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1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na szeroko rozumiane 

środowisko geograficzne obszaru objętego projektem III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina wykonanej przez 

Biuro Planowania Przestrzennego MGGP S.A. w Tarnowie. 

W prognozie uwzględniono ocenę stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, skutki i 

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

terenów oraz sposobów ich ograniczenia. 

 

1.1. Poło żenie terenu obj ętego prognoz ą 
 

Obszary będące przedmiotem opracowania administracyjnie położone są w województwie 

podkarpackim, w powiecie jasielskim, w Gminie Kołaczyce. Dokładniej, zlokalizowane są w 

miejscowości Sowina.. Położenie obszarów III zmiany Studium na tle mapy topograficznej 

przedstawia rycina nr 1 zamieszczona na kolejnej stronie. 

 

Ryc. 1. Schemat obszarów będących przedmiotem III zmiany studium Gminy Kołaczyce na tle mapy 

topograficznej 
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1.2. Podstawa prawna 
 

Punktem wyjścia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest Uchwała Nr 

XII/57/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina. 

Podstawą do sporządzenia 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. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm. 

(zgodnie z przepisem art. 46. pkt 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy dokument studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego wymaga przeprowadzenia procedury strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko) oraz inne poniższe ustawy: 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 

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

80 poz. 717 z późn. zm.); 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. 

zm.); 

Zgodnie z artykułem 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 wystąpiono o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości zawarte 

w pismach od: 

• Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - pismo znak: 

WOOŚ.411.1.171.2011.AP-4 z dnia 27 października 2011 r. 

• Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Ja śle - pismo znak: PSNZ.4612-

17/11 z dnia 10 października 2011 r. 

 

1.3. Metodyka opracowania 
 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana jednocześnie z 

projektem III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kołaczyce w miejscowości Sowina w celu umożliwienia zmian zawartych w tymże projekcie. 

Prognoza powstała w wyniku dokładnej analizy i oceny treści zawartej w III zmianie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości 

Sowina. W analizie uwzględniono przede wszystkim wpływ ustaleń III zmiany studium na 

poszczególne elementy przyrodnicze (rzeźbę terenu, powietrze atmosferyczne, wody 

powierzchniowe i podziemne, klimat, gleby, florę i faunę, krajobraz) oraz społeczne (jakość życia 

ludzi, zdrowie, dziedzictwo kulturowe etc.). Określono czynniki wpływające degradująco na 

poszczególne komponenty środowiska oraz zasięg ich szkodliwego oddziaływania. 

Przy ustalaniu skutków uchwalenia III zmiany studium jako główne źródła informacji 

wykorzystano:  
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• Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kołaczyce  

• Projekt III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina 

W prognozie przedstawiono propozycję dotyczącą przewidywanej metody analizy skutków 

realizacji projektu III zmiany Studium. Wskazano również sposoby zapobiegania bądź 

minimalizowania negatywnych czynników, których ominięcie jest zazwyczaj niemożliwe. 

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

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

rozpoznania lokalnych warunków środowiska przyrodniczego występujących na analizowanym 

terenie. 

Przy sporządzaniu niniejszego opracowania można wyróżnić kilka następujących etapów: 

- zapoznanie się z uwarunkowaniami przyrodniczymi przedmiotowego obszaru, 

przeanalizowanie występowania w obrębie terenu form ochrony przyrody oraz obiektów 

zabytkowych, zaznajomienie się z ewentualnymi zagrożeniami dla planowanych inwestycji- 

występowanie ruchów masowych, zagrożenie podtopieniem; 

- dokonanie wizji terenowej, 

- zapoznanie się z wnioskami złożonymi przez instytucje opiniujące, uzgadniające oraz 

prywatnych właścicieli, 

- zaznajomienie się ustaleniami projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w miejscowości Sowina, 

- przeprowadzenie analizy wpływu zapisów ustaleń III zmiany studium na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego, na obszary chronione oraz zdrowie ludzi. 

 

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) 
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Mezoregionu: Pogórze Strzy żowskie  (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. Znaczący obszar Gminy Kołaczyce znajduje się w obrębie 

płaszczowiny śląskiej, natomiast północno-zachodnia część to 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-eocen) jednostki śląskiej reprezentowane są przez kompleksy 

czerwonych łupków i występujących w ich obrębie soczew piaskowców ciężkowickich.  

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. 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, za podjednostkę tzw. Grupy dukielskiej zwaną jednostką 

jasielską.   

Utwory czwartorzędowe przedmiotowego obszaru to osady niezbyt grube, pokrywające 

starsze podłoże, zróżnicowane pod względem pochodzenia, wykształcenia i wieku. 
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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. 

W obrębie granic opracowania nie występują złoża kopalin.  

 

Rzeźba terenu 

Obszar Gminy Kołaczyce 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 na terenie gminy 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. 

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 

Obszary opracowania w szerszym ujęciu położone są w makroregionie południowym, w 

Karpackim (XIV) regionie hydrogeologicznym. Wody podziemne występują w utworach 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz trzeciorzędowo – kredowych fliszu karpackiego. 

Stosunkowo liczne są studnie kopane i wiercone, z tym że 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 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 uznaje się za niewodonośne. Niemniej jednak, jak już wyżej wspomniano, 

występowanie tu tej jednostki poddaje się w wątpliwość. Zwierciadło wody zalega na różnych 

głębokościach. W utworach fliszowych bywa swobodne i napięte, reaguje na zmienną 
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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. 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 przedmiotowe tereny zlokalizowane są 

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

ochrony (OWO) tego zbiornika.  

