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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla obszaru „Leśna”, wynika z zapisów 

ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

art. 46 ust. 1 (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ww. ustawy organ administracyjny opracowujący projekt planu 

obligatoryjnie sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 

W myśl powyższej ustawy prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planów 

lub programów. 

Regulacje dotyczące czynności związanych z planowaniem przestrzennym zawarte są 

w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), także z tej ustawy wynika konieczność opracowania 

prognozy (art. 17 w/w ustawy). Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

przedkładane są instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania uzgodnienia projektu 

planu, a także są przedmiotem społecznej oceny – podlegają wyłożeniu do publicznego 

wglądu, a ustalenia prognozy mogą mieć wpływ na decyzje Rady Miasta Jasła w sprawie 

uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła dla 

obszaru „Leśna”. 

 

2. CEL, ZAKRES  I METODY ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena wpływu ustaleń projektu mpzp m. Jasła 

dla obszaru „Leśna”, obejmującego tereny zlokalizowane pomiędzy ul. Św. Jana z Dukli, 

Leśną, Rolniczą a granicą administracyjną miasta – od południa.  Podstawowym celem 

prognozy jest wykazanie, jak określony w powyższym projekcie planu sposób 

zagospodarowania przestrzennego wpłynie na środowisko i czy, a jeśli tak to, w jakim 

stopniu naruszone zostaną zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. 

Ze względu na charakter dokumentu planistycznego, ocena potencjalnych przekształceń 

środowiska wynikających z przyjętych kierunków zagospodarowania odpowiada stopniowi 

szczegółowości dokumentu planistycznego. 
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Celem prognozy jest: 

 wyeliminowanie jeszcze na etapie sporządzania projektu planu ustaleń sprzecznych 

z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru; 

 ocena skutków oddziaływania ustalonych projektem planu sposobów 

zagospodarowania terenu na środowisko, a więc określenie wpływu przeznaczenia 

terenu na poszczególne rodzaje użytkowania oraz określenie warunków ich 

zagospodarowania; 

 ocena na ile ustalenia projektu mpzp m. Jasła dla obszaru „Leśna” pozwolą na 

zachowanie istniejących wartości; 

 prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych przewidzianych ustaleniami projektu planu, a jedynie przedstawia 

prawdopodobne skutki jakie spowoduje realizacja ustaleń planistycznych na 

poszczególne komponenty środowiska w szczególności na tereny o wysokich 

wartościach przyrodniczych – Natura 2000. 

Przy opracowywaniu prognozy kierowano się wytycznymi zawartymi w art. 51 ust. 2 

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,  

zgodnie z którym prognoza powinna zawierać: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami; 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy; 

 informacje o możliwościach transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

 informacje o metodach analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu oraz 

częstotliwości jej przeprowadzania; 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska; 

 potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu planu; 

 istniejące problemu ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu; 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektu planu; 

 przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 
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Przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnego wpływu 

oddziaływania na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na tereny objęte różnymi formami ochrony przyrody. 

Zakres niniejszej prognozy został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Jaśle, pismo z dnia 13.07.2018 r. znak PZNS.453.3.2018.2 oraz 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismo z dnia 29.06.2018 r. 

znak WOOŚ.411.1.65.2018.AP.3. 

 

Metoda opracowania prognozy 

 

Informacje zawarte w niniejszej prognozie zostały opracowane stosownie do stanu 

współczesnej wiedzy i metod oceny oraz zostały dostosowane do zawartości i stopnia 

szczegółowości ustaleń projektu planu. 

 Podczas opracowywania prognozy dokonano: 

 określenia stanu środowiska na podstawie wizji terenowej oraz analizy materiałów 

sporządzonych dla potrzeb mpzp i materiałów archiwalnych; 

 analizy i oceny przydatności terenów dla planowanych funkcji oraz ich oddziaływań 

na środowisko; 

 oceny potencjalnych zagrożeń środowiska, istotnych z punktu widzenia 

projektowanych zmian w zagospodarowaniu oraz wpływu ustaleń projektu planu na 

funkcjonowanie środowiska. 

 

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH I POWIĄZANIACH 

 Z INNYMI DOKUMENTAMI 

 

Niniejsza prognoza składa się z części opisowej i graficznej. Część graficzna wykonana 

została na rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jasła 

dla obszaru „Leśna”, obejmującego tereny położone w południowym rejonie miasta Jasła, 

pomiędzy ul. Św. Jana z Dukli – od zachodu, ul. Rolniczą – od wschodu, ul. Leśną od 

północy, granicą administracyjną miasta – od południa. 

Część opisowa zawiera analizy oparte na założeniach, że stanem odniesienia dla 

prognozy są: 

 istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony 

w opracowaniu ekofizjograficznym, wykonanym m. in. dla potrzeb miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 
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 uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń projektu mpzp m. Jasła dla obszaru 

„Leśna”; 

 działania związane z realizacją systemów infrastruktury technicznej na obszarze 

projektu planu, realizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w ustaleniach 

planistycznych; 

Jednym z celów prognozy jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań 

planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska. 

 

W toku prac przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące materiały: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła, 

uchwalone uchwałą Rady Miasta Jasła Nr XX/189/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. z późn. 

zm.; 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego; 

 Plan zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły – aktualizacja 

obowiązująca od 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1911); 

 Stan środowiska woj. podkarpackiego w 2016 i 2017 r., WIOŚ – Rzeszów 2016 i 2017 

oraz Stan środowiska w powiecie Jasielskim w 2016 r., WIOŚ – Rzeszów Delegatura 

w Jaśle; 

 Mapy zagrożenia powodziowego sporządzone przez Prezesa KZGW w Warszawie 

w 2015 r. 

 

Podstawy prawne wykorzystane przy sporządzaniu prognozy: 

 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1614); 

 Ustawa prawo wodne z 4 grudnia 2018 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1614); 

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

z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.),; 

 Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. 

poz. 2081 z późn. zm.); 

 Ustawa o ochronie gruntów leśnych i rolnych (Dz. U. 2017 poz. 1161); 

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

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 



 

7 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada  2007 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

 

4. CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU 

            MPZP M. JASŁA DLA OBSZARU „LEŚNA” 

 

Projekt planu miasta Jasła dla obszaru „Leśna” obejmuje obszar o powierzchni około 

27,50 ha. Opracowaniem planistycznym objęto teren położony w południowych obszarach 

miasta. Południową granicę stanowi fragment granicy administracyjnej miasta, granicę 

wschodnią ul. Rolnicza, zachodnią ul. Św Jana z Dukli, północną zaś tereny w sąsiedztwie 

ul. Leśnej. 

Projekt w/w mpzp został opracowany w oparciu o uchwałę nr LXV/672/2018 Rady 

Miejskiej w Jaśle z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp 

miasta Jasła dla obszaru „Leśna”. 

W granicach obszaru objętego projektem planu wydzielono tereny o różnym 

przeznaczeniu, określając dla nich zasady zagospodarowania. Poszczególne tereny 

oznaczono symbolami literowymi i cyfrowymi. Wydzielono tereny o następującym 

przeznaczeniu: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN od 1 do 7; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 

oznaczone symbolem MN/U od 1 do 6; 

 teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem  

1 RM/MN; 

 teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1 U; 

 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 1 MW; 

 tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowo – składowej, oznaczone 

symbolami 1 U/P/S, 2 U/P/S; 

 tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZN od 1 do 6; 

 tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem 1 ZI -3 ZI; 

 tereny wód otwartych, oznaczone symbolem WS od 1 do 4; 

 teren infrastruktury gazowej oznaczony symbolem G; 

 tereny przeznaczone pod komunikację: 

– 1 KDG – teren drogi publicznej głównej, 

– KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych od 1 do 6, 

– KDW – tereny dróg wewnętrznych od 1 do 4, 
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– 1 KPJ – teren ciągu pieszo – jezdnego, 

– 1 CPR – tereny ciągu pieszo – rowerowego. 

Część działek objęta projektem planu położona jest w terenie objętym procesami 

osuwiskowymi (osuwisko – Nr Karty 76613) – zasięg obszaru ustanowiony został uchwałą  

Nr  LXXVI/624/2010 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 listopada 2010 r. 

Część terenu projektu planu znajduje się w obszarze udokumentowanego złoża 

surowców ilastych pn. „Żółków” IB2229. Zasięg obszaru naniesiono na rysunku projektu 

planu. 

Dla całego obszaru mpzp określono obowiązujące ustalenia zawierające dopuszczenia 

i zakazy. Dla każdego terenu określono ustalenia szczegółowe. 

 

W granicach projektu planu: 

 obowiązuje uwzględnianie ograniczeń wynikających z przebiegu sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej – linii elektroenergetycznych (EN15kV), gazociągu wysokiego 

ciśnienia (GDN80), stacji gazowej; 

 zakazano lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem dróg i parkingów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

 uciążliwość powodowana zabudową nie może wykraczać poza granice działki 

budowlanej. 

