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1 Wprowadzenie 

Przedmiotem opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”, sporządzona zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej Jasła z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa”. 

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania 

Obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 46 oraz art. 51 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. Prognoza w myśl wyżej przywołanego 
art. 46 stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu: 

1. Uzgadnia z właściwymi organami zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 
oddziaływania na środowisko; 

2. Poddaje projekt wraz z prognozą opiniowaniu przez właściwe organy; 

3. Zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko; 

4. Bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie organów oraz 
rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.  

Projekt dokumentu nie może zostać przyjęty (o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko wynika, że może on znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000. 

1.2 Cel, zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu planu, 
określenie rozwiązań eliminujących, ograniczających lub kompensujących negatywne oddziaływania na 
środowisko oraz w miarę potrzeb przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie. 

Zakres merytoryczny prognozy jest zgodny z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. Prognoza uwzględnia ustalenia Zamawiającego, który uzgodnił zakres i stopień 
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia 22 czerwca 2017 r. (znak pisma: WOOŚ.411.1.72.2017.BK.2) 
oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle w piśmie z dnia 29 maja 2017 r. (znak pisma: 
PZNS.453.9.2017.2).  

Prognoza przedstawia wyniki analiz i ocen w formie opisowej.  

W prognozie ocenia się stan i funkcjonowanie środowiska, odporność na degradację i zdolność do 
regeneracji wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniu ekofizjograficznym oraz tendencje do 
zmian przy braku realizacji ustaleń projektowanego planu. Rozpatrywane są także skutki realizacji ustaleń 
projektu zmiany planu. Projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenów jest rozpatrywane pod kątem 
zgodności z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym, z przepisami prawa 
dotyczącymi ochrony środowiska, skuteczności ochrony bioróżnorodności i właściwych proporcji pomiędzy 
terenami o różnych formach użytkowania. Ocenia się również określone w projekcie zmiany planu warunki 
zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania 
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych. Uwzględniane są ponadto zagrożenia dla 
środowiska i wpływ na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony przyrody i innych obszarów 
chronionych i zakres zmian w krajobrazie, oraz możliwość rozwiązań eliminujących lub ograniczających 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Lwowska – Towarowa” 2017  

 

7 

negatywne oddziaływanie na środowisko. W prognozie zawarte są, jeżeli zachodzi taka potrzeba, również 
propozycje innych rozwiązań w projekcie planu, sprzyjających ochronie środowiska.  

Prognoza wykonana jest zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko: 

 zawiera informacje o zawartościach, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami; 

 zawiera informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 zawiera propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu  oraz częstotliwość jej przeprowadzania; 

 zawiera informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko oraz 
streszczenie w języku niespecjalistycznym; 

 określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu 
w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu; 

 określa, analizuje, ocenia stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem na środowisko; 

 określa, analizuje i ocenia istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych; 

 określa, analizuje i ocenia istniejące problemy ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu 
oraz sposoby, w jakich te cele ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania dokumentu; 

 określa, analizuje i ocenia przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko; 

 przedstawia rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu; 

 przedstawia rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 
do tego wyboru. 

2 Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami 

Jasło położone jest w województwie podkarpackim, powiecie jasielskim. Miasto położone jest na 
skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych nr 28 (trasa karpacka) oraz drogi krajowej nr 73biegnącej okolic Kielc do 
Jasła.  Miasto posiada powierzchnię 36,52 km

2
 i jest zamieszkiwana przez 35 713 mieszkańców. 

Obszar opracowania położony jest w widłach ul. Lwowskiej i Towarowej. Obejmuje teren usługowy, 
zlokalizowane są tutaj hale, magazyny oraz sąsiadujące tereny zagospodarowane przez mieszkańców jako 
ogródki działkowe z uprawami roślin oraz drzew owocowych.  

 Zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu, zasadność jego opracowania 
podyktowana jest przede wszystkim możliwością realizacji inwestycji w zakresie przystosowania terenów dla 
budowy obiektu wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m

2
 powierzchni sprzedaży. Ponadto istnieje 

konieczność dostosowania zapisów uchwały do nowych wymagań prawnych.   

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpią następujące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym: 

 uzupełnienie zabudowy usługowej, 

 powstaną nowe tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 
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Powiązania z innymi dokumentami  

Biorąc pod uwagę skalę planu, należy omówić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego obowiązującego dla tego terenu. W 2017 r. przyjęto Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła. Dla obszaru opracowania ustalono następujące przeznaczenia: 

 tereny usług 

 tereny lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 

3 Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

Prognozę sporządzono na podstawie rozpoznania terenowego uwarunkowań ekofizjograficznych 
i walorów krajobrazowych, identyfikacji potencjalnych zagrożeń i uciążliwości. Przy sporządzaniu prognozy 
uwzględniono ustalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki niskoemisyjnej. 

Analizowano dostępne opracowania planistyczne i dokumentacyjne na poziomie miasta, powiatu, 
województwa i kraju oraz oceny realizacji obowiązków prawnych i skuteczności rozwiązań chroniących 
środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń antropogenicznych do 
środowiska. 

W prognozie, z uwagi na niewielki zasięg planu i brak zasadniczych zmian w zagospodarowaniu terenu, 
najpierw opisano jakie zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza projekt planu i zidentyfikowano 
z jakimi oddziaływaniami się wiąże. Następnie scharakteryzowano uwarunkowania środowiskowe i w razie 
potrzeb ich otoczenia, przyglądając się bliżej tym elementom, na które nowe zagospodarowanie będzie 
oddziaływać. Następnie opisano przewidywane oddziaływania. 

4 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu prowadzić będzie Rada Miejska w Jaśle. 
Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń i wpływu na środowisko w cyklach corocznych. 
Proponuje się objąć analizą skutków realizacji ustaleń planu następujące elementy: 

 zachowanie wymaganych w planie powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej, 
w oparciu o inwentaryzacje urbanistyczne; 

 ilość ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej, w oparciu o umowy zawarte 
z odbiorcą; 

 ilość odpadów, w oparciu o umowy zawarte z odbiorcą. 

