sieklówka Dolna, a takŜe przeznaczenie części terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową.  

Analizowany projekt planu wprowadza następujące dyspozycje funkcjonalne: 

• MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  
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• RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych                       

i ogrodniczych; 

• R – tereny rolnicze; 

• ZR – tereny zieleni naturalnej; 

• ZR.ZZ – tereny zieleni naturalnej w obszarze szczególnego zagroŜenia powodzią                    

o prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1%;     

• ZL – tereny leśne; 

• ZZL – tereny zalesień; 

• WS – tereny wód powierzchniowych; 

• KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z – zbiorczej; 

• KDL – tereny dróg publicznych klasy L – lokalnej; 

• KDD – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej; 

• KDW – tereny dróg wewnętrznych; 

• KDX – tereny komunikacji pieszo – jezdnej; 

• G – tereny infrastruktury gazociągowej.  

 Ponadto plan zawiera: 

• Zasady zachowania ochrony i zachowania ładu przestrzennego; 

• Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

• Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

• Zasady kształtowania przestrzeni publicznych; 

• Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości; 

• Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;  

• Zasady rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

Z analizowanych ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, Ŝe 

dokument wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć zaliczanych do mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397). Jest to moŜliwość budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji 

Pogórska Wola – Strachocina.  

 

5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO  

 

5.1. Powierzchnia ziemi, gleby  
 

Realizacja ustaleń planu wiązać się będzie ze zmianami powierzchni ziemi oraz zmianą 

uŜytkowania gruntów. Do dotychczasowych czynników antropogenicznych wpływających na 

przekształcenia powierzchni ziemi zaliczyć naleŜy przede wszystkim proces zajmowania terenów                     
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o naturalnej rzeźbie na potrzeby osadnictwa oraz komunikacji tj. nasypy, wykopy, podcinanie skarp, 

kształtowanie niwelety terenu na potrzeby zagospodarowania. Aktualnie, naleŜy się spodziewać 

przekształceń związanych z realizacją przewidzianej w planie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zagrodowej i rekreacyjnej, a przede wszystkim inwestycji liniowych infrastruktury technicznej.  

Przekształcenia powierzchni ziemi wystąpią w miejscach realizacji obiektów budowlanych i 

infrastrukturalnych.  

DuŜe przekształcenia będą wynikiem etapu budowy gazociągu. MontaŜowi i eksploatacji będą 

towarzyszyły zniekształcenia rzeźby terenu. Z uwagi na ograniczone moŜliwości techniczne wykonania 

inwestycji tj. zastosowana technologia, materiały, kwestie wyginania rur, moŜna się spodziewać 

wyrównywania rzeźby poprzez ścinanie wzgórz i wypełnianie dolin. Mając na uwadze zróŜnicowaną 

morfologie terenu gminy Kołaczyce, zwłaszcza na trasie przebiegu inwestycji, taki scenariusz 

przekształceń jest bardzo prawdopodobny. NaleŜy brać równieŜ pod uwagę słabą staranność prac 

montaŜowych np. niedostateczne zagęszczenie gleby wokół rurociągu co moŜe doprowadzić do 

osiadania gruntu i powstawania bruzd, szczelin, a nawet niewielkich zapadlisk. Dlatego teŜ przewiduje 

się zwiększanie zjawiska erozji wiatrowej i wodnej gleb. Ruch cięŜkich maszyn budowlanych, dźwigów, 

cięŜarówek i innych na powierzchniach stokowych moŜe przyczynić się do nadmiernego obciąŜenia 

pokryw zwietrzelinowych i uruchomienia procesu osuwania się mas ziemnych. Jednocześnie plan 

wprowadza zapis §4 ust. 8, pkt 2, iŜ w obszarze osuwania się mas ziemnych obowiązuje zakaz 

realizacji inwestycji mogących naruszyć strukturę gruntu powodując jego osuwanie.  

W wielu miejscach zajdzie potrzeba wykonania oprócz wykopów otwartych, takŜe kierunkowych 

przewiertów HDD lub mikrotunelingowych. Warto zauwaŜyć, iŜ pod względem środowiskowym duŜo 

większym oddziaływaniem na przyrodę cechuje się metoda mikrotunelingu, gdyŜ niejednokrotnie 

wymaga budowy/utwardzania dróg umoŜliwiających dojazd cięŜkiego sprzętu niezbędnego do 

realizacji zadania, w odróŜnieniu od metody HDD (znacznie łatwiejsze poruszanie sie w terenie 

wiertnicy).   

ZagroŜenie wiąŜe się z degradacją gleb na trasie inwestycji gazociągowej oraz obszarach 

rozwoju osadnictwa. Szacuje się, Ŝe na terenach otwartych, uŜytkowanych rolniczo, a wiec 

przewaŜających na obszarze opracowania, rzeczywista szerokość pasa montaŜowego gazociągu 

ograniczać się będzie do ok. 22 m. W tym pasie największe przekształcenia wystąpią równieŜ na 

etapie budowy. Gazociąg wykonany jest z odpowiednio grubych rur stalowych umoŜliwiających po 

wkopaniu w ziemię uŜytkowanie rolnicze terenu, równieŜ z uŜyciem cięŜkich maszyn rolniczych. 

Największy udział w przekształceniu pokryw glebowych będą miały niezbędne wykopy powodujące 

zniszczenie poziomów glebowych, przemieszanie warstwy próchniczej, zmianę warunków wodno-

powietrznych gleb. Prognozuje się, iŜ ruch budowlany z uŜyciem cięŜkiego sprzętu spowoduje 

zniszczenie struktury i tekstury gleb, zwiększy zagęszczenie cząsteczek glebowych. MoŜe nastąpić 

takŜe zeskorupienie i zahamowanie wymiany gazowej. Niemniej jednak, wydaje się, Ŝe negatywny 

wpływ na gleby nie będzie długotrwały, m.in. z powodu stosunkowo szybkiego odnawiania się 

biocenozy ekosystemów glebowych.  
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Wyjątek będą stanowiły powierzchnie glebowe zajęte pod zabudowę mieszkaniową i letniskową. 

Największe zainwestowanie tego typu planuje się w Lublicy oraz Sowinie. W związku z powyŜszym, 

przekształcenia gleb będą tu związane z ich fizyczną eliminacją w terenach przeznaczonych pod 

zabudowę. Powierzchnia zostanie pokryta elementami sztucznymi (chodniki, miejsca parkingowe, 

dojazdy, obiekty kubaturowe). Poprzez pokrycie materiałami nieprzepuszczalnymi zostanie zakłócony 

naturalny proces nawadniania i napowietrzania. Składniki gleby zostaną wymieszane z gruzem 

budowlanym i innymi materiałami pochodzenia antropogenicznego. Poza obszarami zainwestowanymi 

kubaturowo ograniczenia powierzchni glebowych będą związane z budową, remontami, przebudową 

systemu komunikacyjnego – drogi dojazdowe, budowa chodników, urządzenia komunikacyjne, zmiany 

parametrów dróg. Uwzględniając zwiększenie ruchu drogowego w najbliŜszej przyszłości naleŜy się 

spodziewać zanieczyszczeń gleb połoŜonych blisko projektowanych czy teŜ poszerzanych dróg (kadm, 

miedź, nikiel, ołów, cynk). Szczególnie niebezpieczny jest ołów. Nie bez znaczenia będzie równieŜ fakt 

utrzymywania przejezdności dróg w zimie (uŜywanie soli). 

Na terenach uŜytkowanych rolniczo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala 

zagospodarowanie dopuszczalne, które w przypadku realizacji równieŜ będzie miało negatywny wpływ 

na przekształcenia powierzchni ziemi i gleb. Jest to moŜliwość realizacji: plantacji, wód stojących, 

obiektów związanych z produkcją rolną. Za pozytywny uznać naleŜy zakaz zabudowy kubaturowej 

trwale związanej z gruntem.  

Jak juŜ wyŜej wspomniano, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 

1995 r. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.) obowiązuje ochrona gleb kl. I – III oraz gleb pochodzenia 

organicznego. Ustawa reguluje zasady ochrony tych gruntów poprzez nakaz uzyskania zgody Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla przeznaczenia gruntów kl. I – III na cele nierolnicze jeśli ich zwarty 

obszar projektowany do takiego przeznaczenia przekroczy 0,5 ha. Ustalenia planistyczne 

przedmiotowego dokumentu powodują konieczność zmiany przeznaczenie (nielicznych na obszarze) 

gleb kl. III na cele nierolnicze tj.: 

− pod zabudowę zagrodową RM, gdzie dopuszcza sie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  

- 0,64 ha w Sowinie oraz 0,28 ha w Bieździadce (teren nr 3); 

− pod ZZU w Sowinie – 0,17 ha (teren nr 3).  

Na trasie projektowanego gazociągu występują tylko niewielkie płaty gleb kl. IIIa, natomiast 

przewaŜa klasa IVa i IVa (nie chroniona obecnie ustawowo, ale stanowiąca duŜy potencjał rolniczy 

gminy).   

