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1 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na szeroko rozumiane 

środowisko geograficzne obszaru objętego projektem zmiany Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Tarnów – Krosno 

w Gminie Kołaczyce wykonanego przez Biuro Planowania Przestrzennego MGGP S.A. w 

Tarnowie. 

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i 

zasięg wpływu ustaleń zmiany planu, zagrożenia jakie wynikają z projektowanego przeznaczenia 

terenów oraz sposobów ich ograniczenia. 

Podstawą do sporządzenia opracowania niniejszej Prognozy jest 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. 2008 

Nr 199, poz. 1227) – zgodnie z przepisem art. 46. pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy dokument 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

1.1 Poło żenie terenów obj ętych prognoz ą 

 

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, na 

terenie powiatu jasielskiego. Dokładniej w północnej części gminy Kołaczyce na terenie sołectw 

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

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

od zachodu z gminą Brzyska. 

 

Ryc. 1. Obszar zmiany planu na mapie topograficznej 
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1.2  Podstawa prawna 

 

Punktem wyjścia przy opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko jest Uchwała 

Nr LIII/305/2010 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 

400 kV Tarnów – Krosno w Gminie Kołaczyce.  

 

1.3 Metodyka opracowania 

 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana jednocześnie z 

projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Tarnów – Krosno w Gminie Kołaczyce w celu umożliwienia zmian 

zawartych w tymże projekcie. Prognoza powstała w wyniku dokładnej analizy i oceny treści 

zawartej w Opracowaniu Ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby w/w zmiany planu. W 

analizie uwzględniono przede wszystkim wpływ ustaleń zmiany planu na poszczególne elementy 

przyrodnicze (rzeźba terenu, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, 

gleby, flora i fauna, krajobraz) oraz społeczne (jakość życia ludzi, dziedzictwo kulturowe, zdrowie 

etc.). Określono czynniki wpływające degradująco na poszczególne komponenty środowiska oraz 

zasięg  ich szkodliwego oddziaływania.  

W prognozie przedstawiono propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji projektu zmiany planu. Wskazano również sposoby zapobiegania bądź minimalizowania 

negatywnych czynników, których ominięcie jest zazwyczaj niemożliwe.  

Podstawą informacji zawartych w prognozie jest przepis art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r., natomiast zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w 

prognozie oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle – 

zgodnie z art. 53 w/w ustawy (pismo znak RDOŚ-18-WOOŚ-7041-2-149/2/10/ad oraz PSNZ. 4612-

19/10). 

Przy ustalaniu skutków uchwalenia zmiany planu jako główne źródło informacji służy 

„Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce. 

Dodatkowo skorzystano z innych publikacji naukowych oraz opracowań, których spis zawarty jest 

w wykazie materiałów. Przed sporządzeniem prognozy dokonano również wizji terenowej w celu 

rozpoznania lokalnych warunków środowiska przyrodniczego występujących na analizowanym 

terenie.  
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2 Charakterystyka środowiska naturalnego 

 

Niniejszy rozdział jest poświęcony krótkiej charakterystyce środowiska przyrodniczego na 

analizowanym obszarze. Opisane zostaną poszczególne komponenty środowiska takie jak budowa 

geologiczna i rzeźba terenu, wody podziemne i powierzchniowe, warunki klimatyczne i 

topoklimatyczne, gleby, flora i fauna, zasoby krajobrazowe oraz sposób zagospodarowania 

terenów objętych projektem zmiany planu.  

 

Poło żenie fizycznogeograficzne 

Zgodnie z podziałem Polski na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego (Kondracki 

2000) analizowany obszar należy do: 

Prowincji: Karpaty i Podkarpacie (51) 

Podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregionu: Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

Mezoregionu: Pogórze Strzyżowskie (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 Ciężkowickie (513.62). 

 

Budowa geologiczna 

Z uwagi na położenie 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 należą dolnokredowe łupki cieszyńskie charakteryzujące się 

kolorem czarnym oraz wkładkami piaskowców. Powyżej zalegają łupki wierzowskie (berem) 

stanowiące spąg nasunięcia płaszczowiny. Ich miąższość 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. Powyżej 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 miąższości 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-
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eocen) jednostki śląskiej reprezentowane są przez kompleksy czerwonych łupków i występujących 

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

Najstarszymi utworami jednostki magurskiej są warstwy inoceramowe (górna kreda-

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

Największą powierzchnię zajmuje kompleks marglisty tzw. warstw z Duląbki (górny eocen/dolny 

oligocen). Wyżej położone są warstwy menilitowe i krośnieńskie, a także fragmenty warstw 

hieroglifowych i piaskowców ciężkowickich. Niemniej jednak zaznaczyć należy, iż obecność na 

przedmiotowym terenie płaszczowiny magurskiej jest dyskusyjna, ponieważ 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 uważa 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 podłoże, zróżnicowane 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 złożone z glin, iłów, piasków i żwirów 

(Szymakowska, Wójcik, 1992). 

W obrębie granic opracowania nie występują złoża kopalin.   

 

Rzeźba terenu 

Analizowane tereny cechuje duża różnorodność rzeźby. Nawiązuje ona do budowy 

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

zróżnicowanie jest wynikiem działania czynników endogenicznych i egzogenicznych. Również 

gospodarcza działalność człowieka wywarła znaczący wpływ na antropizację rzeźby. 

Obok płatów o płaskich garbach i płaskodennych dolinach występują wyżej wzniesione 

pasma o stromych stokach. Występują także strefy obniżeń 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.  

Częściowo, w niewielkim stopniu w rzeźbie terenu występują różne formy antropogeniczne 

takie jak nasypy, rowy melioracyjne, wąwozy drogowe. Na skarpach powstają obrywy i zsuwy. 

