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1. WPROWADZENIE 

 

Niniejsze opracowanie powstało dla potrzeb zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Projekt został sporządzony 

przez pracownię Studio Architektury Artur Ostafijczuk w Rzeszowie.   

Ustalenia zmiany Studium obejmują tereny o łącznej powierzchni ok. 15,8 ha, 

położone w centralnej oraz wschodniej części miasta Jasła, określone w załącznikach 

graficznych do Uchwały Nr XXXV/355/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 

roku zmieniającej Uchwałę Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 

roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

Dla terenów objętych projektem zmiany Studium obowiązują miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego m. Jasła: dla obszaru Śródmieścia uchwalony Uchwałą Nr 

XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r.; dla obszaru "Śródmieście I - 

część południowa" uchwalony uchwałą Nr LVIII/603/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 

czerwca 1998 r.; dla obszaru "Dzielnica Przemysłowo-Składowa – część południowa" 

uchwalony uchwałą Nr VIII/96/99 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 1999 r. 

 

Zakres przestrzenny opracowania w rejonie ul. Dworcowej, ul. Metzgera i ul. Kolejowej. 
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Zakres przestrzenny opracowania w rejonie ul. Przemysłowej. 

W obecnie obowiązującym Studium działki objęte projektem zmiany Studium znajdują się 

w terenach oznaczonych symbolami: 

 MW – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej 
z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej (przeznaczenie podstawowe – tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające – funkcje usługowe 

jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej oraz jako funkcje samoistne, w tym usługi 

publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, garaże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacji); 

MN – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

lokalizacji funkcji usługowej (przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające – funkcje usługowe jako towarzyszące 

zabudowie mieszkaniowej oraz jako funkcje samoistne, w tym rekreacja indywidualna, 

usługi publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki gospodarcze, garaże, tereny 

zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji); 

KK  –  tereny kolejowe – tereny zamknięte; 
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P – tereny przemysłowo-produkcyjne (przeznaczenie podstawowe – produkcja 

przemysłowa, drobna wytwórczość, składy i magazyny; przeznaczenie uzupełniające – usługi 

towarzyszące funkcji podstawowej, zaplecza socjalne, urządzenia i obiekty infrastruktury 

technicznej, komunikacja). 
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1.1 Podstawa prawna  

 

Podstawą prawną sporządzenia prognozy są:  

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U.2016.778 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.2016.672 z późn. zm.) 

• ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2016.353 z późn. zm.). 

Na  podstawie  art.  51  ust.2  i  art. 52 ust 1  i 2 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 dokonano  wymaganego  

uzgodnienia  zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

z odpowiednimi organami.  

 

 

1.2 Założenia i metody sporządzania opracowania  

W prognozie przyjęto założenie oceny przewidywanych zmian w środowisku 

w odniesieniu do stanu istniejącego na ile realizacja ustaleń  zmiany Studium pozwoli 

zachować walory środowiska, spotęguje lub osłabi istniejące zagrożenia czy może stworzy 

nowe szanse dla ukształtowania właściwej jakości środowiska. Zadanie to wymaga analizy 

procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przy uwzględnieniu zmian w szeroko 

rozumianym otoczeniu. 

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem 

odniesienia dla prognozy są: 

 istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, 

przedstawiony w „Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym dla obszaru 

miasta Jasła” sporządzonym w grudniu 2006 r. przez mgr Emila Nowaka; 

 uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń obowiązujących mpzp dla 

terenów  objętych zmianą Studium; 

 ustalenia określone w obowiązującym Studium Uwarunkowań i  Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła; 

 działania związane z realizacją sieci infrastruktury technicznej na omawianym 

terenie, zgodne z zasadami przyjętymi w opracowanej zmianie Studium. 

Oceny możliwych zmian poszczególnych elementów środowiska dokonano 

w oparciu o analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym 

etapem jest analiza funkcjonowania środowiska pod wpływem zmian, jakie nastąpią na 

skutek realizacji ustaleń  zmiany Studium. 

Opracowanie złożone jest z następujących części: 

 przedstawienie ustaleń projektu zmiany Studium; 

 odniesienie się do ustaleń Studium; 

 przedstawienie stanu środowiska; 

 istniejące problemy ochrony środowiska w odniesieniu do realizacji ustaleń 

zmiany Studium dotyczące obszarów objętych ochrona zgodnie z ustawa 

„O ochronie przyrody”; 
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 wpływ realizacji zmiany Studium na cele ochrony środowiska na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym; 

 analiza przewidywanego oddziaływania realizacji ustaleń zmiany Studium na 

poszczególne elementy środowiska wraz z określeniem ich czasu trwania, 

możliwego zasięgu, w tym także wpływu na zdrowie i warunki życia mieszkańców 

miasta. 

  

W dokonanych analizach funkcjonowania poszczególnych komponentów środowiska 

odniesiono się do realizacji ustaleń obowiązującego Studium, którego część objęto 

niniejszą zmianą.  

Etapem końcowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów 

środowiska, powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych 

realizacją ustaleń zmiany Studium oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej 

wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska 

w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

 

 

1.3 Materiały wejściowe 

 

1. Uchwała Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła. 

2. Uchwała Nr XXXV/355/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 

roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła 

(Uchwała Nr XX/189/95 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 1995 r. – z późniejszymi 

zmianami). 

4. Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa, 2000. 

5. Klimaszewski M. Geomorfologia. PWN, Warszawa.  

6. www.wios.rzeszow.pl  – Roczna ocena jakości powietrza w województwie 

podkarpackim. Raport za rok  2015, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Rzeszowie, Rzeszów,  2016 r. 

7. www.wios.rzeszow.pl – opracowanie Stan środowiska w powiecie jasielskim w 2015 

roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle, 

Jasło, lipiec 2016. 

8. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla obszaru miasta Jasła” wykonane przez 

mgr Emiala Nowaka, 2006 r. 

9. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła  dla obszaru Śródmieścia 

uchwalony Uchwałą Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. 

10. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru "Śródmieście I - 

część południowa" uchwalony uchwałą Nr LVIII/603/98 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 

czerwca 1998 r.  

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego m. Jasła dla obszaru "Dzielnica 

Przemysłowo-Składowa – część południowa" uchwalony uchwałą Nr VIII/96/99 Rady 

Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 1999 r. 

http://www.krakow.pios.gov.pl/
http://www.krakow.pios.gov.pl/
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12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 

13. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski 1:50 000.  

14. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 w rejonie obszaru opracowania, Główny Geodeta 

Kraju. 

15. Projekt zmiany Studium. 

 

2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH 

Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

2.1 Cele sporządzenia dokumentu 

 

 Podstawowym celem zmiany Studium jest korekta zawartych w obowiązującym 

Studium kierunków zagospodarowania terenów w związku z nowymi potrzebami 

wyrażonymi we wniosk ach o sporządzenie zmian obowiązujących mpzp.  

   

2.2   Przeznaczenie terenów 

 1.U, 2.U, 3.U – tereny usług  

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa oraz w terenach 2.U i 3.U obiekty 

i urządzenia centrum komunikacyjnego miasta;  

przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 

2 000 m
2
, zieleń towarzysząca, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu –  

a) teren 1.U stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych; 

b) maksymalna wysokość zabudowy 21 m w terenie 1.U oraz 15 m w terenach 2.U i 3.U; 

c) wysokość określona w lit. b nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  

w najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy – zgodnie z przepisami odrębnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  

w rozumieniu przepisów szczególnych; 

h) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi. 

 

 1.UC, 2.UC – tereny usług  

przeznaczenie podstawowe – obszary lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2 000 m² wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz usługami 

komunikacyjnymi (dworzec komunikacji samochodowej w terenie 1.UC); 
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przeznaczenie uzupełniające – zabudowa budynkami z funkcjami handlowymi, usługowymi, 

rekreacyjnymi, zieleń towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej; 

zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu –  

a) teren 1.UC stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej w rozumieniu przepisów odrębnych; 

b) maksymalna wysokość zabudowy 23 m w terenie 1.UC oraz 15 m w terenie 2.UC; 

c) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

d) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 0° - 45°,  

w nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej  

w najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

e) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach zagospodarowanych – 

wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone zostały przepisy szczególne, na 

terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z przepisami szczególnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  

w rozumieniu przepisów szczególnych; 

h) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki. 

 

 4.U, 5.U – tereny usług  

przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa;  

przeznaczenie uzupełniające – usługi handlu o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 

2 000 m
2
, usługi rzemieślnicze, drobna wytwórczość, składy i magazyny, zieleń 

towarzysząca, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 

zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu –  

a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m; 

b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

c) dowolne formy dachów; 

d) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

e) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne  

w rozumieniu przepisów szczególnych; 

f) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi. 

 

 1.KK – tereny komunikacji kolejowej 

przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia infrastruktury kolejowej 

i technicznej związanej z obsługą towarów i pasażerów, budynki, budowle i urządzenia 

przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowej;  

przeznaczenie uzupełniające – zabudowa budynkami z funkcjami usług: handlu, 

o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2 000 m
2
, gastronomii, instytucji finansowych, 

turystycznych, wystawienniczych, hotelarskich itp., usług rzemieślniczych, urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 
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zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu –  

a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 

b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

c) dowolne formy dachów; 

d) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

e) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi. 