Urząd powinien również zapoznawać się z raportami o stanie i jakości poszczególnych elementów 
środowiska i monitorowanych parametrów, przygotowywanymi przez jednostki i instytucje związane 
z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a w zakresie ochrony przyrody 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz jednostki 
wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, RZGW i inne. 

5 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. południowa 
granica województwa podkarpackiego stanowi również granice państwa, aczkolwiek za względu na lokalne 
oddziaływania realizacji zapisów planu nie będzie ono wywierało oddziaływania na terytorium innego państwa.  
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6 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem oceny zawartej prognozie są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta jasła dla obszaru „Lwowska – 
Towarowa”. Obszar opracowania obejmuje teren usług handlu wielkopowierzchniowego oraz sąsiadujące 
tereny użytkowane jako ogródki. Teren opracowania położony jest przy ul. Towarowej i ul. Lwowskiej. 

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpią następujące zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym: 

 wprowadzenie zabudowy usługowej, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
, jako 

przeznaczenie dopuszczalne można lokalizować również usługi o powierzchni poniżej 2000 m
2 

powierzchni sprzedaży, 

 poszerzenie istniejących usług. 

W prognozie w pierwszej kolejności zidentyfikowano ustalenia zmiany, które mogą oddziaływać na 
środowisko, a następnie poddano te ustalenia dalszej ocenie wpływu na poszczególne elementy środowiska 
(zdrowie ludzi, wody, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, ekosystemy i różnorodność biologiczną oraz 
obszary chronione). Analiza wykazała, że spodziewanym skutkiem realizacji planu będzie przede wszystkim 
zajęcie terenu, niska emisja, produkcja ścieków i odpadów.. Nie przewiduje się powstawania obiektów 
uciążliwych, istotnego wpływu na ekosystemy i różnorodność biologiczną, ponadnormatywnego hałasu i emisji 
do powietrza czy innych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Realizacja nowej zabudowy będzie realizowana 
zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i przy postępującej rozbudowie infrastruktury, w tym kanalizacji 
sanitarnej. Omówiono również oddziaływanie na klimat i adaptacja do zmian klimatu.  

Realizacja zapisów planu może skutkować powstaniem przedsięwzięcia zakwalifikowane, jako 
potencjalnie znacząco oddziałującej na środowisko np. centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą 
o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha. Każde przedsięwzięcie zaliczające się do kategorii przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko powinno mieć wykonana kartę informacyjną 
przedsięwzięcia na podstawie, której dokonuje się oceny, czy dane przedsięwzięcie potrzebuje 
przeprowadzenia nią procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (poddawana jest opinii 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu sanitarnego). Dla 
przedsięwzięć zakwalifikowanych, jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydawana 
jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, w której określone są warunki, które musie spełnić inwestor  
by moc zrealizować inwestycję. 

Ponadto analizy dokonane w prognozie wykazały: 

 monitoring skutków wdrażania i funkcjonowania ustaleń planu prowadzić będzie Rada 
Miejska w Jaśle. Wskazane jest dokonywanie oceny stanu realizacji ustaleń i wpływu na 
środowisko w cyklach corocznych. Stan środowiska będzie również monitorowany w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. 

 realizacja ustaleń planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 realizacja ustaleń planu nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000, które nie znajdują 
się w granicach, w związku z czym nie przewiduje się rozwiązań mających na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

 realizacja ustaleń planu nie będzie w istotny sposób oddziaływała na środowisko, nie wskazuje 
się działań alternatywnych. 

7 Identyfikacja możliwych oddziaływań 

W poniższej tabeli wskazano, czy przeznaczenie terenów nadane w projekcie planu wprowadza nowy 
kierunek użytkowania terenu. 
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Tabela 1 Charakter zmian wprowadzanych ustaleniami omawianego planu i ich potencjalne oddziaływanie na środowisko 

nazwa 

terenu  

przeznaczenie 

w planie 
na czym polega zmiana przeznaczenia możliwe oddziaływania 

1UC teren 

rozmieszczenia 

obiektów 

handlowych o 

powierzchni 

sprzedaży powyżej 

2000 m
2 

teren wolny od zabudowy, 

wykorzystywany jest przez 

mieszkańców jako teren rekreacyjny, 

do uprawy owoców i warzyw. Teren 

otoczony obiektami handlowymi, 

zabudowa mieszkaniowa stanowią 

pojedyncze zabudowania. 

zagospodarowanie terenu ulegnie znacznej 

zmianie.  Z otwartej przestrzeni ogródków 

powstaną zabudowania wielkopowierzchniowe 

handlowe. Teren zostanie wyrównany, zmienią 

się  warunki klimatyczne. Ponadto ewentualna 

realizacja zabudowy kubaturowej będzie 

wiązała się z zajęciem terenu, niską emisją, 

produkcją ścieków i odpadów. 

1U teren usług  teren zabudowany, zlokalizowane są 

tutaj usługi wielkopowierzchniowe 

handlu. 

zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.  

KDG teren dróg 

publicznej klasy 

głównej 

teren istniejącej drogi, jezdnia 

asfaltowa. Ulica Lwowska 

zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie. 

W planie zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, natomiast tutaj zostać zrealizowane 
przedsięwzięcia zakwalifikowane, jako potencjalnie znacząco oddziałującej na środowisko np. centra handlowe 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha (przy czym przez 
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe 
kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu 
budowlanego). Każde przedsięwzięcie zaliczające się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko powinno mieć wykonana kartę informacyjną przedsięwzięcia na 
podstawie, której dokonuje się oceny, czy dane przedsięwzięcie potrzebuje przeprowadzenia nią procedury 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (poddawana jest opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu sanitarnego). Dla przedsięwzięć zakwalifikowanych, 
jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydawana jest decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w której określone są warunki, które musie spełnić inwestor by moc zrealizować inwestycję.  