 

Wody podziemne i powierzchniowe 

Obszar opracowania w szerszym ujęciu położony 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 że 
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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 analizowanego terenu 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 zróżnicowany 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, że granica spękań 

umożliwiających 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 już wyżej wspomniano, występowanie tu tej jednostki poddaje się w 

wątpliwość (Krawczyk, 1997). Zwierciadło wody zalega na różnych głębokościach. W utworach 

fliszowych bywa swobodne i napięte, reaguje na zmienną intensywność opadów atmosferycznych i 

wiosenne roztopy. Charakteryzuje się zróżnicowaną amplitudą rocznych wahań zależną 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 drenażu. 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 odróżnieniu od poziomu czwartorzędowego, narażonego na 

zanieczyszczenia ze względu na brak ciągłej pokrywy utworów izolujących i płytkiego zalegania 

zwierciadła wody. Do większych ujęć o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych należy ujęcie w 

Kołaczycach – 22,0 m3/h (bez stref ochronnych). Według mapy obszarów głównych zbiorników 

wód podziemnych GZWP (Kleczkowski [red.], 1990) przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza 

GZWP nr 443 Dolina rzeki Wisłoki, oraz poza obszarem najwyższej ochrony (ONO) i wysokiej 

ochrony (OWO) tego zbiornika. Obszar gminy Kołaczyce należy do dorzecza Górnej Wisły. Sieć 

hydrograficzną tworzą główne rzeki regionu tj. Wisłoka, Wisłok, Ropa, Jasiołka.  

W granicach opracowania płynie kilka niewielkich potoków. Rejony źródliskowe 

zlokalizowane są w obszarach leśnych. Cieki wzbierają na wiosnę wskutek topnienia pokrywy 

śnieżnej 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). Nie ma zbiorników wodnych, stawów, 
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naturalnych oczek wodnych. W granicach analizowanych terenów brak obszarów zmeliorowanych. 

Występują rowy przydrożne.  

 

Warunki klimatyczne i topoklimatyczne 

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

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

zróżnicowana rzeźba terenu oraz duże 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 śnieżna zalega średnio 60 – 80 dni, natomiast długość okresu wegetacyjnego to 

210 – 220 dni.  

Przeważają wiatry południowo – zachodnie. Prędkość wiatrów jest zróżnicowana, zwiększa 

się ona w miarę wzrostu wysokości, szybkość wiatrów jest większa w zimie niż w lecie. W 

dolinkach często występuje lokalny mikroklimat. 

 

Gleby 

Przedmiotowy teren charakteryzuje się głównie użytkowaniem rolniczym.  

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 także gleby brunatne wyługowane. Lokalnie powierzchnia 

pokryta jest glebami glejowymi, natomiast w dolinach cieków madami. Zróżnicowanie 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 przeważa 

kompleks pszenny dobry śródgórski i podgórski oraz kompleks zbożowy górski – odpowiednie do 

uprawy pszenicy, owsa i roślin pastewnych. Występuje również 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 uzależniona od warunków 

pogodowych). Miejscami na analizowanym terenie 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 także dużą podatnością na erozję. Z uwagi na ukształtowanie terenu, 

warunki dla upraw polowych są zróżnicowane, miejscami mało korzystne. 

 

Świat ro ślin i zwierz ąt, krajobraz 

Szata roślinna terenu opracowania oraz jego rejonów daje obraz stosunkowo dużej 

różnorodności siedlisk – od zachowanych jeszcze warunków niemal naturalnych po różne 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. Pod względem siedliskowym zaliczone 

zostały do lasu wyżynnego świeżego. W składzie gatunkowych drzewostanem dominującym jest 

jodła (Abies Miller) i sosna (Pinus L.). Występuje także grab (Carpinus L.), dąb (Quercus L.), 

modrzew (Larix Mill.), buk (Fagus L.), jawor (Acer pseudoplatanus L.). W runie leśnym stwierdzono 

m.in. jeżynę 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 są również drogami i ścieżkami leśnymi. 

Pod względem własnościowym należą do Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa 

Kołaczyce.   

W składzie gatunkowych lasów 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.). 

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 dużej liczby gatunków i ekosystemów, a także lepsze warunki produkcji rolniczej. 

Kształtują również korzystne warunki zdrowotnie i rekreacyjne.  

Wszystkie zbiorowiska leśne wykazują różny stopień przekształcenia, będącego efektem 

trwającej przez stulecia eksploatacji i prowadzonej gospodarki leśnej. Ich skutkiem są częściowo 
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zdegradowane (w różnym 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 świeżych (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 (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 takie jak głóg (Crataegus L.), dzika róża (Rosa canina L.), dereń (Cornus L.) oraz 

zadrzewienia, głównie brzozowe (Betula L.).   

W obrębie przedmiotowego terenu rozwinęła się również roślinność ruderalna – tereny 

odłogowanych pól uprawnych i nieużytkowanych w różnych fazach: ugory z roślinnością niską 

ruderalną, m.in. bylicą pospolitą (Artemisia vulgaris), pokrzywą żegawką (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.).  

Zróżnicowanie ukształtowania terenu i zbiorowisk roślinnych odzwierciedla się również w 

zróżnicowaniu fauny. Przedmiotowe tereny, sąsiadujące z dużymi 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.   
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Wśród ssaków  na opisywanych terenach spotkać można: 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 można mysz zaroślową (Apodemus sylvzticus), a z 

owadożernych jeża wschodniego (Erinaceus concolor). Pospolity jest kret (Talpa europaca). 

Najwięcej dużych ssaków, tzw. zwierzyny grubej, występuje w okolicach obszarów leśnych oraz 

sadów, zwłaszcza tych nieużytkowanych – 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  na przedmiotowych terenach występują: ropucha szara (Bufo bufo), 

ropucha zielona (Bufo viridis), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris), żaba wodna (Rana 

esculenta), żaba trawna (Rana temporania), jaszczurka zwinka (Lacerta viridis), padalec zwyczajny 

(Anguis fragilis), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).   

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

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

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

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

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

raporcie stwierdzono także 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), ważki (Odonata) oraz pajęczaki  

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

oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Pogórska Wola – Strachocina). 

 

Zagospodarowanie terenu opracowania  

Teren opracowania obejmuje północną część gminy w granicach sołectw Sowina, Lublica, 

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

słabym zainwestowaniem i dużą powierzchnią użytków rolnych. Część gruntów jest odłogowana. 

Wzdłuż terenu opracowania przebiega linia wysokich napięć 400 kV Tarnów-Krosno. Należy 

zauważyć, że jej rzeczywisty przebieg jest niezgodny z rysunkiem obowiązującego miejscowego 

planu terenu trasy tej linii elektroenergetycznej.  
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Planowana inwestycja gazociągu wysokoprężnego DN 700 wg obowiązującego rysunku 

planu terenu trasy linii 400 kV przebiega wewnątrz strefy technicznej (26 metrów) linii 

elektroenergetycznej, czego nie przewidują zapisy obowiązującego planu. W rzeczywistości jednak 

planowana inwestycja gazociągu przebiega poza tą strefą techniczną.  Zakres obowiązującego 

mpzp terenu trasy linii 400 kV, faktyczny przebieg linii elektroenergetycznej wraz ze strefą 

techniczną oraz przebieg planowanego gazociągu wysokoprężnego DN 700 zostały przedstawione 

na mapie załączonej do niniejszego opracowania. 