 

 2.KK – tereny kolejowe  

przeznaczenie podstawowe – obiekty i urządzenia infrastruktury kolejowej związanej 

z obsługą przewozu towarów i pasażerów;  

przeznaczenie uzupełniające – zabudowa budynkami z funkcjami usług: handlu 

o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2 000 m
2
, gastronomii, instytucji finansowych, 

turystycznych, wystawienniczych, hotelarskich itp., usług rzemieślniczych, drobnej 

wytwórczości, składy i magazyny, zieleń towarzysząca, urządzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacyjnej; 

zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu –  

a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 

b) wysokość określona w lit. a nie dotyczy obiektów i urządzeń, których wysokość wynika 

bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych; 

c) dowolne formy dachów; 

d) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

e) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, terenu inwestycji lub pasa 

drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi i za zgodą zarządcy drogi. 
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3. ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO 

STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

 

3.1 Położenie geograficzne i administracyjne  

Projekt zmiany  studium obejmuje dwa tereny: 

- Pierwszy teren położony jest pomiędzy rzekami Wisłoką i Jasiołką (ok. 1 km od ich koryt), 

w centralnej części miasta - ok. 750 m na południe od Rynku. Rozciąga się wzdłóż drogi 

krajowej nr 28, przecinającej Jasło z południowego-zachodu na północny-wschód. 

Ograniczony jest  od północy drogą krajową nr 28 i drogą gminną (ul. Dworcowa) a od 

południa drogą gminną (ul. Kolejowa). Sąsiaduje od południa z zabudową mieszkaniową 

jednorodzinną, gospodarczą, terenami upraw rolnych oraz roślinności trawiastej 

sporadycznie zadrzewionymi. Po północnej stronie znajdują się natomiast głownie budynki 

mieszkaniowe wielorodzinne sporadycznie jednorodzinne  (również z usługami w parterze), 

budynki handlowo-usługowe (w tym ochrony zdrowia) oraz biurowe i garażowe. Występują 

także niewielkie tereny trawiaste i zadrzewione - głównie zieleni urządzonej. 

- Drugi teren położony jest na północ od rzeki Jasiołki (ok. 800 m od jej koryta), we 

wschodniej części miasta - ok. 1,75 km na wschód od Rynku. Od południa graniczy z drogą 

krajową nr 28. Stanowi obręb powstały przy przecięciu się ulic: Przemysłowej i  Marszałka 

J. Piłsudskiego. Znajduje się w obszarze zabudowy biurowej, handlowo-usługowej oraz 

terenów przemysłowo-składowych. 

 

Pod względem administracyjnym tereny będące przedmiotem opracowania 

zlokalizowane są w centralnej oraz wschodniej części Jasła - miasta powiatowego, 

województwa podkarpackiego, w powiecie jasielskim i gminie Jasło. 
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3.2 Rzeźba i budowa geologiczna 

Kotlina Jasielska zbudowana jest z fliszu karpackiego. Stanowią go na przemian 

ułożone piaskowce ciężkowickie, łupki i margle krzemionkowe. Dno kotliny pokryte jest 

duża ilością piasków i żwirków, pod którymi znajdują się utwory fliszowe, wśród których 

występują też roponośne piaskowce. Wśród utworów czwartorzędowych występują 

miejscami wkładki namułu organicznego. Pod glebą w wielu miejscach występują nasypy 

z gruzowisk i innych materiałów miąższości do 1,0 m pozostałe po zniszczeniach 

wojennych.  

Pierwszy teren objęty zmianą Studium położony jest na granicy występowania 

plejstoceńskich osadów rzecznych tarasu wysokiego i nadzalewowego rzeki Wisłoki, 

Jasiołki i Ropy  (na warstwie żwirów o miąższości kilku metrów zalegają twardoplastyczne 

osady glin i pyłw o miąższości kilkunastu metrów) oraz podłoża zbudowanego z osadów 

fliszowych na głębokości 1,5 – 3 m, pokrytych osadami deluwialnymi (gliny, pyły – grunty 

wilgotne, twardoplastyczne). 

Drugi teren położony jest  na obszarze występowania holoceńskich osadów 

rzecznych tarasu zalewowego rzeki Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Na warstwie żwirów i piasków 

zalegają warstwy madów lokalnie przewarstwionymi gruntami organicznymi, torfami 

i kredą jeziorną. 

              Na obszarze objętym projektem zmiany Studium nie występują osuwiska ani tereny 

zagrożone osuwiskami. Pierwszy teren charakteryzuję różnica wysokości rzedu 8 m. Jest ona 

związana z przebiegiem nasypu drogi krajowej nr 28. Rzędne terenu kształtują się tutaj od 

235 do 243 m n.p.m. Drugi teren jest płaski - rzędna terenu wynosi 229 m n.p.m. 

3.3 Gleby 

Na pokrywę glebową wpływ będą miały wszystkie elementy środowiska 

geograficznego takie jak: litosfera, atmosfera, hydrosfera i biosfera. Decydującym 

elementem będzie skała macierzysta, jej charakter i skład chemiczny zwietrzeliny. 

Dodatkowo profil glebowy będzie warunkowany poprzez klimat, stosunki wodne oraz 

porastająca teren roślinność.  

Z uwagi na rodzaj zagospodarowania terenu w granicach miasta oraz stopień 

przekształcenia jego powierzchni w strefie intensywnej zabudowy i zainwestowania, w 

obszarze objetym zmianą Studium możemy mówić o glebach antropogenicznych. Według 

ewidencji gruntów działki objęte projektem zmiany Studium sklasyfikowane są jako: B – 

tereny mieszkaniowe, Bi – inne tereny zabudowane, Tk – tereny kolejowe , RIIIb – grunty 

orne, RIVa – grunty orne, PsIII – pastwiska oraz dr – drogi. 

3.4 Wody powierzchniowe 

Na terenach objętych projektem zmiany Studium ani w ich bezpośrednim otoczeniu 

nie występują wody powierzchniowe - położone są one natomiast na obszarze dorzecza 

Wisły w obrębie zlewni rzek Wisłoki i Jasiołki (prawego dopływu Wisłoki). 

Wisłoka jest trzecim co do wielkości, karpackim prawobrzeżnym dopływem Wisły 

o całkowitej długości 163,3 km. Źródła jej znajdują się na wysokości około 600 m npm 

u podnóża Dębiego Wierchu w centralnej części Beskidu Niskiego.  

Rzekę Wisłokę cechują:  

 znaczne zasoby wodne, lecz nierównomiernie rozłożone w czasie, co ogranicza 

możliwości ich pełnego wykorzystania,  
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 częste i duże zmiany stanów wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, brzegów 

i dna doliny rzecznej. 

Rzeka Wisłoka w całym swoim biegu przepływa przez tereny zurbanizowane, 

jedynie w górnym biegu zlewnia ma charakter leśny, gdzie o stanie czystości wód decydują 

głównie zanieczyszczenia obszarowe oraz socjalno-bytowe odprowadzane z miejscowości 

położonych w jej dolinie. O jakości wód rzeki poniżej decydują natomiast zanieczyszczenia 

wprowadzane przez rzekę Ropę będącą odbiornikiem ścieków z miast Gorlice i Biecz - woj. 

małopolskie oraz ścieki komunalne i przemysłowe (przemysł rafineryjny, chemiczny, 

przetwórstwa rolno-spożywczego) odprowadzane z miasta Jasła. 

Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych 

jest dostarczenie spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym i chemicznym wód 

w obrębie każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów 

środowiskowych.  

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo wodne (2001), jednolita część wód 

powierzchniowych stanowi oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 

jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, 

potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody 

przybrzeżne. Podział wód na części i ich identyfikacja wykonana została zgodnie 

z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) (2000) dla potrzeb 

planowania w gospodarowaniu wodami. Przy identyfikacji części wód uwzględnione zostały 

przede wszystkim czynniki geograficzne i hydrologiczne. Celem tych działań było 

wyznaczenie jednostkowych obszarów planistycznych, dla których dokonana została 

identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych, określono cele środowiskowe 

i dokonana zostanie ocena ich spełnienia, wdrożone zostaną programy działań określone 

w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.  

 

Według zapisów "Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły" 

w granicach obszaru objętego projektem zmiany Studium przebiegają cztery jednolite części 

wód powierzchniowych (JCWP) tj.: 

Jednolita część wód powierzch. Scalona część 

wód powie-

rzchniowych 

SCWP 

Lokalizacja 

Europejski kod Nazwa JCWP 
Region 

wodny 
Obszar dorzecza 

RW200015218719 
Wisłoka od Ropy 

do Pot. 

Chotowskiego 

GW0603 
Górnej 

Wisły 
2000 

obszar 

dorzecza 

Wisły 

 

RW200014218199 

 

Wisłoka od 

Dębownicy do 

Ropy 

GW0603 
Górnej 

Wisły 
2000 

obszar 

dorzecza 

Wisły 

 

RW200014218499 

 

Jasiołka od 

Chlebianki do 

ujścia 

GW0609 
Górnej 

Wisły 
2000 

obszar 

dorzecza 

Wisły 

RW200012218492 Warzycki GW0609 
Górnej 

Wisły 
2000 

obszar 

dorzecza 

Wisły 
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Ramowa Dyrektywa Wodna UE, a wraz z nią polskie prawo wodne, zobowiązuje 

Polskę do osiągnięcia, w każdej jednolitej części wód (rzece bądź jej odcinku; większym 

jeziorze) celu środowiskowego. Cel ten zależy od zaklasyfikowania części wód jako 

„naturalnej” lub „silnie zmienionej”; w szczególnych przypadkach można też określić 

odstępstwa (derogacje) od wymogu jego osiągnięcia. Dla naturalnych jednolitych części 

wód określa się stan ekologiczny, natomiast dla silnie zmienionych i sztucznych części 

wód określa się potencjał ekologiczny.   