W odniesieniu do głównej inwestycji zapisanej w mpzp, z informacji uzyskanych od inwestora 

wynika, Ŝe dla ochrony istniejących gruntów rolnych przed degradacją, przed przystąpieniem do prac 

ziemnych zebrana będzie warstwa humusu w pasie montaŜowym i zabezpieczona przed zmieszaniem z 

pozostałą masą ziemną z wykopów. Głębokość wykopu określa się na ok. 2,2 do 2,4 m (minimalne 

przykrycie gazociągu około 1,2 m). Na odcinkach przebiegających przez tereny rolne zdrenowane 

głębokość ta będzie większa o około 0,5 m tak, by moŜliwa była odbudowa urządzeń drenarskich. Po 

zakończeniu budowy odłoŜona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren 
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przywrócony do stanu pierwotnego. Na trasie planowanej inwestycji w gminie Kołaczyce nie występują 

urządzenia melioracji. Po zakończeniu prac wykonawczych nastąpi proces plonowania roślin 

uŜytkowych do stanu sprzed budowy. Podczas eksploatacji, jak równieŜ w wyniku poruszania się 

pojazdów w trakcie budowy, moŜe nastąpić skaŜenie gleb w wyniku wycieku płynów (np. paliwa).  

 

5.2. Powietrze atmosferyczne  
 

Tło zanieczyszczeń na omawianym terenie stanowi emisja związana z procesem grzewczym 

istniejącej zabudowy oraz funkcjonowaniem układu komunikacyjnego. Powietrze znacznie 

zanieczyszczają sami mieszkańcy poprzez niewłaściwy system grzewczy domów, a dokładniej mało 

ekologiczne paliwo. Paleniska domowe, piece, lokalne systemy grzewcze, emitują głównie tlenki 

węgla, siarki i pyły. Jakość powietrza jest więc wynikiem nakładania się wielu czynników sprawczych                   

i uwarunkowań związanych z wielkością i rozkładem emisji zanieczyszczeń, oraz wymienionymi wyŜej 

warunkami meteorologicznym, a takŜe ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu. W obszarze 

opracowania zanieczyszczenia to takŜe działalność maszyn rolniczych, ciągników, kombajnów i innych 

pracujących w polu, zwłaszcza w okresie Ŝniw. Ze względu na charakter rolniczy gminy, szacuje się, Ŝe 

udział rolnictwa w zanieczyszczeniu powietrza jest znaczny, zwłaszcza amoniakiem, podtlenkiem azotu 

i metanem. Wg raportu Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2009 roku 

sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrona Środowiska w Rzeszowie w odniesieniu do 

zanieczyszczeń SO2, NO2, CO, Pb, O3, zanieczyszczeń chemicznych oraz stęŜenia PM10 obszar opracowania 

został zakwalifikowany do klasy A (dotrzymane standardy imisyjne). Wśród zanieczyszczeń pyłowych 

wyemitowanych w województwie podkarpackim w 2009 roku dominują pyły ze spalania paliw, stanowiące 

aŜ 95%. NaleŜy się spodziewać iŜ ta tendencja będzie utrzymana. Generalnie badania dowodzą, Ŝe 

największy problem spośród wszystkich zanieczyszczeń, które objęto pomiarami, stanowi pył zawieszony 

PM10.. Dodatkowo stwierdzono zaleŜność wzrostu stęŜeń pyłu PM10 ze spadkami temperatury powietrza. 

 NaleŜy się spodziewać zanieczyszczeń powietrza powodowanych w okresie realizacji inwestycji 

zapisanych w planie. Wzrost stęŜeń zanieczyszczeń będzie wynikiem: ruchu pojazdów cięŜarowych 

oraz innego cięŜkiego sprzętu po drogach gruntowych, a takŜe prowadzenia prac ziemnych (wzrost 

emisji pyłów i produktów spalania paliw płynnych); procesu spawania elektrycznego w związku                    

z operacjami łączenia poszczególnych odcinków gazociągu.  

 Wielkość emisji moŜe być bardzo zróŜnicowana m.in. w zaleŜności od koncentracji prac, uŜytych 

technologii, jakości sprzętu budowlano – transportowego, a nawet pogody. W kształtowaniu się tego 

rodzaju oddziaływania na atmosferę, w odniesieniu do gazociągu, bardzo duŜe znaczenie będzie miało 

prawdopodobne etapowanie inwestycji, co spowoduje rozłoŜenie w czasie negatywnych skutków 

oddziaływania na powietrze atmosferyczne. Faza eksploatacji nie charakteryzuje się duŜą emisją do 

powietrza, poniewaŜ proces tłoczenia gazu rurociągiem jest hermetyczny. Nie mniej jednak specyfika 

przedsięwzięcia powoduje, Ŝe zanieczyszczenia powietrza będą związane z pracami konserwacyjnymi              

i przeglądami. Prognozuje się zatem emisję metanu (CH4) w związku z badaniem i czyszczeniem 
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gazociągu tłokiem (szacuje się taką emisję na 800 m3 w warunkach normalnych w cyklu 10 letnim) 

oraz okresową wymianą wkładów filtrów gazu (szacowana emisja w warunkach normalnych - 100 m3) 

i związaną z okresowym sprawdzaniem szczelności zaworów (szacowana emisja w warunkach 

normalnych – ok 1 m3 /1 zawór). MoŜe nastąpić równieŜ niebezpieczeństwo emisji metanu wskutek 

nieprzewidywalnych sytuacji awaryjnych. Reasumując, wpływ projektowanego rurociągu na stan 

powietrza atmosferycznego będzie niewielki i krótkotrwały.  

 Zanieczyszczenia będą się koncentrować równieŜ wzdłuŜ nowych dróg dojazdowych, a w wyniku 

uruchomienia nowych terenów zabudowy emisja moŜe ulec zwiększeniu. Wraz ze wzrostem liczby 

mieszkańców prawdopodobnie zwiększy się równieŜ ruch samochodowy na terenach opracowania oraz 

przyległych pogłębiając efekt zanieczyszczeń środków transportu. Projekt planu zakłada realizację 

zadań proekologicznych, m.in. poprzez zapisy: do celów grzewczych stosować paliwa czyste 

ekologicznie (gaz, lekki olej opałowy), z zastosowaniem technologii zapewniających minimalne 

wskaźniki emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego; dopuszcza się alternatywne źródła 

energii (energia słoneczna, geotermalna). W praktyce takie zapisy ograniczają się jednak do próby 

ingerencji w mentalność mieszkańców gminy, gdyŜ bardzo cięŜko jest je egzekwować.  

W przypadku zanieczyszczeń powietrza, trzeba zdawać sobie sprawę równieŜ z zagroŜeń na 

jakie nie mają Ŝadnego wpływu ustalenia mpzp. Są to szkodliwe związki chemiczne, mogące napływać 

z obszarów przyległych. Tutaj duŜe znaczenie ma niewielka odległość terenów gminy od miasta Jasła i 

otaczających go zakładów przemysłowych.  

MoŜliwości ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i pozytywnego wpływu na warunki 

aerosanitarne będą związane z projektowanymi zalesieniami.  

 

5.3. Wody powierzchniowe i podziemne   
 

Największe oddziaływanie na wody powierzchniowe prognozuje się w związku z budową 

gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 Pogórska Wola – Strachocina. Na trasie planowanej inwestycji 

zlokalizowanych jest kilka niewielkich cieków wodnych (Fot. 1). Najprawdopodobniej zostaną one 

przekroczone wykopem otwartym, ale ostateczny wybór uzaleŜniony będzie od uzgodnień                          

z właścicielami/zarządcami. Przy wykopie otwartym mogą zostać uŜyte technologie wykonania robót 

metodą na sucho, przy zamkniętym przepływie wody w korycie na odcinku przekroczenia, bądź przy 

niezahamowanym przepływie wody w korycie.  

Zakładając przejście przez potoki wykopem otwartym niezaleŜnie od wybranej metody nastąpi 

naruszenie osadów dennych, niszczenie organizmów bentosowych oraz tworzenie zawiesiny na 

znacznych odległościach.  

W skrajnych przypadkach zmiana odpływu oraz spiętrzenia wody moŜe stwarzać zagroŜenie 

erozją boczną i wgłębną cieków oraz przerzutami ich koryt. Istotna będzie równieŜ głębokość 

przykrycia gazociągu pod dnem, uzaleŜniona od lokalnych warunków gruntowych i występującej erozji 

dna, która w przyszłości moŜe doprowadzić nawet do odkrycia rurociągu. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ taki 
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przypadek (prawdopodobny, choć dotyczący raczej większych cieków i rzek) dawałby podstawy do 

wykonania nie tylko analizy potencjalnych zagroŜeń gazociągu na środowisko, ale równieŜ prognozy 

wpływu niektórych komponentów środowiska na funkcjonowanie i trwałość rurociągu.  