 

 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania poszczególnych terenów 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN od 1 do 7 

dopuszczono: 

 zabudowę wolnostojąca i bliźniaczą – funkcje usługowe, w tym handel i rzemiosło jako 

wbudowane w budynki mieszkalne; 

 powierzchnia użytkowa usług – max 30% powierzchni budynku mieszkalnego; 

 powierzchnia zabudowy – nie może przekroczyć 65% powierzchni działki budowlanej; 

 wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3 i maks. 1,2; 

 minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej –  30% powierzchni działki 

budowlanej; 

 wysokość zabudowy: 

- budynki mieszkalne 9,0 m, 

- inne 7,0 m; 
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 powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 

- dla zabudowy wolnostojącej – 0,07 ha, 

- dla zabudowy bliźniaczej – 0,035 ha; 

 dachy budynków dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 0° - 45°; 

 dostępność komunikacyjna: poprzez drogi dojazdowe i wewnętrzne. 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej, oznaczone symbolem MN/U od 1 do 6 

dopuszczono: 

 zabudowę wolnostojącą i bliźniaczą; 

 funkcje usługowe w tym handel o powierzchni sprzedaży nie przekraczającej 2000m2  - 

gastronomia, rzemiosło wbudowane w budynki mieszkalne lub wolnostojące, na działce 

z zabudową mieszkaniową; 

 place zabaw i miejsca rekreacji; 

 powierzchnia użytkowa usług wbudowanych w budynki mieszkalne lub wolnostojących, 

nie może przekroczyć 50 % powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego; 

 powierzchnia zabudowana działki – nie większa niż 65 % powierzchni działki 

budowlanej; 

 powierzchnia biologicznie czynna – min 20% powierzchni działki budowlanej; 

 wskaźnik intensywności zabudowy – max. 1,2 i min. 0,3; 

 powierzchnia działki budowlanej: 

- dla zabudowy wolnostojącej – 0.007 ha, 

- dla zabudowy bliźniaczej – 0,035 ha; 

  wysokość zabudowy: 

- budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych i usługowych – 9,0 m; 

- innych – 7,0 m; 

 dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci od 0° - 45°, dopuszczono inne 

formy dachów; 

 określono w ustaleniach projektu planu dostępność komunikacyjną i pieszą. 

 

Teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem  

1 RM/MN 

dopuszczono: 

 funkcję agroturystyczną jako towarzyszącą zabudowie zagrodowej; 

 zabudowę jednorodzinną wolnostojącą, lokalizowaną na działce budowlanej z zabudową 

zagrodową lub na wydzielonej działce; 
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 powierzchnia działki budowlanej: 

- dla zabudowy zagrodowej – 0,15 ha; 

- dla zabudowy jednorodzinnej – 0,07 ha; 

 powierzchnia zabudowana działki budowlanej – 65%; 

 powierzchnia biologicznie czynna – 25 % powierzchni działki budowlanej; 

 wskaźnik intensywności zabudowy – minim. 0,3 i maksym. 1,8; 

 wysokość zabudowy – 10 m; 

 dachy spadowe, dopuszczono inne formy dachów. 

 

Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczony symbolem 1 MW 

dopuszczono: 

 powierzchnia działki budowlanej – zgodnie ze stanem istniejącym; 

 wielkość powierzchni zabudowanej – 65%; 

 wielkość powierzchni biologicznie czynnej – minim. 25% działki budowlanej; 

 wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3 i max. 1,2; 

 wysokość zabudowy: 

- budynki  mieszkalne – do 15,0 m, 

- inne – do 7,0 m; 

 określono dostępność komunikacyjną terenu – droga 1KDD ( ul. Leśna). 

 

Teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1 U 

dopuszczono: 

 lokalizację  usług, w tym handlu o powierzchni sprzedaży do 400m2, gastronomii, 

rzemiosła, kultury; 

 lokalizację palców zabaw i rekreacji; 

 minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – 0,005 ha; 

 wielkość powierzchni zabudowanej działki budowlanej – 80%; 

 powierzchnia biologicznie czynna – min. 10% powierzchni działki budowlanej; 

 maksymalna wysokość zabudowy – 12,0 m; 

 określono w zapisach projektu planu dostępność komunikacyjną; 

 kształty dachów – jak dla innych form zabudowy. 
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Tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowo – składowej, 

oznaczone symbolami 1 U/P/S i 2 U/P/S 

dopuszczono: 

 lokalizację zakładów produkcyjnych, drobnej wytwórczości rzemiosła przemysłowego 

i artystycznego, składów, magazynów, hurtowni wraz z obiektami towarzyszącymi; 

  powierzchnia działek budowlanych – dla zabudowy usługowej, handlowej, drobnej 

wytwórczości, rzemiosła przemysłowego i artystycznego – 0,05 ha, 

- wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3 i max. 2,0; 

 powierzchnia działek budowlanych – dla zabudowy produkcyjnej, składowej 

i magazynowej – 0,10 ha, 

 - wskaźnik intensywności zabudowy – min. 1,0 i max. 3,0 (zabudowa produkcyjna  

i magazynowo - składowa); 

- wskaźnik intensywności zabudowy – min. 0,3 i max. 2,0 (dla drobnej wytwórczości, usług 

handlu, rzemiosła); 

 wielkość powierzchni zabudowanej działki budowlanej – do 80%; 

 wielkość powierzchni biologicznie czynnej – 2% powierzchni działki budowlanej; 

 wysokość zabudowy – do 12, 0 m; 

 kształty dachów – jak na budynkach w terenach sąsiednich; 

 określono dostępność komunikacyjną każdego z terenów. 

 

Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZN od 1 do 8 

 

dopuszczono: 

 w terenach 1 ZN i 2 ZN – zieleń niską, klomby, rabaty kwiatowe itp., urządzenia służące 

dla rekreacji i wypoczynku oraz place zabaw dla dzieci, ścieżki piesze i rowerowe; 

 w terenach 3 ZN, 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN, 7 ZN i 8 ZN – zieleń niską i wysoką, budowę ścieżek 

pieszych i rowerowych, przepusty dla sieci infrastruktury technicznej; 

 w terenie 1 ZN i 3 ZN – teren osuwiska, dopuszczono rekultywację terenu po wyrobisku 

oraz zabezpieczenie przed osuwaniem się mas ziemnych; 

zakazano: 

 działań niszczących i degradujących teren i zieleń; 

 wznoszenia obiektów budowlanych (za wyjątkiem urządzeń służących rekreacji, placów 

zabaw dla dzieci, ścieżek pieszych i rowerowych). 

 ustalono tereny zieleni izolacyjnej od 1ZI do 3ZI 
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Tereny wód otwartych, oznaczone symbolem WS od 1 do 4; 

dopuszczono: 

 utrzymanie, remonty, poprawę urządzeń wodnych, wzmocnienie brzegów i dna, poprawę 

warunków przepływu; 

 budowę kładek, mostków, mostu, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

Teren infrastruktury technicznej – gazowej oznaczony symbolem G  - stacja gazowa ze 

strefą zagrożenia wybuchem ( w granicach działki) 

 

 dopuszczono – lokalizację inwestycji związanych z utrzymaniem obiektu; 

 nie dopuszczono – inwestycji mogących poszerzyć strefę zagrożenia wybuchem. 

 

Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

 

ENs/n – linia elektroenergetyczna średniego napięcia; 

GDN80 – gazociąg wysokiego ciśnienia ze strefą techniczną; 

dopuszczono: 

 likwidację, rozbudowę, przebudowę i budowę nowych sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej; 

 przebudowę napowietrznych linii elektroenergetycznych na podziemne – kablowe. 

 

Tereny przeznaczone pod komunikację 

 

KDG – tereny drogi publicznej głównej drogi wojewódzkiej Nr 992; 

KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych (istniejące i projektowane) od 1KDD do 5KDD, 

zróżnicowanie szerokości w liniach rozgraniczających; 

KDW – tereny projektowanych dróg wewnętrznych od 1KDW do 4KDW – szerokość 

w liniach rozgraniczających od 8,0 m do 12,0 m oraz szerokość jezdni – min. 4,5 m. 

KPJ – ciąg pieszo – jezdny: 

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 5,0 m, 

- szerokość jezdni – min. 3,5 m. 

1 CPR – projektowany ciąg pieszo – rowerowy: 

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 6,0 m, 

- lokalizacja zieleni. 

Określono wskaźnik miejsc postojowych dla terenów o rożnym przeznaczeniu: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 1 miejsce/na każdy budynek mieszkalny; 
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 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 miejsce/na lokal mieszkalny; 

 zabudowa usługowa i handlowa: 

- 1 miejsce postojowe / 40m2 powierzchni użytkowej, 

-  1 miejsce postojowe / 3 miejsca konsumpcyjne, 

-  1 miejsce postojowe/ 3 łóżka hotelowe, dodatkowo 1 miejsce postojowe/4 zatrudnionych; 

 zakłady produkcyjne i rzemieślnicze – 2 miejsca postojowe dla klientów oraz 1 miejsce 

postojowe / 4 zatrudnionych (dla pojazdów dostawczych i ciężarowych). 