Ocena wpływu na stan wód powierzchniowych wiąże się z oceną ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, która miała na celu zidentyfikowanie tych JCWP, 

które z powodu występowania istotnych oddziaływań antropogenicznych mogą nie osiągnąć 

ustalonych dla nich celów środowiskowych. Zidentyfikowane JCWP rzeczne, w przypadku 

których ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych jest wysokie, wymagają 

wprowadzenia działań uzupełniających zorientowanych na ograniczenie lub całkowitą 

redukcję występujących w nich presji. W związku z tym, aby ocenić czy obecny poziom 

presji może skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych, należało określić stopień 

oddziaływania presji na wody. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez 

nadanie im jednej z pięciu klas jakości: I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III 

klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału 

ekologicznego części wód silnie zmienionych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II 

klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V 

klasa - zły potencjał ekologiczny. Dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji dla wód o 

maksymalnym i dobrym potencjale ekologicznym przyjmuje się jedną kategorię - potencjał 

ekologiczny dobry i powyżej dobrego. 

 

 

 

Wspólną regułą dla wszystkich rodzajów i programów monitoringu jest to, że ich 

wyniki są ważne do momentu, gdy badanie zostanie powtórzone, nie dłużej jednak niż 6 lat 

w przypadku monitoringu diagnostycznego i maksymalnie 3 lata w przypadku monitoringu 
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operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. W celu zapewnienia co roku 

kompleksowej oceny stanu monitorowanych JCWP, stosuje się zasadę dziedziczenia oceny. 

Oznacza to przeniesienie wyników oceny elementów jakości wód na kolejny rok w 

przypadku, gdy nie były one badane, w ramach ograniczeń czasowych ich obowiązywania. 

 

Wyznaczenie JCWP jako Silnie Zmienionej lub Sztucznej Części Wód podlega 

weryfikacji co 6 lat. Według Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 roku w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(Dz.U. 2016 poz. 1911) omawiane JCWP przedstawiają się następująco: 

I. 

 Nazwa JCWP: WISŁOKA OD ROPY DO POT. CHOTOWSKIEGO 

 EKOREGION – Równiny Wschodnie 

 TYP JCWP – średnia rzeka wyżynna - wschodnia (15) 

 STATUS – naturalna 

 OCENA STANU – ZŁY 

 OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH - 

zagrożona  

 DEROGACJE – tak 

Cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego, dobry stan chemiczny. 

Derogacje (odstępstwa) dla JCWP RW200015218719 – przedłużenie terminu osiągnięcia 

celu z powodu braku możliwości technicznych. Termin osiągnięcia dobrego stanu 2027 r.  

Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego 

rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu 

planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 

morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań 

zaplanowano działanie opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli 

piętrzących na odcinku cieku istotnego - Wisłoka ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujące szczegółową analizę lokalnych 

uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie 

konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. 

Ponadto w programie działań zaplanowano działanie budowa: przepławki na stopniu w km 

69+720 rzeki Wisłoki, którego skutkiem będzie przywrócenie możliwości migracji 

ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku w JCWP; 

 

II. 

 Nazwa JCWP: WISŁOKA OD DĘBOWNICY DO ROPY  

 EKOREGION – Równiny Wschodnie 

 TYP JCWP – mała rzeka fliszowa (14) 

 STATUS – naturalna 

 OCENA STANU – ZŁY 

 OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH - 

zagrożona  

 DEROGACJE – tak 

Cele środowiskowe: bardzo dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów 

wodnych na odcinku cieku istotnego, dobry stan chemiczny. 
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Derogacje (odstępstwa) dla JCWP RW200014218199 – przedłużenie terminu osiągnięcia 

celu z powodu braku możliwości technicznych. Termin osiągnięcia dobrego stanu 2027 r.  

W programie działań zaplanowano działanie opracowanie wariantowej analizy sposobu 

udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego - Wisłoka ze wskazaniem 

wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujące 

szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań 

technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po 

przeprowadzeniu ww. analiz. Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje 

presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu 

ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie 

ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z 

wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, 

następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone 

działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027; 

 

III. 

 Nazwa JCWP: JASIOŁKA OD CHLEBIANKI DO UJŚCIA 

 EKOREGION – Równiny Wschodnie 

 TYP JCWP – mała rzeka fliszowa (14) 

 STATUS – naturalna 

 OCENA STANU – ZŁY 

 OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH – 

zagrożona 

 DEROGACJE – tak 

Cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego, dobry stan chemiczny. 

Derogacje (odstępstwa) dla JCWP RW200014218499 – przedłużenie terminu osiągnięcia 

celu z powodu braku możliwości technicznych. Termin osiągnięcia dobrego stanu 2021 r. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 

przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania 

przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 

nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie 

krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej 

analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w 

zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich 

wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych; 

 

IV. 

 Nazwa JCWP: Warzycki 

 EKOREGION – Równiny Wschodnie 

 TYP JCWP – potok fliszowy (12) 

 STATUS – naturalna 

 OCENA STANU – ZŁY 

 OCENA RYZYKA NIEOSIĄGNIĘCIA CELÓW ŚRODOWISKOWYCH - 

zagrożona  

 DEROGACJE – tak 

Cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny. 
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Derogacje (odstępstwa) dla JCWP RW200012218492 – przedłużenie terminu osiągnięcia 

celu z powodu braku możliwości technicznych i dysproporcjonalnych kosztów . Termin 

osiągnięcia dobrego stanu 2021 r. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym 

brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości 

zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek 

działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano 

działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 

monitoringu badawczego. 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. 

Spośród JCWP, w obrębie których znajduje się omawiany teren tylko WISŁOKA 

OD DĘBOWNICY DO ROPY RW200014218199, znalazła się w opracowanym przez 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej rejestrze jednolitych części wód powierzchniowych 

chronionych ze względu na przeznaczonie do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności 

w wodę, jako dostarczająca średnio powyżej 100 m
2 

wody na dobę - zlewnia bilansowa 

Wisłoka. 

W obrębie omawianych JCWP znajdują się natomiast obszary chronione ze względu 

na siedliska lub gatunki silnie związanych z wodami: OZW Golesz (PLH180031), OZW 

Liwocz (PLH180046), OZW Wisłoka z dopływami (PLH180052). Teren opracowania nie 

leży jednak w granicach żadnego z tych obszarów. 

  

3.5 Wody podziemne 

 Powiat jasielski położony jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych 

Nr 151 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Górnej Wisły 

w pasie Północnego Podkarpacia).  

Jednolite części wód podziemnych objęte są monitoringiem  w celu: 

1) dokonanywania oceny ich stanu; 

2) wykrywania znaczących i utrzymujących się trendów wzrostu stężeń zanieczyszczeń 

spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi; 

3) ustalania wpływu stanu jednolitych części wód podziemnych na obszary chronione. 

 

Określa się następujące rodzaje monitoringu jednolitych części wód podziemnych: 

monitoring stanu chemicznego, monitoring stanu ilościowego, monitoring badawczy. 

Metodyka oceny stanu wód podziemnych obejmuje ocenę stanu chemicznego i ilościowego. 

Ostateczna ocena stanu JCWPd przyjmuje gorszy wynik z tych dwóch ocen. 

Stan chemiczny wód podziemnych określa się jako: dobry dla I, II i III klasy jakości 

wód podziemnych; jako słaby dla IV i V klasy jakości wód podziemnych. Stan chemiczny 

wód podziemnych w JCWPd uznaje się za dobry także w przypadku, gdy przekroczenia 

wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale są one związane z 

naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników, lub nie stanowią 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Klasyfikacji elementów ilościowych stanu wód podziemnych dokonuje się 

porównując wielkość dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ze 

średnim wieloletnim poborem rzeczywistym z ujęć JCWPd. Stan ilościowy określa się jako 

dobry, kiedy dostępne do zagospodarowania zasoby są wyższe niż średni wieloletni pobór 

rzeczywisty z ujęć wód podziemnych oraz zwierciadło wód podziemnych nie podlega 
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wahaniom wynikającym z działalności człowieka, które powodowałyby: niespełnienie celów 

środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych związanych z JCWPd, 

wystąpienie znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio od nich zależnych 

lub znaczne obniżenie zwierciadła wód podziemnych. Stan ilościowy określany jest jako 

słaby, kiedy dostępne do zagospodarowania zasoby są niższe niż średni wieloletni pobór 

rzeczywisty z ujęć wód podziemnych lub kiedy wystąpią negatywne skutki wahań 

zwierciadła wód podziemnych. 

W ramach identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych, mających 

wpływ na stan JCWPd, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na następujące 

kategorie ze względu na czynniki sprawcze: 

1) punktowe źródła zanieczyszczeń; 

2) rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń; 

3) pobory wód na różne cele. 

Głównymi czynnikami sprawczymi punktowych źródeł zanieczyszczeń są: 

składowiska odpadów przemysłowych, składowiska odpadów komunalnych, gospodarka 

komunalna (zrzut ścieków bytowych), przemysł (zrzut ścieków przemysłowych), w tym 

przemysł rafineryjny oraz emisja pyłów i gazów. 

 Czynnikami sprawczymi rozproszonych i obszarowych źródeł zanieczyszczeń są między 

innymi: rolnictwo, depozycja zanieczyszczeń chemicznych z atmosfery, górnictwo 

(odwodnienie wyrobisk i odwodnienia wgłębne), melioracje,obszary bezpośrednio 

zagrożone powodzią, aglomeracje miejsko-przemysłowe. 

 Czynnikami sprawczymi związanymi z poborem wód są: zaopatrzenie ludności w wodę, 

przemysł, odwodnienia kopalniane. 

 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód 

podziemnych. Stan ilościowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. 