 

3 Prawna ochrona zasobów przyrodniczych 

 

Na obecny krajobraz przedmiotowego obszaru wpływ miało wzajemnie oddziaływanie na 

siebie komponentów przyrodniczych oraz działalność człowieka. Lokalizacja gminy w granicach 

Pogórza Strzyżowskiego, pomiędzy dolinami Wisłoki na zachodzie i Wisłoka od strony wschodniej, 

ukształtowanie terenu (rzeźba wysokofalista) oraz bioróżnorodność fauny i flory przyczyniają się do 

stosunkowo dużych walorów krajobrazowych obszaru. Najistotniejszym elementem 

krajobrazotwórczym w granicach opracowania są lasy. W dalszej kolejności wymienić należy użytki 

rolne, w tym najbardziej charakterystyczne – łąki, pastwiska oraz sady. Specyficzną cechą 

krajobrazu są wzgórza z rozproszoną zabudową zagrodową oraz rozrzucone, szczątkowe laski i 

zadrzewienia najczęściej towarzyszące potokom, a także duże powierzchnie gruntów rolnych. Ze 

wzniesień przedmiotowych obszarów widoczne są m.in. Pasmo Brzanki z kulminacją wulkanicznej 

Góry Liwocz na zachodzie oraz Beskid Niski na południu. 

Struktura krajobrazu poszczególnych wsi jest zróżnicowana. Walory krajobrazowe obniża 

elektroenergetyczna linia napowietrzna 400kV z racji kilkudziesięciometrowej wysokości słupów.  

Analizowany teren nie wchodzi w system parków krajobrazowych i obszarów 

chronionego krajobrazu . Wzdłuż pn granicy gminy Kołaczyce przebiega granica otuliny 

Czarnorzecko – Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Brak rezerwatów przyrody i użytków 

ekologicznych.  

Obszar nie zaliczana się do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 . Najbliższymi 

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

− PLH180031 Golesz (rezerwat ścisły geologiczny) 

− PLH180052 Wisłoka z dopływami.      

Według koncepcji Krajowego Systemu Ekologicznego ECONET-PL przedmiotowe tereny 

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

Ciężkowickie.  

Na terenie gminy nie przewiduje si ę nowych obszarów i obiektów do obj ęcia ochron ą 

prawn ą (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 
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opracowania występują niewielkie płaty gleb klasy III. 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. Również w przypadku zmiany przeznaczenia gruntów le śnych  na cele 

nieleśne niezbędna jest decyzja Ministra Środowiska w przypadku lasów własności Skarbu 

Państwa lub Marszałka Województwa dla lasów własności osób fizycznych i gminnych.  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby postępowania w 

sprawie oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Pogórska Wola – Strachocina stwierdzono 

w rejonie przedmiotowego terenu:  

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 – Niżowe i górskie łąki świeże użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatiois; 

• 9130 – Żyzne 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 cz ęściowej : 

• 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 ochron ą 

prawną w Polsce; 

• Gąsiorek (Lanius collurio); 

• Jastrząb (Accipiter gentilis); 

• Kukułka (Cuculus canorus); 

• Skowronek (Alauda arvensis); 

• Świergotek drzewny (Anthus trivialis); 

• Pokląskwa (Saxicola rubetra); 
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• Strumieniówka (Locustella fluviatilis); 

• Myszołów (Buteo buteo); 

• Trznadel (Emberiza citrinella). 

 

4 Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku reali zacji ustale ń 
zmiany planu 

 

W przypadku braku realizacji ustaleń zmiany planu można przypuszczać, że zmiana 

zagospodarowania w obrębie przedmiotowego obszaru nie będzie zachodzić intensywnie. 

Prawdopodobnie nadal na analizowanym terenie przeważająca część gruntów byłaby użytkowana 

rolniczo. 

Można założyć, że nie będą przeprowadzane żadne wycinki drzew w miejscach istniejących 

kompleksów leśnych.  

Ze względu na to, że przedmiotem zmiany miejscowego planu, który będzie zmieniany jest 

linia wysokiego napięcia 400 kV to z zapisów przyjętego już planu pod realizację tej inwestycji 

wynika, że w granicach planu nie jest możliwe wprowadzenie żadnej zabudowy kubaturowej stąd 

można stwierdzić, że jej rozwój na tych terenach nie będzie występował. 

 

5 Charakterystyka zmiany planu 

5.1 Zawarto ść, cel projektu zmiany planu oraz powi ązania z innymi dokumentami 

 

Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii 400 kV Tarnów – Krosno. 

Projekt zmiany planu powstał na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany mpzp. Zawartość dokumentu wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Dokument zmiany planu stanowi uchwała Rady Miejskiej w Kołaczycach w sprawie 

uchwalenia zmiany mpzp oraz następujące załączniki graficzne: 

� załącznik nr 1, którym dokonuje się zmian w Rys. Nr 2 do obowiązującej uchwały, 

� załącznik nr 2, którym dokonuje się zmian w Rys. Nr 6 do obowiązującej uchwały, 

� załącznik nr 3, którym dokonuje się zmian w Rys. Nr 7 do obowiązującej uchwały, 

� załącznik nr 4, którym dokonuje się zmian w Rys. Nr 6 i 7 do obowiązującej uchwały. 

Głównym celem zmian w obowiązującej uchwale jest wprowadzenie planowanej inwestycji 

gazociągu wysokoprężnego DN 700 oraz w granicach obowiązującego planu dopuszczenie innych 

sieci infrastruktury technicznej. 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jako akt prawa miejscowego 

ma powiązania z wymienionymi poniżej dokumentami: 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przyjętego uchwałą  

Nr XXXIX/243/2001 Rady Gminy Kołaczyce z dnia 12 grudnia 2001 r. Ze względu na brak 
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dopuszczenia inwestycji w ustaleniach obowiązującego Studium konieczne było 

przeprowadzenie procedury zmiany Studium na podstawie uchwały Nr LIII/304/2010 Rady 

Miejskiej w Kołaczycach w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce.  