 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

 

 zaopatrzenie w wodę do celów bytowo – gospodarczych – z istniejącej miejskiej sieci 

wodociągowej – dla terenów położonych poza jej zasięgiem, dopuszczono zaopatrzenie 

w wodę z ujęć indywidualnych; 

 odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych – do miejskiej kanalizacji sanitarnej – 

dla terenów poza jej zasięgiem, do czasu realizacji sieci dopuszczono: 

- przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

- gromadzenie ścieków bytowych w indywidualnych, szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych z okresowym wywożeniem na oczyszczalnię ścieków; 

 oczyszczenie ścieków przemysłowych – w oczyszczalniach przyzakładowych, 

z okresowym wywozem na oczyszczalnię ścieków, bez możliwości odprowadzenia 

oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi; 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – na teren własnej działki lub do 

kanalizacji deszczowej; 

- z terenów utwardzonych związanych z komunikacją, poprzez system kanalizacji 

deszczowej, po uprzednim podczyszczeniu (zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie); 

 ogrzewanie budynków indywidualne, z wykorzystaniem źródeł energii cieplnej, 

pozwalających na minimalizację niskiej emisji; 

 w terenach U/P/S dopuszczono lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii do 

100KW; 

 zasilanie w energię elektryczną z istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia oraz  ich 

rozbudowę 

- budowa nowych linii elektroenergetycznych jako kablowych; 

 zaopatrzenie w gaz – z istniejącej sieci gazowej; 

 gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych – na zasadach określonych w gminie; 

- odpady inne niż komunalne – gromadzenie ich i usuwanie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
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5. STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY 

TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU 

MPZP M. JASŁA DLA OBSZARU „LEŚNA” 

 

 Charakterystyka elementów fizjograficznych 

Rzeźba terenu 

Jasło według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondrackiego leży w obrębie 

makroregionu Pogórze Środkowobeskidzkie, w mezoregionie Pogórze Jasielskie. 

Teren objęty projektem planu położony jest w południowych obszarach miasta Jasła, 

a więc w mezoregionie Pogórze Jasielskie, tworzące ciąg wzniesień o łagodnych stokach 

wyniesionych ponad 235 m n.p.m., opadających stromo w stronę Kotliny Jasielsko – 

Krośnieńskiej. 

 Pogórze rozcina dolina Wisłoki, która płynie na zachód od granic omawianego terenu. 

 

Warunki geologiczne 

Jasło, położone jest w obrębie Zewnętrznych Karpat Fliszowych, zajmując fragment 

północnej części Centralnej Depresji Karpackiej, usytuowanej w śląskiej jednostce 

tektonicznej. 

Głęboki łęk Ulaszyc – Moderówki jest najmniej dwukrotnie pofałdowany. Od zachodu 

ogranicza go duży uskok (w dolinie Wisłoki) Krajowice – Majscowa. Na południe od niego 

przebiega  fałd Bączal Górny – Sobniów o skomplikowanej budowie, szczególnie we 

wschodniej jego części w rejonie Sobniowa. W rejonie tym warstwy krośnieńskie są 

kilkakrotnie przefałdowane i pocięte poprzecznymi uskokami. Od południa przylega do niego 

fałd Żółkowej – Wrocanki zbudowany z kompleksu warstw krośnieńskich. 

Budowa geologiczna tego obszaru charakteryzuje się przewagą warstw krośnieńskich 

i menilitowych. Seria krośnieńska stanowiąca najmłodsze piętro fliszu karpackiego dzieli się 

na trzy części: 

– warstwy krośnieńskie dolne, z przewagą piaskowca, 

– warstwy krośnieńskie środkowe, piaskowce i łupki, 

– warstwy krośnieńskie dolne, z przewagą łupków. 

Skały miękkie piaskowca, łupki warstw krośnieńskich, a w północnej części terenu Jasła 

isteniańskich, przykrywają ich wietrzeliny o zróżnicowanej miąższości, osady deluwialne na 

stokach Pogórzy i aluwialne w dolinach rzek. 

Charakterystyki przypowierzchniowej warstwy gruntów dokonano w oparciu o materiały 

archiwalne oraz wykonane otwory badawcze i kartowanie terenu. 
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Osady występujące na powierzchni terenu scharakteryzowano i oceniono pod kątem ich 

przydatności jako podłoże budowlane, a wydzielone obszary gruntów omówiono w kolejności 

stratygraficznej.   

 

Trzeciorzęd 

Oligoceńskie, a w północnej części badanego terenu paleoceńskie osady fliszowe są 

wykształcone w postaci piaskowców przewarstwianych różnej miąższości łupkami 

i zlepieńcami. Występowanie tych osadów na niewielkiej głębokości ma miejsce w obrębie 

Pogórza Jasielskiego oraz ostańców Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej. 

Skały fliszowe występują na różnej głębokości od 0,6 do ponad 4,5m. W stropie skały te 

są w różnym stadium zwietrzenia spękane i uszczelinione, przykryte wietrzelinami, których 

skład uzależniony jest od skały z jakiej powstały. 

Z piaskowców i zlepieńców powstały wietrzeliny w postaci pyłów piaszczystych, pyłów lub 

glin piaszczystych w spągu z domieszką nieprzemieszanego rumoszu tych skał. Wietrzeliny 

łupków wykształcone są w postaci glin pylastych zwięzłych lub iłów z rumoszem często 

rozpadających się a cienkie płytki. Wietrzeliny na przeważającym obszarze przykrywają 

osady deluwialne w postaci glin pylastych, piaszczystych, pyłów i pyłów piaszczystych 

w spągu z domieszką przemieszanego rumoszu. 

Gliny, pyły i gliny zwięzłe są najczęściej wilgotne o konsystencji twardoplastycznej. 

Spełniają one wymogi do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych 

obiektów. 

 

Czwartorzęd 

Osady czwartorzędowe reprezentowane są przez osady wieku plejstoceńskiego 

i holoceńskiego. 

Utwory plejstoceńskie to głównie osady aluwialne budujące terasy wysokie rzek Wisłoki 

i Jasiołki oraz terasy nadzalewowe tych rzek. 

Utwory holoceńskie budują terasy zalewowe rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. 

Na skarpie nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego w rejonie ul. Leśnej w 2010 roku 

powstało osuwisko, dla którego sporządzono Kartę dokumentacyjną osuwiska. Osuwisko to 

powstało na skutek infiltracji wód opadowych poprzez niemal pionowo zapadające 

powierzchnie piaskowców. W wyniku eksploatacji odsłonięte zostały wychodnie skał a po 

zakończeniu eksploatacji nie odizolowano ich od bezpośredniego wpływu czynników 

atmosferycznych. Woda opadowa wlewa się w przestrzenie pionowo zapadających się skał, 

powodując ich rozpychanie, co prowadzi do powstania obrywów i osunięć. Osuwanie się 

utworów koluwialnych spowodowało zniszczenie fragmentu jezdni ul. Leśnej. 
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Osuwisko 

W części terenu, to jest w części gdzie skarpa wyrobiska sąsiaduje z fragmentem 

ul. Leśnej, w 2010 r, po okresie długotrwałych intensywnych opadów atmosferycznych 

powstało osuwisko, które częściowo zniszczyło nawierzchnię ul. Leśnej. 

Przyczyną powstania osuwiska była infiltracja wód opadowych w warstwach skał 

piaskowcowych, które nie zostały odizolowane od bezpośredniego wpływu czynników 

atmosferycznych. Wnikająca woda spowodowała powstanie obrywów i osunięć. 

Po zakończeniu eksplantacji  surowca nie przeprowadzono rekultywacji i zabezpieczenia 

tej  części wyrobiska. 

Należy zaznaczyć fakt poprowadzenia jezdni ul. Leśnej blisko skarpy wyrobiska. Ulica 

Leśna w tym fragmencie nie  ma wykonanego odwodnienia – to pas jezdni utwardzony, 

pokryty asfaltem. W obszarze osuwiska jezdnia uległa częściowemu uszkodzeniu. 

Aktualnie nie widać świeżych obrywów lub osunięć w terenie osuwiska. 

 

Surowce mineralne 

Teren przy ul. Leśnej położony jest poza obszarem i terenem górniczym „Roztoki”, 

utworzonym dla złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Po południowej stronie ul. Leśnej, 

zlokalizowane jest wyrobisko nieczynne złoża łupków, które stanowiły surowiec dla cegielni 

Żółków i Sobniów. Cegielnie zostały zlikwidowane, zakończono eksploatację surowca, 

koncesję na eksploatację wygaszono. Powstałe wyrobisko nie zostało w całości 

zrekultywowane.  

Udokumentowany zasięg złoża surowców ilastych „Żółków” został naniesiony na rysunku 

projektu planu. Wyeksploatowana została tylko część złoża. 

 

 Charakterystyka warunków wodnych 

Teren położony przy ul. Leśnej znajduje się zgodnie z podziałem na jednolite części wód 

powierzchniowych, w zlewni JCWP o kodzie PLRW 2000 14218199 „Wisłoka od Dębownicy 

do Ropy”. Jest to mała rzeka fliszowa, stanowiąca naturalną cześć wód, której stan 

ekologiczny określono jako zły. To część wód zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów 

środowiskowych.  Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie bardzo dobrego 

stanu ekologicznego, możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – 

Wisłoka od Ropy do Dębownicy oraz uzyskanie dobrego stanu chemicznego. Możliwe jest 

przedłużenie terminu osiągnięcia tych celów do 2027 r. z powodu braku możliwości 

technicznych. 