Natomiast stan chemiczny odnosi się do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych 

(zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skażenie). Określenie celów 

środowiskowych dla wód podziemnych wykonuje się na podstawie corocznych wyników 

oceny stanu obejmujących stan chemiczny i ilościowy opracowany w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Opracowanie to na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska wykonuje Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

Celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy, zidentyfikowany przy 

pomocy parametrów cechujących dobry stan chemiczny i ilościowy. W przypadku JCWPd, 

które zostały zidentyfikowane jako zagrożone i będące w stanie słabym wykonuje się 

procedurę ustalenia odstępstw od celów środowiskowych. Odstępstwa (derogacje) w postaci 

przedłużenia terminu osiągnięcia celów oraz ustalenie mniej rygorystycznych celów 

ostatecznie potwierdza się analizami presji i wpływów. Podczas wskazywania odstępstw, w 

pierwszej kolejności musi zostać udowodnione wykluczenie przedłużania terminu, a 

następnie można rozważyć ustalenie mniej rygorystycznych celów. 
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Podczas oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych bierze się pod uwagę 

praktycznie wszystkie elementy mające znaczenie dla oceny stanu wód podziemnych, 

zarówno ilościowego, jak i chemicznego. 

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  

jednolita część wód podziemnych (JCWPd), w której zlokalizowany jest omawiany 

teren podlegający opracowaniu to:  

 Europejski kod – PLGW2000151  

 Nazwa JCWPd – 151  

 Region wodny – Górnej Wisły 

 Nazwa obszaru dorzecza – Obszar dorzecza Wisły  

 Ocena stanu ilościowego – dobry  

 Ocena stanu chemicznego – dobry 

 Ocena ryzyka – niezagrożona  

 Derogacje - brak  

 

Cele środowiskowe dla JCWPD kod GW2000151  to dobry stan chemiczny i dobry stan 

ilościowy. 

 

Podstawę oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowi rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.  Wyróżnia się pięć 

klas jakości wód: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa 

III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – 

wody złej jakości, oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II i III) i stan słaby 

(klasy IV i V).  

Na terenie powiatu jasielskiego, w miejscowości Kąty (gmina Nowy Żmigród), 

zlokalizowany jest punkt pomiarowy monitoringu wód podziemnych o nazwie „Kąty”. 

Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska wykonano w tym punkcie 

badania analityczne jakości wody podziemnej w ramach monitoringu diagnostycznego. 

Badania wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa III).  

Na terenie Jednolitej Części Wód Podziemnych 151 położony jest Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych nr 433 Dolina rzeki Wisłoka. Tylko drugi z terenów objętych projektem 

zmiany Studium położony jest w jego granicach. 

Dolina Wisłoki tworzy zbiornik wód podziemnych GZWP Nr 433 „Dolina rzeki 

Wisłoka”. Zbiornik ten zaliczony został do głównych zbiorników wód podziemnych 

i wymaga szczególnej ochrony jako ten, który w przyszłości będzie potencjalnym źródłem 

zaopatrzenia w wodę pitną wysokiej jakości w przypadku awarii ujęć powierzchniowych 

a także do zaspokajania potrzeb pojedynczych gospodarstw w zabudowie rozproszonej. Jest 

to zbiornik wód czwartorzędowych, o niewielkiej wydajności; głębokość ujęć nie przekracza 

10,0 m. Znajduje się w obrębie utworów czwartorzędowych słabo lub zupełnie nie 

izolowany od powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi. 

 

JCWPd GW2000151, na obszarze której znajduje się teren objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego znalazła się w opracowanym przez Krajowy 

Zarząd Gospodarki Wodnej rejestrze jednolitych części wód podziemnych chronionych ze 

względu na przeznaczonie do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę, jako 

dostarczająca średnio powyżej 100 m
2 

wody na dobę - zlewnia bilansowa Wisłoka.  
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W obrębie omawianej JCWPd  znajdują się ponadto obszary chronione ze względu 

na  siedliska lub gatunki silnie związane z wodami:  Magurski Park Narodowy (MPN), 

Jastrząbsko-Żdżarski (OCHK120), Pogórza Ciężkowickiego (OCHK221), 

Południowomałopolski (OCHK243), Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy (PK12), 

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (PK15), Jaśliski Park Krajobrazowy (PK25), 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Podkarpacki) (PK6201), Park Krajobrazowy Pasma 

Brzanki (Małopolski) (PK6202), Beskid Niski (PLB180002), Źródliska Wisłoki 

(PLH120057), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH120094),  Ostoja Magurska 

(PLH180001), Jasiołka (PLH180011), Ostoja Jaśliska (PLH180014), Łysa Góra 

(PLH180015), Golesz  (PLH180031), Józefów - Wola Dębowiecka (PLH180033), Łąki nad 

Młynówką (PLH180041), Liwocz (PLH180046), Wisłoka z dopływami (PLH180052), 

Dolna Wisłoka z dopływami (PLH180053), Słotwina (REZ767), Kamień nad Jaśliskami 

(REZ802), Przełom Jasiołki (REZ809), Źródliska Jasiołki (REZ810). Teren będący 

przedmiotem opracowania nie znajduje się jednak w granicach obszarów chronionych. 

 

3.6 Warunki klimatyczne 

Obszar opracowania zlokalizowany jest w zasięgu mezoklimatu niskich teras 

rzecznych o dużych wahaniach temperatur i wilgotności powietrza w ciągu doby, krótkim 

okresie bez przymrozkowym i częstych inwersjach termicznych utrudniających naturalną 

wentylację terenu.  

Notuje się tu około 40 – 50 dni mroźnych oraz 100 – 150 dni  z przymrozkami. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 – 80 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa około 200 

dni. 

  Jasło znajduje się na terenach, które w porównaniu do pozostałych obszarów Polski 

otrzymują największe sumy bezpośredniego promieniowania słonecznego, przekraczając  

62 kcal/m
2
/rok. 

Jest to ogólna charakterystyka warunków klimatycznych. Ulegają one pewnemu 

zróżnicowaniu w zależności od uwarunkowań lokalnych, takich jak: rzeźba terenu, 

głębokość zalegania wód gruntowych, pokrycia terenu i sposobu użytkowania. 

W rejonie miasta dominują wiatry północno – zachodnie (15,4%) oraz zachodnie 

(12,8%). Najrzadziej notowane są wiatry południowo – zachodnie (2,6%). Rzadkie są wiatry 

z kierunku północnego i południowo – wschodniego. Taki rozkład wiatrów podyktowany 

jest głównie orografą terenu. Duży wpływ na ukierunkowanie wiatrów ma dolina Wisłoki. 

3.7 Przyroda ożywiona i powiązania przyrodnicze 

Jasło jest położone w zachodniej części Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, mającej 

przebieg równoleżnikowy, ograniczony od północy Pogórzem Strzyżowskim 

i Ciężkowickim, a od południa Jasielskim, co skutkuje otwarciem z zachodu na wschód. 

Jednocześnie przebieg dolin rzecznych, głównie Wisłoki umożliwia łatwe przemieszczanie 

się mas powietrza od strony przełęczy karpackich, co dodatkowo zwiększa 

prawdopodobieństwo napływu z południa gatunków ciepłolubnych i górskich roślin 

naczyniowych oraz bezkręgowców, głównie motyli dziennych. 

Do najważniejszych powiązań ekologicznych w Jaśle zalicza się: 

 Tarasy zalewowe Wisłoki. Umożliwiają przemieszczanie się na kierunku północ 

– południe gatunków bezkręgowców, ryb, ptaków i ssaków oraz gatunków górskich 

roślin naczyniowych. Stopień przekształcenia doliny Wisłoki jest nierównomierny. 
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W różnych odcinkach zlokalizowane są obiekty przyrodnicze, umożliwiające stopniowe 

przemieszczanie się wędrujących gatunków. 

 Tarasy zalewowe Ropy i Jasiołki  Układ dolin Ropy i Jasiołki umożliwia przemieszczanie 

się różnych gatunków ssaków, ptaków i być może także bezkręgowców na kierunku 

wschód – zachód oraz gatunków górskich roślin naczyniowych z południa na północ 

(wraz z biegiem rzek). 

 Obszary leśne Podzamcze – Warzyce – Niepla. Jest to część korytarza umożliwiającego 

przemieszczanie się gatunków na osi wschód-zachód; po drugie stronie doliny Wisłoki, 

kontynuacją korytarza są drzewostany masywu Brzanki i Liwocza. 

 Las ochronny Gamrat z dolinami wciosowymi Wisłoka. Układ ten ma znaczenie 

drugorzędne i pozwala na zachowanie łączności ekosystemów wilgociolubnych oraz 

przemieszczanie się głównie gatunków ptaków i ssaków. 

 Linia kolejowa (nieczynna) Przysieki – Gamrat. Nasyp dawnej bocznicy kolejowej 

z Przysiek do Gamratu prowadzi przez tereny łęgowe, poprzecinane łąkami i polami 

uprawnymi. W wielu miejscach dzięki niemu łączone są zbocza sąsiadujących wzgórz, 

co ułatwia przemieszczanie się płazów, gadów i ssaków, jak również licznych 

bezkręgowców. Korytarz ten ułatwia migrację wzdłuż doliny Ropy i Wisłoki oraz 

między dnem doliny i jej zboczami. 

 Linie kolejowa Krosno – Jasło – Rzeszów oraz Stróże – Jasło. Torowiska i nasypy 

kolejowe są specyficznymi siedliskami. Linie kolejowe mogą stanowić trasę 

rozprzestrzeniania się gatunków inwazyjnych, zawlekanych w trakcie transportu 

kolejowego. 