W granicach terenu objętego planem znajduje się ok. 170 m fragment górnego odcinka potoku 

Bieździadka, dla którego w opracowaniu „Określenie zagroŜenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, 

stanowiącym I etap studium ochrony przeciwpowodziowej, wyznaczone zostały granice obszarów 

bezpośredniego zagroŜenia powodzią. Na tym odcinku Bieździady zalewy mieszczą się pomiędzy 

skarpami brzegowymi potoku.       

Analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce                               

w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna wskazuje, iŜ 

wzdłuŜ cieków zostały wyznaczone obszary ZR z podstawowym przeznaczeniem pod uŜytki rolne oraz 

obudowę biologiczną cieków. Dopuszcza się tu takŜe zalesienia.  

W odniesieniu do potoku Bieździadka projekt wyznacza tereny zieleni naturalnej ZR.ZZ                      

w obszarze szczególnego zagroŜenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyŜszenia 1% 

przeznaczone pod niską zieleń naturalną, w obrębie których obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 

trwale związanej z gruntem za wyjątkiem zabudowy hydrologicznej niezbędnej do realizacji 

statutowych zadań związanych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciwpowodziową oraz obiektów                    

i urządzeń infrastruktury technicznej. W tych obszarach obowiązuje równieŜ zakaz inwestycji 

mogących pogorszyć stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.  

W odniesieniu do konkretnych cieków zlokalizowanych w analizowanych obszarach gminy 

Kołaczyce, przy załoŜeniu uporządkowania i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu 

robót, oddziaływanie na wody powierzchniowe prognozuje się jako krótkoterminowe, bez większego 

znaczenia dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych.  

Wydaje się, iŜ właściwe dla prawidłowego funkcjonowania cieków (stanowiących osie lokalnych 

korytarzy ekologicznych) są równieŜ następujące zapisy:  

− nakaz zachowania odległości 15 m w obie strony od górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku 

naturalnego dla zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem; 

− w terenach dróg publicznych, w miejscu przepływu cieków, ustala się obowiązek realizacji 

urządzeń gwarantujących zachowanie ich ciągłości.  

Ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wprowadza się uŜytkowanie 

terenów związane z wytwarzaniem ścieków socjalno – bytowych i odpadów. W kontekście ochrony 

zasobów wodnych najbardziej istotną kwestią jest gospodarka wodno – ściekowa.  
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Fot. 1. Charakter cieków na trasie gazociągu – najprawdopodobniej do przekroczenia wykopem otwartym.  
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ZałoŜenia projektu mpzp w tym zakresie przedstawiają się następująco: 

− w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie z lokalnych ujęć wód podziemnych, 

dopuszcza się realizację studni kopanych; 

− w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych poprzez projektowaną sieć kanalizacji 

sanitarnej rozdzielczej – planowany  kanał grawitacyjny min. Ø 200, do istniejącej 

oczyszczalni  w Kołaczycach oraz projektowanej w Sieklówce, na zasadach określonych                

w gminie Kołaczyce; do czasu budowy sieci kanalizacyjnej oraz na terenach nie objętych 

projektową siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązanie gospodarki 

ściekowej, poprzez realizację przydomowych oczyszczalni oraz realizację szczelnych 

zbiorników wybieralnych usytuowanych w obrębie terenu inwestycji,  

z którego ścieki wywoŜone będą na oczyszczalnię komunalną zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w gminie Kołaczyce;            

− odprowadzenie ścieków przemysłowych z terenów potencjalnie naraŜonych na 

występowanie tego typu zanieczyszczeń, poprzez projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej 

rozdzielczej, po ich uprzednim podczyszczeniu, do istniejącej oczyszczalni w Kołaczycach 

oraz projektowanej w Sieklówce; do czasu budowy sieci kanalizacyjnej oraz na terenach nie 

objętych projektową siecią kanalizacji sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ich                          

w szczelnych zbiorników wybieralnych usytuowanych w obrębie terenu inwestycji, z którego 

ścieki wywoŜone będą na oczyszczalnię komunalną;               

− do czasu budowy sieci kanalizacyjnej oraz na terenach nie objętych projektowana siecią 

kanalizacji sanitarnej dopuszcza się indywidualne rozwiązanie gospodarki ściekowej, poprzez 

realizację przydomowych oczyszczalni oraz realizację szczelnych zbiorników wybieralnych 

usytuowanych w obrębie działki budowlanej, z których ścieki wywoŜone będą na 

oczyszczalnię komunalną zgodnie z zasadami obowiązującymi w gminie Kołaczyce; 

− w zakresie odprowadzania wód opadowych w terenach zabudowanych obowiązuje zasada 

powierzchniowego odprowadzania wód opadowych; w terenach zabudowanych 

odprowadzenie wód opadowych indywidualnie w granicach działki, w sposób zapewniający 

pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i gleby;  

− dopuszcza się budowę kanalizacji deszczowej oraz rowów odwadniających; 

− parkingi i place realizować jako utwardzone aŜurowe, pozwalające na przedostawanie sie 

wód opadowych bezpośrednio do gruntu; 

− w przypadku realizacji parkingów i placów o powierzchni utwardzonej min. 100 m2 nakłada 

się obowiązek odprowadzenia ścieków opadowych do kanalizacji deszczowej po uprzednim 

ich podczyszczeniu.  

 Za niekorzystny pod względem środowiskowym naleŜy uznać zapis umoŜliwiający realizację 

szczelnych zbiorników wybieralnych. Jak wykazuje bowiem praktyka ścieki z tych zbiorników są 

niestety często wywoŜone na pola, do lasów i do cieków wodnych zamiast do punktów zlewnych 

oczyszczalni ścieków. Obserwuje się takŜe „przypadkowe” awarie szczelności szamb.  
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ZagroŜenie wód podziemnych to takŜe moŜliwość wycieku płynów podczas pracy pojazdów na 

etapie realizacji inwestycji gazociągowej. Najbardziej podatne na zanieczyszczenia będą płytkie wody 

gruntowe. Tak jak i w przypadku innych komponentów środowiska, decydujące znaczenie ma jakość i 

metoda prac budowlanych oraz organizacja budowy.  

Z informacji uzyskanych od inwestora wynika, Ŝe generalną zasadą jest układanie gazociągu w 

suchym wykopie. W przypadku przechodzenia gazociągu przez tereny o płytkim zaleganiu zwierciadła 

wód gruntowych niezbędne będzie przeprowadzenie wyprzedzającego odwodnienia wykopu. 

Odwodnienia prowadzone będą do momentu ułoŜenia i przykrycia gazociągu. W tych rejonach 

gazociąg przed zasypaniem wykopu dociąŜony zostanie obciąŜnikami (np. betonowymi obciąŜnikami 

siodłowymi), zapobiegającymi wypychaniu gazociągu przez wody gruntowe (zapobiegającymi działaniu 

sił wyporu). Sposób odwadniania wykopu (dobór właściwej metody) zaleŜeć będzie od stopnia 

nawodnienia (głębokości zwierciadła wody gruntowej) i rodzaju gruntu. Woda wypompowywana z 

wykopu odprowadzana będzie poza teren budowy. Odbiornikiem wód z odwodnienia będą istniejące 

cieki (rzeki, rowy melioracyjne). KaŜdorazowo odwodnienia uzgadniane będą z zarządcami 

odbiorników i prowadzone na warunkach uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych. Na odcinkach 

liniowych najczęściej stosowanymi metodami odwodnienia są: metoda igłofiltrowa, drenaŜ próŜniowy 

bądź odwodnienie powierzchniowe. Ilość wód z odwodnienia i miejsca zrzutu wód ostatecznie 

określone będą w pozwoleniach wodnoprawnych. 

Po zakończeniu budowy rurociągu zajdzie konieczność wykonania próby hydraulicznej 

(wytrzymałości, szczelności) w celu potwierdzenia i zagwarantowania wytrzymałości gazociągu wg 

obowiązującego prawa i przepisów dla parametrów obliczeniowych oraz prawidłowego posadowienia                     

i wykonania gazociągu. Z uwagi na znaczne ilości wody potrzebne do wykonania próby, planuje się, Ŝe 

źródłem wody dla wykonania prób hydraulicznych będą rzeki lub naturalne zbiorniki wodne, po 

uzdatnieniu wody do parametrów:  

• odczyn w zakresie 6 =< pH =< 7,5; 

• zawartość soli =< 500 mg/dm3; 

• zawartość zawiesin =< 100 mg/dm3; 

• skład chemiczny wody nie działający agresywnie na materiał rur i armatury.  

Istniejące uwarunkowania przyrodnicze powodują, iŜ źródłem wody dla wykonywania prób będą 

rzeka Wisłok i Wisłok. W gminie Kołaczyce, z uwagi na duŜą odległość gazociągu od potencjalnych 

źródeł poboru wody, naleŜy się spodziewać, iŜ będzie ona przetłaczana z jednego odcinka do 

następnego po zakończeniu próby. Istotnym jest uzupełnianie wody w rurociągu na 10-klometrowych 

odcinkach. Na terenie opracowania źródłem będzie bezimienny ciek wodny w Sowinie (km 40 

gazociągu).  