• Opracowaniem Ekofizjograficznym, w którym określa się warunki utrzymania równowagi w 

środowisku po realizacji ustaleń planu, wskazuje się cenne zasoby przyrodnicze oraz zasady 

racjonalnego z nich korzystania. W miejscowym planie należy uwzględnić zapisy 

opracowania ekofizjograficznego gdyż wskazuje ono sposoby zagospodarowania 

poszczególnych terenów uwzględniając ich przydatność do pełnienia przewidzianych funkcji. 

 

5.2 Zapisy ustale ń projektu zmiany planu 

 

W dotychczasowych zapisach ustaleń planu wyznaczono tereny z następującym 

przeznaczeniem: 

R tereny rolne bez prawa zabudowy 

LS tereny leśne przeznaczone na cele nieleśne 

LZ tereny zakrzaczone 

W tereny rzek i wód otwartych 

KD. teren komunikacji drogowej 

400 kV obszar ograniczonego użytkowania  linii 400 kV 

110 kV obszar ograniczonego użytkowania  linii 110 kV 

15 kV obszar ograniczonego użytkowania  linii 15 kV 

  

W zmianie planu w terenach rolnych oznaczonych symbolem R, terenach  leśnych 

oznaczonych symbolem LS, w terenach zakrzaczonych oznaczonych symbolem LZ  oraz terenie 

rzek i wód otwartych oznaczonych symbolem W wprowadzono planowany gazociąg wysokoprężny 

DN 700 relacji Strachocina – Pogórska Wola wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą 

towarzyszącą, w tym światłowodem.  

Dodatkowo w granicach obszaru obowiązywania całego planu dopuszczono prowadzenie 

sieci infrastruktury technicznej w taki sposób, aby kąt między rzutami prostopadłymi na 

płaszczyznę poziomą linii i innej sieci infrastruktury zawierał się między 300 a 90 0. 

  

5.3 Ocena zgodno ści ustale ń projektu zmiany planu z przepisami prawa 

dotycz ącymi ochrony środowiska 

Ustalenia projektu zmiany planu są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony środowiska.  
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W terenach, na których będzie wprowadzony gazociąg wysokoprężny DN 700 nie występują 

żadne formy ochrony przyrody.  

5.4 Ocena zgodno ści projektowanego u żytkowania i zagospodarowania terenów z 

uwarunkowaniami okre ślonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 

 

Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów uwzględnia warunki określone w 

opracowaniu ekofizjograficznym. Planowany gazociąg znajduje się w terenach rolnych, które wg 

ustaleń obowiązującego planu nadal będą pełnić tę funkcję. Możliwa będzie tutaj uprawa niskiej 

roślinności oraz krzewów. 

 

6 Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko 

 

Analiza ma na celu wykazać wpływ projektowanego zagospodarowania terenów na 

środowisko. Zwrócono w niej uwagę na skutki realizacji ustaleń planu pod kątem stopnia 

antropopresji i jej wpływu na rzeźbę terenu, warunki klimatyczne, klimat akustyczny, świat roślin i 

zwierząt, zanieczyszczenie wód podziemnych, powierzchniowych oraz stosunki wodne. 

Głównym celem projektu zmiany planu jest wprowadzenie gazociągu wysokoprężnego DN 

700 wraz z obiektami, urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą, w tym światłowodem. 

Drugim celem jest dopuszczenie sieci infrastruktury technicznej w granicach obowiązującego 

planu. 

Wpływ zapisów ustaleń zmiany planu na środowisko ze względu na charakter 

dopuszczanych inwestycji będzie rozpatrywany dla etapu ich budowy i eksploatacji. Budowa sieci 

infrastruktury technicznej naziemnej i napowietrznej związana jest najczęściej z większym 

oddziaływaniem na środowisko niż jej eksploatacja. Zasięg oraz intensywność tego oddziaływania 

są zależne od charakteru wprowadzanych inwestycji.  

W niniejszym opracowaniu opisano przede wszystkim prognozowany wpływ planowanego 

gazociągu wysokoprężnego na środowisko, a także ogólny charakter przewidywanego 

oddziaływania, z jakim będzie wiązać się dopuszczona infrastruktura. Gazociąg może być 

przykładem sieci naziemnej natomiast dodatkowo przedstawiono możliwy wpływ na środowisko 

sieci napowietrznych.   

 

6.1 Analiza i ocena skutków realizacji ustale ń  zmiany planu na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego 

 

Zanieczyszczenie powietrza 

Wg raportu Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2009 roku sporządzonego 

przez Wojewódzki Inspektorat Ochrona Środowiska w Rzeszowie w odniesieniu do zanieczyszczeń 
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SO2, NO2, CO, Pb, O3, zanieczyszczeń chemicznych oraz stężenia 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 aż 95%. Należy się spodziewać iż ta tendencja będzie utrzymana. Generalnie badania 

dowodzą, że największy problem spośród wszystkich zanieczyszczeń, które objęto pomiarami, stanowi 

pył zawieszony PM10.. Dodatkowo stwierdzono zależność wzrostu stężeń pyłu PM10 ze spadkami 

temperatury powietrza.  

Reasumując, warunki aerosanitarne na przedmiotowych terenach są dobre, natomiast 

zanieczyszczenia spowodowane są przez: 

� emisję z zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Jaśle; 

� emisję z terenów budowlanych – budynków jednorodzinnych zaopatrzonych w różnego 

typu instalacje grzewcze (paleniska domowe, piece, lokalne systemy grzewcze 

emitujące głównie tlenki węgla, siarki i pyły); 

� drogi gruntowe, z którymi wiąże się w okresach suchych unos pyłu; 

� szeroko rozumiany ruch pojazdów po drogach powiatowych i gminnych; 

� z uwagi na rolniczy charakter gminy – działalność maszyn rolniczych, ciągników, 

kombajnów i innych pracujących w polu, zwłaszcza w okresie żniw.  