Na etapie tworzenia planu brak jest merytorycznych podstaw do prognozowania znaczących 
negatywnych oddziaływań związanych z lokalizacją przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, o nieznanym charakterze. Biorąc pod uwagę wielkość, położenie, zagospodarowanie terenów 
sąsiednich oraz możliwość zagospodarowania terenów: UC a także dotychczasowe zagospodarowania, nie 
należy spodziewać się powstania uciążliwego obiektu.Charakterystyka środowiska przyrodniczego, stanu 
zasobów, odporności środowiska i istniejących problemów  

7.1 Uwarunkowania przyrodnicze i zagospodarowanie terenów 

Obszar objęty planem położony jest w północno-wschodniej części Jasła. Obejmuje tereny 
zabudowane, jako tereny usług handlu, zlokalizowane są tu pawilony handlowe oraz z teren sąsiadujący od 
zachodu, który jest wolny od zabudowy, zagospodarowany jest przez mieszkańców na teren działkowy, z 
uprawa warzyw i owoców. 
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Rysunek 1 Lokalizacja obszaru objętego planem na tle ortofotomapy 

 

Ze względu na niewielką powierzchnię, obszar objęty niniejszym opracowaniem nie cechuje się 
znacznym urozmaiceniem rzeźby. Jest to teren o niewielkich deniwelacjach terenu. Wysokość terenu kształtuje 
się na poziomie od 240 do 230 m n.p.m. Teren lekko opada w kierunku południowym. 

Obszar opracowania znajduje się w mezoregionie Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (513.67), stanowiącej 
rozlegle obniżenie odwadniane na północ przez Wisłokę i Wisłok. Kotlinowe obniżenie wypełnione jest mało 
odpornymi na denudację warstwami krośnieńskimi. Teren położony jest na tarasie wysokiej wyniesionej 8-15 m 
nad średni stan wody w rzece, wysokość nad poziomem morza wynosi 230-240 m n.p.m.  

Tarasy wysokie rzek Wisłoki i Jasiołki zbudowane są z utworów plejstoceńskich. W spągu są to żwiry i 
otoczaki oraz pospółki i piaski o różnym składzie granulometrycznym. Miąższość tych osadów jest bardzo 
zróżnicowana. Przykrywają je mady rzeczne w postaci glin pylastych i piaszczystych i pyłów lokalnie z domieszką 
części organicznych, wilgotnych i mokrych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Są to grunty 
przydatne do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów. Zgodnie z ekofizjografią 
opracowaną dla miasta omawiany obszar położony jest w strefie najkorzystniejszych warunków 
ekofizjograficznych dla zagospodarowania przestrzennego z uwagi na: 

 Położenie w obrębie zrównań wierzchowinowych i stoków Pogórzy, tarasy wysokiej Jasiołki i Wisłoki o 
nachyleniu do 8% oraz fragmentów stoków o ekspozycji południowej i nachyleniu do 12%, 

 Podłoże budują grunty nadające się do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych 
obiektów, 
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 Wody podziemne nie mają większego wpływu na sposób posadowienia, 

 Warunki topoklimatyczne bardzo korzystne, 

 Brak obszarów i obiektów chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody. 

Miasto położone jest w zlewni Wisłoki oraz jej dopływów Jasiołki i Ropy. Na wysokości miasta Wisłoka 
płynie szeroka doliną, która jest wykorzystywana przez rolnictwo – jako pola uprawne, łąki, mieszkalnictwo oraz 
przemysł. Poczynając od miasta Jasła koryto Wisłoki jest częściowo obwałowane. Szerokość doliny Wisłoki jest 
bardzo zmienna i wynosi od kilkuset metrów do 3 km w rejonie Jasła. Wisłoka często zmienia swój bieg, czego 
śladem są starorzecza wycięte w poziomie terasy zalewowej II, wcięte do poziomu terasy zalewowej I. 

Nie występuję tu zagrożenie powodziowe ani osuwaniem się mas ziemnych. 

Na obszarze miasta występuje jeden główny zbiornik wód podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka, 

obszar opracowania leży poza tym zbiornikiem. 

Obszar objęty niniejszym opracowaniem położony jest poza granicami obszarowych form ochrony 
przyrody wyznaczonych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położna jest 
Natura 2000 Wisłoka z dopływami o kodzie PLH 180052. Jest to obszar szczególnej ochrony siedlisk, 
zlokalizowany na południe od omawianego obszaru w odległości ok. 0,5 km.  

Obszar objęty planem przedstawia umiarkowaną wartość przyrodniczą – są to zabudowania usługowe, 
hale, tereny z zielenią urządzoną, trawniki, parkingi oraz duży fragment terenu wykorzystywanego, jako 
ogródki, z warzywami uprawnymi oraz małymi sadami  

7.2 Jakość środowiska 

Jakość wód powierzchn iowych 

W obszarze opracowania nie występują wody powierzchniowe. W odległości ok. 300 m znajduje się 
Warzyki Potok, dopływ Jasiołki .  

Tabela 2 Ocena stanu wód powierzchniowych 
źródło: WIOŚ Rzeszów, ocena stanu rzek za 2015 r. 

 

stan 

elementów 

biologicznych 

stan elementów 

hydromorfologicznych 

stan elementów 

fizykochemicznych 

stan/potencjał 

ekologiczny 

stan 

chemiczny 

stan 

ogólny 

Jasiołka od 
Chlebianki 
do ujścia 

dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry dobry dobry 

Wisłoka od 
Dębownicy 
do Ropy 

bardzo dobry bardzo dobry bardzo dobry dobry 

poniżej 

stanu 

dobrego 

zły 

 

Dla poprawy czystości zlewni rzeki Wisłok stworzony został „Program poprawy czystości zlewni rzeki 
Wisłoki – Etap II” finansowany przez Unię Europejską. W ramach tego projektu Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle zrealizowało następujące zadania inwestycyjne: 

Zadanie 6- Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej, 

Zadanie 7- Modernizacja urządzeń gospodarki ściekowej na terenie miasta Jasła – modernizacja 
urządzeń oczyszczalni ścieków – zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w mieście Jasło, 

Zadanie 25 - Modernizacja dwóch Wydzielonych Komór Fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków przy 
ul. Krakowskiej w Jaśle. 
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Te projekty przyczyniły się do poprawy jakości wód rzeki Wisłok, zanieczyszczanej głównie przez ścieki 
komunalne i przemysłowe z miasta Jasło oraz zanieczyszczenia wprowadzane przez rzekę Ropę. Ogólny zły stan 
wody związany jest z rolnym użytkowaniem JCWP. 