Pobór wód na potrzeby wykonania prób będzie uzgadniany z zarządcami rzek i odbywać się 

będzie zgodnie z operatami wodnoprawnym oraz na warunkach określonych w pozwoleniach 

wodnoprawnych. Przy podziale gazociągu na odcinki próbne będą uwzględnione: 

• lokalizacje punktów poboru wody i ich wydajność oraz miejsca zrzutu wody; 
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• odległości armatury, kształtek i łuków od końców odcinka wpływającego na stateczność 

gazociągu; 

• konfiguracja i charakterystyka gazociągu; 

• wydajność układu pompowego. 

Tłoczenie czynnika próbnego (wody) do badanego odcinka gazociągu będzie połączone 

z równoczesnym odpowietrzaniem. Woda po próbach hydraulicznych powinna spełniać wymagania 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137 poz. 984) w zakresie badanych parametrów. Zrzut wód                 

z prób będzie uzgadniany z zarządcami naturalnych zbiorników i cieków wodnych, a odbywać się 

będzie na warunkach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych.           

Na etapie eksploatacji prognozuje się zjawisko występowania odpływu wód wzdłuŜ ścianek 

rurociągu, a zatem moŜliwej deformacji stosunków wodnych prowadzącej nawet do zmiany kierunku 

przepływu wód gruntowych. Decydujące znaczenie w skali tego procesu będzie miało uŜycie 

odpowiedniego materiału do zasypywania wykopów oraz wysokość poziomu wód gruntowych.   

 

5.4. Klimat    
 

 Wprowadzenie w teren zawartych ustaleń analizowanego dokumentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego nie będzie miało istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych. 

Realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 Pogórska Wola – Strachocina będzie miała jedynie 

wpływ na zmianę cyrkulacji powietrza związaną z jego wzmoŜonym przepływem na obszarach 

powstałych przecinek leśnych. Zmiany te nie będą zasadniczo wpływać na warunki klimatu 

odczuwalnego dla obszaru gminy.  

 

5.5. Zasoby fauny i flory    
 

 Obszar objęty zakresem prognozy oddziaływania na środowisko charakteryzuje się stosunkowo 

duŜą róŜnorodnością fauny i flory. Wpływ na degradację szaty roślinnej moŜe mieć niewłaściwe 

wykorzystanie gruntów rolnych oraz lokalizacja terenów zabudowy. Kontrowersyjne wydaje się 

usytuowanie nowej zabudowy mieszkaniowej czy teŜ rekreacji indywidualnej graniczącej bezpośrednio 

z kompleksami leśnymi, bez zachowania strefy ekotonowej. Systemy leśne naraŜone są na wpływy 

antropogeniczne: zaśmiecanie, rozdeptywanie, przerwanie ciągłości ekologicznych.  

Zespoły zadrzewień, zakrzaczeń, zakrzewień i roślinności trawiastej regulują obieg wody                    

w przyrodzie i stabilizująco wpływają na bilans wodny. Zwiększają infiltrację wód opadowych                       

i zasilanie wód gruntowych. Zmniejszają odpływ powierzchniowy i parowanie z powierzchni terenu. 

Kształtują mikroklimat o specyficznych właściwościach (większa wilgotność powietrza, mniejsze 

dobowe amplitudy temperatur), chronią glebę przed erozją wodną i wietrzną. Zbiorowiska roślinne 
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uŜytków zielonych mają zdolność oczyszczania wód głównie ze związków biogennych. Wody 

przepływające przez obszary terenów trawiastych mają korzystniejszy skład chemiczny niŜ wody 

otwarte ze względu na właściwości zatrzymywania azotanów, związków fosforu i potasu. Gruba 

warstwa trawy w sposób znaczący zabezpiecza przenikanie związków biogennych do cieków i 

zbiorników wodnych. Zieleń jest skutecznym filtrem biologicznym, korzystnie wpływającym na zdrowie 

ludzi. W związku z powyŜszym za właściwe naleŜy uznać wyznaczenie wzdłuŜ cieków strefy zieleni 

naturalnej ZR z podstawowym przeznaczeniem pod zielone uŜytki rolne oraz obudowę biologiczną 

cieków.  

Realizacja planowanej zabudowy w wielu miejscach odbędzie się kosztem roślinności trawiastej, 

krzewów i zadrzewień. MoŜna się spodziewać, Ŝe jej miejsce, na terenach juŜ zainwestowanych, zajmą 

rośliny ozdobne przy nowych zabudowaniach (najczęściej popularne iglaki). W planie miejscowym 

wyznaczono wskaźniki zachowania powierzchni biologicznie czynnej poprzez zapis o obowiązku 

zachowania powierzchni biologicznie czynnej dla działek budowlanych w tym dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 50%, zabudowy rekreacji indywidualnej 60%, zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 40%, co jest rozwiązaniem korzystnym. 

Dodatkowo wprowadza się zapis: na działkach z istniejącą zabudową i nie spełniających zapisanych w 

ustaleniach szczegółowych wymagań wprowadza się zakaz pomniejszania obecnej powierzchni 

biologicznie czynnej. 

 
Fot. 2. Wycinka leśna pod linię elektroenergetyczną 400 kV w Lublicy.   

 

MontaŜ rurociągu wymagać będzie usunięcia roślinności z całego terenu inwestycji. 

NajpowaŜniejsze zmiany szaty roślinnej będą dotyczyły zbiorowisk najcenniejszych na omawianym 

terenie tj. lasów. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 

78 z późn. zm.) w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne niezbędna jest 

decyzja Ministra Środowiska w przypadku lasów własności Skarbu Państwa lub Marszałka 
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Województwa dla lasów własności osób fizycznych i gminnych. Z uwagi na projekt trasy planowanego 

gazociągu przez lasy państwowe jak i prywatne, takie zgody będą konieczne. Największe kompleksy 

leśne własności Skarbu Państwa, zlokalizowane w Lublicy, zostały juŜ uszczuplone, wskutek przecinki 

na potrzeby przeprowadzenia napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (Fot. 2). Planowany 

gazociąg biegnie wzdłuŜ tej linii, tak więc nastąpi kolejna fragmentacja (Fot. 3) cennego obszaru 

leśnego (lasy własności Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Kołaczyce zaliczono do grupy lasów 

ochronnych). 

Na terenach leśnych, dla potrzeb budowy gazociągu, przewiduje się pas terenu o szerokości nie 

większej niŜ 21 m, w którym musi nastąpić wycinka lasu tj. ok. 1,4 ha.  

Po realizacji inwestycji moŜliwe będzie ponowne zalesienie, ale z wyłączeniem pasa o szerokości 

4 m (po dwa metry od osi gazociągu), dlatego teŜ w ustaleniach mpzp czytamy: po zakończeniu 

budowy gazociągu wysokopręŜnego DN 700 dopuszcza się zalesienie terenów, za wyjątkiem pasa                 

o szerokości 4 m (po 2 m obustronnie od osi gazociągu).  

 
Fot. 3. Teren leśny na przebiegu gazociągu – pas drzew przeznaczony do wycięcia.    

 

Sama wycinka drzew spowoduje równieŜ negatywne zjawiska przyrodnicze tj.: 

− Powstała powierzchnia nie pokryta drzewami będzie się charakteryzować większym 

nasłonecznieniem oraz poddana zostanie silnemu działaniu wiatru. Spowoduje to 

powstawanie wiatrołomów oraz przerzedzeniem koron, usychaniem gałęzi drzew, 

nieprzystosowanych do takich warunków. Wydaje się, Ŝe tego typu oddziaływania mogą 

mięć zasięg nawet do kilku metrów wgłąb kompleksu leśnego; 

− W powstałej przecince naleŜy się spodziewać sukcesji chwastów i gatunków obcych. 

Z drugiej strony, będą to teŜ dogodne rejony łowieckie dla wielu gatunków zwierząt. Na 

przebiegu gazociągu zniszczone zostaną równieŜ zadrzewnienia i zakrzewienia śródpolne oraz inna 

roślinność polna oraz krzewy. W większości przypadków po zakończeniu prac roślinność moŜe zostać 
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odtworzona (poza opisanym wyŜej pasem 4 m przez lasy). Trasa planowanej inwestycji przebiega 

równieŜ przez siedliska przyrodnicze wymienione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej tj. 6510                     

– NiŜowe i górskie łąki świeŜe uŜytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatiois. Wydaje się, iŜ kolizja 

inwestycji z takimi siedliskami będzie miała charakter krótkoterminowy związany jedynie z fazą 

budowy. Nie prognozuje się negatywnych oddziaływań na szatę roślinną zlokalizowana poza pasem 

montaŜowym.  

W odniesieniu do świata zwierząt niekorzystnym zjawiskiem będzie usunięcie roślinności                    

i warstwy próchniczej gleby, co spowoduje śmierć mało ruchliwych zwierząt. Podczas prac 

realizacyjnych (z uwagi na prognozowany wzrost hałasu) naleŜy się spodziewać płoszenia zwierząt. 