W strukturze roślinności potencjalnej miasta Jasła uwidaczniają się więc dwie 

zasadnicze grupy zbiorowisk. Pierwsza z nich stanowią różnorodne zbiorowiska łęgowe, 

które związane są z obszarami teras zalewowych, obszarów źródliskowych i terenów 

związanych z rzekami – Wisłoką, Ropą i Jasiołką i ich dopływami. Druga grupa obejmuje 

zbiorowiska zboczy dolin, stoków i zrównań wierzchowinowych. Podział ten uległ 

modyfikacji i znacznym przekształceniom w wynikającymi z podłoża geologiczno – 

gruntowego i różnego sposobu gospodarowania. Roślinność terenu Jasła jest więc pochodną 

stopnia przekształcenia terenu. Najbardziej wartościowe zespoły i zbiorowiska związane są 

ze starorzeczami Wisłoki – Kaczorowy i Krajowice oraz Jasiołki – Hankówka, a także 

zbiorowiska wokół stawów w Sobniowie. 

 

Obszar objęty projektem zmiany Studium zajmują: utwardzony plac dworca 

autobusowego wraz z wiatą i budynkiem dworca oraz pozostałą infrastrukturą, budynki 

i infrastrukturę związane z działalnością PKS-u (stacje kontroli pojazdów, budynki 

serwisowe, utwardzony plac manewrowy), dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą 

kolejową, budynki handlowo-usługowe, biurowe, stacje paliw, tereny składowe, myjnie, 

parkingi, fragment drogi krajowej, drogi gminne oraz, w niewielkim stopniu, zieleń 

urządzonej i nieurządzona.  

Analizowane tereny sąsiadują z zabudową handlowo-usługową, biurową, 

przemysłowo-składową, mieszkaniową jedno- i wielorodzinną (także z usługami 

w parterze), garażową, gospodarczą, terenami upraw rolnych,  zieleni urządzonej 

i nieurządzonej. 

W obszarze objętym zmianą Studium nie występują cenne elementy środowiska. 

Zieleń nie tworzy form przestrzennych o charakterze pasmowym, nie występują tu struktury 

terenów biologicznie czynnych, które mogłyby pełnić funkcje przyrodnicze (korytarze 

ekologiczne). Zarówno w analizowanym obszarze, jak i w najbliższym sąsiedztwie nie 
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występują miejsca lęgowe ptaków ani rozrodu zwierząt chronionych. Brak drzew 

o charakterze pomnikowym czy roślinności typowo leśnej. Analizowany obszar pozbawiony 

jest zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze. Występuje głównie zieleń urządzona. 

Z przyrodniczego punktu widzenia analizowany obszar nie przedstawia większych wartości 

z uwagi na znaczne przekształcenie przez człowieka. 

Z uwagi na położenie w granicach miasta, działalność człowieka (urbanizacja 

obszaru) prowadzącą do wykształcenia się zbiorowisk wtórnych a także brak połączenia 

z większymi naturalnymi kompleksami potencjał biologiczny analizowanego obszaru jest 

niewielki. Przyczynia się do tego również ograniczenie obszaru poprzez zabudowę oraz 

drogi. Sposób zagospodarowania terenu wyeliminował możliwość zachowania 

wewnętrznych (tu traktowanych jako wewnątrz miejskie) i zewnętrznych powiązań 

elementów przyrodniczych.  

3.8 Dotychczasowe zmiany środowiska 

Obecne zagospodarowanie terenu wpłynęło na przekształcenie naturalnych 

warunków środowiska. Wraz z postępującym zainwestowaniem obszaru wyeliminowano 

naturalne cechy środowiska i opisywany obszar stal się częścią ekosystemu miasta.  

Przekształceniu uległy również wszystkie czynniki ekologiczne w tym, 

w szczególności (odnosząc do ekologii człowieka) jakość powietrza atmosferycznego 

i warunki klimatu akustycznego. W systemie "naturalne" składniki środowiska - szata 

roślinna – utrzymywane są głównie w formie zieleni urządzonej. 

3.9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń 

zmiany Studium 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego dokumentu (wariant zerowy) 

nie nastąpi zmiana w obecnym stanie środowiska przyrodniczego. Nie ulegnie zmianie 

jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Stan powietrza atmosferycznego pozostanie 

bez zmian, nie ulegnie zwiększeniu emisja hałasu do środowiska, nie nastąpi zmiana w 

ukształtowaniu terenu. Warunki przyrodniczo-krajobrazowe pozostaną bez zmian. Przy 

braku realizacji ustaleń zmiany Studium stan środowiska przyrodniczego będzie taki jak 

obecnie. 
 

4. STAN PRAWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA 

4.1  Ochrona środowiska 

Na analizowanych terenach nie wykazano ani istniejących ani projektowanych 

pomników przyrody, rezerwatów przyrody ożywionej i nieożywionej, czy też innych form 

ochrony przyrody. W okolicy znajdują się jednak takie obszary. 

W rejonie Podzamcza granicę miasta Jasła stanowi granica rezerwatu przyrody 

„Golesz’’ utworzonego rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z 22.12.2000 r. –  

w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. woj. podkarpackiego 00.87.934  

z 30.12.2000 r). 

Celem tego rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych  

i krajobrazowych wychodni piaskowca ciężkowickiego, wraz z otaczającym go lasem 

grądowym i ze stanowiskami rzadkich i chronionych roślin w runie, a także śladami 

grodziska wczesnośredniowiecznego i ruinami średniowiecznego zamku obronnego.  
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Położenie terenów objętych zmianą Studium względem obszarów chronionych. 

Obszar będący przedmiotem zmiany Studium położony jest poza bezpośrednim zasięgiem 

obszarów Natura 2000. W okolicy znajdują się jednak cztery takie obszary: 

1) obszar Natura 2000 siedliskowy "Wisłoka z dopływami" (PLH180052) 

Obszar leżący na wysokości 200-360 m n.p.m. obejmuje koryto rzeki Wisłoki, wraz 

z fragmentami łąk, na odcinku od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu 

drogowego na trasie Pilzno-Kamienica, wraz z dopływami: 

 Iwielką od mostu w m. Draganowa do ujścia, z unikatowym naturalnym 

wodospadem na progu fliszowym oraz z dobrze zachowanym, cennym 

kompleksem łąk 

 Kamienicą od mostu na trasie Brzostek - Smarzowa w m. Siedliska -Bogusz do 

ujścia, 

 Ropą od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia z dopływami: Sękówką od mostu 

na drodze Ropica - Małastów do ujścia, 

 Olszanką od mostu na trasie Nagórze - Wlk. Strona (przy ujściu Czermianki) do 

ujścia, Libuszanką od mostu na trasie Rozdziele -Bednarka do ujścia, 

 Jasiołką od mostu na trasie Barwinek - Dukla w Trzcianie do ujścia do Wisłoki. 

W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono 16 występujących tu cennych 

siedlisk. Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy, zarośla łęgowe 

i grądowe, a także łąki. 

W ostoi występuje 5 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej, takich 

jak: łosoś atlantycki i głowacz białopłetwy oraz innych, ważnych : piekielnica, 

brzana, brzana peloponeska, świnka, głowacz pręgopłetwy, miętus, lipień, certa. Jest 

to nadal ważna ostoja ryb mimo, że przed wybudowaniem zbiornika Mokrzec 

bytowało tu o wiele więcej gatunków. W Wisłoce stwierdzono występowanie 30 

gatunków ryb oraz jeden gatunek minogów, w dorzeczu Jasiołki - 20 gatunków ryb, 
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w Ropie - 12 gatunków ryb, a w dolnym odcinku rzeki nawet 21 gatunków. Zlewnia 

Wisłoki uznawana jest za jedno z ważniejszych tarlisk ryb wędrownych w karpackiej 

części dorzecza Wisły i objęta krajowym programem restytucji ryb wędrownych. 

 

2) obszar Natura 2000 siedliskowy "Las Niegłowicki" (PLH180040) 

"Las Niegłowicki" znajduje się w obrębie Kotliny Jasielskiej i obejmuje zalesione 

wzgórze, rozdzielające dolinę Wisłoki i Ropy. Wzniesienie to porośnięte jest 

w głównej mierze lasem grądowym oraz żyzną buczyną i kwaśną. Niewielka 

powierzchnia zajęta jest też przez olszynkę górską. W granicach obszaru znalazło się 

także zbocze grądowe, biegnące od głównej części terenu ku południowi. Od 

północy tej częściznajduje się najlepiej zachowany w tej części pogórza płat grądu ze 

stanowiskiem Obrazka alpejskiego. Ku południowi struktura grądu podlega 

rozrzedzeniu, a w części najbardziej południowej znajdują się niewielkie fragmenty 

łąk rajgrasowych, otaczających osuwiskową skarpę, porośniętą przez porozrywane, 

ubogie płaty muraw kserotermicznych. Wzniesienie pocięte jest głębokimi parowami 

o przebiegu zachód-wschód, które po opadach odwadniają wzniesienie. Podłoże 

stanowią warstwy fliszu, silnie spękane i zerodowane. Wykształciły się tam płytkie 

gleby inicjalne i brunatne kwaśne. Należy zwrócić uwagę na dwa pomnikowe dęby 

przy drodze biegnącej przez obszar, mierzące po około 480 cm w pierśnicy. Dobrze 

zachowane płaty grądowe, z licznymi gatunkami charakterystycznymi, są na terenie 

Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej bardzo rzadkie. Występujące w granicach obszaru 

płaty grądów, z licznymi gatunkami chronionymi i występujące w kompleksie 

z buczynami, należą do wyjątków. 