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: 
jezioro, sztuczny zbiornik wodny, ciek a także fragment morskich wód wewnętrznych itp. Większe cieki dzielone 
są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP. Obszar objęty opracowanie znajduje się w zasięgu JCWP Wawrzycki, 
jest niemonitorowana JCWP, zgodnie z Planem Gospodarowania Wodami stan chemiczny i ekologiczny 
oceniono jako dobry, aczkolwiek stan/potencjał określono jako zły a ciek zliczono jako zagrożony 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Oceniono, iż przeprowadzone badania JCWP maja niską wiarygodność 
i nie można do końca ocenić przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu  oraz brak jest możliwości zaplanowania 
racjonalnych działań naprawczych. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie 
działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne 
zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności. 

Rozporządzenie Dyrektora RZGW w warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły oraz Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Wisły określa szczegółowe wymagania dotyczące stanu wód, wynikające z celów środowiskowych. Są to m.in.: 

 zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach naturalnych jako warunek konieczny dla osiągnięcia 
dobrego ich stanu lub potencjału ekologicznego (w rozporządzeniu podano odpowiednie 
współczynniki dla Jasiołki i Wisłoka, w tym na wysokości Jasła); 

 konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego; 

 wymóg zachowania ciągłości morfologicznej płynących wód powierzchniowych niewyznaczonych jako 
sztuczne JCW, niezbędne dla zapewnienia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego. 

Jakość wód podziemnych  

Jednolite części wód podziemnych są jednostkami hydrogeologicznymi. Zostały one wyodrębnione na 
podstawie systemów krążenia wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego. Jasło położone jest w 
zasięgu PLGW2000151. Zgodnie z aktualizacją PGW na obszarze dorzecza Wisły  JCWPd nr151 są niezagrożone 
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i ilościowy jest dobry.  

Jakość powietrza 

Jakość powietrza atmosferycznego, ilość i rodzaj emitowanych do niego zanieczyszczeń, wypływa na 
stan wszystkich komponentów środowiska, które bezpośrednio decydują o warunkach życia ludzi, zwierząt oraz 
roślin. Zanieczyszczenia pochodzić mogą z wielu źródeł, wyróżnia się różne kategorie źródeł emisji: punktowe, 
liniowe oraz powierzchniowe.  

Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska co 
roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. Obszar opracowania 
położony jest w strefie podkarpackiej. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu ocenie podlegają następujące substancje: 

 benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszonyPM10 i PM2,5, 

arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia; 

 dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów określonych ze względu na ochronę roślin. 

Tabela 3 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia (źródło: Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2016, WIOŚ Rzeszów 2017) 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM Pb As Cd Ni B(a) O3 
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2,5 P 

Strefa 
mazowiecka 

A A A A A A A A A A C D2 

A – nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego 

B – przekraczający poziom dopuszczalny, lecz nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji 

C – powyżej poziomu dopuszczalnego/ powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines 
tolerancji 

Na obszarze miasta odnotowano obszary przekroczeń PM2,5, B(a)P, O3. 

Największe stężenia odnotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania 
budynków jest dominująca. W sezonie grzewczym wielkość stężeń była zdecydowanie wyższa niż w okresie 
letnim.   

Ze względu na przekroczenie standardów emisyjnych, dla zanieczyszczeń mających określone poziomy 
dopuszczalne oraz dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe istnieje obowiązek sporządzenia 
POP. 

Podsumowanie 

W aspekcie jakości środowiska obszar objęty opracowaniem dotykają typowe problemy związane 
z obszarami miejskimi i zabudową mieszkaniowa (jednorodzinną oraz wielorodzinna), usługami oraz 
przemysłem – niska emisja, spływ powierzchniowy z terenów utwardzonych dla jakości wód powierzchniowych. 

7.3 Stan zasobów i funkcjonowanie środowiska: odporność na degradację i zdolność do regeneracji 

W Jaśle stan środowiska przyrodniczego można określić jako średni (przekroczenia jakości powietrza). 
Teren jest znacznie zurbanizowany, dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, której towarzyszy 
zabudowa usługowa, przemysłowa. 

Na terenie miasta najmniejszą odpornością na oddziaływanie antropogeniczne charakteryzują się 
obszary dolinne (tereny objęte opracowaniem położone są na tarasie wysokiej, której utwory charakteryzują się 
dobrymi właściwościami posadowienia budynków). W dolinach rzecznych wody gruntowe wraz z wodami 
powierzchniowymi i istniejącą roślinnością tworzą ściśle powiązany i bardzo wrażliwy na degradację zespół. 
Zaburzenie funkcjonowania choćby jednego z tych elementów powoduje natychmiastowe niekorzystne zmiany 
w pozostałych. Z tego względu doliny i obniżenia powinny podlegać szczególnej ochronie. 

Gleby na terenie objętym opracowaniem, z uwagi na dość płaskie ukształtowanie nie są narażone 
erozję wodną, poza tym tereny położone są już w istniejącej zabudowie i nie stanowią dużych, wolnych 
przestrzeni, dlatego możliwość wystąpienia erozji wietrznej, wodnej jest niewielka.  

Elementem charakteryzującym się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji jest powietrze 
atmosferyczne. Do likwidacji jego zanieczyszczenia wystarczy likwidacja źródła. Źródeł zanieczyszczeń powietrza 
jest w mieście jest sporo – komunikacja, usługi, przemysł, dlatego należy ograniczać wprowadzanie nowych 
emitorów zanieczyszczeń, bądź nadzorować instalacje będące potencjalnym źródłem zanieczyszczeń.  

Można stwierdzić, że na terenie miasta wymienione wyżej elementy tworzące strukturę 
zurbanizowaną, miejską, z siatką dróg, plamami osiedli, towarzyszącymi usługami oraz przemysłem.  
Najsilniejszą presją jest urbanizacja. 

7.4 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń planu  

W obszarze opracowania nie ma istotnych problemów związanych z ochroną środowiska ani silnych 
presji. Obecnie na terenie objętym sporządzeniem miejscowego planu obowiązują już dokumenty planistyczne, 
które determinują zabudowę na tym terenie w kierunku usługowym.  