Na analizowanym obszarze możliwości ograniczania zanieczyszczeń powietrza wiążą się z 

charakterem obszaru tj. dużą powierzchnią terenów uprawowych, roślinnością polną wysoką, 

zadrzewieniami i zakrzewieniami w obniżeniach terenu, a przede wszystkim obecnością dużych 

kompleksów leśnych. Roślinność wysoka ma istotny wpływ na skład powietrza. Jest naturalnym filtrem 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Na terenie opracowania występują zbiorowiska lasów i zarośli 

liściastych. W tego typu drzewostanach, w sezonie letnim, produkcja tlenu utrzymuje się na wysokim 

poziomie. Mają one również bardzo dużą zdolność absorpcji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 

dotyczy to jednak tylko sezonu letniego, natomiast w sezonie zimowym emisja zanieczyszczeń jest 

największa.  

Głównym celem zmiany miejscowego planu jest wprowadzenie gazociągu wysokoprężnego 

DN 700 wraz infrastrukturą towarzyszącą i obiektami. Dodatkowo dopuszczono inne sieci 

infrastruktury technicznej. 

Etap budowy inwestycji będzie związany z większą emisją zanieczyszczeń do powietrza. Ich  

wzrost będzie wywołany przez poruszające się pojazdy budowlane oraz maszyny napędzane 

silnikami spalinowymi. Podczas łączenia poszczególnych odcinków gazociągu proces spawania 

będzie również źródłem zanieczyszczeń do powietrza. Ruch ciężkich maszyn może powodować 

powstawanie pyłu, który po dostaniu się do powietrza również niekorzystnie wpływa na jego jakość. 

Dodatkowym źródłem pyłu może być proces wykopu, zakopywania gazociągu, piaskowania oraz 

czyszczenia styków. 

Na etapie eksploatacji gazociąg nie będzie emitował zanieczyszczeń do powietrza. Możliwa 

będzie emisja jedynie podczas napełniania gazociągu oraz prac konserwacyjnych, w których do 

powietrza ulatniać się może metan (CH4).  
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Wpływ innych sieci infrastruktury technicznej z grupy naziemnych oraz napowietrznych 

dopuszczonych w zakresie obowiązujących granic planu może być podobny jak w przypadku 

gazociągu. Również można spodziewać się największej emisji zanieczyszczeń powietrza na etapie 

budowy. Na etapie eksploatacji możliwa będzie emisja zanieczyszczeń tylko w przypadku 

ewentualnych awarii i związanych z tym pracami naprawczymi oraz podczas konserwacji. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne, ścieki oraz odpady 

Przy wprowadzaniu gazociągu, jak również innych sieci infrastruktury, zarówno naziemnych, 

jak i napowietrznych, na analizowany obszar, możliwe jest zanieczyszczenie wód podziemnych i 

powierzchniowych. Będzie ono różne na etapie budowy i eksploatacji. 

Przy budowie gazociągu oraz innych sieci infrastruktury technicznej źródłem 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych mogą być smary oraz oleje wyciekające z 

pojazdów oraz maszyn budowlanych. Substancje te powodują powstanie zawiesiny, która znacznie 

pogarsza warunki tlenowe oraz właściwości fizyko-chemiczne wody.  

Podczas przekraczania cieków ruch maszyn oraz prace związane z wykopem mogą 

powodować naruszenie osadów dennych oraz zanieczyszczenie wód. Dodatkowo prace ziemne 

mogą spowodować obniżenie poziomu wód gruntowych w rejonie wykopów, co może być 

niekorzystne dla gleb oraz roślinności. Zjawisko to powinno ustać po zasypaniu wykopów. 

Budowa gazociągu oraz innych sieci infrastruktury technicznej związana jest z dużym 

wykorzystaniem różnych materiałów, które po zużyciu tworzą odpady. Mogą to być odpady 

niebezpieczne, powstałe w wyniku stosowania powłok ochronnych (farby, lakiery, oleje, kleje itp.), 

odpady spawalnicze oraz wszelkie opakowania (papierowe, plastikowe, drewniane, metalowe).  

Podczas prac montażowych gazociągu oraz innych sieci infrastruktury technicznej możliwy 

będzie wzrost produkcji ścieków bytowych. W celu zapobiegania przedostawaniu się ich do wód i 

gleby zaplecze budowy zaopatrzone będzie w przenośne toalety ze szczelnymi pojemnikami. 

Opróżnianie pojemników będzie przeprowadzone przez specjalistyczne firmy. 

W trakcie eksploatacji gazociąg, podobnie jak inna infrastruktura techniczna, nie będzie 

powodował zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Niewielki wzrost ilości 

odpadów może być wynikiem prac konserwacyjnych polegających np. na pokryciu wierzchnich 

warstw sieci nowymi powłokami ochronnymi.  

Jeżeli w przyszłości, w ramach zapisów zmiany planu, będzie realizowana kanalizacja 

sanitarna, to możliwe, że wpłynie ona na poprawę stanu jakości wód w jej rejonie.   

W przypadku sieci napowietrznych zanieczyszczenie wód jest mało prawdopodobne, gdyż 

sieci te najczęściej nie mają bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem wodnym. Ewentualne 

oddziaływanie może wiązać się z fundamentowaniem słupów. 

 

Wpływ na rze źbę terenu, powierzchni ę terenu oraz gleby 

Realizując zapisy zmiany planu dotyczące wprowadzenia gazociągu i dopuszczenie innych 

sieci infrastruktury technicznej można spodziewać się wpływu na powierzchnię terenu i gleby 

podczas ich budowy.  
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Gazociąg będzie ulokowany w wykopie o głębokości ok. 2,2 metra z czego wynika 

konieczność zdjęcia wierzchniej warstwy gleby. Materiał z wykopu będzie odkładany w taki sposób 

aby zapobiec jego mieszaniu się z innymi materiałami ponieważ ma on posłużyć do zasypania 

wykopu z gazociągiem. Po zakończeniu prac montażowych teren będzie zrekultywowany i 

doprowadzony do stanu pierwotnego.  

Na etapie eksploatacji gazociągu efektem realizacji zapisów zmiany planu będzie pas terenu 

o szerokości 12 metrów z dopuszczeniem zasadzenia roślinności niskiej.  

W przypadku wprowadzenia innych sieci infrastruktury technicznej tj. naziemnych i 

napowietrznych  w granicach obowiązującego planu wpływ na rzeźbę terenu i gleby na etapie 

budowy może być podobny do w/w przykładu gazociągu. Natomiast określenie oddziaływania tych 

sieci na etapie eksploatacji jest zależne od rodzaju inwestycji oraz warunków wykonania sieci. 