3) obszar Natura 2000 siedliskowy "Golesz" (PLH180031)  

Obszar "Golesz" jest bardzo zróżnicowany i bogaty zarówno pod względem 

florystycznym jak i fitocenotycznym, na co wpływają uwarunkowania edaficzne 

terenu, a także różnorodność form ukształtowania powierzchni. Obejmuje on 

głównie różne postaci grądów, a także żyznych i kwaśnych buczyn z licznymi 

gatunkami chronionymi i interesującymi zasięgowo. Wśród nich należy wyróżnić 

występowanie niewielkiej populacji Buławnika mieczolistnego (Cephalanthera 

longifolia), gatunku z kategorią zagrożenia VU (narażone w najbliższej przyszłości 

na przejścia do kategorii wymierających) na krajowej Czerwonej Liście, a także 

jednej z największych krajowych populacji Obrazków alpejskich (Arum 

alpinum). Obrazki wschodnie na tym stanowisku porastają wierzchołkowe partie 

wzgórza.  

W florze badanego terenu istotny udział mają gatunki wschodniokarpackie, 

m.in.Kostrzewa górska( Festuca drymeja) i Scilla bifolia. Stwierdzono tu 

występowanie kilku rzadkich gatunków chronionych grzybów: Strobilomyces 

floccopus, Phallus impudicus i Mutinus caninus.  

Ogromną wartość przyrodniczą mają zróżnicowane wiekowo drzewostany (także 

starodrzewy) grądowe, bukowe oraz żyzna jedlina i łęgi, które są siedliskiem bogatej 

ornitofauny. Najszerzej rozprzestrzenionym i najbardziej zróżnicowanym 

zbiorowiskiem leśnym jest charakterystyczny dla piętra pogórza grąd Tilio-

Carpinetum. 

Na południu obszaru Natura 2000 znajduje się rezerwat "Golesz". 

4) obszar Natura 2000 siedliskowy "Łąki nad Młynówką" (PLH180041)  

Obszar położony jest wzdłuż rzeki Młynówki, na odcinku pomiędzy Bączalem 

a Trzcinicą. Wzdłuż potoku rozwinęła się roślinność łęgowa, a nieco dalej - 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JASŁA 

 

 

 

26 

użytkowane ekstensywnie świeże i podmokłe łąki oraz turzycowiska. Wspomniane 

łąki i towarzyszące im zbiorowiska szuwarowe i trzęsawiska mają na tym obszarze 

największą wartość przyrodniczą. Jest to ważne miejsce bytowania bociana białego, 

czapli siwej, derkacza, czajki, bobra i kumaka górskiego.  

 

4.2 Ochrona wód 

Tereny objęte zmianą Studium położone są częściowo w obszarach wymagających 

szczególnej ochrony planistycznej z uwagi na Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”. Prawo ochrony środowiska w art. 98 stanowi, że wody 

podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej na zmniejszaniu ryzyka 

zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich zasilania 

oraz utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. W tych celach tworzone są między 

innymi obszary ochronne na zasadach określonych Prawem wodnym. Zbiornik GZWP 

„Dolina rzeki Wisłoka” posiada ustanowiony obszar wysokiej ochrony zbiornika (OWO). 

Zbiornik ten, tak jak pozostałe zbiorniki związane z dolinami rzek karpackich, jest 

silnie zagrożony ze strony zanieczyszczeń przenikających z powierzchni terenu, ze względu 

na brak utworów izolujących warstwę wodonośną i płytkie zaleganie wód podziemnych. 

Potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń wód tego zbiornika mogą być niekontrolowane 

zrzuty ścieków komunalnych, powierzchniowy spływ lub infiltracja wód skażonych 

bituminami /stacje paliw, spływ wód z parkingów i dróg/ lub innymi związkami 

chemicznymi pochodzącymi z „dzikich” składowisk odpadów, nieumiejętnie stosowanych 

środków ochrony roślin i nawozów sztucznych albo niewłaściwie magazynowanych 

substancji. 

5. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 

ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

Podstawą do kwalifikowania inwestycji jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2004 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). W projekcie zmiany Studium dopuszczono możliwość 

lokalizacji usług, które w skrajnych przypadkach mogłyby być zaliczone do przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

W projekcie zmiany Studium występuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.  

Obszar objęty projektem zmiany Studium zajmują: utwardzony plac dworca 

autobusowego wraz z wiatą i budynkiem dworca oraz pozostałą infrastrukturą, budynki 

i infrastruktura związane z działalnością PKS-u (stacje kontroli pojazdów, budynki 

serwisowe, utwardzony plac manewrowy), dworzec kolejowy wraz z infrastrukturą 

kolejową, budynki handlowo-usługowe, biurowe, stacje paliw, tereny przemysłowo-

składowe, myjnie, parkingi, fragment drogi krajowej, drogi gminne oraz, w niewielkim 

stopniu, zieleń urządzonej i nieurządzona.  

Analizowane tereny sąsiadują z zabudową handlowo-usługową, biurową, 

przemysłowo-skłądową, mieszkaniwą jedno- i wielorodzinną (także z usługami w parterze), 

garażową, gospodarczą, terenami upraw rolnych,  zieleni urządzonej i nieurządzonej.  

Położenie w opisanych warunkach nie stwarza warunków sprzyjających bytowaniu 

chronionej fauny i flory. 
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Na terenie objętym opracowaniem oraz w jego sąsiedztwie nie występują obiekty 

o szczególnym reżimie ochronnym wskazanym w ustawie o ochronie przyrody tj. pomniki 

przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne czy użytki 

ekologiczne i innych, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. W obszarze nie 

występują również gatunki, które zostały uznane za kwalifikujące obszar i stanowiące 

przedmiot ochrony w ramach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków.  

Realizacja projektowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zatem negatywnego 

wpływu na siedliska wymienione w Załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących 

przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2014 poz. 

71713), stanowiące przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak również nie wpłynie 

negatywnie na integralność i spójność sieci Natura 2000. Oddziaływania dokonywane 

w ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą miały istotnego wpływu na zachowanie 

tzw. korzystnego stanu ochrony (KSO) kluczowych gatunków i siedlisk, zachowanie 

kluczowych struktur obszaru, zachowanie kluczowych procesów i funkcji. 

6. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 

REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, UCIĄŻLIWOŚCI I 

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Realizacja ustaleń zmiany Studium nie napotyka na problemy ochrony środowiska; 

będzie stanowić kontynuację stanu istniejącego i pozwoli na poprawę ładu przestrzennego 

w tej części miasta. 

7. IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ ODDZIAŁYWAŃ, OCENA ODDZIAŁYWAŃ 

I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

7.1  Wpływ ze względu na emisje substancji do powietrza. 

Oddziaływania: 

B - bezpośrednie, P - pośrednie, W - wtórne, Sk - skumulowane, K - krótkoterminowe, S – 

średnioterminowe, D - długoterminowe, St – stałe, C – chwilowe, P – pozytywne, N – 

negatywne. 
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Ruch generowany głównie przez funkcje już 

istniejące w obszarach obiętych zmianą 

Studium oraz w otoczeniu. Niewielkie 

zwiększenie natężenia ruchu w zwiazku 

z lokowaną fukncją. 

B/P; D; St; N 

Systemy 

grzewcze 

Wielkość emisji będzie zależna od jakości 

urządzeń grzewczych i stosowanych paliw. 
B; D; C; N 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – powietrze atmosferyczne. 
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Tereny objęte zmianą Studium obsługiwane są przez siatkę istniejących dróg. 

Analizowany dokument nie wymaga więc projektowania nowych ciągów 

komunikacyjnych, nie przewidzianych w obowiązującym Studium lub nie istniejących 

w terenie. 

W fazie budowy inwestycji będzie występowała niezorganizowana emisja 

zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Emisja będzie powstawać w związku 

z transportem ciężarowym i osobowym pracowników budowlanych oraz pracą maszyn 

budowlanych z silnikiem spalinowym. Zanieczyszczenia ze spalania paliw to głównie pary 

benzenu, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne oraz pył PM10. Dodatkowo 

prace ziemne związane z wykopami pod zbiorniki oraz równaniem terenu mogą powodować 

lokalne pylenie. Prace zostaną ograniczone do pory dziennej przy wykorzystaniu sprzętu 

spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku. Oddziaływanie w fazie budowy będzie 

miało jednak charakter przejściowy i krótkotrwały, zaś wpływ na środowisko przyrodnicze 

i społeczne będzie niewielki. 

Lokowane funkcje (obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży pow. 2 000 m
2
) będą 

z pewnością zwiększały zagrożenie dla czystości powietrza atmosferycznego – ma to jednak 

charakter lokalny i należy rozpatrywać to zwiększenie przez pryzmat aktualnego natężenia 

ruchu generowanego przez istniejące dworce komunikacji autobusowej i kolejowej (funkcja 

kontynuowana w planie). Negatywne zmiany mogą wynikać ze zwiększenia ilości pojazdów 

przemieszczających się w rejonie przewidywanej funkcji handlowej i raczej będą posiadały 

charakter krótkoterminowy, ograniczony do szczytowych godzin zakupów.   

Biorąc pod uwagę obecny charakter zainwestowania terenu oraz zapisy 

projektowanej zmiany Studium, nie przewiduje się znacznego wzrostu negatywnych 

oddziaływań na elementy środowiska powodowane emisją zanieczyszczeń gazowych 

i pyłów do powietrza ani znaczącego negatywnego oddziaływania na stan aerosanitarny 

i warunki bytowania ludzi w otaczających terenach zabudowy. 

7.2  Wpływ ze względu na wody powierzchniowe i podziemne. 

Rodzaj 

oddziały

wań 

Źródło Teren Komentarz 
Oddziaływani

a 

Ja
k

o
śc

io
w

e 

Ścieki 

O
b

sz
ar

 z
m

ia
n
y

 S
tu

d
iu

m
 

1. Bytowe i gospodarcze 

2. Wody opadowe z dróg i powierzchni szczelnych 

narażonych na zanieczyszczenie 

B; D; C; N 

Odpady 

komunalne i 

inne niż 

niebezpieczne 

W ilości determinowanej przez ilość użytkowników i 

mieszkańców, przy pełnej sprawności miejskiego 

systemu usuwania odpadów – bez bezpośrednich 

skutków dla środowiska (zaśmiecenie terenu). 