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na ustalenie zasad 
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zagospodarowania obszaru objętego projektem planu, głównie poprzez zastosowanie kompleksowych 
rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, uwzględniających relacje z terenami otaczającymi oraz kształtowanie 
systemów zieleni i struktur zabudowy. 

8 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

8.1 Zagrożenia wynikające z zagospodarowania terenu 

Gospodarka ściekowa 

Na terenie Jasła funkcjonuje oczyszczalnia ścieków, która położona jest w północno zachodniej części 
miasta. Jest to oczyszczalnia typu mechaniczno – biologicznego, o wydajności projektowanej dla pory suchej – 
20 000 m3/dobę i dla pory deszczowej - 72 000 m3/dobę oraz projektowanym obciążeniu – 97 000 RLM. 
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Wisłoka w rejonie oczyszczalni. Ścieki komunalne 
odprowadzane są przy pomocy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kolektorów. Odprowadzanie ścieków 
opadowych z terenu miasta odbywa się przy pomocy wydzielonej kanalizacji deszczowej. Przez obszar 
analizowany przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Część analizowanego obszaru uzbrojona jest w sieć kanalizacji 
deszczowej, ponadto kanalizacja deszczowa zlokalizowana jest w liniach rozgraniczających dróg 
zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru analizowanego tj. ul Lwowskiej, ul. Towarowej, ul. Sroczyńskiego.  

 

 Można ocenić, iż problem z zagospodarowania ścieków sanitarnych na terenie opracowania nie jest 
istotny, gdyż obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu posiada uzbrojenie terenu w sieci kanalizacyjną. 

Gospodarka odpadami 

Miasto Jasło należy do południowo – zachodniego regionu gospodarki odpadami, w którym jedyną 
regionalną instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie zarządzany przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka z o.o. 

Miasto objęte jest selektywną zbiórką odpadów, zgodnie z Analizą stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta jasła w 2015 r., zebrano 8752,94 Mg zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
1029,86 MG segregowanych odpadów komunalnych (typu: papier/szkło/plastik/metal/opakowania 
wielomateriałowe). W 2015 r. osiągnięto poziom selektywnej zbiórki w wysokości 9,5 %.  

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych konieczne do osiągnięcia przez gminę w poszczególnych latach określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Osiągnięte przez Miasto Jasło poziomy odzysku i recyklingu w 2015 r.: 

Odpady surowcowe typu: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło. 

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia w 2015 roku dla 
odpadów komunalnych typu papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2015 roku poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia dla 

odpadów komunalnych typu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

16 % 37,15 % 

 
Odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż niebezpieczne. 

Wymagany do osiągnięcia poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami w 2015 roku innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2015 roku poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
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rozbiórkowych. 

40 % 67,06 % 

 

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych 
odpadów.  

Odpady komunalne ulegających biodegradacji.  

Wymagany do osiągnięcia poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 2015 roku. 

Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2015 roku poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 

50 % 62,2 % 

 

Wymagany do osiągnięcia poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 roku. Osiągnięty przez Miasto Jasło w 2015 roku poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 50 % 
62,2 %   

Ciepłownictwo 

Obok zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji, najistotniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest 
emisja niska, czyli emisja zanieczyszczeń powstających ze spalania w lokalnych kotłowniach węglowych 
i indywidualnych paleniskach domowych. Na terenie miasta emisja zanieczyszczeń spowodowana spalaniem 
nośników energii celem ogrzewania i ciepłej wody użytkowej jest scentralizowana i dotyczy dwóch źródeł : 

 ciepłowni węglowej - Ciepłowni „Hankówka”, 

 lokalnej kotłowni gazowej przy ul. Rafineryjnej. 

 

Teren objęty opracowaniem posiada dostęp do sieci gazowej, nowopowstałe budynki mają możliwość 
podłączenia bezpośrednio do sieci. 

Pola elektromagnetyczne 

Pola elektromagnetyczne stanowią uciążliwość dla środowiska. Źródłami lub urządzeniami,  
które wytwarzają pola elektromagnetyczne, są obiekty takie jak:  

 stacje i linie elektroenergetyczne, głównie wysokiego napięcia; 

 urządzenia radiokomunikacyjne (radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, CB radio, 
radiotelefony, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej), radionawigacyjne i radiolokacyjne 
(radary). 

Przez omawiany teren przebiega sieć elektroenergetyczna kablowa SN i nN.   

Komunikacja 

Układ komunikacyjny analizowanego obszaru tworzą sąsiadujące z nim drogi gminne i droga krajowa. 
Od północy do terenu przylega droga krajowa nr 73 – ul. Lwowska, od wschodu droga lokalna gminna – ul. 
Towarowa, natomiast od zachodu fragment obszaru przylega do drogi gminnej, stanowiącej połączenie ul. 
Lwowskiej i ul. Tadeusza Sroczyńskiego. Komunikację wewnątrz obszaru zapewniają utwardzone dojazdy i drogi 
wewnętrzne. 
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Rolnictwo 

W mieście Jasło terenów użytkowanych rolniczo w 2005 r. było ok. 56 %. Są to tereny położone na 
obrzeżach miasta. Omawiany obszar pozostaje w zwartej zabudowie miasta, w strefie usług 
wielkopowierzchniowych. Za teren wykorzystywany rolniczo można uznać obszar zlokalizowany pomiędzy 
halami sprzedażowymi, gdzie uprawiane są warzywa i owoce. 

8.2 Zagrożenia naturalne 

Do zagrożeń naturalnych zalicza się przede wszystkim powodzie i osuwanie mas ziemnych.  

Zgodnie z Mapą zagrożenia powodziowego udostępnioną na portalu ISOK – Informatyczny System 
Osłony Kraju na terenie objętym planem w praktyce nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

W mieście Jasło nie występują tereny zagrożone osuwaniem mas ziemnych. 

9 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz 

sposobu w jaki te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w Polsce 
między innymi poprzez wprowadzenie w życie odpowiednich aktów prawnych, w tym ustaw i rozporządzeń. 