JCWP znajduje się w wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie 

w granicach OZW PLH180052 „ Wisłoka z Dopływami” oraz znajduje się w wykazie 
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obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzebę zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Omawiany teren położony  jest w dorzeczu Górnej Wisły, w JCWPd o kodzie 

PLGW2000151, dla której stan chemiczny i ilościowy wód oceniono jako dobry. Jest to część 

wód niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym 

dla te części wód podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. ICWPd znajduje 

się w wykazie obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Teren, o którym mowa położony jest poza granicami GZWP Nr 433 „ Dolina rzeki 

Wisłoki”. W jego granicach nie zostały wykonane udokumentowane ujęcia wód podziemnych. 

 

 Warunki klimatyczne 

Wg. R. Gumińskiego, Jasło położone jest na granicy dwóch dzielnic klimatycznych, 

dzielnicy „podkarpackiej” oraz dzielnicy „karpackiej”. Badany teren znajduje się w pasie 

przejściowym pomiędzy kotlinami podgórskimi i górami. Notuje się tu ok. 40 – 50 dni 

mroźnych oraz 100 – 150 dni z przymrozkami. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 60 do 

80 dni w roku. Okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni, a wysokość rocznej sumy opadów waha 

się w granicach 600 – 800 mm. 

E. Romer zalicza opracowywany teren do krainy Klina Samborsko - Sądeckiego (typ 

klimatu „zaciszy śródgórskich”). Ta bardzo ogólna charakterystyka wymaga uzupełnienia 

z zakresie poszczególnych elementów klimatu. 

 

Temperatura 

Jak wynika z układu izoterm na poziomie rzeczywistym oraz ze średnich wieloletnich 

wartości elementów meteorologicznych. Jasło charakteryzuje się klimatem dość chłodnym. 

Średnia roczna suma temperatura powietrza wg L. Bartnickiego, R. Gumińskiego i W. 

Wiszniewskiego za okres 1881 – 1930 wynosi ok. 7°C (za okres dziesięcioletni 1954 – 63  

7,6°C), natomiast oczna amplituda temperatury dla badanego terenu to 21,8°C, co jest 

wielkością charakterystyczną dla centralnej części Polski. Wpływ kontynentalizmu na badany 

obszar jest niewielki z uwagi na podgórski charakter analizowanego terenu. 

Średnia temperatura lipca (najcieplejszego miesiąca) wynosi 18,0°C, natomiast stycznia, 

będącego miesiącem najchłodniejszym – 3,8°C. 

Wiosna na badanym terenie rozpoczyna się dość wcześnie, bo już w ostatniej dekadzie 

marca (temp. śr. dob. ≥ 5°C). Charakteryzuje się ona dużym wzrostem temperatury na 

przełomie marca i kwietnia - 1,7°C (III), 7,8°C (IV), a także na przełomie kwietnia i maja – 

o blisko 6°C. 
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Wg. R. Gumińskiego warunki termiczne pozwalają na rozpoczęcie prac polowych w ostatniej 

dekadzie marca. Na terenach o płytszym zaleganiu wód gruntowych, początek prac 

polowych może ulec pewnemu opóźnieniu, ze względu na dłuższe rozmarzanie gruntu. 

Ostatnie przymrozki wiosenne notowane są na tym obszarze w drugiej dekadzie 

pentadzie maja. Lato na badanym terenie trwa od 80 do 90 dni. Średnia temperatura lipca 

wynosi 18,0°C. Temperatura maksymalna najcieplejszego miesiąca bliska jest 24,0°C, 

a minimalna zbliżona do 12,6°C. Dni gorących na badanym terenie średnio w roku notuje się 

ok. 38. Obserwowane są one od kwietnia do września, przy czym najczęściej w lipcu ok. 12 

dni. 

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

otrzymują największe sumy bezpośredniego promieniowania słonecznego (na powierzchnię 

poziomą) przekraczając 62 kcal/cm2/rok. 

Jesień jest porą roku długa i ciepłą, czego wyrazem są wysokie temperatury września, 

a także października oraz listopada. Aczkolwiek pierwsze przymrozki mogą być już 

notowane w drugiej dekadzie października. Długa i ciepła jesień ma przede wszystkim 

niebagatelne znaczenie dla rolnictwa, a przede wszystkim sadownictwa. Okres 

bezprzymrozkowy trwa od drugiej pentady maja do drugiej pentady października. 

Z punktu widzenia rolniczego istotna jest długość okresu wegetacyjnego (sr. dob. >5°C). 

Pod tym względem sytuacja przedstawia się korzystnie, albowiem podobnie jak 

w przeważającym obszarze Polski centralnej i zachodniej w Jaśle okres wegetacyjny jest 

długi – trwa od 210 do 220 dni w roku. 

Zima na omawianym obszarze jest dość długa - trwa bowiem od 90 do 100 dni. 

Wszystkie miesiące zimowe charakteryzują się średnimi miesięcznymi temperaturami poniżej 

0°C. Najchłodniejszym miesiącem, jak wspomniano na wstępie jest styczeń -3,8°C. 

Jasło wg Milaty znajduje się w obrębie obszaru, na którym w ciągu roku występuje dożo, 

bo ok. 60 – 70 dni mroźnych (z temperaturą maksymalną poniżej 0°C). 

Wg tego samego autora, co również daje się zauważyć w załączonym zestawieniu 

wartości elementów meteorologicznych, w rejonie Jasła notuje się ca 110 dni 

z przymrozkami (temperatura minimalna poniżej 0°C). 

Częstość przymrozków wiosną jest duża, zwłaszcza w marcu średnio 19 dni, Prawie 

trzykrotnie mniej dni z przymrozkami występuje w kwietniu, niemniej jednak są one 

zjawiskiem jeszcze stosunkowo często notowanym. Dni bardzo mroźnych, z temperaturą 

minimalną poniżej – 10°C, notuje się na analizowanym terenie dość dużo 26 w roku. 

Dni mroźne najczęściej występują w miesiącu najchłodniejszym tzn. w styczniu. Trwałość 

pokrywy śnieżnej na opracowywanym terenie jest dość znaczna – ok. 3 miesiące, na 

co niewątpliwy wpływ mają niskie w (porównaniu do innych dzielnic kraju) temperatury 
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powietrza miesięcy zimowych. Długie utrzymywanie się pokrywy śnieżnej, jest bardzo 

korzystne dla roślin ozimych. 

Powyższe omówienie sytuacji termicznej Jasła ma charakter ogólny. Ulega on pewnemu 

zróżnicowaniu w zależności od warunków lokalnych, takich jak: rzeźba terenu, głębokość 

zalegania wód gruntowych, szaty roślinnej itp. 

Wpływ wymienionych czynników, szczególnie wyraźnie oddziaływuje na zróżnicowanie 

warunków termicznych w dniach o pogodzie wyżowej – zwłaszcza bezchmurnych 

i bezwietrznych. W czasie dni pochmurnych oddziaływanie to jest znacznie mniejsze, 

względnie nie występuje w ogóle. Szczególnie skomplikowane warunki termiczne występują 

w dolinie rzeki Wisłoki, a także Ropy (w mniejszym natężeniu również w dolinie Jasiołki) 

zwłaszcza w dniach o pogodzie wyżowej (małe zachmurzenie, cisze względnie, słabe 

wiatry). W nocy wskutek wypromieniowania ciepła i grawitacyjnego spływu chłodnego 

powietrza, z miejsc wyniesionych, temperatura na dnie doliny znacznie spada. Różnice 

między temperaturami notowanymi na dni dolin, a temperaturami na sąsiadujących z nimi 

wyniesieniach dochodzić mogą do kilku stopni. 

 

Wilgotność powietrza 

Wilgotność względna na badanym obszarze (z godziny 13.00) wynosi ok,67 %. W ciągu 

roku najwyższe wartości tego elementu, notowane są w półroczu zimowym (maksymalne 

w grudniu – 80%) Najbardziej suchą, porą roku na analizowanym terenie jest wiosna 

(minimum w kwietniu 58 % oraz maju 59 %). Powietrze jesienią charakteryzuje się większą 

wilgotnością niż wiosną. 

Stosunki wilgotnościowe charakteryzują się dość znacznym zróżnicowaniem. 

Uzależnione są one głównie od warunków terenowych takich jak: rzeźba, roślinność, 

głębokość zalegania wód gruntowych itp. 

W przebiegu dobowym minimum wilgotności względnej powietrza występuje we 

wczesnych godzinach popołudniowych. W godzinach nocnych w wyniku obniżenia 

temperatury następuje znaczny wzrost wilgotności. 

Najwyższe wartości wilgotności względnej w godzinach nocnych występują na 

obszarach, gdzie spadek temperatury jest największy, a więc na terenach inwersyjnych.  

W czasie największego wychłodzenia, wilgotność względna możne osiągać tu wartości 

nawet 100% i przewyższać o kilkanaście procent wartości notowane na obszarach 

wyniesionych. Na teranie Jasła, wilgotne i wychłodzone powietrze ma najlepsze warunki do 

stagnacji w miejscach skąd ma ono utrudniony swobodny odpływ. 
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Mgły 

Mgły są zjawiskiem bardzo ściśle związanym z temperaturą powietrza oraz jego 

wilgotnością. W ciągu roku na terenie Jasła notuje, się 34 dni z mgłą, co jest ilością 

niewielką. Mgły najczęściej są obserwowane w miesiącach jesiennych (maksimum 

w październiku - 6,8 dnia), a najrzadziej w miesiącach wiosenno - letnich (minimum w lipcu 

1,0 dzień z mgła). 