Jeżeli realizator zobliguje się do rekultywacji terenu w sposób jak najbardziej zbliżony do stanu 

pierwotnego, wówczas skutki realizacji sieci będą mniejsze. Zastosowanie nowoczesnych 

technologii ograniczających ingerencję w środowisko naturalne również może ograniczyć 

niekorzystne zmiany w rzeźbie oraz pokrywie glebowej.  

 

Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody o żywionej       

Teren, na którym wprowadza się gazociąg wysokoprężny nie znajduje się w obrębie żadnej z 

form ochrony przyrody więc wprowadzenie gazociągu nie spowoduje w nich żadnych strat. 

Inwestycja będzie miała miejsce głównie na terenach użytkowanych rolniczo oraz odłogowanych.  

W związku z tym, że trasa planowanego gazociągu przebiega przez kompleksy leśne na 

czas budowy gazociągu zostanie wycięty pas terenu o szerokości 17 metrów, który następnie 

zostanie ograniczony do 4 metrów po obu stronach. Będzie to teren wyłączony z zalesienia, 

jedynie możliwe będzie wprowadzenie zieleni niskiej.  

Realizacja gazociągu może wpłynąć na świat roślin zwierząt w pobliżu jego lokalizacji. W 

związku z tym, że w trakcie budowy po analizowanym obszarze będą poruszały się pojazdy, może 

to spowodować wypłoszenie zwierząt z ich siedlisk na sąsiednie tereny. Praca gazociągu na etapie 

eksploatacji nie powinna oddziaływać na zwierzęta w związku z tym możliwy będzie powrót 

zwierzyny na zajmowane wcześniej siedliska. 

Teren dopuszczenia sieci infrastruktury technicznej w granicach całego obowiązującego 

planu przecina kompleksy leśne, tereny zagrożone osuwiskami i czynne osuwiska oraz korytarze 

ekologiczne. W związku z wprowadzeniem nowych sieci infrastruktury należy wziąć pod uwagę 

ewentualne przecięcia z tymi elementami. W przypadku wpływu nowych sieci infrastruktury 

technicznej na świat zwierząt można spodziewać się podobnego oddziaływania jak w przypadku 

projektowanego gazociągu. 

  

Emisja hałasu 

Podczas budowy gazociągu oraz innych sieci infrastruktury technicznej należy spodziewać 

się wzrostu uciążliwości hałasu związanego z wykorzystaniem pojazdów budowlanych, maszyn 

spawalniczych, szlifierek, piaskarek itp. Przykładowo - moc akustyczna koparki wynosi 108 dB, 
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traktora 100 dB, a spawarki 97 dB. Dodatkowym elementem wzmagającym hałas mogą być 

samochody ciężarowe zaopatrujące w materiały potrzebne do budowy gazociągu i innych sieci.  

Na etapie eksploatacji gazociągu emisja hałasu nie będzie miała miejsca ponieważ proces 

tłoczenia gazu jest procesem cichym. Raz na kwartał wzdłuż trasy gazociągu będą się odbywały 

monitoringowe przeloty śmigłowca więc w tym okresie będzie możliwy wzrost hałasu. Będzie to 

możliwe również podczas prac konserwacyjnych.     

Realizacja ustaleń planu pozwoli przyszłym inwestorom na wprowadzenie np. 

napowietrznych linii elektroenergetycznych średnich napięć. Może wiązać się to z dodatkową 

emisją hałasu wynikającą z przesyłu napięcia elektrycznego. Poza tym przy budowie linii 

napowietrznych źródłem hałasu będą podobne elementy, jak przy realizacji gazociągu i innych 

sieciach naziemnych infrastruktury.   

 

Emitowanie pól elektromagnetycznych 

W ramach promieniowania elektromagnetycznego wyróżnia się promieniowanie jonizujące 

oraz niejonizujące. Pierwsze z nich jest naturalnym składnikiem środowiska przyrodniczego. 

Źródłem promieniowania niejonizującego są wprowadzone przez człowieka sztuczne emitory, takie 

jak napowietrzne linie elektroenergetyczne, stacje telewizyjne i radiowe, stacje telefonii 

komórkowej, stacje transformatorowe oraz sprzęt gospodarstwa domowego. 

Na analizowanym obszarze istnieje napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokich napięć 

400 kV, która jest źródłem promieniowania niejonizującego. Wg Prognozy Oddziaływania na 

Środowisko linii elektroenergetycznej 400 kV najwyższa wartość natężenia pola elektrycznego od 

najniższego przewodu umieszczonego na wysokości 9 metrów wynosi ok. 9,5 kV/m. Z tego wynika, 

że pod linią dopuszczalna graniczna wartość natężenia pola elektrycznego dla obszarów 

dostępnych dla ludzi wynosząca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 

października 2003 r (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 10 kV/m nie jest przekroczona.  Również wartość 

pola magnetycznego, którego dopuszczalna wartość graniczna określona przez w/w 

Rozporządzenie dla terenów dostępnych dla ludzi wynosząca 60 A/m nie jest przekroczona, gdyż 

na wysokości 1,8 m przy przesyle szczytowym linii wynosi ona ok. 16 A/m.    

Wprowadzenie gazociągu wysokoprężnego oraz innych sieci infrastruktury technicznej na 

analizowany obszar może mieć wpływ na wzrost emisji promieniowania niejonizującego na etapie 

budowy inwestycji. Podczas prowadzonych prac silniki pojazdów i maszyn mogą być potencjalnym 

źródłem emisji promieniowania szkodliwego dla otoczenia. Dodatkowo używane urządzenia oraz 

potrzebna do ich zasilania sieć elektryczna mogą emitować promieniowanie. 

Na etapie eksploatacji wprowadzony gazociąg wysokoprężny oraz inne naziemne sieci 

infrastruktury technicznej nie będą źródłem szkodliwego promieniowania.  