Opracowanie planu dotyczy niewielkiego w skali miasta terenu, niemożliwe jest więc przeprowadzenie 
analizy zgodności z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
czy krajowym, które z zasady odnoszą się do polityki przestrzennej dla większych jednostek np. miasta, regionu. 
Ogólnie plan uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym i międzynarodowym 
dotyczące głównie: 

- ochrony powierzchni ziemi, racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości przyrodniczych 

określonych w przepisach szczegółowych tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 

2001 r., ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 

geologiczne i górnicze; 

- ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej gospodarki wodno-

ściekowej określonej w przepisach szczegółowych – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;  

- ochrony powietrza – ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.; 

- prawidłowej gospodarki odpadami określonej w przepisach szczegółowych tj.: ustawa z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach; 

- utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 

szczegółowych, tj.: ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz odpowiednie 

rozporządzenia do niej. 

Ustalenia planu umożliwiają realizację wymienionych powyżej celów. Dzięki odpowiednim 
rozwiązaniom planistycznym możliwy jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju na terenie Jasła. 
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10 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 

i długoterminowe, stałe, chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmioty 

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

W prognozie ocenia się skutki, które mogą wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu pod 
funkcje określone w projekcie zmiany planu, które mogą wpływać na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie hałasu i pól 
elektromagnetycznych oraz powodować ryzyko wystąpienia awarii.  

Analogicznie ocenia się skutki wpływu realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi, glebę, 
kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny. 

10.1 Oddziaływanie na ludzi 

W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska znaczące oddziaływanie na środowisko 
oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na środowisko (zdrowie 
ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są standardy emisyjne oraz dopuszczalne normy hałasu 
(dopuszczalne normy zanieczyszczeń) określone w przepisach o ochronie środowiska.  

Terenem mogącym oddziaływać w większym stopniu na ludzi są nowoprojektowane obiekty na 
terenach UC (obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m

2
).  

W otoczeniu terenu objętego planem zlokalizowane są budynki wielorodzinne, usługowe oraz w 
niewielkiej liczbie jednorodzinne, nie przewiduje się jednak, by ewentualne zwiększenie zabudowy pogorszyło 
jakość życia mieszkańców.  

Hałas 

Dopuszczalne poziomy hałasu są określone w ustalonym rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. 

Źródłem hałasu na obszarze objętym planem mogę być jedynie obiekty na terenach UC oraz na terenie 
już obecnie zabudowanym, oznaczonym w planie symbolem U. Zwiększenie emisji hałasu może się wiązać 
również ze zwiększonym ruchem samochodów osobowych i dostawczych, z uwagi na zwiększenie atrakcyjności 
miejsca pod względem możliwości lokalizowania usług wielkopowierzchniowych.  

 

Oddziaływanie na powietrze  

Oddziaływanie na powietrze związane jest głównie emisją związaną z procesem spalania paliwa na cele 
grzewcze, bądź procesami technologicznymi w zakładach produkcyjnych. Budynki zlokalizowane na terenie 
planu zaopatrywane są ze źródeł zewnętrznych. Jednym źródłem emisji są drogi, jest to liniowe, 
niezorganizowane źródło emisji zanieczyszczeń. Plan zakazuje realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, stad nie przewiduje się, by powstały na omawianym terenie uciążliwe obiekty, 
bądź ruchliwe drogi, przyczyniające się do pogorszenia warunków życia. 

W planie zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, natomiast mogą zostać zrealizowane 
przedsięwzięcia zakwalifikowane, jako potencjalnie znacząco oddziałującej na środowisko np. centra handlowe 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 ha (przy czym przez 
powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe 
kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu 
budowlanego). Każde przedsięwzięcie zaliczające się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko powinno mieć wykonana kartę informacyjną przedsięwzięcia na 
podstawie, której dokonuje się oceny, czy dane przedsięwzięcie potrzebuje przeprowadzenia nią procedury 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (poddawana jest opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
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Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu sanitarnego). Dla przedsięwzięć zakwalifikowanych, 
jako mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydawana jest decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach, w której określone są warunki m.in. wpływ na zdrowie ludzi mieszkających w sąsiedztwie, 
które musie spełnić inwestor by móc zrealizować inwestycję.  

 

Pola elektromagnetyczne 

Plan nie wprowadza funkcji skutkujących narażeniem ludzi na pole elektromagnetyczne. 

10.2 Oddziaływanie na wodę 

Lokalizacja nowej zabudowy usługowej będzie skutkować zwiększoną produkcją ścieków. Ponieważ 
miasto jest wyposażone w kanalizację sanitarną, a przepustowość oczyszczalni ścieków nie jest jeszcze 
wykorzystana, nie przewiduje się oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe. Zwiększenie zabudowy 
kubaturowej będzie wiązało się z koniecznością zagospodarowania nieczystości, plan wskazuje odprowadzanie 
ścieków do istniejącej kanalizacji, jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia ochrony środowiska 
przyrodniczego.  

Budowa obiektów handlowych wielkopowierzchniowych oraz potrzebnych parkingów, placów 
manewrowych będzie oddziaływać poprzez zaburzenie naturalnego krążenia wód, kiedy wody opadowe 
i roztopowe, zamiast wnikać w grunt, są zbierane z powierzchni nieprzepuszczalnych (placów, ulic). Teren 
objęty planem posiada kanalizację deszczową, wiec do tej pory problem odprowadzania ścieków jest 
niewidoczny. Należy mieć również na uwadze konieczność prawidłowego zagospodarowania ścieków 
opadowych ze zwiększających się terenów o nieprzepuszczalnym podłożu, parkingów oraz dróg. Ścieki 
powstające na terenach usługowych są to ścieki przemysłowe, dlatego będą odprowadzane z terenów 
nieprzepuszczalnych po uprzednim podczyszczeniu. Jakość wód odprowadzanych do wód powierzchniowych 
określają przepisy odrębne. 

10.3 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

Przekształcenia związane z budową nowych obiektów  

Do niekorzystnych przekształceń terenu dochodzić będzie przede wszystkim podczas prowadzenia 
wszelkich prac budowlanych, nie przewiduje się jednak, aby wskazane w planie przeznaczenie terenów mogło 
w istotny sposób wpłynąć na rzeźbę terenu. Przy lokalizacji nowych obiektów budowlanych dochodzi do 
przekształcenia powierzchniowej warstwy ziemi poprzez wykonywanie wykopów pod fundamenty nowych 
budynków lub budową dróg. Opisywane oddziaływania będą nieznaczne, o charakterze bezpośrednim, 
długoterminowym i stałym. Wystąpią również krótkoterminowe i chwilowe oddziaływania związane z etapem 
prowadzenia prac budowlanych (czasowe deformacje terenu, wykopy itp.). 