 

Wody powierzchniowe 

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

granicach analizowanych terenów brak obszarów zmeliorowanych. Występują rowy przydrożne.  

 

Warunki klimatyczne i topoklimatyczne 

Omawiane obszary znajdują 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. 
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Gleby 

Przedmiotowy teren charakteryzuje się głównie użytkowaniem rolniczym.  

Większość gleb występujących na terenie gminy 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). Występują również słabsze gleby  klasy V i VI (gleby orne słabe i najsłabsze). 

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 obszarów 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.  

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. 

W związku z tym, że w pobliżu przedmiotowych obszarów przeprowadzono inwentaryzację 

przyrodniczą na potrzeby raportu oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji 

Strachocina – Pogórska Wola, w niniejszym opracowaniu skorzystano z informacji w niej 
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zawartych. Wizja terenowa oraz wspomniana wyżej inwentaryzacja wykazały występowanie w na 

analizowanych obszarach oraz w ich pobliżu 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. Obszary upraw polowych, łąk, pastwisk, tereny sadów stanowią cenne 

siedlisko dla wielu gatunków zwierząt.   

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.  
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Charakterystyczną grupą jest rodzina nietoperzy  (Chiroptera) reprezentowana 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).  

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 

Zainwestowanie na obszarach 1 i 2 nie jest bardzo intensywne. Największą powierzchnię 

zajmują użytki zielone w postaci pastwisk, pól uprawnych oraz zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych. Zabudowa ma głównie charakter zagrodowy, rozproszony bez wyraźnej tendencji w 

jej lokalizacji. Część występuje w pobliżu istniejących dróg, a część jest od niej oddalona. 

 

3. Prawna ochrona zasobów przyrodniczych 
 

Na obecny krajobraz przedmiotowych terenów 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. 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. 

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.  
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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).   

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); 
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• Jastrząb (Accipiter gentilis); 

• Kukułka (Cuculus canorus); 

• Skowronek (Alauda arvensis); 

• Świergotek drzewny (Anthus trivialis); 

• Pokląskwa (Saxicola rubetra); 

• Strumieniówka (Locustella fluviatilis); 

• Myszołów (Buteo buteo); 

• Trznadel (Emberiza citrinella). 

 

4. Ocena potencjalnych zmian w przypadku braku real izacji ustale ń III 
zmiany studium 
 

Teoretycznie zakładając brak działań wynikających z ustaleń III zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie terenu 

opracowania byłoby bardzo podobne do dotychczasowego.  

Można założyć, że tereny rolnicze nadal pełniłyby dotychczasową rolę. Natomiast na  

terenach o mniej żyznych glebach mogą pojawić się nowe tereny budowlane i może pojawić się 

nowa zabudowa. Wraz z nowymi obiektami mieszkaniowymi mogą pojawić się urządzenia 

infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodociągi, internet) niezbędnej do egzystencji. 

Poza wyżej wymienionymi przykładami nie należy spodziewać się innych znaczących zmian 

w przypadku braku wejście w życie ustaleń projektu III zmiany studium. 

 

5. Charakterystyka projektu III zmiany studium 
 

5.1. Zawarto ść i cel projektu oraz powi ązania z innymi dokumentami 
 

Niniejsze opracowanie stanowi prognozę oddziaływania na środowisko projektu III zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

miejscowości Sowina. Projekt ten był sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia zmiany SUiKZP przyjętego uchwałą Nr XII/57/2011 Rady Miejskiej w Kołaczycach z 

dnia 27 lipca 2011. Zawartość analizowanego dokumentu wynika z ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 

późn. zm.). Projekt III zmiany studium zawiera:  

• ujednolicony tekst studium pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kołaczyce” wykonany na załączniku nr 2 do w/w uchwały, 

• ujednolicony rysunek studium wykonany w skali 1:10000 na załączniku nr 1 do w/w uchwały. 

Celem III zmiany studium jest zmiana przeznaczenia terenów w południowo - zachodniej 

części miejscowości Sowina. Dokładniej dotyczy zmiany przeznaczenia istniejących terenów na 

tereny budowlane, mieszkaniowe części działek sąsiadujących bezpośrednio z istniejącą 

zabudową mieszkaniową miejscowości Sowina i tam gdzie zostały wydane decyzje o warunkach 
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zabudowy. Efektem tego będzie spójne zagospodarowanie m. Sowina, co korzystnie wpłynie na 

poprawę ładu przestrzennego. 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest powiązany z 

„Opracowaniem ekofizjograficznym na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce.”  

 

5.2. Zapisy ustale ń projektu III zmiany studium 
 

III zmiana studium dotyczy zmiany przeznaczenia terenów, które w zapisach obowiązującego 

studium maja pełnić funkcję rolniczą, na tereny zabudowy mieszkaniowej.  