Należy przypuszczać, że mgieł na badanym obszarze występuje znacznie więcej 

jednakże na stacjach meteorologicznych, notowane są jedynie mgły ograniczające 

widzialność poziomą do 1 km, natomiast nie są notowane mgły przyziemne, zalegające 

lokalnie nad niewielkimi terytorialnie obszarami. 

Znaczna cześć Jasła (dolinna) z uwagi na usytuowanie miasta (w kotlinie) 

i nie najlepsze warunki przewietrzania predysponowana jest do częstego zalegania 

mgieł, nierzadko charakteryzujących się znaczną koncentracją zanieczyszczeń. 

Mgły występujące w miesiącach jesiennych, najczęściej mają charakter radiacyjny 

Powstają one w godzinach nocnych w wyniku wypromieniowania ciepła z dolnych warstw 

atmosfery. Spadek temperatury przyczynia się do kondensacji pary wodnej zawartej 

w powietrzu. Mgły najczęściej obserwuje się na terenach wilgotnych, gdzie częściej 

notowane są niższe temperatury (zwłaszcza w miejscach zacisznych), a także w dolinach 

i obniżeniach, bowiem tam powietrze najczęściej charakteryzuje się znaczną wilgotnością. 

Dość znaczny wpływ na powstawanie mgieł, mają nieczyszczenia powietrza emitowane 

przez zakłady produkcyjne, a także w okresie grzewczym, paleniska i kotłownie domowe. 

Przy znacznym stężeniu zanieczyszczeń, zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych, 

kiedy samooczyszczenie się atmosfery jest znacznie mniejsze niż w ciągu dnia w powietrzu 

znajduje się dużo jąder kondensacji – które sprzyjają znacznie szybszemu powstawaniu 

mgieł - już przy wilgotności powietrza rzędu 70 – 80%. 

Długie zaleganie mgieł utrudnia parowanie, osłabia promieniowanie słoneczne, sprzyja 

rozwojowi bakterii, a także zwiększa koncentrację pyłów i gazów, co w obrębie miasta 

wpływa ujemnie na warunki bioklimatyczne. 

 

Zachmurzenie 

Wg. E. Stenza region, w którym położone jest Jasło charakteryzuje się najniższym 

w Polsce średnim rocznym zachmurzeniem - poniżej 60% pokrycia nieba. Maksimum 

zachmurzenia w przebiegu rocznym występuje w miesiącach zimowych, natomiast minimum 

w cieplej połowie roku. 

Średnio w roku na analizowanym obszarze, notuje się dość dużo, bo blisko 50 dni 

pogodnych, oraz 124 dni pochmurnych. Najczęściej dni pogodne występują w miesiącach 

jesiennych (maksimum w październiku – 7 dni). Drugorzędne maksimum ma miejsce 
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w miesiącach wiosennych. Częste występowanie dni pogodnych jesienią, wywołane jest 

częstym utrzymywaniem się nad tą częścią Polski układów antycyklonalnych z ośrodkami 

nad Morzem Czarnym. Dni pochmurnych najwięcej przypada na chłodną połowę roku, 

natomiast najmniej na miesiące letnie i jesienne (wrzesień, październik). 

Najbardziej uprzywilejowaną pod względem zachmurzenia porą roku jest lato, 

natomiast najmniej korzystną zima. 

Ze względu na stosunkowo mały obszar silnie zurbanizowanej części miasta, 

zachmurzenie nad Jasłem nie wykazuje zróżnicowania wywołanego wpływem bardziej 

aktywnego – w porównaniu do terenów przyległych – podłoża miejskiego. 

 

Opady atmosferyczne 

Teren m. Jasła otrzymuje ok.750 mm opadu w skali rocznej. Jasło usytuowane na 

obszarze Kotliny Jasielsko – Krośnieńskiej, znajduje się w cieniu opadowym sąsiadujących 

z nimi Pogórzem Ciężkowickim oraz Beskidami, stąd też ilość opadów jest tu nieco mniejsza, 

niż na terenach otaczających, położonych na większych wysokościach. 

Opad w ciągu roku rozłożony jest nierównomiernie. Na wszystkich stacjach wyniki 

pomiarów, z których uwzględniono w niniejszym opracowaniu, najniższe sumy miesięczne 

notowane są w lutym (36-40 mm), natomiast najwyższe w lipcu (120 mm). 

Znaczne sumy opadów notowane są na badanym terenie w czerwcu, co jest 

charakterystyczne dla terenów tej części Polski. Często są one przyczyną groźnych wezbrań 

wód, prowadzących do powodzi. Pojawianie się ekstremów opadowych, w tych właśnie 

miesiącach jest charakterystyczne dla większości terenów Polski. Występowanie maksimum 

opadowego w lipcu, wywołane jest częstym w tym miesiącu przemieszczaniem się nad 

Polską układów cyklonalnych, którym towarzyszą opady deszczu. Na powstawanie 

opisanych ekstremów duży wpływ ma zróżnicowanie charakteru opadów w lecie i w zimie. 

Opady letnie są na ogół krótkotrwale o dużym natężeniu, co powoduje, że opad w ciągu 

doby osiąga wysokie wartości po przejściu burzowego frontu chłodnego nierzadko tyle ile 

wynosi suma miesięczna opadu zimowego, a często więcej. Opady zimowe w zasadniczy 

sposób różnią się charakterem od opadów letnich. Są one na ogół długotrwałe 

i charakteryzują się małym natężeniem, stąd sumy miesięczne są niewielkie. 

W ciągu roku na badanym terenie notowanych jest ok 24 dni z burzą tzn. nieco więcej niż 

wynosi średnia dla całej Polski (21 dni z burzą). 

Wpływ orografii terenu na rozkład opadów na terenie Jasła jest trudny do uchwycenia ze 

względu na zbyt małą powierzchnię badanego obszaru. 

W ciągu roku na analizowanym terenie pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok.70 dni. 

Obserwowana jest ona od listopada do kwietnia. Najwięcej dni z pokrywą śnieżną 

notowanych jest w styczniu (22,8 dnia), również dużo w lutym. Nie utrzymuje się ona stale, 



 

22 

co wiąże się z częstą działalnością cyklonalną i związanymi z nią odwilżami, w czasie 

których ulega ona często zupełnemu zanikowi. 

 

Wiatry 

Wiatr jest elementem meteorologicznym wywierającym bardzo duży wpływ na 

formowanie się topoklimatów, a jednocześnie warunkującym kierunki rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń, a także ich rozpraszanie. 

Dominujący wpływ na kierunki oraz prędkości wiatrów w warstwie przyziemnej mają 

lokalne warunki fizjograficzne. 

W ciągu roku udział wiatrów z poszczególnych kierunków jest wyraźnie zróżnicowany. Na 

badanym terenie dominują wiatry południowe (11,9% przypadków w stosunku rocznym). 

Częste są również wiatry północno zachodnie (15,4%) oraz zachodnie (12,8 %). 

Najrzadziej notowane są wiatry południowo - zachodnie (2,6% przypadków w stosunku 

rocznym). Również rzadkie są wiatry z kierunków od północnego do południowo – 

wschodniego. Taki rozkład wiatrów podyktowany jest głównie orografią terenu. Na terenie 

Jasła bardzo duży wpływ na ukierunkowanie wiatrów ma dolina Wisłoki. Na ograniczenie 

występowania wiatrów z kierunków południowo – zachodniego oraz południowo – 

wschodniego decydujący wpływ mają wzniesienia Pogórza Jasielskiego na zachód od 

rafinerii oraz „Klasztornej Górki”. 

Udział częstości wiatrów z poszczególnych kierunków w ciągu roku ulega niewielkim 

zmianom. We wszystkich porach roku poza latem w Jaśle dominują wiatry z kierunku 

południowego mające późną jesienią i zimą charakter fenowy – powodując okresowe zaniki 

pokrywy śnieżnej. Jedynie w lecie najczęściej obserwowane są wiatry zachodnie. W ciągu 

całego roku bardzo częste na badanym terenie są wiatry zachodnie i północno – zachodnie. 

Na analizowanym terenie w ciągu roku notowanych jest ca 27% cisz atmosferycznych. 

Maksimum występowanych cisz przypada na miesiące letnie (33,3%), a także jesienne ( 

31,0 %), natomiast minimum w okresie zimowo-wiosennym. 

Na terenie Jasła notowanych jest w ciągu roku ok.20 dni z wiatrami silnymi 

o prędkościach 10m/s. Wiatry takie najczęściej występują w miesiącach zimowych 

(maksimum w styczniu 4,7 dnia). Wiatry silne najrzadziej obserwowane są w lecie oraz na 

początku jesieni. 

 

 Szata roślinna 

W strukturze roślinności potencjalnej miasta Jasła uwidaczniają się dwie zasadnicze 

grupy zbiorowisk, uwarunkowane czynnikami siedliskowymi i topograficznymi. Pierwszą 

z nich stanowią różnorodne zbiorowiska lęgowe, których zakres występowania obejmuje 

terasy zalewowe oraz niewielkie powierzchnie wokół obszarów źródliskowych i wzdłuż 
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bezimiennych cieków – dopływów Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Druga grupa obejmuje 

zbiorowiska zboczy dolin, stoków i zrównań wierzchowinowych Pogórzy (w północnej 

i południowo – zachodniej części miasta), głównie grądy a na niewielkich powierzchniach 

także buczyn. 