Skażenia gleb  

Do zanieczyszczenia gleb substancjami chemicznymi może dochodzić w wyniku punktowych emisji 
z dużych zakładów przemysłowych lub też w formie liniowej – wzdłuż intensywnie uczęszczanych szlaków 
komunikacyjnych. Nie przewiduje się możliwości lokalizacji żadnego z wymienionych obiektów w granicach 
planu. 

Dodatkowo plan chroni jakość wód i tym samym gleb poprzez ustalenia związane z konieczności 
podłączania nowych obiektów do kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej.  

Nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań na powierzchnię ziemi. 

10.4 Oddziaływanie na zasoby naturalne 

W odniesieniu do planu za wpływ na zasoby naturalne można uznać wykorzystanie wolnej przestrzeni 
funkcjonującej przyrodniczo. W planie wskazano, że ten fragment obszaru został przewidziany pod zabudowę 
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obiektami wielkopowierzchniowymi.  Projektowana zabudowa jest zgodna z obowiązującymi dokumentami 
planistycznymi jak również nawiązuje do charakteru miejsca. Teren obecnie wykorzystywany, jako działki, 
zlokalizowany jest pomiędzy istniejącymi terenami, na których zlokalizowana jest zabudowa usługowa 
wielkopowierzchniowa. Nie jest zasadne, by teren w centrum miasta w otoczeniu usług był wykorzystywany do 
uprawy warzyw i owoców, przeznaczonych do spożycia. 

10.5 Oddziaływanie na krajobraz 

Niezależnie od omawianego dokumentu, zgodnie z obowiązującym planem, omawiany obszar ulegałby 
stopniowemu pogłębianiu funkcji usług na tereny sąsiadujące, gdyż w obowiązujących dokumentach 
planistycznych tereny zostały wskazane pod funkcje usług. Realizacja założeń planu na terenie UC, gdzie 
dopuszcza się lokalizację obiektów do 18 m, może wyróżniać się w krajobrazie, gdzie dominuje raczej niska 
zabudowa. Projekt planu zakłada realizację szpalerów drzew, które częściowo odgradzają tereny od 
otaczających już istniejących obiektów, co w powinno ograniczyć negatywny wpływ na krajobraz. 

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu, zasadność jego 
opracowania podyktowana jest przede wszystkim możliwością realizacji inwestycji w zakresie przystosowania 
terenów dla budowy obiektu wielkopowierzchniowego powyżej 2000 m

2
 powierzchni sprzedaży. Ponadto 

istnieje konieczność dostosowania zapisów uchwały do nowych wymagań prawnych.  Rozwiązania przyjęte w 
planie będą przyczyniać się do tworzenia spójnej struktury miejscowości, ładu przestrzennego i funkcjonalnego 
i estetycznego otoczenia. Nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na krajobraz wynikających z 
planu. Realizacja ewentualnych obiektów usługowych będzie nawiązywała charakterem do otoczenia. 

10.6 Wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną 

Różnorodność biologiczną można rozumieć, jako stopień zachowania naturalnie występujących 
gatunków oraz zbiorowisk, a także ras zwierząt i form roślin. Różnorodność biologiczna występuje, zatem na 
trzech poziomach organizacji przyrody: ekosystemowym, gatunkowym, genetycznym. 

Obszarem pełniącym funkcje przyrodnicze jest teren wolny od zabudowy, wykorzystywany przez 
mieszkańców, jako teren uprawy warzyw i owoców oraz szkółkę drzew. Został on w planie przewidziany do 
zabudowy obiektami wielkopowierzchniowymi o możliwości realizacji usług o powierzchni sprzedaży powyżej 
2000 m

2
. Obecnie obszar z pewnością jest wykorzystywany przez drobną faunę bądź ptaki. W sąsiedztwie 

terenu UC od strony południowej pozostaje jeszcze duży fragment nieużytków ulegających sukcesji drzew i 
krzewów, które z pewnością są schronieniem dla zwierząt. Dolina Warzyckiego potoku pełni rolę lokalnego 
korytarza migracyjnego, aczkolwiek jest ona już znacznie zabudowana, w tym również obiektami 
wielkopowierzchniowymi jak hurtownia. Od terenu opracowania ciek odgrodzony jest drogą, ul. Tadeusza 
Sroczyńskiego, która ogranicza możliwość penetracji gatunków w stronę potoku i w druga stroną na tereny 
wolne o zabudowy. Ocenia się, iż realizacja zapisów nie będzie wpływała negatywnie na możliwość migracji 
gatunków poprzez Potok Warzycki, może jedynie przyczynić się do ograniczenia występowania. 

Zajęcie terenu do tej pory niezainwestowanego będzie skutkowało zniszczeniem istniejącej roślinności, 
i tym samym zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Zniszczeniu nie ulegną siedliska objęte ochroną, 
będą to głównie rośliny uprawne oraz drzewa owocowe. Należy podkreślić, że projekt planu, w porównaniu z 
obowiązującym planem, jedynie zmienia rodzaj projektowanej zabudowy (obowiązujący plan tereny usług 
publicznych, natomiast obecnie projektowany jest to teren zabudowy obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m

2
). 

Nie przewiduje się istotnych negatywnych oddziaływań na ekosystemu i różnorodność biologiczną 
wynikających z realizacji planu. 

10.7 Oddziaływanie na klimat i adaptacja do zmian klimatu 

Zgodnie z ratyfikowaną przez Polskę Ramową Konwencją Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu należy dążyć do wprowadzania działań prowadzących do zapobiegania niebezpiecznej antropogenicznej 
ingerencji w system klimatyczny. Problematyka zmian klimatu została omówiona z uwzględnieniem Poradnika 
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przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności na klęski żywiołowe.  

Należy podkreślić na wstępie, że planu dotyczy niewielkiego obszaru, w części zagospodarowanego. 
Nie występują tu obiekty i funkcje strategiczne w aspekcie oddziaływania na klimat, również plan sam w sobie 
nie stanowi istotnych wytycznym dot. zmian klimatu.  