III zmiana dotyczy terenów położonych wg dotychczasowego Studium w Strefach: 

� Strefie B - osadnictwa wiejskiego 

� Strefie IVa - obszary otwarte pozostawionych w użytkowaniu rolniczym z ograniczonym 

prawem zainwestowania, 

� Strefie V  - obszary zabudowy, modernizacji i uzupełnień różnych form mieszkalnictwa, z 

dopuszczeniem lokalizacji nowych inwestycji za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Zmiany dokonane w projekcie dotyczą: 

1.    Na rysunku Studium, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/243/01Rady Gminy 

Kołaczyce z dnia 12 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, wprowadzono nowe 

zagospodarowanie terenów – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN1 , 

MN2 i MN3 

2.    W tekście Studium pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna 

gminy Kołaczyce”, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/243/01 Rady Gminy 

Kołaczyce z dnia 12 grudnia 2001 r. z późniejszymi zmianami, wprowadzono zapisy 

dotyczące wprowadzenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2,  

MN 3. 

 

5.3. Ocena zgodno ści ustale ń projektu III zmiany studium z przepisami prawa 
dotycz ącymi ochrony środowiska i dóbr kultury 
 

Obszary objęte III zmianą studium nie znajdują się w obrębie żadnej z form ochrony 

przyrody. Również nie występują żadne cenne obiekty zabytkowe. Jedynie w północnej części 

obszaru nr 2 występuje stanowisko archeologiczne będące śladem osadnictwa kultury pucharów 

lejkowatych z epoki neolitu. Na przedmiotowych terenach nie występują żadne kompleksy leśne 

oraz gleby wysokich klas bonitacyjnych I-III, które są chronione w myśl ustawy z dnia 13 lutego 

1995 roku o ochronie gruntów rolnych leśnych (tekst jedn. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266).  

W związku z powyższym w zapisach III zmiany studium nie wprowadzono żadnych ustaleń 

dotyczących ochrony środowiska. Jedynie wprowadzono zapis mówiący o tym, że w/w stanowisko 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

miejscowości Sowina 

 

MGGP S.A. - Biuro Planowania Przestrzennego                                                                                   15 

archeologiczne podlegać będzie opiece konserwatorskiej wg Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568). 

 

5.4. Ocena zgodno ści projektowanego u żytkowania i zagospodarowania terenów z 
uwarunkowaniami okre ślonymi w opracowaniu ekofizjograficznym 
 

Realizacja ustaleń III zmiany studium jest zgodna z uwarunkowaniami określonymi w 

aktualnych opracowaniach ekofizjograficznych. W proponowanym przeznaczeniu terenu 

uwzględniono również uwarunkowania przyrodnicze.  

Tereny, na których planuje się dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej nie są zlokalizowane 

na cennych rolniczo glebach klas I-III. Dodatkowo nie występują na obszarach proponowanych 

zalesień i kompleksów leśnych. 

Pod względem uwarunkowań przedstawionych w opracowaniu ekofizjograficznym, 

planowana zmianę przeznaczenia terenów rolnych na mieszkaniowe można określić jako zasadną.  

 

6. Wpływ projektowanego zagospodarowania na środowisko 
 

Analiza ma na celu wykazanie wpływu projektowanego zagospodarowania terenów na 

środowisko. Zwrócono w niej uwagę na skutki realizacji ustaleń III zmiany studium 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. 

Celem III zmiany studium jest zmiana przeznaczenia terenów w południowo - zachodniej 

części miejscowości Sowina. Dokładniej dotyczy zmiany przeznaczenia istniejących terenów na 

tereny budowlane, mieszkaniowe części działek sąsiadujących bezpośrednio z istniejącą 

zabudową mieszkaniową miejscowości Sowina i tam gdzie zostały wydane decyzje o warunkach 

zabudowy. 

Wpływ zapisów ustaleń III zmiany Studium ze względu na rodzaj przeznaczenia 

przedmiotowych terenów będzie rozpatrywany oddzielnie dla etapów budowy i działalności. Wynika 

to z faktu, iż, w/w etapy związane są z innym oddziaływaniem na środowisko.   

 

6.1. Analiza i ocena skutków realizacji ustale ń III zmiany studium na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego 

 

Zanieczyszczenie powietrza 

Ocena jakość powietrza w województwie podkarpackim za rok 2010 opracowana została w 

oparciu o przepisy, wprowadzone w życie ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. Nr.62, poz.627 z późn. zm.) i odpowiednimi rozporządzeniami Ministra 

Środowiska: 

• z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr.47, 

poz.281). Wartości kryterialne określone dla poszczególnych zanieczyszczeń, zamieszczone 

w rozporządzeniu są zgodne z dyrektywami 2008/50/WE i 2004/107/WE, 
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• z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 5 poz. 31). 

Celem analizy było uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 

poszczególnych stref. Gmina Kołaczyce znajduje się w obrębie strefy podkarpackiej oznaczonej 

symbolem PL 1802. 

Jakość powietrza określana jest na podstawie pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10  

i PM2.5, SO2, NO2, NOx, O3, C6H6 i CO2. Zakres ten został w 2007 r. poszerzony o systematyczne 

pomiary zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.  

Ocena jakości powietrza pod względem spełnienia kryteriów ochrony zdrowia obejmuje 

następujące substancje: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył zawieszony PM10, zawartość arsenu, ołowiu, 

kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz pył zawieszony PM2,5. 