W obowiązujących granicach mpzp 400 kV możliwy będzie w przyszłości wzrost emisji 

promieniowania, jeżeli w ramach zapisów jego zmian zostaną wprowadzone sieci infrastruktury 

napowietrznej, np. linie elektroenergetyczne, linie telefoniczne itp. 
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Ryzyko powstawania powa żnych awarii  

Gazociąg wysokoprężny jest potencjalnym źródłem zagrożenia dla najbliższego otoczenia z 

uwagi na możliwość wystąpienia awarii. Gaz jest paliwem łatwopalnym, co wiąże się z pewnym 

ryzykiem. Pomimo zastosowania nowoczesnych technologii spełniających Polskie Normy, Normy 

Zakładowe oraz Standardy OPG Gaz-System S.A., nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia 

awarii mechanicznych. Awarie te mogą być związane przede wszystkim z rozszczelnieniem 

gazociągu. Może to doprowadzić do wybuchu oraz pożaru. Sytuacje te występują jednak bardzo 

sporadycznie ze względu na charakter inwestycji, która wymaga częstego i dokładnego 

monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji. 

Wprowadzenie w granicach obowiązującego planu pod linię elektroenergetyczną 400 kV 

innych sieci infrastruktury technicznej wiąże się z ryzykiem powstawania awarii. W zależności od 

rodzaju inwestycji awarie mogą mieć różny charakter. W przypadku sieci naziemnych mogą być 

związane z rozczszelnieniem i wyciekiem substancji niepożądanych do środowiska. W sytuacji 

wprowadzenia sieci napowietrznych awarie mogą wynikać głównie z uszkodzeń mechanicznych. W 

celu zapobiegania awariom należy okresowo przeprowadzać monitoring oraz prace konserwacyjne 

zarówno sieci napowietrznych, jak i naziemnych. 

 

6.2 Ocena wpływu na zdrowie ludzi 

 

W zmianie planu w miejscach wprowadzenia gazociągu wysokoprężnego oraz w ich pobliżu 

nie znajdują się tereny mieszkaniowe, więc nie będzie występował bezpośredni wpływ inwestycji 

na zdrowie ludzi. Podczas prawidłowej pracy gazociągu oraz przy prowadzeniu odpowiednich prac 

konserwacyjno-monitoringowych nie powinno dojść do żadnych awarii i związanego z nimi 

zagrożenia zdrowia mieszkańców. 

Podczas wprowadzenia różnych sieci infrastruktury technicznej w graniach obowiązującego 

mpzp pod linię elektroenergetyczną 400 kV nie można wykluczyć ich wpływu na zdrowie ludzi. 

Będzie to zależne od rodzaju budowanej sieci oraz odległości od terenów mieszkaniowych. Przy 

budowie linii napowietrznych trzeba wziąć pod uwagę fakt, iż są zazwyczaj emitorami szkodliwego 

promieniowania oraz hałasu; stąd należałoby zachować bezpieczne odległości od terenów 

mieszkaniowych. Należy podkreślić, że w zapisach obowiązującego planu pod linię 

elektroenergetyczną 400 kV wyznaczono strefę po 26 metrów od osi linii, w której zakazano 

wprowadzania jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej. Stwarza to jednocześnie ograniczenie 

negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi innych dopuszczanych sieci infrastruktury w tej 

strefie. 

6.3 Wpływ realizacji projektu zmiany planu na obsza ry chronione 

 

Teren wprowadzenia gazociągu nie znajduje się w obrębie żadnej z form ochrony przyrody. 
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Skutki realizacji ustaleń zmiany planu nie będą znaczne dla środowiska. W zasięgu 

inwestycji gazociągu zostanie ograniczona powierzchnia użytków zielonych i agrocenoz, które 

stanowią miejsce życia dla wielu gatunków ssaków, ptaków i innych zwierząt. Negatywne 

oddziaływanie będzie miało miejsce na etapie budowy gazociągu. Jego źródłem może być hałas, 

który spowoduje wypłoszenie zwierząt ze swoich siedlisk.  

Ze względu na planowaną inwestycję gazociągu fragmenty kompleksów leśnych zostaną 

wyłączone z zalesienia co może w pewien sposób ograniczyć miejsce bytowania gatunków 

związanych z siedliskiem leśnym.    

W trakcie eksploatacji gazociągu zwierzęta będą mogły wrócić na swoje wcześniej 

zajmowane siedliska. Roślinność będzie powracała do swojej pierwotnej postaci poprzez naturalną 

sukcesję.  

 

6.4 Wpływ realizacji projektu zmiany planu na krajo braz i środowisko naturalne 

 

Ustalenia zmiany planu przyczynią się do pewnych zmian w krajobrazie. Nie będą to bardzo 

znaczące zmiany gdyż na przeważającym obszarze nadal tereny te będą pełnić funkcje rolniczą.  

Planowana inwestycja jedynie na etapie budowy będzie miała wpływ na środowisko, 

natomiast po zakończeniu jej realizacji zmiany w środowisku naturalnym będą nieznaczne i będą 

wiązać się głównie z wycinką fragmentów kompleksów leśnych i dopuszczeniu jedynie zieleni 

niskiej wzdłuż inwestycji.  

Realizacja zapisów zmiany planu dotyczących dopuszczenia sieci infrastruktury technicznej 

może wiązać się z ich wpływem na krajobraz oraz środowisko naturalne na etapie budowy. Na 

etapie eksploatacji wpływ na środowisko będzie zależał od rodzaju wprowadzanej inwestycji. W 

przypadku sieci infrastruktury naziemnej zmiany w krajobrazie nie powinny być istotne natomiast 

przy sieciach infrastruktury napowietrznej można spodziewać się ich wpływu na walory 

krajobrazowe.  

Wyjątkiem może być sytuacja, w której nowa sieć infrastruktury technicznej będzie 

przebiegać przez istniejące kompleksy leśne. W takim wypadku efektem zmian w krajobrazie 

będzie widoczna wycinka oraz skurczenie obszarów leśnych. Dodatkowo wprowadzenie nowych 

słupów sieci energetycznej, telefonicznej itp. może wpłynąć na obniżenie atrakcyjności 

krajobrazowej.  

 

6.5 Oddziaływanie transgraniczne     

 

Położenie obszaru objętego zmianą planu wyklucza wszelkie oddziaływanie transgraniczne. 

Analizowany obszar znajduje się w znacznej odległości od granic państwa i zapisy zmiany planu 

nie będą miały wpływu na tereny położone poza granicami Polski.  
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7 Rozwi ązania eliminuj ące lub ograniczaj ące negatywne oddziaływanie na 
środowisko  

 

W zmianie planu nie zaproponowano żadnych rozwiązań eliminujących lub ograniczających 

negatywne oddziaływanie na środowisko.  