Powyższy podział stanowi pierwotny wzorzec zróżnicowania, na który nakładają się 

efekty różnego stopnia przekształcenia podłoża geologiczno – glebowego oraz różnego 

sposobu gospodarowania. Uzyskany obraz zróżnicowania fitosocjologicznego obejmuje 

zespoły i zbiorowiska 20 klas fitosocjologicznych. Uwzględniono tu zarówno zbiorowiska 

leśne naturalne i zbliżone do naturalnych, zbiorowiska półnaturalne powstałe wskutek 

działalności człowieka lub przy jej okazji na podłożu względnie niezmienionym, jak również 

zbiorowiska antropogeniczne wykształcające się na podłożu całkowicie zmienionym. 

 

Stellarietea medieae 

Klasa ta obejmuje różnorodne zbiorowiska segetalne, powstające spontanicznie 

w obrębie upraw. W granicach miasta Jasła wykształcają się na niewielkich powierzchniach, 

głównie w częściach miasta zachowujących podmiejsko – wiejski charakter (Krajowice 

Kaczorowy, Bryły, Gądki, Kowalowy, Brzyszczki, Warzyce, w mniejszym stopniu Hankówka, 

Zółków, Wądoły), ale również w brzeżnych częściach śródmieścia. 

Do najczęściej spotykanych należą zbiorowiska chwastów roślin okopowych z rzędu 

Polygono-Chenopodietalia. Rozwineły się one w uprawach ziemniaków Solanum tuberosum 

oraz buraków Beta vulgaris. Prócz gatunków uprawnych występują w nich z różną 

frekwencją chwastnica jednostronna Echinochloa crus-galli, włośnica zielona Setaria viridis, 

komosa biała Chenopodium album, komosa wielonasienna Ch. polyspermum, gwiazdnica 

pospolita Stellaria media, zółtlica orzęsiona Galinsoga ciliata, kurzyślad polny Anagalis 

arvensis i inne. 

 

Molinio-Arrhenatheretea 

Należą tu półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe oraz 

spodzichowe (miejsc wydeptywanych), silnie zróżnicowane przestrzennie ze względu na 

formy użytkowania / presji antropogenicznej i różnice w wilgotności i zasobności podłoża. 

Rząd Plantaginetalia majoris grupuje płaty zbiorowisk wydeptywanych, na ścieżkach 

i przydrożach gruntowych i asfaltowych zarówno wśród pól jak i na terenach leśnych, a także 

na placach składowych, peronach i parkingach. W zbiorowiskach tych pojawia się babka 

zwyczajna Plantago major, koniczyna biała Trifolium repens, życica trwała Lolium perene, 

rdest ptasi Polygonum avuculare i wiechlina roczna Poa annua, rzadziej inne gatunki. 

Na zaniedbanych placach i parcelach oraz na miejscach ruderalnych (torowiska place 

składowe, przymurza i przypłocia, tereny przemysłowe i poprzemysłowe), w kępach i płatach 
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rozwinęły się płaty zbiorowisk związków Onopordion acanthi oraz Arction lappae. Są one 

kształtowane udziałem takich gatunków jak bylica pospolita Artemisia vulgaris, marchew 

zwyczajna Daucus carota, żmijowiec zwyczajny Echium vulgare, Inica zwyczajna Linaria 

vulgaris, nostrzyk biały Melilotus albus, nostrzyk żółty M. officinalis, podbiał pospolity 

Tussilago farfara, wrotycz pospolity Tanacetum vulgare, powój polny Convolvulus arvensis, 

stokłosa bezostna Bromus inermis, jeżyna popielica Rubis caesius, łopian większy Arctium 

lappa, pokrzywa żegawka Urtica urens, dziki bez czarny Sambucus nigra, mierznica czarna 

Ballota nigra, komosa strzałkowata Chenopodium bonus-henricus oraz wiele innych. 

Płaty zbiorowisk klasy Artemisietea vulgaris budują układy niezwykle dynamiczne, 

podlegające zmianom uzależnionym od aktualnego natężenia aktywności gospodarczej 

człowieka. Jednocześnie często roślinność tych płatów jest usuwana cyklicznie przy użyciu 

herbicydów lub mechanicznie, jak ma to miejsce np. na terenach kolejowych i dzięki temu 

trwa w stanie permanentnie inicjalnym. 

Flora terenu Jasła jest pochodną stopnia przekształcenia terenu i sposobów jego  

użytkowania. Jednak zachowała ona wyraźne rysy typowe dla regionu Pogórzy Środkowych. 

Pojawiają się tu stosunkowo często gatunki wschodnie takie jak cebulica dwulistna Scila 

bifolia czy żywokost sercowaty Symphytum cordatum, brak natomiast gatunków o wyraźnie 

zachodniej proweniencji. 

 

 Struktura przyrodnicza obszaru w tym różnorodność biologiczna 

W granicach terenu objętego opracowaniem nie występują obiekty i tereny cenne 

przyrodniczo, występują natomiast w granicach miasta Jasła. 

Układ cennych obiektów przyrodniczych oparty jest z jednej strony na stokach i niższych 

partiach wzniesień ograniczających kotlinę na linii N – S (od północy Pogórza 

Strzyżowskiego i Pogórza Ciężkowickiego, od południa Pogórza Jasielskiego), z drugiej 

strony stanowią go pozostałości naturalnego ciągu zbiorowisk łęgowych w dolinach 

rzecznych. 

Za obiekty przyrodnicze o najwyższej wartości przyrodniczej, zachowujące różnorodność 

biologiczną na wszystkich poziomach (ekosystemowym, gatunkowym i populacyjnym) 

uznano: 

1. Las Niegłowicki oraz grąd porastający skarpę rzeki Wisłoki. 

Las Niegłowicki jest największą ostoją flory i fauny w południowej części miasta. Tworzy go 

kompleks drzewostanu w średnich klasach wiekowych, z dominacją grądów, jednak ze 

znacznym także udziałem innych siedliskowo zbiorowisk. W kompleksie tym znajduje się 

jedyne w Jaśle i najbliższej okolicy stanowisko skrzypu pstrego Equisetum variegatum, jak 

również innych rzadkich gatunków objętych ochroną. Częścią kompleksu jest znajdujące się 

po przeciwnej stronie drogi zbocze porośnięte bardzo dobrze zachowanym ciepłolubnym 
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grądem o wystawie SE. Znajduje się tam stanowisko obrazków wschodnich Arum alpinum 

(najbliższe kolejne zlokalizowane jest na szczycie Golesza) 

W Lesie Niegłowickim stwierdzono około 50 gatunków ptaków lęgowych, wśród nich 

gołąb grzywacz, siniak, turkawka, 5 gatunków dzięciołów, a także dudek i muchołówka 

białoszyja (Stój, Dyczkowski 2002). 

 

2. Zarośla lęgowe na lewym brzegu Wisłoki między ujściami Ropy i Jasiołki wraz z ,Łęgiem 

w „Kaczorowach”. 

Zarośla łęgowe wraz z projektowanym użytkiem ekologicznym „Łęg w Kaczorowach” 

znajdują się w dolinie rzeki Wisłoki, na jej lewym brzegu, pomiędzy ujściami Ropy i Jasiołki 

oraz przylegają do granicy miasta Jasła. „ Łęg w Kaczorowach obejmuje zróżnicowaną 

mozaikę zespołów i zbiorowisk roślinnych, należących do ośmiu klas fitosocjologicznych. 

Wytworzone na badanym obszarze zbiorowiska roślinne mają charakter łęgowy, lub 

zastępczych fitocenoz łęgowych. Zachowane tu fragmenty łąkowe z klasy Molinio-

Arrhenatheretea, okrajkowe z klas Artemisietea vulgeris i Geranietea sanguinei oraz 

porębowe z klasy Epilobietea angustifoliae i cieplolubne z klasy Festuco-Brometea. Znajdują 

się tam stanowiska gatunków chronionych roślin naczyniowych (skrzyp olbrzymi Equisetum 

telmateia, centuria pospolita Centaurium erythrea, bluszcz pospolity Hedera helix, kalina 

koralowa Viburnum opulus, kopytnik pospolity Asarum europaeum), gadów (jaszczurka 

zwinka Lacerta agilis, zaskroniec Natrix natrix) i wielu ptaków. 

Korytarz ten ułatwia migrację wzdłuż doliny Ropy i Wisłoki oraz między dnem doliny i jej 

zboczami. 

 

 Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna 

W granicach miasta Jasła występuje niewiele spośród form ochrony przyrody, które 

przewiduje ustawa „O ochronie przyrody" z 16.04.2004r. Brak obszarów wchodzących 

w istniejący i projektowany krajowy system obszarów chronionych tj. parków narodowych, 

parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu. 