Zasady zaliczenia strefy do określonej klasy (A, B, C), oparte są na ocenie poziomu 

substancji w powietrzu i stężeń zanieczyszczeń. Określa się jedną klasę strefy ze względu na 

ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

●  Klasa strefy A  – poziom stężeń nie przekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów 

docelowych; 

●  Klasa strefy B  – poziom stężeń powyżej poziomów dopuszczalnych, lecz nie przekraczający 

poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 

●  Klasa strefy C  – poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji  

i poziomów docelowych;   

Wynikowe klasy strefy podkarpackiej dla poszczególnych zanieczyszczeń w kryterium 

ochrony zdrowia przedstawia tabela 1. Wykonana na podstawie informacji zawartych w  

opracowaniu „Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w roku 2010”, 

sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

 

Z powyższej tabeli wynika, że w 2010 roku jakość powietrza strefy podkarpackiej była dobra, 

jedynie stężenie pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz pyłu PM2,5 przekroczyło dopuszczalne normy. 

Na etapie budowy nowych obiektów mieszkalnych należy spodziewać się punktowego 

wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Jego głównym źródłem będą spaliny emitowane przez silniki 

napędzające pojazdy oraz maszyny budowlane. W pobliżu istniejących dróg oraz nowo powstałych 

dojazdów do terenu budowy może dojść do krótkotrwałego wzrostu zapylenia powietrza. Sytuacja 

ta może wystąpić w przypadku gdy po suchym, nie ubitym gruncie będą poruszały się ciężkie 

maszyny powodując drganie i unoszenie drobnych ziarenek piasku. Zapylenie powietrze oprócz 

obniżenia warunków aerosanitarnych również ogranicza widoczność. Jednakże należy podkreślić, 

że zjawisko to będzie miało w większości przypadków charakter miejscowy oraz krótkotrwały. Poza 

Zanieczyszczenie  SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 

Klasa A A C A A A A A A A C C 

Tabela  1. Wynikowe klasy strefy podkarpackiej  dla zanieczyszczeń w kryterium ochrony zdrowia 
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wyżej wymienionymi przykładami, na etapie powstawania nowej zabudowy, nie należy spodziewać 

się innych negatywnych wpływów na środowisko. 

Na etapie użytkowania nowych budynków mieszkalnych należy spodziewać się wzrostu 

zanieczyszczenia powietrza, którego głównym źródłem będzie emisja niska z palenisk domowych. 

W półroczu cieplejszym (wiosna-lato) będzie ona niższa niż w zimniejszym (jesień-zima). W 

związku z tym, że na analizowane obszary przybędą nowi mieszkańcy można spodziewać się 

również wzrostu liczby samochodów, których silniki są emitorami substancji zanieczyszczających 

powietrze. Oprócz powyższych przykładów, na przedmiotowych terenach nie przewiduje się innych 

znaczących oddziaływań na powietrze atmosferyczne. 

 

Wody powierzchniowe i podziemne, ścieki oraz odpady 

W związku z realizacją ustaleń III zmiany studium możliwe jest zanieczyszczenie wód 

podziemnych i powierzchniowych. Będzie ono różne na etapie budowy i użytkowania obiektów. 

Na etapie powstawania nowej zabudowy może dojść do zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych substancjami ropopochodnymi (oleje, smary, benzyna) wyciekającymi z 

nieszczelnych układów hydraulicznych pojazdów i maszyn budowlanych.  Substancje te są ciężko 

przyswajalne przez wody powodując powstanie zawiesiny, która znacznie pogarsza warunki 

tlenowe oraz właściwości fizyko-chemiczne wody. W związku z wykonaniem wykopu pod 

fundamenty dla obiektów budowlanych może dojść do obniżenie poziomu zwierciadła wód 

gruntowych, co może negatywnie wpłynąć na procesy glebotwórcze oraz rośliny. 

Na etapie budowy oraz eksploatacji nowych obiektów mieszkaniowych należy spodziewać 

się wzrostu produkcji odpadów oraz ścieków. Podczas budowy domów będą produkowane 

różnego rodzaju odpady, wśród nich można wyróżnić m. in.: opakowania metalowe (puszki po 

farbach i lakierach), plastikowe i kartonowe, pozostałości po niezużytych materiałach itp. natomiast 

na etapie eksploatacji powstałe odpady będą związane z ciągłym pobytem ludzi. 

W związku z realizacją ustaleń projektu III zmiany studium wzrośnie ilość wytwarzanych 

ścieków bytowych. Ze względu na fakt, iż miejscowość Sowina nie posiada sieci kanalizacyjnej 

przechowywane będą one w szambach. W celu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 

bardzo ważne jest, aby pojemniki na ścieki były szczelne oraz systematycznie opróżniane. Jeżeli 

ten warunek będzie spełniony nie należy spodziewać się zanieczyszczenia wód ściekami. 

 

Wpływ na rze źbę terenu, powierzchni ę terenu oraz gleby 

Wprowadzenie na analizowane obszary zabudowy mieszkaniowej nie powinno się wiązać się 

ze znaczącymi zmianami w rzeźbie terenu. Miejscowe, niewielkie zmiany w rzeźbie, mogą być 

związane z potrzebą wyrównania drobnych deniwelacji pod nowe budynki mieszkalne.  

Nie należy również wykluczać drobnego oddziaływania na gleby przedmiotowych obszarów. 

Będzie one wywołane przede wszystkim pracami ziemnymi związanymi z wykonaniem wykopu pod 

fundamenty obiektów mieszkaniowych. W ich trakcie może dojść do zaburzenia profilu glebowego 

oraz wymieszania humusu z drobinami materiałów budowlanych.  
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Poza wyżej wymienionymi przykładami, nie należy spodziewać się innych znaczących 

oddziaływań na rzeźbę terenu oraz gleby.  