Ingerencja w tereny polne, łąkowe, zadrzewienia, zakrzewienia ograniczy obszar polowań dla 

drapieŜników. Planowana inwestycja częściowo spowoduje zniszczenie miejsc gniazdowania wielu 

gatunków (ptaki mogą porzucać takŜe pisklęta i złoŜone jaja), co w efekcie moŜe doprowadzić do 

spadku róŜnorodności biologicznej otaczających terenów. Poprzez zwiększoną emisję niektóre bardziej 

wraŜliwe gatunki mogą być wypierane przez gatunki bardziej odporne. Najistotniejszym zagroŜeniem 

jest przerwanie ciągów ekologicznych oraz fragmentacja otwartych terenów rolnych i łąkowych. 

Na podkreślenia zasługuje fakt, iŜ faza eksploatacji będzie mniej uciąŜliwa niŜ faza budowy. 

Potencjalnie największy wpływ na przyrodę otaczających terenów będzie miała emisja hałasu, 

skutkiem czego populacje niektórych gatunków znikną z najbliŜszego otoczenia inwestycji. Wraz                  

z wycofaniem się cięŜkiego sprzętu prawdopodobnie zmniejszy się emisja hałasu, teren zostanie 

zrekultywowany, prawdopodobnie pozwoli to na rekolonizację terenów przez cześć gatunków.   

Projektowane obszary zalesień mogą przyczynić się do uzupełnienia ciągów migracyjnych 

zwierząt oraz poprawy obszarów bytowania. Korzystnym z punktu widzenia ochrony i kształtowania 

szaty roślinnej jest wprowadzenie zapisu o stosowaniu nasadzeń zgodnych z warunkami 

siedliskowymi.  

 Generalnie planowane nowe zagospodarowanie przestrzenne w gminie na pewno zmieni 

róŜnorodność biologiczną, ale nie wpłynie to radykalnie na zmiany bioróŜnorodności i szaty roślinnej         

w regionie.   

 

5.6. Odpady i ścieki            
 

Środowisko geograficzne najbardziej zagroŜone jest w wyniku produkcji przez człowieka ścieków 

komunalnych, przemysłowych, odpadów komunalnych i innych odpadów niebezpiecznych. Biorąc pod 

uwagę charakter głównych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna, 

nastąpi przyrost odpadów i ścieków powstających na etapie realizacji zamierzeń inwestycyjnych. 

Największe znaczenie będzie miała budowa infrastruktury gazociągowej. Na podstawie Karty 

informacyjnej przedsięwzięcia – Budowa gazociągu DN 700, 8,4 MPa relacji Strachocina (woj. 

podkarpackie) – Pogórska Wola (woj. małopolskie) ustalono listę odpadów które powstawać będą na 
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placu budowy oraz zapleczu socjalnym i technicznym, wg załącznika do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), tj.: 

− 08 – Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farby, 

lakiery, kleje i szczeliwa) w ilości ok. 0,6 Mg;  

− 12 – Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali 

i tworzyw sztucznych (odpady spawalnicze i zuŜyte elektrody) w ilości ok. 3,0 Mg;  

− 15 – odpady opakowaniowe - z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, z drewna i z metali, 

w ilości ok. 1,0 Mg; 

− 16 – odpady nieujęte w innych grupach (płuczka wiertnicza) – ok. 4,0 Mg; 

− 17 – odpady z budowy (odpady betonu, ceramiki, tworzyw sztucznych, fragmenty 

niewykorzystanych kabli, materiałów izolacyjnych itd.), w ilości ok. 50,0 Mg;  

− 20 – odpady komunalne w ilości ok. 5,0 Mg; 

− 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niŜ wymienione w 17 05 03. 

 Zakłada się powstawanie ścieków w ilości odpowiadającej zuŜytej wodzie na placu budowy. 

Zaplecze wyposaŜone ma być w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami, 

systematycznie opróŜnianymi przez specjalistyczne firmy.  

 Z uwagi na specyfikę inwestycji, tj. hermetyczny proces tłoczenia gazu oraz bezobsługowy 

system pracy, nie przewiduje się emisji ścieków i odpadów w fazie eksploatacji za wyjątkiem 

ewentualnych odpadów powstających podczas prac remontowo – konserwujących.  

 Przy odpowiedniej organizacji budowy oraz rekultywacji terenu po pracach wykonawczych, nie 

prognozuje się znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko wskutek produkcji odpadów i 

ścieków.  

 

5.7. Krajobraz                
 

Z uwagi na znaczne urzeźbienie powierzchni, stosunkowo duŜe kompleksy leśne, 

bioróŜnorodność fauny oraz charakter zainwestowania, teren posiada duŜe walory krajobrazowe. 

Najistotniejszym elementem krajobrazotwórczym w granicach opracowania są lasy.  

Zostanie on trwale zmieniony poprzez wycinkę drzew na trasie gazociągu oraz zakaz 

wprowadzania zadrzewień w 4 metrowej strefie kontrolowanej. Po wybudowaniu rurociągu, nastąpi 

okres rekultywacji terenu (m.in. zostanie odtworzona roślinność w pasie montaŜowym) podczas 

którego trasa przebiegu gazociągu będzie widoczna w terenie.  
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Fot. 4. Linia wysokiego napięcia degradująca krajobraz. Z prawej – kolejny kompleks lasu, który ulegnie 

fragmentacji wskutek przecinki pod inwestycję gazociągu 700 DN. 

 

Obecnie, walory krajobrazowe analizowanych terenów obniŜa elektroenergetyczna linia 

napowietrzna 400kV z racji kilkudziesięciometrowej wysokości słupów (Fot. 4). Przeprowadzenie przez 

teren gminy gazociągu będzie się wiązać z kolejnymi widocznymi na powierzchni terenu urządzeniami 

infrastruktury technicznej. Będą to Zespoły Zaporowo – Upustowe ZZU (Fot. 5) oraz Śluzy Nadawczo – 

Odbiorcze SNO.  

 
Fot. 5. Zespół Zaporowo-Upustowy ZZU – powierzchniowe urządzenia infrastruktury gazociągowej. 
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Funkcją ZZU jest podzielenie gazociągu na oddzielne odcinki hydrauliczne umoŜliwiające 

opróŜnienie części gazociągu z gazu przez zawory wydmuchowe oraz ewentualne odcinanie przepływu 

czynnika gazowego przepływającego przez dany ZZU (w przypadku awarii gazociągu). Do kaŜdego 

ZZU zostanie wykonana droga dojazdowa ze zjazdem z drogi główniej oraz przyłącze energetyczne.  

W przypadku gminy Kołaczyce zostanie wybudowany jeden ZZU pn. Sowina. Dodatkowo skrzyŜowania 

gazociągu z przeszkodami terenowymi i infrastrukturą oraz odcinki liniowe w miejscach zmiany 

kierunku będą oznaczone słupkami znacznikowymi.  

Krajobraz zostanie trwale zmieniony w miejscach nowej zabudowy kubaturowej, a takŜe 

wskutek rozbudowy i korekty układu komunikacyjnego. Z uwagi na aktualne uwarunkowania prawne, 

nie moŜna wykluczyć równieŜ moŜliwości lokalizacji inwestycji z zakresu łączności publicznej, np. stacji 

bazowych telefonii komórkowej.  

 Zapisy planu określają szereg ustaleń, które przeciwdziałać będą degradacji krajobrazu tj.: 

− ochrona walorów widokowych krajobrazu otwartego, poprzez wykluczenie lokalizacji nowej 

zabudowy poza wyznaczonymi terenami zabudowy; 

− zabrania się realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z prefabrykowanych elementów 

betonowych oraz pełnych z płyt blaszanych; 

− obowiązuje zakaz lokalizacji reklam poza terenami przeznaczonymi do zabudowy oraz w liniach 

rozgraniczających tereny dróg publicznych; 

− ochrona terenów o szczególnych wartościach widokowych, a zwłaszcza przedpola 

widokowego punktów i ciągów widokowych zaznaczonych na rysunku planu, poprzez zakaz 

ich przesłaniania zwartymi zadrzewieniami; 

− zakaz lokalizacji wolnostojących wielkoprzestrzennych nośników reklamowych na terenach 

dróg publicznych; 

− zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrzeŜeniem dopuszczenia 

lokalizacji kiosków na terenach dróg publicznych; 

− obwiązuje zakaz lokalizacji wielkogabarytowych urządzeń reklamowych;  

− ogrodzenia – realizować z materiałów pochodzenia naturalnego (drewno, kamień, metal, 

itp.), obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami z prefabrykowanych elementów 

betonowych oraz pełnych z płyt blaszanych od strony dróg publicznych. 

Pozytywnym wydaje się określenie parametrów i wskaźników zabudowy w zakresie architektury  

(geometria dachów, układ kalenic głównych, pokrycie dachu, ściany budynków mieszkalnych – 

okładziny ścian, rodzaje tynków, kolorystyka, charakter ogrodzeń) co przy właściwym przestrzeganiu 

ustaleń planu wpłynie na poprawę walorów krajobrazowych pomimo częściowego zwiększenia 

powierzchni zainwestowania.  