W rejonie Podzamcza granicę miasta Jasła stanowi granica rezerwatu przyrody 

.Golesz" utworzonego rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z 22.12.2000r- 

W sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz.U. woj. podkarpackiego 0087.934  

z 30-12-2000r) 

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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Na terenie miasta Jasła jest kilka pomników przyrody drzew pojedynczych lub grupy 

drzew. Są to: 

- topola czarna w Zółkowie w pasie drogowym od Jasła, o obwodzie 530cm, 

- trzy topole białe przy ul. Kościuszki w Jaśle, o obwodach 420, 465 i 450cm, 

- 2 dęby szypułkowe przy ul. Gajowej w Jaśle, o odwodzie 420 i 500cm, 

- robinia akacjowa przy ul. Krasickiego w Jaśle, o obwodzie 390cm; 

uznane w rozporządzeniu Woj. Krośnieńskiego nr 15 z 24.03.1992r. Opublikowanym w Dz.U. 

woj. krośnieńskiego Nr 7 poz 49 z 1992r. z 10.04.1992r. Oraz: 

- wiąz górski przy ul. Koralewskiego 9, o obwodzie 235cm, 

- lipa drobnolistna przu ul. Kaczorowy, obok zabytkowej kapliczki, o obwodzie 495cm; 

uznane rozporządzeniem Woj. Krośnieńskiego Nr 2 poz. 18 i 19.1998r. 

Dolina rzeki „Wisłoki wraz z Dopływami” to ważna ostoja wielu cennych przyrodniczo 

organizmów wodnych. Jest to specjalny obszar chroniony siedlisk PLH 180052 „Wisłoka 

z Dopływami”, włączony do sieci obszarów Natura 2000. Podstawowym celem tego obszaru 

jest utrzymanie właściwego stanu siedlisk wodnych, niezbędnych do zachowania cennej 

ichtiofauny. Teren projektu planu m. Jasło dla obszaru „Leśna”, położony jest w znacznej 

odległości, w kierunku wschodnim od terenów Natura 2000 „Wisłoka z Dopływami”. 

W granicach terenu mpzp, nie występują obiekty przyrody objęte ochroną, nie 

stwierdzono również chronionych gatunków roślin. 

 Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna 

Obszar Jasła jest bardzo zróżnicowany krajobrazowo. W północno – zachodniej 

i popołudniowej jego części wchodzącej w skład Pogórza Strzyżowskiego i Jasielskiego 

dominuje krajobraz Pogórzy, charakteryzujący się wyrównanym poziomem zrównań 

wierzchowinowych, zróżnicowanym nachyleniem stoków, porozcinanych głebokowciętymi 

dolinami nieckowatymi i wciosowymi, najczęściej zalesionymi, ograniczonych skarpami 

i niszczonych przez osuwiska. 

W rejonie Ktoliny Jasielsko Krośnieńskiej krajobraz jest mniej zróżnicowany, o łagodnych 

stokach i niewielkich nachyleniach. Centralną cześć Jasła rozcinają doliny rzeczne Wisłoki, 

Jasiołki i Ropy sterasowane w części obwałowane. Zabudowa centrum Jasła ma charakter 

miejski z zabudową wielorodzinną i jednorodzinną, mieszkaniową oraz z kompleksami 

zabudowy przemysłowej, z których największym i najbardziej charakterystycznym jest 

Rafineria Lotos S. A. z wydzielonymi z niej spółkami oraz ukryte w lesie ZTS Gamrat S. A. 

W wschodniej części Jasła widoczny jest niczym nie osłonięty kompleks zabudowy 

wielkoprzemysłowej związanej z CHROM – STYLEM S.A. i BALTIC WOOD S.A. 

Niewielki fragment Jasła stanowią lasy, z których najciekawsze są: Las Niegowicki, Las 

Gamradzki i las na Podzamczu otaczający rezerwat przyrody „Golesz”. 
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Ochroną konserwatorską zabytków objęte są obiekty zapisane w jego rejestrze, z których 

najważniejszymi obiektami są Park Szpitalny z zabytkowym obiektem pałacu, Kościół farny 

z dzwonnicą, stary cmentarz i inne. 

Poza tym w rejonie miasta występują stanowiska archeologiczne, które również są pod 

ochroną prawną służb archeologicznych. 

 
 

 Jakość środowiska, jego zagrożenia i identyfikacja tych zagrożeń 

O jakości środowiska decyduje przede wszystkim stan następujących elementów: 

- powietrza atmosferycznego, 

- wód, 

- hałasu. 

 

Powietrze 

Podstawowym dokumentem określającym wymagania dotyczące oceny i zarządzania 

jakością powietrza w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2008/50WE z 2008 r. - 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europu. Dyrektywa określa kryteria 

jakości powietrza oraz tworzy zasady i mechanizmy działań mających na celu: 

- utrzymanie jakości powietrza na obszarach, gdzie ona jest wystarczająca, 

- planowanie poprawy jakości powietrza na obszarach, gdzie nie spełnia ona założonych       

kryteriów. 

W Polsce na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz 2081) ochrona powietrza polega na zapewnieniu 

jak najlepszej jego jakości, określonej za pomocą substancji w powietrzu. Przez poziom 

substancji w powietrzu rozumiemy stężenie tych substancji w powietrzu odniesione do  

ustalonego czasu lub opad substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni. Jak 

najlepszą jakość powietrza mają zapewnić działania na rzecz utrzymania poziomów 

substancji w powietrzu poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach. 

Decydujący wpływ na jakość powietrza na terenach zurbanizowanych mają emisje 

z pojazdów samochodowych oraz indywidualnych, komunalnych i przemysłowych źródeł 

stacjonarnych. Największy wpływ wywiera energetyczne spalanie paliw, dotyczy to 

szczególnie okresu zimowego. 

Można wyodrębnić emitory wysokie, oddziałujące na większe odległości (emitory 

punktowe to duże obiekty przemysłowe) oraz emitory niskie, mające wpływ na bezpośrednie 

ich sąsiedztwo. Energetyczne spalanie paliw (węgiel, drewno, gaz ziemny, olej opałowy) jest 

źródłem emisji podstawowej: dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu oraz pyłu. 
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Stężenie tych substancji wykazuje zmienność w ciągu roku, rośnie w sezonie grzewczym, 

a maleje latem. Poziom stężeń substancji podstawowych w skali kraju wykazuje tendencję 

spadkową, oprócz wzrostu emisji dwutlenku azotu wynikającej z oddziaływania ruchu 

samochodowego. Mając na uwadze konieczność monitorowania jakości powietrza oraz 

ochrony przed emisjami został nałożony ustawowy obowiązek na WIOŚ oceny stanu 

powietrza w obrębie wydzielonych jednostek terytorialnych zwanych strefami. 

Strefy stanowią aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. 

mieszkańców oraz pozostałe części województwa. W województwie podkarpackim 

wydzielono dwie strefy: miasto Rzeszów i podkarpacką, obejmującą obszar województwa 

poza obszarem administracyjnym m. Rzeszowa. 

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określane zostały 

w rozporządzeniu MŚ w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Stan 

zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w m. Jaśle, wynosił (średnio) 3,9 – 6,3 kg/m3. 

tj. 19,5 – 31,5% poziomu dopuszczalnego. Wyniki nie wykazały przekroczenia 

dopuszczalnego stężenia 1 – godzinnego dwutlenku azotu i dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego w powiecie Jasielskim. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w mieście 

wynosiły 5,6 – 20,8  kg/m3  tj. 14 – 52% poziomu dopuszczalnego. 

Pył zawieszony PM10, jest zanieczyszczeniem powstającym głównie w procesach 

spalania paliw do celów energetycznych – wytwarzanie energii i ciepła na potrzeby 

komunalne i technologiczne. W pyle zawieszonym mogą być przenoszone agresywne 

związki chemiczne. Klasyfikacja dla pyłu PM10, w rocznej ocenie jakości powietrza, opiera 

się na dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach dobowych i stężeniach rocznych.  

W mieście Jaśle, stężenie średnioroczne pyłu PM10 osiągnęły wartość od 21,3 kg/m3 do 26,9 

kg/m3 . tj. 53 – 67% poziomu dopuszczalnego. W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10, 

określono wartość 36 max., wskazując wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze stężeniem 

dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 kg/m3. Na terenie miasta wartości 36 max., ze stężeń 

dobowych pyłu PM10 wyniosły od 34,7  kg/m3 do 46,2  kg/m3. 

Średnioroczne stężenie pyłu PM2,5 wyniosły od 18  kg/m3 do 22,4  kg/m3 tj. 72 – 90% 

poziomu dopuszczalnego. Badania stężenia benzo(a)pirenu wykazały bardzo wysokie 

wartości na terenie miasta Jasła. Stężenia średnioroczne przekroczyły docelowy i osiągnęły 

wartości od 2,2  kg/m3 do 3,9  kg/m3 tj. 220 – 390% poziomu docelowego. Na obszarze 

miasta  benzo(a)piren w powietrzu pochodzi głównie ze spalania paliw stałych a cele 

grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń przez środki transportu. 

Analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich – arsenu, kadmu, 

niklu i ołowiu, wykonana w Jaśle (stanowisko pomiarowe przy ul. Sikorskiego), nie wykazała 

przekroczeń wartości graniczących. Zamierzone wartości średnioroczne wynosiły: 

- dla arsenu 17% poziomu docelowego, 
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- dla kadmu 10% poziomu docelowego, 

- dla niklu 5,5 % poziomu docelowego, 

- dla ołowiu 3 % poziomu docelowego. 

Stężenie średnioroczne  benzo(a)pirenu w Jaśle w 2016 roku wyniosło 4,2 mg/m3 tj. 420% 

poziomu docelowego i było niższe niż w 2015 roku (47 mg/m3). 

 

Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 

Obowiązek badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku wynika z zapisów 

ustawy  Prawo ochrony środowiska. 