 

Wykorzystanie zasobów środowiska i zmiany przyrody o żywionej      

Świat flory na przedmiotowych obszarach nie jest bardzo zróżnicowany. Tworzą go przede 

wszystkim agrocenozy oraz roślinność segetalna.  

W związku z realizacją zapisów projektu III zmiany studium, w miejscach przeznaczonych 

pod nowa zabudowę, istniejąca roślinność ulegnie degradacji. Część z nich zostanie trwale 

usunięta wraz z humusem podczas wykonywania wykopu pod fundamenty, a część zostanie 

zniszczona przez pojazdy oraz maszyny poruszające się po placu budowy.  

Po zakończeniu prac, na etapie użytkowania nowych budynków, pojawi się nowa roślinność 

wprowadzona przez człowieka bądź w drodze naturalnej sukcesji. Będą to głównie gatunki 

synantropijne, a wśród nich przede wszystkim rośliny ruderalne towarzyszące osiedlom ludzkim. W 

celu zapewnienia odpowiednich proporcji między powierzchnią terenów zielonych, a planowanej 

zabudowy, w zapisach III zmiany studium wprowadzono wskaźnik powierzchni biologicznie 

czynnej, który dla terenu MN1, MN2 i MN3 ma wynosić minimum 40%. Jednocześnie jest on 

wytyczną dla przyszłych planów miejscowych.  

Wraz z pojawieniem się nowej zabudowy na przedmiotowych obszarach, skurczeniu ulegnie 

powierzchnia siedlisk dla żyjących tam zwierząt. Na etapie budowy, hałas emitowany przez 

maszyny budowlane oraz przez człowieka może przyczynić się do przepłoszenia zwierząt. Drobne 

bezkręgowce żyjące w ziemi oraz na jej powierzchni zostaną zabite wskutek prac ziemnych oraz 

ruchu ciężkich pojazdów.  

Na etapie użytkowania obiektów mieszkaniowych, hałas związany z działalnością ludzką 

może ograniczyć bądź uniemożliwić powrót zwierząt na wcześniej zajmowane siedliska. W związku 

z tym ssaki drapieżne, które na analizowanych obszarach mają swoje łowiska będą zmuszone 

szukać nowych areałów do polowań z dala od istniejącej zabudowy. Wprowadzenie sztucznych 

ogrodzeń wokół posesji może ograniczyć migrację zwierząt zapewniającą zachowanie 

bioróżnorodności.         

 

Emisja hałasu 

Hałas jest definiowany jako każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określany jako 

szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Wpływ na 

niego ma szeroko rozumiana działalność człowieka.  Działania związane z ochroną przed hałasem 

wynikają z art. 112 ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 

poz. 627 z późń. zm.). Stwierdzono w nim, że ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 

najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu 

hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zmniejszanie poziomu hałasu co 

najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.  

Z uwagi na fakt, że hałas jest traktowany jako jedno ze źródeł zanieczyszczeń środowiska 

zostały określone dopuszczalne normy hałasu dla obszarów o różnym przeznaczeniu. Zostały one 
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zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

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

W związku z wejściem w życie ustaleń III zmiany studium, na analizowanych obszarach, 

będzie możliwy wzrost hałasu. Będzie on emitowany zarówno na etapie budowy jak i użytkowania 

nowych obiektów mieszkalnych.  

Na etapie powstawania obiektów mieszkaniowych, głównym źródłem hałasu będą silniki 

maszyn i pojazdów budowlanych oraz prace wykonywane na placu budowy. Natomiast na etapie 

użytkowania domów, emisja hałasu będzie związana z ciągłym pobytem ludzi oraz ich 

działalnością. Dodatkowym jego źródłem mogą być silniki pojazdów użytkowanych przez nowych 

mieszkańców. Poza wyżej wymienionymi przykładami nie przewiduje się innych, znaczących 

źródeł hałasu. 

   

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. Promieniowanie 

niejonizujące jest uważane obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska, które 

wpływa niekorzystnie nie tylko na warunki bytowe człowieka, ale również na przebieg procesów 

życiowych. 

Podczas powstawania nowej zabudowy jednorodzinnej możliwy będzie wzrost 

promieniowania elektromagnetycznego. Jego głównymi źródłami będą silniki pojazdów 

budowlanych oraz instalacje elektryczne wykorzystywane do zasilania maszyn. 

Na etapie użytkowania nowej zabudowy jednorodzinnej przewiduje się wzrost szkodliwego 

promieniowania. Jego emisja będzie związana z podłączeniem nowych sieci infrastruktury 

technicznej (telefonia, internet, telewizja) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu życia 

mieszkańców nowo powstałej zabudowy jednorodzinnej. 

 

Ryzyko powstawania powa żnych awarii  

Rozpatrując ustalenia III zmiany studium, wprowadzenie zabudowy jednorodzinnej (MN1, 

MN2 i MN3), nie wiąże się z ryzykiem powstania poważnych awarii. W projekcie zmiany studium 

nie dopuszcza się nowych sieci infrastruktury technicznej oraz żadnych innych obiektów, które 

mogą w przyszłości ulec awarii stąd wyklucza się to ryzyko.  