W kontekście zmian krajobrazowych naleŜy równieŜ wymienić przyjęte rozwiązania ekologiczne 

takie jak projektowane zalesienia, równieŜ ingerujące w przyszłości w jakość krajobrazu.   
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5.8. Istniejące formy ochrony przyrody            
 

Jak juŜ wyŜej wspomniano, analizowane tereny nie wchodzą w system parków krajobrazowych              

i obszarów chronionego krajobrazu, nie przewiduje się teŜ nowych obszarów i obiektów do objęcia 

ochroną prawną. Obszary w granicach opracowania nie są zaliczane do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000. Przyszłe zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na SOOS Natura 2000 

zlokalizowane w sąsiedztwie tj. PLH180031 Golesz i PLH180052 Wisłoka z dopływami.  

Pomniki przyrody połoŜone w gminie nie kolidują z trasą przyszłego gazociągu. MoŜe zaistnieć 

jedynie konflikt o charakterze krótkotrwałym (budowa rurociągu) w związku z występowaniem 

niŜowych i górskich łąk świeŜych uŜytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion elatiois) jako siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. MoŜliwość realizacji zamierzonej 

inwestycji nie naruszy walorów przyrodniczych obszarów przylegających oraz zakazów i nakazów 

wynikających z przepisów odrębnych.   

 

5.9. Promieniowanie elektromagnetyczne           
 

W terenach objętych niniejszym opracowaniem brak stacji nadawczych, nadajników radiowych 

lub telewizyjnych czy stacji transformatorowych, natomiast istotnym źródłem promieniowania 

elektromagnetycznego jest napowietrzna linia wysokiego napięcia 400 kV, wzdłuŜ której biegnie trasa 

planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia Pogórska Wola – Strachocina. W granicach opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlokalizowane są równieŜ linie średniego 

napięcia wytwarzające pole elektromagnetyczne o niewielkim zasięgu. Nie prognozuje się wpływu 

przyszłego rurociągu na zwiększenie promieniowania elektromagnetycznego. Zaznaczy się jednak 

wpływ linii wysokiego napięcia na rurociąg, bowiem rury stalowe naraŜone będą na szkodliwe 

oddziaływanie pola magnetycznego i elektrycznego pochodzącego od istniejącej linii 400 kV, wskutek 

występowania sprzęŜeń typu indukcyjnego oraz konduktancyjnego. MoŜe to powodować 

niebezpieczeństwo poraŜeniowe, jak równieŜ przyczyniać się do korozji stalowych ścianek rur.  

 W zakresie infrastruktury energetycznej analizowany dokument ustala zaopatrzenie w energię 

elektryczną poprzez istniejącą napowietrzną linię elektroenergetyczną  średniego napięcia 15 kV z GPZ 

Hankówka i GPZ Niegłowice, wskazaną na rysunku planu, zasilaną ze stacji transformatorowych oraz 

dopuszcza rozbudowę i przebudowę sieci, w tym moŜliwość jej skablowania ziemnego, lokalizacji 

nowych stacji transformatorowych SN/NN i linii zasilających SN. W związku z powyŜszym w 

najbliŜszych latach moŜe nastąpić zwiększenie promieniowania niejonizującego.  

 W związku z wejściem w Ŝycie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 nr 106 poz. 675) umoŜliwiono prawnie lokalizowanie stacji 

bazowych telefonii komórkowej i innych urządzeń z zakresu łączności publicznej w obrębie wszystkich 

terenów w granicach planu zapisem: na terenie objętym granicami planu dopuszcza się realizację 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej. 
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 Art. 46. pkt. 1, 2 w/w ustawy stwierdza bowiem, Ŝe „Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie moŜe ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą 

uniemoŜliwiać lokalizowania celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeŜeli taka inwestycja jest zgodna z 

przepisami odrębnymi”; „Przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, 

usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z 

lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu”. 

Trudno określić zakres i stopień zwiększonego promieniowania wskutek funkcjonowania 

urządzeń radiołączności. W sytuacji zachowania przepisów odrębnych dot. odległości masztów od 

zabudowy mieszkaniowej, nie prognozuje się negatywnego oddziaływania na zdrowie i Ŝycie 

mieszkańców.  

Jak wspomniano wyŜej, ustaleniami projektu planu dopuszcza się lokalizację nowych stacji 

transformatorowych. Stacje transformatorowe są istotnym elementem systemu sieci elektrycznej. 

Stacje elektroenergetyczne mogą transformować napięcie: 

a) z 220 lub 400 kV na 110 kV, 

b) ze 110 kV na średnie napięcie,  

c) ze średniego napięcia na niskie napięcie. 

Pod względem szkodliwości dla środowiska kwalifikuje się stacje 400 kV jako pogarszające stan 

oraz 750 kV jako szczególnie szkodliwe. Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska                  

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

w środowisku oraz sposobów sprawdzania tych poziomów precyzują dopuszczalne poziomy 

promieniowania elektromagnetycznego, których wartości wynoszą dla składowej elektrycznej – 10 

kV/m, a dla składowej magnetycznej – 60 A/m. Na obszarach zabudowy mieszkaniowej natęŜenia pola 

elektrycznego 50 Hz nie moŜe przekraczać wartości 1 kV/m.  

Dopuszczone zapisami planu obiekty to stacje transformujące napięcie ze średniego na niskie,                

a więc nie kwalifikujące się jako szkodliwe lub pogarszające stan środowiska. W związku z tym, iŜ 

powinny być one zlokalizowane w pasach drogowych, w bezpiecznej odległości od istniejącej                      

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania. Prawidłowo 

skonstruowana stacja elektromagnetyczna SN/NN nie ma ujemnego wpływu na zdrowie ludzi. Wokół 

samych stacji mogą wystąpić uciąŜliwości w postaci hałasu lub wibracji (w projekcie stacji usytuowanie 

ogrodzenia powinno przebiegać po granicy prognozowanego promieniowania elektromagnetycznego     

o wartości 1 kV/m, uznawanego za bezpieczne dla ludzi).  

WHO – World Heath Organization (Światowa Organizacja Zdrowia) uchodząca za autorytet                

w dziedzinie badań wpływu pola elektrycznego na organizm ludzki, określa jako bezpieczne pole 

elektryczne o częstotliwości 50 Hz – dla ogółu ludności przy nieograniczonym czasie naraŜenia                   

(5 kV/m), natomiast przy naraŜeniu ograniczonym do kilku godzin dziennie (od 5 do 10 kV/m). NaleŜy 

mieć jednak na uwadze fakt, Ŝe sama świadomość mieszkańców bądź osób przebywających                       
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w bezpośrednim sąsiedztwie, iŜ mogą oni podlegać niekorzystnemu wpływowi stacji 

transformatorowych, moŜe powodować, Ŝe kaŜda dolegliwość, zwłaszcza o nietypowym przebiegu, 

będzie kojarzona z tą przyczyną, powodując stres ujemnie wpływający na komfort bytowania.  

 

5.10.  Emisja hałasu              
 

 Warunki akustyczne ze względu na znikome zainwestowanie i duŜy udział terenów otwartych są 

bardzo dobre. Przedmiotowe obszary nie charakteryzują się rozwiniętą siecią komunikacyjną – brak 

dróg o duŜym natęŜeniu ruchu, które mogłyby być źródłem zanieczyszczeń klimatu akustycznego. 

Przez teren gminy nie przebiega trasa kolejowa, hałas samolotowy jest znikomy. Źródła 

zanieczyszczeń akustycznych koncentrują się wokół terenów zabudowy (znikomy hałas bytowy 

związany z obsługą urządzeń gospodarstw domowych) oraz w związku z rolniczym charakterem 

obszaru występuje hałas związany z funkcjonowaniem maszyn rolniczych, głównie w okresie Ŝniw. 

Innym charakterystycznym dla terenu gminy źródłem hałasu jest linia elektroenergetyczna 400 kV.  

 Trudno określić poziom hałasu jaki będzie miał miejsce w związku z realizacją nowej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej – naleŜy się jednak spodziewać niewielkiego 

wzrostu wskutek dojazdów do obiektów. Niewątpliwie poziom hałasu będzie się zwiększał na czas 

określony w momencie budowy nowych obiektów socjalno – bytowych i infrastrukturalnych.  

 W zakresie ochrony przed hałasem plan miejscowy ustala dopuszczalne poziomy hałasu                              

w środowisku: 

− dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN jak dla terenów pod zabudowę 

mieszkaniowa; 

− dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami RM – jak dla terenów pod zabudowę 

zagrodową.  

 Prognozuje się zanieczyszczenie klimatu akustycznego o charakterze tymczasowym, w związku  

z fazą budowy gazociągu. Hałas będzie związany z ruchem sprzętu montaŜowego na budowie, 

spawaniem i układaniem rur stalowych, dowozem sprzętu i materiałów, robotami ziemnymi etc. 