W zakresie łagodzenia zmian klimatu, w skali planu istotne jest zapewnienie możliwości wykorzystania 
energii ze źródeł odnawialnych. W planie dopuszcza się wykorzystanie mikroinstalacji w zakresie ogniw 
fotowoltaicznych, turbin parowych, czy pomp ciepła. Pozostałe instalacje, jak elektrownie wiatrowe i 
biogazownie są zabronione, z uwagi na ustalenia obowiązującego studium i charakter zagospodarowania tego 
obszaru.  

W zakresie działań przystosowawczych, obszar nie jest zagrożony powodzią. Nie dotyczy go również 
zagadnienie suszy rolniczej, ani wpływu na różnorodność biologiczną i obszary chronione, z uwagi na 
umiarkowaną wartość przyrodniczą i niskie zróżnicowanie siedlisk, w tym zupełny brak siedlisk zależnych od 
wody (mokradła). Obszaru nie dotyczą również zagadnienia związane z pogorszeniem stanu jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

10.8 Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Na terenie planu ani w bliskiej odległości nie występują zabytki, w związku z czym nie przewiduje się 
negatywnego oddziaływania realizacji ustaleń planu na zabytki, dziedzictwo kulturowe oraz dobra kultury 
współczesnej. 

10.9 Oddziaływanie na obszary Natura 2000 i inne obszary chronione na mocy ustawy o ochronie 
przyrody 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary i obiekty chronione. Najbliżej położna jest 
Natura 2000 Wisłoka z dopływami o kodzie PLH 180052. Jest to obszar szczególnej ochrony siedlisk, 
zlokalizowany na południe od omawianego obszaru w odległości ok. 0,5 km. Nie przewiduje się, by 
projektowane zagospodarowanie wpłynęło negatywnie na obszar Natura 2000. 

10.10 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię rozumie się „zdarzenie, 
w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub 
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do 
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 
zagrożenia z opóźnieniem”. O zaliczeniu zakładu do kategorii o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii decyduje Minister ds. Gospodarki w porozumieniu z Ministrem ds. Zdrowia, 
Ministrem ds. Wewnętrznych i Ministrem ds. Ochrony Środowiska. 

Na terenie objętym opracowaniem obecnie nie ma zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii. W ustaleniach zmiany planu zakazano lokalizacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii oraz 
realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w związku, z czym nie 
przewiduje się lokalizacji tego typu zakładów. 

11 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu 

Podstawowe problemy z zakresu ochrony środowiska w projekcie planu zostały rozwiązane w sposób 
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prawidłowy. Projekt planu w stosunku do obowiązującego dotyczy przede wszystkim zmiany przeznaczenia 
terenów z zabudowy usług publicznych na usługi o handlu powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m

2
. Skutkiem 

realizacji planu będzie uzupełnienie powstanie zabudowy o charakterze wielkopowierzchniowych, dróg 
wewnętrznych, parkingów, czy placów manewrowych.  

Plan w zakresie zasad ochrony środowiska ustala m.in.: 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

 zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi,  
a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 

 odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej; 

 wskazanie realizacji zieleni izolacyjnej  w terenach 1 UC; 

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru  

Projekt planu nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000, które nie znajdują się w granicach 
opracowania ani w bliskim sąsiedztwie. 

12 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

Realizacja ustaleń planu nie będzie w istotny sposób oddziaływała na środowisko, nie wskazuje się 
działań alternatywnych. 

13 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017, poz. 
1073 t.j.), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016, poz. 2134 t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 
353 t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017, poz. 1161 t.j.), 

 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 t.j. 
ze zm.), 

 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017, poz. 788, t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016, poz. 1131, t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017, poz. 1121 t.j.), 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987, t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. z 2017, poz. 328, t.j.), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016, poz. 250 
t.j. ze zm.), 

 ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 poz. 688 t.j.), 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 t.j.),  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002, Nr 165, poz. 1359), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031 t.j.),   

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 t.j.). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych 
obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58); 

 Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony 
dzikiego ptactwa, 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory.    

14 Materiały źródłowe 

1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru Miasta jasła, Rzeszów, 2006; 

2. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła, 2017; 

3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Jasło na lata 2015-2020, 2015; 

4. Strategia Rozwoju Miasta Jasła na lata 2007-2020, 2008; 

5. Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Jasła w 2015 r.;; 

6. Geografia regionalna Polski, Kondracki J., PWN, Warszawa 2009; 

7. Rastrowa Mapa Podziały Hydrograficznego Polski, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (aktualność 
2007 r.); 

8. Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim raport za rok 2016, Rzeszów, 2017; 

9. Stan środowiska w powiecie jasielskim w 2015 r., Jasło 2016; 

Materiały kartograficzne oraz warstwy tematyczne GIS (shp): 

1. Mapa geologiczna Polski. Mapa hydrogeologiczna Polski. Mapa Geośrodowiskowa Polski. 
 Skala 1: 50 000. Państwowy Instytut Geologiczny, arkusz Jasło 

2. Mapa Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET. Liro A. IUCN, Warszawa, 1995 

3. Mapy osuwisk i terenów zagrożonych (MOTZ) w skali 1:10 000 opracowane przez Państwowy Instytut 
Geologiczny w ramach projektu SOPO – System Osłony Przeciwosuwiskowej; 

4. ISOK – Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 

5. Warstwy tematyczne GDOŚ – formy ochrony przyrody 

6. Warstwy tematyczne BDL – lasy stanowiące własność Skarbu Państwa, lasy ochronne, typy siedliskowe 
lasów 

7. Warstwy tematyczne IBS PAN w Białowieży – sieć korytarzy ekologicznych łączących obszary Natura 
2000 wg koncepcji Jędrzejewskiego; 

8. Warstwy tematyczne CBDG: 

 Hydrogeologia – Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, 

 Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych, 

 MIDAS – obszary górnicze, 
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 MIDAS – tereny górnicze, 

 MIDAS – złoża kopalin, 

 Środowisko – regiony fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki 2002) 

Witryny internetowe i geoportale 

1. http://geoportal.kzgw.gov.pl/  

2. http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/  

3. http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy  

4. http://geoportal.gov.pl/  

 