 

6.2. Ocena wpływu na zdrowie ludzi 
 

Realizacja ustaleń III zmiany studium, przy założeniu wykonania planowanej zabudowy 

zgodnie z obowiązującym prawem, nie stworzy warunków, w których wystąpiłoby bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców na analizowanych obszarach. Celem zachowania ładu 

przestrzennego oraz ochrony zasobów środowiska przyrodniczego w myśl zrównoważonego 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

miejscowości Sowina 

 

MGGP S.A. - Biuro Planowania Przestrzennego                                                                                   20 

rozwoju w zapisach III zmiany studium określono warunki zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy dotyczące maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, które są 

wytycznymi dla planów miejscowych.  

 

6.3. Wpływ realizacji projektu III zmiany studium n a obszary chronione 
 

Obszary będące przedmiotem III zmiany studium nie są zlokalizowane w obrębie żadnej z 

form ochrony przyrody wyróżnionej w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

(Dz. U. Nr 92 poz. 880). Nie występują na nich pokrywy gleb o wysokich klasach I-III oraz 

kompleksy leśne.  

W związku z powyższym projekt III zmiany studium nie będzie miał wpływu na obszary 

chronione.      

 

6.4. Wpływ realizacji projektu III zmiany studium n a krajobraz i środowisko 
kulturowe 
 

Głównym celem III zmiany studium jest dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na 

obszarach nr 1 i 2, które obecnie pełnią funkcję rolniczą. W związku z tym można spodziewać się 

zmian w krajobrazie oraz w środowisku naturalnym. 

Wśród cennych obiektów kulturowych można wymienić stanowisko archeologiczne nr 3 w 

Sowinie AZP 107-71/5 zewidencjonowane jako ślad osadnictwa kultury pucharów lejkowatych 

epoki neolitu, występujące w północnej części obszary nr 2. W projekcie III zmiany studium 

zapisano, że w/w stanowisko archeologiczne będzie podlegało opiece konserwatorskiej wg ustawy 

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568). 

W związku z wejściem w życie ustaleń projektu III zmiany studium należy spodziewać się 

również zmian w krajobrazie. Będą one polegać głównie na pojawieniu się w obecnych terenach 

rolnych nowych budynków jednorodzinnych. W przyszłości można założyć, że wraz nimi w 

krajobrazie mogą pojawić się  nowe obiekty infrastruktury, niezbędne do funkcjonowania nowych 

mieszkańców. Na przedmiotowych obszarach 1 i 2 nie należy spodziewać się innych znaczących 

zmian w krajobrazie niż wyżej wymienione.  

   

6.5. Oddziaływanie transgraniczne 
     

Położenie obszaru objętego III zmianą studium wyklucza wszelkie oddziaływanie 

transgraniczne. Analizowany obszar znajduje się w znacznej odległości od granic państwa, co 

oznacza, że zapisy III zmiany studium nie będą miały wpływu na tereny położone poza granicami 

Polski.  
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6.6. Diagnoza oddziaływania relacji ustale ń planu na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego 

 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń III zmiany 

studium na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: powierzchnia ziemi i 

gleby, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, świat flory i fauny, walory 

krajobrazowe oraz dodatkowo na i klimat akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne. 

Uwzględniono przewidywany wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych 

zawartych w projekcie III zmiany studium. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: 

bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i 

długoterminowym, stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty 

środowiska, które wskutek realizacji projektu III zmiany studium zostaną objęte oddziaływaniem. 
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Tabela 2. Prognozowane oddziaływanie ustaleń III zmiany studium w Gminie Kołaczyce na poszczególne komponenty środowiska na obszarach będących przedmiotem projektu 

 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 

 

POWIERZCHNIA ZIEMI I GLEBY 
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I 

KLIMAT WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
ZASOBY I RÓŻNORODNOŚĆ 

BIOLOGICZNA  WALORY KRAJOBRAZOWE 
KLIMAT AKUSTYCZNY I PROMIENIOWANIE 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA 

LP 

P
R

Z
E

Z
N

A
C

Z
E

N
IE

 T
E

R
E

N
Ó

W
 

ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- ODDZIAŁYWANIE 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/C

h 

+/
- 

Przekształcenie profilu 
glebowego B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 
prowadzonych prac 

budowlanych 

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

B D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 

Powstanie 
zabudowy 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
związanej z nią 
infrastruktury  

B D St - 

Wzrost emisji hałasu 
związanego z 

pobytem mieszkańców 
w nowych obiektach 

B D St - 

Zmieszanie pokrywy 
glebowej z drobinami 

materiałów budowlanych  
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczeń 

powietrza 
wywołany emisją z 

instalacji 
ogrzewania oraz 
środków transportu 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St - 
Przepłoszenie 

zwierząt z 
pobliskich siedlisk  

P  St -      Wzrost emisji PEM B D St - 

1 

M
N

1,
 M

N
2 

or
az

 M
N

3 

Zwiększenie powierzchni 
pokrytej materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St - 

Zmniejszenie 
wilgotności 

powietrza oraz 
lokalne zmiany 

warunków 
przewietrzania 

terenu 

B D St - 

Wzrost zagrożenia 
płytko położonych wód 

podziemnych 
zanieczyszczeniem 
niekontrolowanymi 

wyciekami substancji 
ropopochodnych z 
maszyn i urządzeń 

budowlanych 

B K Ch -                



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
III zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

miejscowości Sowina 

 

MGGP S.A. - Biuro Planowania Przestrzennego                                                                                    23 