B; D; C; N 

Odpady 

niebezpieczne 
 Oddziaływanie nie wystąpi - 

Il
o

śc
io

w
e 

Wody opadowe 

niezanieczyszcz

one 

Przy zakładanym odprowadzeniu całości ścieków 

komunalnych do kanalizacji brak oddziaływań; w 

przypadku wód opadowych odprowadzanych z 

dachów i powierzchni utwardzonych - nie ponad 

obowiązujące normy 

B; D; St; P 

Odprowadzanie 

wód systemami 

kanalizacji 

Wprowadzenie powierzchni szczelnych i 

odprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych 

poza obszar zasilania wód gruntowych i 

powierzchniowych 

B; D; S; N 
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Przekształcenie 

stosunków 

wodno-

gruntowych 

Wskutek wzrostu współczynnika odpływu 

(utwardzenie powierzchni) i odprowadzeniem wód 

za pośrednictwem kanalizacji, nie znaczące dla wód 

podziemnych. 

B/P, D, N 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – wody. 

Planowana zabudowa nie może wpływać niekorzystnie na stan gruntów i powodować 

zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. Tereny objęte zmianą Studium 

położone są częściowo w obszarach wymagających szczególnej ochrony planistycznej 

z uwagi na Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoki”. 

W związku z realizacją ustaleń podstawowego przeznaczenia z projektowanego 

dokumentu nie przewiduje się zmiany ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych. Teren 

objęty zmianą Studium wyposażony jest w dostęp do miejskiej sieci wodociągowej 

(istniejące wodociągów w ciągu ul. Dworcowej (Ø 150), ul. Kościuszki (Ø 200), 

ul. Metzgera (Ø 225), ul. Staszica (Ø 100), ul. Grunwaldzkiej (Ø 300) i ul. Kolejowej 

(Ø 160), Ø 200 w ciągu ul. Przemysłowej i ul. Piłsudskiego oraz Ø 110 w granicach 

drugiego z obszarów objętego zmianą Studium), dostęp do kanalizacji sanitarnej (kolektory 

ogólnospławne wzdłuż ul. Dworcowej (Ø 500), ul. Staszica (Ø 300), ul. Metzgera (Ø 300), 

ul. Kolejowej (Ø 200), ul. Grunwaldzkiej (Ø 600), i ul. Przemysłowej (Ø 400)) oraz 

kanalizacji deszczowej (wzdłuż ul. Dworcowej (Ø 500), ul. Kościuszki (Ø 400), 

ul. Metzgera (Ø 300-400), ul. Staszica (Ø 300), ul. Kolejowej (Ø 250-600), 

ul. Grunwaldzkiej (Ø 200), ul. Przemysłowej (Ø 200 i Ø 500) i ul. Piłsudskiego (Ø 300) oraz 

wewnątrz omawianego obszaru).  

Należy założyć, że wraz z rozwojem zabudowy powstaną nowe źródła ścieków 

sanitarnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych może być infiltracja zanieczyszczeń 

z terenów komunikacji, w tym wewnętrznych dróg dojazdowych, podjazdów oraz miejsc 

postojowych. Możliwość podłączenia zabudowy do kanalizacji zabezpieczy ochronę 

środowiska wodno – gruntowego. 

W obszarze objętym opracowywanym dokumentem nie zachodzi 

prawdopodobieństwo zużycia wody w sposób obciążający zasoby wód podziemnych.  

W związku z istniejącym zagospodarowaniem terenu oraz wyposażeniem 

w infrastrukturę techniczną należy stwierdzić, że zapisy zmiany Studium nie generują 

nowych znaczących funkcji wodochłonnych ani negatywnych oddziaływań na cele 

środowiskowe Jednolitych Części Wód Powierzchniowych: Wisłoka od Ropy do Pot. 

Chotowskiego, Wisłoka od Dębownicy do Ropy, Jasiołka od Chlebianki do ujścia, 

Warzycki oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) Europejski kod - 

PLGW2000151, region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, 

Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia tj. osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz co najmniej dobrego stanu chemicznego, w przypadku wód 

powierzchniowych i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych. 

 

7.3 Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy. 

Obszar objęty zmianą Studium jest zainwestowany. Największą jego część zajmują 

utwardzone place, budynki dworcowe wraz z infrastrukturą związaną z działalnością 

komunikacyjną, zabudowania usługowe i drogi. Fakt ten, jak i stosunkowo niewielkie tereny 

zieleni (głównie urządzonej) oraz sposób zagospodarowania terenów sąsiednich nie 

stwarzają warunków korzystnych dla bytowania zwierząt. 
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Na obszarze objętym zmianą Studium nie występują cenne elementy środowiska ani 

gatunki chronione. Nie prognozuje się również niekorzystnego wpływu na tereny 

charakteryzujące się wysokimi wartościami przyrodniczymi z uwagi na fakt ich lokalizacji 

w znacznych odległościach od omawianego obszaru.  

Również obowiązujące plany miejscowe przewidują dla analizowanych terenów 

rozwój zabudowy i zainwestowania typowego dla terenów intentywnie zurbanizowanych 

obszarów miejkich (tereny urządzeń komunikacji samochodowej, teren dworca komunikacji 

autbusowej dalekobieżnej (PKS); teren przeznaczony pod urządzenia komunikacji i usługi 

komercyjne; tereny przeznaczne dla komunikacji kolejowej (linia kolejowa wraz 

z urządzeniami uzupełniającymi i dworcem PKP; teren trasy komunikacji samochodowej; 

teren produkcji, usług i zaplecza technicznego).  

Nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu na świat roślinny i zwierzęcy w zwiazku 

z projektowaną zmianą Studium. 

Rodzaj 

oddziaływań 
Źródło 

Tere

n 
Komentarz Oddziaływania 

Eliminacja 

siedlisk i 

zbiorowisk 

Wprowadzenie 

zainwestowania 

O
b
sz

ar
 z

m
ia

n
y
 S

tu
d
iu

m
 

Obszar jest obecnie zainwestowany. 

Wprowadzenie nowych obiektów 

budowlanych oraz powierzchni z 

okrywą sztuczną 

B; D; St; N 

Wprowadzenie 

gatunków 

obcej 

proweniencji 

Nasadzenia 

Zastosowanie do nasadzeń obcych (nie 

pochodzących z doboru naturalnego) 

gatunków 

B/P; D; St; N 

Synantropizacj

a 
Nowe siedliska 

Powstanie siedlisk i stworzenie 

warunków bytowych dla gatunków 

związanych z zabudową 

B/P; D; St; N 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – różnorodność biologiczna, rośliny, zwierzęta. 

 

7.4 Wpływ ze względu na emisję hałasu i wibracji. 

Przepisy prawne dotyczące hałasu, ustalają dopuszczalne i progowe wartości 

poziomu hałasu w środowisku w zależności od rodzaju źródła dźwięku i kwalifikacji terenu. 

Dla oceny hałasu w środowisku zewnętrznym ma zastosowanie Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Na omawianym terenie nie występują ani nie są projektowane 

funkcje mieszkaniowe, ochronie przed hałasem podlega natomiast sąsiadująca z omawianym 

terenem zabudowa mieszkaniowa. 

Czynnik Możliwość wystąpienia Prognozowane oddziaływanie  

i jego natężenie 

Emisja hałasu 

komunikacyjnego  
Wystąpi w otoczeniu ulic  

Oddziaływania minimalne - dodatkowy 

przewidywany ruch generowany głównie 

przez nowe obiekty planowane w terenie 

objętym zmianą Studium. 

Hałas związany z 

lokowanymi funkcjami 

wynikający z 

użytkowania obiektów 

Wystąpi 

Oddziaływanie w stopniu nieznaczącym. 

w stosunki do istniejącego 

zagospodarowania terenu. 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – wpływ hałasu. 
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Głównym źródłem oddziaływań akustycznych na obszar objęty zmianą Studium 

będzie hałas w obrębie dróg mieszczących się w jego obrębie i go otaczających, (głównie 

droga krajowa Nr 28 relacji Zator-Medyka w ciągu ul. Metzgera i ul. Piłsudskiego) oraz ruch 

na trasie kolejowej, którego występowanie nie związane jest z projektowanym dokumentem.  

Hałas emitowany z terenów usług oraz produkcyjno-magazynowych będzie związany 

przede wszystkim z wykonywaną działalnością oraz ruchem generowanym przez w/w 

funkcję, jednakże nie można mówić o znacznym wzroście natężenia hałasu biorąc pod 

uwagę istniejące przeznaczenie oraz aktualnie użytkowanie terenu. Najbliżej położone 

obszary zabudowy mieszkaniowej od projektowanych terenów produkcyjnych dzieli ok. 50-

100 m (tereny produkcyjne w rejonie ul. Kolejowej), jednak nie przewiduje się wykroczenia 

potencjalnych uciążliwości z nimi związanych poza zakres działek, na której będą mogły 

zostać zlokalizowane. 

 W projekcie zmiany Studium zawarto również zapis: "zakaz lokalizacji 

przedsięwzięc mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko". 

Nie przewiduje się zatem prawdopodobieństwa naruszenia obowiązujących 

standardów dla zabudowy mieszkaniowej. 

7.5 Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby. 

 

Rodzaj 

oddziaływań 
Źródło Teren Komentarz Oddziaływania 

Eliminacja 

okrywy 

glebowej 

D
y
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S
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d
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m
 Wprowadzenie zabudowy i powierzchni z okrywą 

sztuczną. 