NaleŜy zauwaŜyć, iŜ uciąŜliwości akustyczne będą rozłoŜone w czasie w związku z etapowaniem 

budowy gazociągu. Niewielkie uciąŜliwości mogą wystąpić równieŜ w fazie eksploatacji podczas 

wykonywania prac eksploatacyjnych i serwisowych. Samo tłoczenie gazu rurociągiem nie będzie 

zwiększać emisji hałasu, poniewaŜ jest to proces cichy. Z wspomnianej juz wyŜej Karty informacyjnej 

przedsięwzięcia – Budowa gazociągu DN 700, 8,4 MPa relacji Strachocina (woj. podkarpackie)                     

– Pogórska Wola (woj. małopolskie)  wynika, Ŝe 4 razy na rok odbywa się okresowy przelot śmigłowca 

wzdłuŜ trasy gazociągu, a natęŜenie hałasu w fazie lotu wyniesie ok. 120 dB (oddziaływanie 

krótkoterminowe). MoŜe wystąpić równieŜ sytuacja awaryjna polegająca na wycieku gazu kiedy to 

emitowany jest hałas równieŜ ok. 120 dB (szacowana długość emisji – do 15 minut).     
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5.11. Ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii               
 

W związku ze specyfiką analizowanej głównej inwestycji zapisanej w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego, ewentualne wystąpienie awarii gazociągu moŜe dotyczyć 

przestrzeni zagroŜonej wybuchem gazu ziemnego, moŜliwością rozszczelnienia rur i wycieku gazu, 

wypadków na etapie budowy. Biorąc pod uwagę uŜyte materiały i projektowane zabezpieczenia, 

ryzyko wystąpienia w/w awarii wydaje się znikome. Większe prawdopodobieństwo moŜe dotyczyć 

awarii w wyniku próby kradzieŜy gazu.  

Sytuacja nadzwyczajna dotyczy takŜe napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV (mogącej 

oddziaływać negatywnie na gazociąg) tj. poprzez moŜliwość wystąpienia awarii mechanicznej jej 

elementów konstrukcyjnych. Taka awaria (zgięcia, złamania, przewrócenie się słupa, zerwanie                     

i opadniecie przewodów, połamanie elementów izolacyjnych) moŜe nastąpić podczas silnych wiatrów 

lub wskutek oblodzenia.   

Ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii związane jest równieŜ z bezpośrednim sąsiedztwem dróg, 

po których poruszać się mogą pojazdy transportujące materiały niebezpieczne w trakcie budowy. 

NajpowaŜniejsze konsekwencje w związku z kolizjami drogowymi dotyczyć mogą wycieku paliwa do 

gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Z uwagi na budowę geologiczną i ukształtowanie terenu na trasie inwestycji, nie moŜna 

wykluczyć sytuacji powstania osuwiska w trakcie bądź po etapie budowy i zniszczenia odcinka 

gazociągu.  

 

5.12. Zabytki i dobra materialne   
 

Na analizowanych terenach występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz 

stanowiska archeologiczne. Dokument planu miejscowego ustala zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej poprzez zapisy: 

− nakaz ochrony oznaczonych na rysunku planu stanowisk archeologicznych w Sieklówce Dolnej: 

a) nr 2 AZP 108-72/3 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z epoki brązu i okresu 

halsztackiego; 

b) nr 7 AZP 108-72/8 zewidencjonowane jako punkt osadniczy z epoki brązu i okresu 

halsztackiego; 

c) nr 8 AZP 108-72/9 zewidencjonowanego jako punkt osadniczy z epoki neolitu; 

poprzez obowiązek nadzorowania prac ziemnych, związanych z robotami budowlanymi, przez 

osobę uprawnioną do prowadzenia badań archeologicznych. 

− na obszarach stanowisk archeologicznych, o których mowa w pkt 1 ustala się zakaz zalesień; 

− obejmuje się ochroną konserwatorską oznaczone na rysunku planu obiekty zabytkowe, ujęte 

w ewidencji zabytków:  

a) dom drewniany nr 150 w Sowinie – oznaczony na rysunku planu numerem 1; 
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b) kapliczka w Lublicy – oznaczony na rysunku planu numerem 2. 

− dla obiektów zabytkowych ustala się: 

a) obowiązek zachowania gabarytu, tradycyjnej formy i detalu architektonicznego  

w przypadku remontu obiektu mieszkalnego; 

b) dopuszcza się konserwację kapliczki dla zachowania jej zabytkowej formy lub detalu 

architektonicznego, z moŜliwością wprowadzenia elementów uzupełniających, np. 

ogrodzenia. 

Ustalenia mpzp w zakresie rozwoju nowej zabudowy oraz wprowadzenia w teren gazociągu, nie 

stworzą moŜliwości negatywnego oddziaływania na dobra materialne. Nie pozbawią równieŜ właścicieli 

gruntów sąsiednich dostępu do drogi publicznej, moŜliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej, cieplnej oraz z środków łączności, dostępu do światła dziennego, do pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, dostępu do obiektów usługowych.  

 

5.13. Oddziaływanie transgraniczne        
 

 PołoŜenie obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

przyszłe zagospodarowanie wyklucza opcję transgranicznego oddziaływania na środowisko. NaleŜy 

ponadto stwierdzić, Ŝe projektowane inwestycje nie spowodują przekroczenia standardów środowiska 

na sąsiednich terenach.   

 

5.14. Ocena zagroŜeń dla środowiska z uwzględnieniem wpływu na zdrowie                      
i warunki Ŝycia ludzi         

 

ZagroŜenia środowiska naturalnego, będące wynikiem przeprowadzenia przez analizowany teren 

gazociągu wysokopręŜnego DN 700 oraz nowych terenów osadniczych będą się koncentrować głównie 

w fazie budowy. Główne oddziaływania prognozuje się na roślinność i gleby w pasie montaŜowym 

gazociągu. Po zakończeniu prac teren zostanie zrekultywowany i przywrócony do poprzedniego 

uŜytkowania, za wyjątkiem 4 metrowego pasa w terenach leśnych. Ewentualne uciąŜliwości związane   

z budową gazociągu będą miały charakter chwilowy. Realizacja ustaleń planu w zakresie infrastruktury 

gazowej i zabudowy kubaturowej, przy załoŜeniu wykonania inwestycji zgodnie z obowiązującym 

prawem, nie wpłynie na zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia mieszkańców gminy. Realizacja zapisów 

analizowanego dokumentu nie będzie miała wpływu na pogorszenie zdrowotnych warunków Ŝycia 

mieszkańców poza okresem realizacyjnym inwestycji.  

 

5.15. Oddziaływania pod względem charakteru      
  

 Oddziaływania planowanych inwestycji, dopuszczonych w granicach miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, Lublica, Bieździadka, 

Sieklówka Dolna, Sieklówka Górna, mogą mieć róŜny charakter. Będzie to oddziaływanie: 
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• Bezpośrednie – tj. emisja zanieczyszczeń do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie ścieków 

i odpadów na etapie budowy; 

• Pośrednie i wtórne – tj. zwiększenie ruchu samochodowego podczas realizacji inwestycji, a 

więc równieŜ emisja hałasu i zanieczyszczenie powietrza; 

• Krótkoterminowe – tj. oddziaływania na etapie prac budowlanych, remontowo – 

modernizacyjnych, serwisowych; 

• Średnioterminowe i długoterminowe – tj. oddziaływanie na etapie eksploatacji, np. odpływ 

wód wzdłuŜ ścianek gazociągu, czy teŜ stopniowa korozja rur;  

• Stałe – tj. np. trwałe zmiany w krajobrazie wskutek wycinki drzew czy teŜ budowy ZZU; 

• Chwilowe – tj. np. oddziaływanie występujące podczas prac remontowych i serwisowych. 

 

 

6. PROGNOZA ZMIAN PRZY BRAKU REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

 

Obecny stan zagospodarowania obszaru nie zawiera obiektów ani takich rodzajów uŜytkowania, 

które przy nie zmienionym w sposób zasadniczy funkcjonowaniu mogłyby powodować niepoŜądane 

przekształcenia lub degradację środowiska. Zakładając utrzymanie obecnego poziomu zainwestowania 

nie ma podstaw do przewidywania oddziaływań, które mogłyby prowadzić do degradacji wartości 

środowiska w porównaniu do stanu obecnego.   

W przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

prowadzenie polityki przestrzennej odbywałoby się wskutek wydawania decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu. Przejawem prowadzenia takiej polityki zagospodarowania 

mogłoby być powstanie obszarów zabudowy nieuwzględniających potrzeby kształtowania lokalnego 

systemu przyrodniczego. Brak kontroli nad rozwojem nowych obiektów kubaturowych doprowadziłby 

to ogólnego zuboŜenia krajobrazu w gminie (zagroŜenie „chaosem widokowym”), izolacji przestrzennej 

wielu terenów, lokalizacji domów w oderwaniu od istniejącej zabudowy. Miejscowy plan ustali                     

i sprecyzuje waŜne kwestie dot. porządku arabistycznego m.in. zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego, zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, zasady kształtowania przestrzeni 

publicznych, szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, zasady rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji, zasady rozbudowy systemów infrastruktury technicznej, szczegółowe warunki 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu.  
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7. PROPOZYCJE INNYCH NIś W PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ROZWIĄZAŃ 
ELIMINUJĄCYCH LUB OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ROZWIĄZAŃ 
KOMPENSACYJNYCH, ALTERNATYWNYCH       

 

− Zmiana przebiegu trasy gazociągu w miejscach o duŜym nachyleniu stoków i zagroŜonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

− W przypadku konieczności wycinki leśnej pod planowaną trasę gazociągu, granicę zmiany 

przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne określić w oparciu o niezbędne minimum 

zajętości terenu. Wskazane byłoby równieŜ maksymalne zawęŜenie obszaru pasa montaŜowo – 

technicznego na odcinkach leśnych; 

− Podczas budowy gazociągu wskazane jest dąŜenie do ograniczenia powierzchni zajmowanej w 

trakcie budowy; 

− Ograniczenie nawoŜenia upraw rolnych związkami azotowymi w dolinach cieków; 

− Rozwój rolnictwa ekologicznego ukierunkowanego na produkcje zdrowej Ŝywności; 

− Zwiększanie wykorzystywania przyrodniczych moŜliwości siedlisk leśnych                                        

i wzbogacanie zdolności produkcyjnych lasów;  

− Z uwagi na przewidywane przekroczenia norm hałasu w trakcie realizacji gazociągu, zaleca się 

przeprowadzanie prac budowlanych oraz remontowych w jak najkrótszym czasie, zwłaszcza w 

pobliŜu zabudowy mieszkaniowej;  

− Na terenach cennych przyrodniczo prace budowlane powinny być wykonywane poza sezonem 

lęgowym ptaków i wzmoŜoną aktywnością płazów;   

− Bezwzględnie naleŜy ograniczyć wprowadzanie cięŜkiego sprzętu na teren nie objęty inwestycją. 

Sprzęt budowlany powinien być w odpowiednim stanie technicznym; 

− Wskazane byłoby ustalenie strefy ekotonowej od wszystkich obszarów leśnych zlokalizowanych 

w granicach mpzp;  

− W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań na wody powierzchniowe i podziemne 

naleŜy właściwie zorganizować prace i plac budowy. Projekt organizacji prac i placu budowy 

powinien uwzględnić odpowiednie zabezpieczenia (np. powierzchnia zaplecza budowlanego 

powinna być uszczelniona). Podczas prowadzenia prac odwodnieniowych na obszarach w 

obrębie których będzie stwierdzony wysoki poziom zwierciadła wody podziemnej stosować 

wstępne oczyszczanie w piaskownikach; 

− Zastosowanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych w pomieszczeniach technologicznych; 

− Wykorzystanie wybranego w strefie wykopu, właściwie składowanego, humusu po zakończeniu 

robót do rekultywacji terenu;  

− DociąŜenie gazociągu betonowymi obciąŜnikami siodłowymi prefabrykowanymi, w miejscach 

występowania wysokiego poziomu wód gruntowych; 

− Zainstalowanie atestowanych rur ze stali o podwyŜszonej wytrzymałości i zwiększonych 
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grubościach ścian przy przejściach przez przeszkody; 

− lokalizowanie baz materiałowych i transportowych (zaplecza technicznego budowy) poza 

terenami cennymi przyrodniczo; 

− Zastosowanie ochrony katodowej, chroniącej gazociąg przed korozją elektrochemiczną; 

− Proponuje się wyrównywanie strat przyrodniczych powstałych na skutek negatywnych 

przekształceń przyrodniczych m.in. poprzez dosadzenia drzew i roślinności krzewiastej;  

− Podczas procesu rekultywacji terenów zielonych starać się stosować gatunki roślin 

poprawiających jakość gleby (gatunki wiąŜące azot i przyczyniające się do tworzenia ściółki).  

 

8. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 
SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA    

 

Biorąc pod uwagę istniejący stan zagospodarowania oraz podstawowe cele i ustalenia 

planistyczne mpzp, a takŜe niewielki zakres terytorialny – nie proponuje się objęcia stałym 

monitoringiem analizowanych obszarów pod względem emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Monitoring projektowanego gazociągu po jego realizacji będzie zapewniony przez operatora i polegał 

będzie na okresowych inspekcjach (lądowe i z powietrza) oraz ciągłym monitorowaniu                               

z wykorzystaniem linii światłowodowej, biegnącej wzdłuŜ gazociągu.  

 

9. WNIOSKI  
 

− Tereny objęte prognozą oddziaływania na środowisko cechują się znacznym urzeźbieniem 

terenu oraz duŜymi walorami krajobrazowymi; 

− Stan środowiska przyrodniczego jest dobry, co uwidacznia się w bioróŜnorodności obszaru; 

− Przeprowadzona analiza ustaleń projektu wykazała zgodność z występującymi uwarunkowaniami 

ekofizjograficznymi; 

− Ustalenia planu nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko oraz nie wprowadzą 

dysharmonii z obszarami przyległymi;  

− Inwestycja gazociągowa ma priorytetowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski; 

− Specyfiką oddziaływań przyszłego gazociągu wysokopręŜnego jest skupienie ich w obszarze 

pasa montaŜowego; 

− Wielkość zmian środowiskowych będzie nieznaczna, wystąpi głównie na etapie realizacyjnym; 

− Po etapie budowy moŜliwym będzie dalsze rolnicze uŜytkowanie terenów; 

− Wystąpią oddziaływania nieodwracalne takie jak wycinka drzew; 

− Większość skutków jest okresowa i odwracalna; 

− Skala prognozowanych, negatywnych oddziaływań ustaleń dokumentu na środowisko jest 

niewielka, krótkoterminowa – o zasięgu lokalnym, bez większego znaczenia dla stanu                         
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i funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska;  

− Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iŜ z punktu widzenia skutków dla 

środowiska, a szczególności warunków Ŝycia mieszkańców, przy załoŜeniu zastosowania 

odpowiednich metod zabezpieczenia gazociągu, proponowane zapisy planu naleŜy uznać za 

właściwe.  

 

10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM   
 

Ze względu na planowaną inwestycję gazociągu przesyłowego wysokopręŜnego DN 700 relacji 

Pogórska Wola – Strachocina (na wniosek inwestora) o charakterze ponadlokalnym i strategicznym, 

niezbędnym dla realizacji tego zamierzenia na terenie gminy Kołaczyce jest sporządzenie projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczyce w miejscowościach Sowina, 

Bieździadka, Lublica, Sieklówka Górna, Sieklówka Dolna. W związku z powyŜszym, Uchwałą Nr 

LIII/306/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. rozpoczęto procedurę 

sporządzania planu miejscowego (wyprzedzająco, zgodnie z obowiązują Ustawą z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.] 

przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołaczyce w tym zakresie). Przedmiotowy projekt planu, oprócz zapisów dotyczących infrastruktury 

gazociągowej, zawiera równieŜ ustalenia w zakresie rozwoju nowych terenów osadniczych, w tym 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rekreacji indywidualnej i zabudowy zagrodowej.  

Analizowane w niniejszej prognozie tereny to obszary uŜytkowane rolniczo, leśne oraz                      

z rozproszoną zabudową zagrodową wsi i przysiółków. Część uŜytków rolnych jest odłogowana, inne 

zarośnięte spontaniczną roślinnością wysoką. Rejon cechuje się znikomym zainwestowaniem wiejskim, 

stan przyrodniczy jest dobry, parametry zanieczyszczeń poszczególnych komponentów 

środowiskowych nie odbiegają od przeciętnych. Projektowane przeznaczenie terenów pod zabudowę 

jest zgodne załoŜeniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kołaczyce i nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko. Istotnym natomiast jest trasa 

zaprojektowanego rurociągu prowadząca przez urozmaiconą rzeźbę i kompleksy leśne, w tym lasy 

wodochronne. Biorąc pod uwagę przebieg, parametry techniczne oraz zakładane sposoby przejścia 

przeszkód terenowych, przeprowadzono analizę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

Stwierdzono, iŜ skala oddziaływań na terenie objętym opracowaniem będzie się koncentrować na 

etapie budowlanym w pasie montaŜowym i będzie niewielka, bez większego znaczenia dla 

prawidłowego funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska. Wyjątkowo, negatywną 

sytuację prognozuje się w kompleksach leśnych (wycinki) – jako skutek nieodwracalny w pasie 4 

metrowym. W prognozie oddziaływania na środowisko wskazano równieŜ rozwiązania ograniczające 

negatywne oddziaływania na środowisko. Nie stwierdzono istotnych zmian warunków środowiska, 

które mogłyby zagrozić zdrowiu i Ŝyciu mieszkańców. W związku z powyŜszym rozwiązania 

planistyczne uznano za zasadne. 
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