7. Rozwi ązania eliminuj ące lub ograniczaj ące negatywne oddziaływanie na 
środowisko  
 

W projekcie III zmiany studium, w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko, wprowadzono wskaźniki minimalnej powierzchni działki, powierzchni terenu 

biologicznie czynnej oraz maksymalnego wskaźnika zabudowy. Przyjęte w III zmianie studium 

wartości powyższych wskaźników są następujące: 

� Średnia wielkość działki [ar]  dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej 

 [w tym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2 oraz MN3] i letniskowej 

indywidualnej:  

� na terenach nieuzbrojonych w kanalizację 10 arów, 

� na terenach uzbrojonych 5 arów; 

� ustala się dodatkowo wskaźniki i parametry architektoniczno – budowlane, będące 

wytycznymi do planów miejscowych:   

�  powierzchnia biologicznie czynna – min. 40%, 

� wskaźnik zabudowy dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1, MN2 oraz 

MN3 – max.40%. 

8. Propozycja rozwi ązań alternatywnych 

 

Konieczność zmiany studium wynika z potrzeby zachowania zgodności pomiędzy 

procedowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

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

obowiązującym studium. Podczas wyłożenia w/w miejscowego planu złożono uwagi dotyczące 

wprowadzenia terenów budowlanych w miejscowości Sowina, które zdecydowano się uwzględnić 

w projekcie planu. W związku z tym, zaistniała konieczność uwzględnienia tych terenów również w 

obowiązującym studium. Dodatkowo należy nadmienić, że III zmiana studium da możliwość 

przeznaczenia na tereny budowlane, mieszkaniowe części działek sąsiadujących bezpośrednio z 

istniejącą już zabudową mieszkaniową miejscowości Sowina i tam gdzie zostały wydane decyzje o 

warunkach zabudowy. Efektem tego będzie spójne zagospodarowanie m. Sowina, co korzystnie 

wpłynie na poprawę ładu przestrzennego.  

Z uwagi na powyższe, w projekcie III zmiany studium nie zaproponowano żadnych 

rozwiązań alternatywnych.  

W celu zniwelowania negatywnego oddziaływania na środowisko ustaleń projektu III zmiany 

studium proponuje się poniższe działania: 

• przy budowie domów jednorodzinnych stosować materiały termoizolacyjne; 

• do ogrzewania budynków zamiast paliw stałych stosować alternatywne źródła energii  

(kolektory słoneczne), biopaliwa, gaz; 

• zapewnić szczelność układów hydraulicznych w pojazdach i maszynach wykorzystanych 

przy budowie obiektów mieszkaniowych; 
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• humus pochodzący z wykopu pod fundamenty odkładać w taki sposób, aby nie doszło do 

jego wymieszania z innymi materiałami i po zakończeniu budowy rozplantować go w granicy 

działki; 

• stosować ogrodzenia umożliwiające swobodną migrację zwierząt; 

• odpady oraz ścieki komunalne przechowywać w szczelnych pojemnikach.  

 

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

Monitoring skutków realizacji ustaleń III zmiany studium prowadzony będzie w ramach 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym dokonywanej zgodnie z art. 32 pkt. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez Burmistrza Kołaczyc 

raz w okresie kadencji uwzględniającej m. in. prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń 

na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg. 

   

10. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym oraz wnioski 
 

III zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kołaczyce w miejscowości Sowina powstała na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kołaczycach Nr 

XII/57/201 z dnia 27 lipca 2011 r. 

Niniejsza Prognoza określa ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń III 

zmiany studium i stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. Powstała w oparciu 

o charakterystykę i ocenę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, a dalej analizę 

potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji przewidywanego projektem zagospodarowania 

terenu. Do sporządzenia Prognozy wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające 

uwarunkowania środowiska terenu pod kątem potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami 

w terenie, opracowania kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje. 

Obszary będące przedmiotem III zmiany studium zlokalizowane są w województwie 

podkarpackim, powiecie jasielskim w Gminie Kołaczyce w miejscowości Sowina.  

Zagospodarowanie analizowanych obszarów 1 i 2 jest mało zróżnicowane. Największe 

powierzchnie zajmują tereny rolnicze z miejscami występującymi zadrzewieniami i zakrzewieniami 

śródpolnymi. W północno-wschodniej oraz północno-zachodniej części obszaru 1 zlokalizoana jest 

zabudowa zagrodowa.  

Przedmiotowe obszary stanowią fragment jednostki fizycznogeograficznej Pogórza 

Strzyżowskiego. W/w obszary stanowią fragment Zewnętrznych Karpat Zachodnich, których 

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. Do najstarszych utworów budujących przedmiotowe 

obszary należą dolnokredowe łupki cieszyńskie charakteryzujące się kolorem czarnym oraz 

wkładkami piaskowców. Powyżej zalegają łupki wierzowskie (berem) stanowiące spąg nasunięcia 
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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. 

Rzeźba analizowanych obszarów nie jest zróznicowana. Wysokości bezwzględne obszarów 

wahają się w przedziale od 320 do ok. 345 m n. p. m. Deniwelacje terenu wynoszą ok. 15 metrów.  

Obszary zmiany III studium zlokalizowane są na zboczach o łagodnych stokach będących 

fragmentami większych wzniesień. 

Na obszarach opracowania występują głównie gleby niskich klas bonitacyjnych klasy IV-V. 