B; D; St; N; 

Sk→krajobraz, 

wody, klimat 

Zmiany 

ukształtowan

ia 

Przekształcenia związane z wprowadzeniem 

zainwestowania, w ograniczonym zakresie. 

B; D; St; N; 

Sk→krajobraz 

Tab. Identyfikacja możliwych oddziaływań na środowisko – powierzchnia ziemi. 

Teren objęty zmianą Studium jest w większości zainwestowany. Dalsze 

przekształcenia powierzchni ziemi wynikać będą z koniecznych prac ziemnych dla potrzeb 

posadowienia nowoprojektowanej zabudowy oraz ewentualnej rozbudowy infrastruktury 

technicznej. Nie należy spodziewać się znacznych przekształceń powierzchni ziemi. 

Biorąc pod uwagę przeznaczenie terenu w obowiązujących planach miejscowych 

stwierdza się, iż ustalenia projektu zmiany Studium nie wpłyną na zakres możliwych 

ingerencji w zmianę ukształtowania powierzchni ziemi, a przekształcenia, które nastąpią 

w wyniku postępującego zainwestowania terenu będą miały niewielką skalę. 

7.6 Wpływ na krajobraz. 

Analizowany obszar posiada cechy krajobrazu miejskiego. Realizacja założeń 

projektowanej zmiany Studium spowoduje odczuwalną zmianę w lokalnym krajobrazie 

w odniesieniu do obszaru przedmiotowych działek czy też kwartału zabudowy w przypadku 

obszaru dworca PKS, jednakże należy rozpatrywać te zmiany poprzez fakt, iż sąsiedztwo 

opisywanych obszarów to tereny silnie zurbanizowane, z przewagą zabudowy 

mieszkaniowej i usługowej (krajobraz terenów zurbanizowanych z wyraźną dominacją 

człowieka). Projekt zmiany Studium nie przewiduje wprowadzenia takich elementów 

i przekształceń, które naruszyłyby walory krajobrazowe tego obszaru w skali miasta. Można 

natomiast zakładać pozytywny wizualny rezultat, potencjalnie nietypowy i oryginalny, co 
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skutkujący ożywieniem estetycznym i krajobrazowymtej części miasta. Przewidziana 

zabudowa wkomponuje i uporządkuje przedmiotowe tereny pod względem estetycznym 

i krajobrazowym. 

Ustalenia projektu zmiany Studium mają na celu poprzez odpowiednie 

zagospodarowanie terenu tj. określenie gabarytów obiektów, formy architektonicznej, 

ustalenie nieprzekraczalnych linii zabudowy, zachowanie wartości krajobrazowych terenu.  

7.7 Wpływ na klimat. 

Ustalenia zmiany Studium nie będą generować potencjalnych zmian klimatycznych 

w skali makro. Na etapie wykonywania prac budowlanych będzie mieć miejsce krótkotrwały 

wzrost zapylenia, wzrost hałasu powodowanego pracą ciężkiego sprzętu budowlanego 

i środków transportowych, wzrost emisji spalin silnikowych. Oddziaływania na klimat 

można zaliczyć do negatywnych słabych, możliwość wystąpienia w/w oddziaływań nie 

będzie jednak wynikiem uchwalenia projektowanego dokumentu. 

7.8 Wpływ na zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne. 

Omawiany obszar nie leży w terenach zagrożonych zalewaniem wodami 

powodziowymi.  W granicach omawianego obszaru nie występują udokumentowane złoża 

surowców mineralnych. Nie ma również w jego granicach dóbr materialnych, które 

wymagałyby likwidacji w celu realizacji ustaleń projektu planu. 

Znajdują się jednak obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków dla miasta Jasła 

(dz. ewid. Nr 1573/16 i 1573/36 – nastawnia kolejowa przy ul. Metzgera i parowozownia 

z obrotnicą przy ul. Kolejowej), których warunki ochrony zostały zawarte w projektowanym 

dokumencie.  

Omawiany obszar nie leży w terenach zagrożonych zalewaniem wodami 

powodziowymi, również w przypadku całkowitego zniszczenia lub uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowych. 

 

7.9 Wpływ na ludzi. 

Ochrona warunków życia osób korzystających z lokowanych funkcji polega 

w głównej mierze na dążeniu do zachowania, określonych przepisami prawa, standardów 

środowiska.  

Dalszy rozwój zabudowy usługowej w sąsiedztwie obszarów mieszkaniowych może 

zwiększyć zasięg uciążliwości (m.in. emisje zanieczyszczeń powietrza, emisje hałasu, 

ograniczenie powierzchni otwartych i terenów zieleni) oraz zwiększyć liczbę użytkowników, 

którzy mogą być narażeni na te uciążliwości, należy jednak wziąć pod uwagę iż rozwój 

zagospodarowania możliwy jest również w oparciu o obowiązujące Studium, a istniejące 

zainwestowanie okolicznych terenów stanowi mozaikę zabudowy mieszkaniowej 

i usługowej.  

Pnadto nie należy spodziewać się aby w analizowanym terenie powstały 

przedsięwzięcia o zawsze znaczącym oddziaływaniu na stan powietrza i klimat akustyczny. 

Wynika to bezpośrednio z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 123, z późn. zmianami) – art. 144.2, stanowiących; 

…„Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 
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3, powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego 

prowadzący instalację ma tytuł prawny.” 

W odniesieniu do lokalizacji funkcji usługowych i produkcyjnych w projekcie 

zmiany Studium zawarto "zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko". Dopuszczono zatem działalność, której ponadnormatywne 

oddziaływanie nie wykracza poza granice działki lub terenu inwestycji, na których są 

zlokalizowane.  

Zważywszy na ograniczoną wielkość emisji zanieczyszczeń z tytułu lokowanej 

w obszarze funkcji nie należy spodziewać się przekroczenia standardów środowiska 

zarówno wewnątrz jak i w otoczeniu terenu objętego planem, w tym, w szczególności 

terenów objętych szczególną ochroną (standardy akustyczne) zabudowy mieszkaniowej. Nie 

przewiduje się zatem zagrożeń dla znajdujących się w sąsiedztwie terenów zabudowy 

mieszkaniowej i komfortu życia mieszkańców w przypadku normalnego funkcjonowania 

projektowanego przeznaczenia . 

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie, zarówno analizowanego terenu, jak 

i jego bezpośredniego sąsiedztwia oraz projektowane przeznaczenie terenu stwierdzić 

można, iż realizacja ustaleń  zmiany Studium nie będzie miała negatywnego wpływu na 

zdrowie ludzi. 

8. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA 

ŚRODOWISKO 

Nie identyfikuje się możliwości wystąpienia tego typu oddziaływań. 

9. METODY ZAPOBIEGANIA, OGRANICZENIA LUB KOMPENSACJI 

PRZYRODNICZEJ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

W wyniku realizacji projektu zmiany Studium zagospodarowania przestrzennego nie 

wystąpią nowe, negatywne oddziaływania na środowisko, w tym na cele i przedmiot obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

Analizowany teren znajduje się w bezpiecznej odległości od brzegów Wisłoki 

i Jasiołki (obszar Natura 2000 – „Wisłoka z dopływami”), jest w większości zainwestowany 

a stanowiska chronione na nim nie występują. Projekt zmiany Studium nie przewiduje 

działań stanowiących potencjalne zagrożenie dla obszaru Natura 2000.  

10.  PROPOZYCJE MODYFIKACJI USTALEŃ  ZMIANY STUDIUM 

Celem zmiany Studium jest potrzeba porządkowania przestrzeni przez ustanowienie 

regulacji prawnych zapewniających możliwość kształtowania ładu przestrzennego na 

terenach przeznaczonych do rozwoju funkcji komunikacyjnej i usługowej. 

Przyjęte w ustaleniach zmiany Studium rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne nie 

powodują negatywnego wpływu na tereny Natura 2000 znajdujące się w granicach miasta 

Jasła, dlatego też nie brano pod uwagę żadnych rozwiązań alternatywnych w stosunku do 

opracowanego. 
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11. PODSUMOWANIE 

W toku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że realizacja proponowanej zmiany 

Studium nie wpłynie negatywnie na stan środowiska. Biorąc pod uwagę położenie, aktualne 

zainwestowanie terenu oraz obowiązujące ustalenia planów miejscowych, a także objęcie 

zasięgiem infrastruktury technicznej i położenie w pasie dróg przyjmuje się, że realizacja 

ustaleń projektu zmiany Studium nie będzie generowała negatywnych skutków dla 

środowiska obszaru. Stąd nie identyfikuje się przyczyn, które wykluczyłyby możliwość 

realizacji ustaleń zmiany Studium. 

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY 

SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Proponuje się zastosowanie analizy porównawczej – porównanie wielkości 

wyznaczonych projektowanym dokumentem parametrów i zasad zagospodarowania 

z rzeczywistymi wskaźnikami i rzeczywistym stanem po realizacji obiektów budowlanych. 

Elementy poddane obserwacji ograniczono, do tych elementów ustaleń, których kontrola jest 

możliwa za pomocą narzędzi pozostających w kompetencji władz samorządowych). 

Pominięto te elementy (standardy środowiska), które kontrolowane są w ramach 

monitoringu środowiska prowadzonego przez powołane do tego instytucje – instrumenty 

i narzędzia kontroli nie pozostają bezpośrednio w dyspozycji samorządu lokalnego. Nie 

oznacza to jednak, że organa samorządu, po stwierdzeniu możliwości przekroczenia 

(również na skutek skarg mieszkańców) obowiązujących standardów środowiska nie mogą 

podjąć interwencji. 

 