W „Karcie informacyjnej planowanego przedsięwzięcia: Budowa gazociągu DN 700 MPO 8,4 

MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola „ wykonanej przez firmę ARCADIS zawarto informacje o 

przewidywanych rozwiązaniach, których zastosowanie przyczyni się do minimalizacji negatywnych 

skutków oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, między innymi: 

• właściwa organizacja robót polegająca na tym, że maszyny będą poruszały się w pasie 

montażowym, wszelkie odpady będą składowane w miejscach specjalnie do tego 

przeznaczonych, a baza składowania materiałów będzie zlokalizowana poza terenami 

cennymi przyrodniczo, 

• gazociąg będzie wykonany z najlepszej jakości materiałów i przy zastosowaniu 

nowoczesnych technologii, 

• zastosowanie ochrony katodowej w celu ochrony gazociągu przed korozją elektrochemiczną, 

zastosowanie izolacji wewnętrznej rur np. epoksydowej/poliuretanowej i zewnętrznej 

epoksydowej, podnoszącej trwałość gazociągu. 

 

8 Propozycja rozwi ązań alternatywnych 

 

Niniejsza Prognoza oddziaływania na środowisko powstawała równolegle do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400 

kV Tarnów – Krosno w Gminie Kołaczyce.  

Na etapie prac projektowych przedstawiono 3 warianty trasy gazociągu. Po konsultacjach i 

zapoznaniu się z warunkami przyrodniczymi zdecydowano się na wariant, który w najmniejszy 

sposób negatywnie ingeruje w środowisko. 

Ustalenia zmiany planu nie będą skutkować znaczącymi zmianami w środowisku oraz nie 

wpłynął na znaczne pogorszenie warunków życia, stąd w zapisach nie zaproponowano żadnych 

rozwiązań alternatywnych. 

      

9 Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
projektu zmiany planu oraz cz ęstotliwo ść jej przeprowadzania    

 

W związku z tym, że w zmianie planu na analizowany obszar wprowadza się gazociągu 

wysokoprężny DN 700, monitoring jego właściwej eksploatacji będzie przeprowadzany przez 

Operatora.  

Kontrola właściwego funkcjonowania gazociągu będzie polegała na całodobowym 

monitoringu. Oprócz tego okresowo będą przeprowadzane prace konserwacyjne. 
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Raz na kwartał wzdłuż gazociągu będą odbywały się monitoringowe przeloty śmigłowca w 

celu sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania.  

Sposoby monitoringu skutków wprowadzenia w przyszłości innych sieci infrastruktury 

technicznej w granicach obowiązującego planu powinny być przystosowane do charakteru 

inwestycji. Im większy wpływ na środowisko będzie miała dana inwestycja tym częstszy i 

dokładniejszy powinien być jej monitoring. Ponadto zaleca się prowadzenie nadzoru 

przyrodniczego w trakcie prac montażowych.          

Dodatkowo wszystkie skutki realizacji zmiany planu mogą być przeprowadzone w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Jeżeli przedmiotowy teren byłby objęty badaniami podczas 

prac PMŚ, to być może wpływ realizacji na analizowanym obszarze sieci infrastruktury naziemnych 

i napowietrznych na środowisko mógłby być wykazany. 

 

10 Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym 

 

Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu trasy linii 

elektroenergetycznej 400 kV Tarnów – Krosno w Gminie Kołaczyce opracowano w celu 

umożliwienia realizacji inwestycji gazociągu wysokoprężnego DN 700 relacji Strachocina – 

Pogórska Wola oraz innych sieci infrastruktury.  

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany 

miejscowego planu. Opracowanie stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. 

Prognoza powstała w oparciu o szczegółową charakterystykę środowiska przyrodniczego zawartą 

w Opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym m. in. na potrzeby zmiany w/w planu. W 

prognozie postarano się określić wpływ ustaleń zmiany planu na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego. 

Teren opracowania zlokalizowany jest w zachodniej części województwa podkarpackiego, na 

terenie powiatu jasielskiego. Dokładniej 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. 

Przedmiotowy obszar stanowi fragment jednostki fizyczno-geograficznej zwanej Pogórze 

Strzyżowskie. Całość terenu opracowania znajduje się w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich 

(fliszowych), których budowa geologiczna oparta jest na utworach piaskowcowo – łupkowych kredy 

i paleogenu. Dokładniej, teren opracowania znajduje się w obrębie płaszczowiny śląskiej 

zbudowanej głównie z utworów łupkowych. 

Utwory czwartorzędowe na analizowanym obszarze 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 

złożone z glin, iłów, piasków i żwirów. 

Średnia roczna temperatura powietrza na analizowanym obszarze wynosi + 70C, a roczna 

suma opadów waha się od 700 do 800 mm. Liczba dni mroźnych w ciągu roku wynosi 50 – 70 dni, 
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z przymrozkami 100 – 130 dni. Przeważają wiatry południowo-zachodnie. Teren pokryty jest przez 

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

ilastych, pyłach zwykłych, iłach pylastych i iłach. Miejscami występują również gleby brunatne 

wyługowane. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w swoich zapisach 

przewiduje wprowadzenie gazociągu wysokoprężnego DN 700 relacji Strachocina – Pogórska 

Wola oraz dopuszczenie sieci infrastruktury technicznej. Wejście w życie tych zapisów może 

oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne w związku z: 

• emisją zanieczyszczeń do powietrza spowodowaną przez spaliny pojazdów i maszyn 

budowlanych, 

• emisją zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych przez smary i oleje 

wyciekające z pojazdów i maszyn,  

• emisją hałasu związanego z ruchem pojazdów oraz pracą maszyn budowlanych, 

• zwiększoną produkcją odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 

• przepłoszenia zwierząt z ich siedlisk na okres budowy. 

Na etapie eksploatacji gazociąg nie będzie powodował emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

wód ani hałasu. 

Możliwe zmiany w krajobrazie będące skutkiem ustaleń zmiany planu będą wynikać z 

wycinki istniejących kompleksów leśnych. Na etapie budowy istnieje potrzeba wycięcia pasa  o 

szerokości 17 m z przeznaczeniem na pas montażowy. Po zakończeniu prac pas ten zostanie 

ograniczony do 4 metrów (po 2 metry w obie strony od osi gazociągu).  

Zmiana miejscowego planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.   
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