Są to przede wszystkim gleby brunatne wyługowane, bielicowe oraz pseudobielicowe. 

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.. 

Celem III zmiany studium jest zmiana przeznaczenia terenów w południowo - zachodniej 

części miejscowości Sowina. Dokładniej dotyczy zmiany przeznaczenia istniejących terenów na 

tereny budowlane, mieszkaniowe części działek sąsiadujących bezpośrednio z istniejącą 

zabudową mieszkaniową miejscowości Sowina i tam gdzie zostały wydane decyzje o warunkach 

zabudowy.  

Na podstawie niniejszego opracowania, opartego o analizę zapisów projektu III zmiany 

studium oraz warunków przyrodniczych analizowanych obszarów, można wyróżnić kilka 

następujących wniosków:  

• zagospodarowanie na obszarach 1 i 2 jest mało zróżnicowane, przeważają tereny rolnicze, 

• przedmiotowe obszary nie znajdują się w obrębie żadnej z form ochrony przyrody, 

• w północnej części obszaru nr 2 występuje stanowisko archeologiczne, 

• ustalenia III zmiany studium będą związane z negatywnym oddziaływaniem na środowisko 

poprzez: 

�  zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza z silników pojazdów i maszyn 

budowlanych, 

� emisję zanieczyszczeń wód powierzchniowych przez smary i oleje wyciekające z 

pojazdów i maszyn, 

� wzrost emisji hałasu związanego z ruchem pojazdów, pracą maszyn budowlanych oraz 

ciągłym pobytem ludzi, 

� wzrost emisji szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego, 

� zwiększonej produkcji odpadów komunalnych i niebezpiecznych, 

� przepłoszenia zwierząt z siedlisk; 

• ustalenia III zmiany studium nie będą wiązały się z ryzykiem poważnych awarii oraz 
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zagrożeniem życia mieszkańców, 

• realizacja zapisów III zmiany studium nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na 

środowisko.
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11. Wykaz materiałów źródłowych 
 

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

2. 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.). 

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

poz. 150 ze zm.). 

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

późn. zm.).  

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

121 poz. 1266). 

6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. z 2005 r. Nr 228 

poz. 1947).  

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

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

9. Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). 

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

2010 nr 106 poz. 675). 

11. Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 63/05 z dnia 16 czerwca 2005 roku w 

sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82 z 

dnia 17 czerwca 2005 r. poz. 1388). 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 ze zm.). 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 

szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2005 r. Nr 92 poz. 769 ze 

zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia 

rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U Nr 92 poz. 1029). 

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

występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168 poz. 1764). 

16. 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). 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
III zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołaczyce w 

miejscowości Sowina 

 

MGGP S.A. - Biuro Planowania Przestrzennego                                                                                    29 

17. 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). 

18. 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).  

19. 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.).  

20. 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). 

21. 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).   

22. 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).  

23. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe, 

PWN Warszawa 

24. Bednarek R. Prusinkiewicz Z., 1990, Geografia gleb, PWN Warszawa 

25. Dobrzański B., Zawadzki S. (red.), 1981. Gleboznawstwo. Państwowe Wydawnictwo 

Rolnicze i Leśne, Warszawa. 

26. Informacja o jakości wód w zlewni rzeki Wisłok w 2009 r, WIOŚ, Rzeszów, 2010 

27. Inwentaryzacja terenowa, październik 2011 rok 

28. Kleczkowski A.S., 1984. Ochrona wód podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa. 

29. Kleczkowski A.S., 1990. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w 

Polsce wymagających szczególnej ochrony 1: 50 000. Instytut Hydrogeologii i Geologii 

Inżynierskiej, AGH, Kraków.  

30. Klimaszewski M., 2005. Geomorfologia. PWN Warszawa. 

31. Kondracki J., 1978. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa. 

32. Kondracki J., 2009. Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa. 

33. Malinowski L., (red.), 1991. Budowa geologiczna Polski. Hydrogeologia, t. VII, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa. 

34. Liro A. (red), 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Wyd. 

Fund. IUCN Poland, Warszawa. 

35. Mapa geośrodowiskowa Polski. 1:50 000, arkusz Jasło (1021) oraz objaśnienia do mapy 

geośrodowiskowej Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004, 

36. Mapa hydrogeologiczna Polski. 1:50 000, arkusz Jasło (1021) oraz objaśnienia do mapy 

hydrogeologicznej Polski, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997,   
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37. Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1991 Klimat (w:) Dorzecze górnej Wisły. Red. 

Dymowska I., Maciejewski M., PWN Warszawa, Kraków. 

38. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kołaczyce, MGGP S.A., Tarnów 2010  

39. Ostaszewska K., 2002. Geografia krajobrazu. PWN Warszawa 

40. Ostaszewska K., Rychlig A., (red), 2005. Geografia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe 

PAN, Warszawa. 

41. Paczyński B., 1995 – Atlas Hydrogeologiczny Polski Skala 1:500 000 PIG Warszawa. 

42. Pazdro Z., 1983; Hydrogeologia ogólna. Wyd. Geolog. Warszawa. 

43. Przewodnik do rozpoznawania zwierząt i roślin. Wydawnictwo Delta W-Z, Warszawa, 

44. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w roku 2010. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów 2011, 

45. Richling A., Solon J., 1998. Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

46. Woś A., 1996. Zarys klimatu Polski. Wyd. Naukowe UAM Poznań. 

 