Ocena poziomu pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie 

rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposób sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 

Na terenie miasta Jasła WIOŚ w Rzeszowie w 2016 roku prowadził badania pól 

elektromagnetycznych w 2 punktach – na ul. Jodłowej i ul. Dworcowej. Analiza wyników 

pomiarów nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. 

 

Jakość wód 

Wody powierzchniowe 

Zgodnie z podziałem na jednolite części wód powierzchniowych, teren objęty projektem 

planu położony jest w JCWP o kodzie PLRW 200014218199 „Wisłoka od Dębownicy do 

Ropy”. Ta część wód zagrożona jest ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami 

środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie bardzo dobrego stanu ekologicznego, 

możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wisłoka od Ropy do 

Dębownicy oraz uzyskanie dobrego stanu chemicznego. 

W 2016 roku przeprowadzono badania monitoringowe wód na terenie Powiatu 

Jasielskiego.  Badaniami objęto rzekę Wisłokę na całym jej odcinku w granicach powiatu. 

Klasyfikacja elementów biologicznych w JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, 

wykazała I lub II klasę stanu ekologicznego (stan bardzo dobry, dobry). Stan elementów 

fizykochemicznych określono jako poniżej dobrego. Dla tej ICWP stwierdzono stan 

ekologiczny gorszy od dobrego – stan umiarkowany. Stan chemiczny określony został jako 

poniżej dobrego ze względu na zawartość substancji z grupy wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych. 

 

Wody podziemne 

Teren opracowania położony jest w jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW 

2000151, dla której stan chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część wód 
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niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Badania i oceny stanu wód 

podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonuje zgodnie z ustawa 

Prawo wodne, Państwowy Instytut  Geologiczny. 

ICWPd niezagrożona nieosiągnięciem dobrego stanu wód, Wody badane są w ramach 

monitoringu diagnostycznego. Podstawę oceny stanu chemicznego wód stanowi 

rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobie oceny stanu wód podziemnych. 

W rozporządzeniu wyróżnia się pięć klas jakości wód: 

- Klasa I – wody dobrej jakości, 

- Klasa II – wody bardzo dobrej jakości, 

- Klasa III – wody zadowalającej jakości, 

- Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 

- Klasa V – wody złej jakości, 

 

Stan ilościowy określa się jako dobry lub słaby. Ocenę stanu ilościowego wód podziemnych 

przeprowadza się przez ustalenie wielkości rezerw zasobów wód podziemnych JCWPd. 

 

Hałas 

Na klimat akustyczny miasta Jasła wpływ mają: droga Krajowa Nr 28 i Nr 73 oraz droga 

wojewódzka Nr 992. 

Pomiary hałasu drogowego na terenie miasta przeprowadzone w 2014 roku, dotyczyły 6 

punktów pomiarowo – kontrolnych. 

W 5 punktach określono równoważny poziom hałasu (Laeq, LaeqN) oraz 

przeprowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym 

uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Długookresowy średni poziom dźwięku wyznaczono 

w jednym punkcie (przy ul. Kościuszki). Pomiary prowadzono w punktach zlokalizowanych 

przy ulicach: Grota Roweckiego, Jagiełły, Kołątaja, 3 Maja i Mickiewicza. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko w jednym punkcie badawczym dotrzymane 

były dopuszczalne standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

W pozostałych punktach wystąpiły zróżnicowane przekroczenia poziomów hałasu w zakresie 

od 0,8 dB do 5,1 dB. 

Punkty pomiarowe hałasu zlokalizowane zostały poza obszarem opracowania 

planistycznego. Wzdłuż zachodniej granicy terenu przebiega droga wojewódzka Nr 992 

(ul. Św. Jana z Dukli). 

Dla dróg przez które rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów, wykonane ostały mapy 

akustyczne, przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Droga 992 nie 

została objęta powyższym zadaniem, co świadczy o fakcie, że ilość przejeżdżających 

samochodów w skali roku nie przekracza ustalonej rozporządzeniem granicy. 
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6. PROBLEMY I CELE  OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ SKUTKI REALIZACJI 

PROJEKTU PLANU W ODNIESIENIU DO TERENÓW CHRONIONYCH ZGODNIE 

Z USTAWĄ O OCHRONIE PRZYRODY 

 

Analizując problemy dotyczące ochrony środowiska oraz skutki realizacji planowanego 

zagospodarowania terenu objętego projektem planu m. Jasła obszaru „Leśna”, należy 

zwrócić uwagę, na fakt, że znacząca część obszaru pozostaje obecnie terenem otwartym, 

wykorzystywanym w części dla rolnictwa jako tereny upraw, jako użytki zielone (łąki) 

a w części są to tereny odłogowane. 

W granicach terenu znacząca jego część stanowi wyrobisko po eksploatacji surowca na 

potrzeby cegielni, o której istnieniu świadczy zachowany komin. Wyrobisko w części zostało 

wykorzystane dla lokalizacji zakładu produkcyjnego. Znaczna jego część nie została 

rekultywowana, zarośnięta jest rożnego rodzaju krzewami i młodymi drzewostanami, wśród 

których przeważa brzoza. Podcięcie skarpą wyrobiska, niezorganizowany spływ wód 

opadowo – roztopowych z terenu drogi ograniczającej od północy wyrobisko, spowodowało 

powstanie osuwiska, które zniszczyło częściowo nawierzchnię drogi (ul. Leśna). 

Najistotniejszym problemem w procesie realizacji planu, będzie komunikacja. Ulica 

Leśna, to aktualnie główny ciąg obsługujący dojazdy do nielicznej aktualnie zabudowy 

mieszkaniowej, zlokalizowanej nie tylko w części zachodniej terenu ale także tej na 

wschodzie w otoczeniu terenów rolnych. Ulica ta zapewnia dojazd do istniejących obiektów 

produkcyjnych i usługowych oraz nielicznej zabudowy mieszkaniowej położonej we 

wschodniej części terenu. 

Zrealizowanie planowanego zagospodarowania, to jest zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

umożliwienie zagospodarowania terenu wyrobiska poprzez lokalizację obiektów o funkcji 

usługowej, produkcyjnej i magazynowo – składowej wymaga rozbudowy układu 

komunikacyjnego. Konieczna jest budowa nowych dróg, których zrealizowanie pozwoli na 

zagospodarowanie  terenów zgodnie z przeznaczeniem określonym w projekcie planu. 

Zagospodarowanie terenów MN i MN/U wymagać będzie budowy nowych ciągów 

komunikacyjnych (2KDW). 

Zaplanowany układ komunikacyjny zapewnia obsługę terenów zabudowy: mieszkaniowej 

jednorodzonej, mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, 

zagrodowej mieszkaniowej i wielorodzinnej, zlokalizowanej w części wschodniej terenu 

projektu planu, poprzez rozbudowę ul. Rolniczej i budowę nowych ciągów ulic – 2 KDW, 3 

KDW i 3 i 4KDD oraz ciąg pieszo – jezdny. 
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Natomiast dla terenów zlokalizowanych w zachodniej części terenu dojazd i ich obsługę 

zapewniają: droga 1 KDD (stanowiąca część ul. Leśnej), planowana droga 2 KDD oraz droga 

1KDW. 

Droga 1KDD zapewnia dojazd i obsługę komunikacyjną dla terenów: 1 i 2 U/P/S, 1U, 

1MW, 1MN/U. 

Odcinek obecnej ul. Leśnej biegnącej przez teren osuwiska, zmieni swój charakter, 

planowana jest jego zamiana na ciąg pieszo – rowerowy. Zmiana ta jest wynikiem położenia 

w terenie osuwiska, w obszarze którego aktualnie brak jest świeżych obrywów, ma charakter 

ustabilizowanego, jednakże wszelkie prace ziemne jakie byłyby konieczne  

w przypadku utrzymania ciągu drogowego mogłyby uruchomić procesy osuwiskowe. 

Powstałe w roku 2010 osuwisko na skarpie nieczynnego wyrobiska poeksploatacyjnego 

przeznaczono pod zagospodarowanie zielenią. Wymaga ono zabezpieczenia poprzez 

odpowiednie wyprofilowanie skarpy i wykonanie warstwy izolującej wychodnich pionowych 

warstw piaskowca. 

Tereny osuwiska i jego otoczenia oraz fragment terenu o znacznych nachyleniach 

przeznaczono pod zieleń. Wskazana jest tutaj zieleń o głębokim systemie korzeniowym, 

krzewiasta ograniczająca procesy erozyjne, zapewniającą stabilność skarp i terenów 

o dużych spadkach. 

Zlokalizowany zakład CELPAP – przeróbki surowca mineralnego, zlokalizowany 

w obszarze wyrobiska poeksploatacyjnego , jest źródłem uciążliwości dla mieszkańców przy 

ul. Leśnej, która jest wynikiem ruchu pojazdów – w tym samochodów ciężarowych, 

wywożących gotowy produkt (granulat). Część mieszkańców tej zabudowy jest narażona 

podwójnie; na uciążliwości wynikające z sąsiedztwa drogi wojewódzkiej Nr 992 oraz 

samochodów wywożących i dowożących surowiec do produkcji. 

Dla ograniczenia tej uciążliwości w projekcie planu planuje się realizację drogi 2 KDD, 

która będzie służyć obsłudze komunikacyjnej terenu 2 U/P/S. Jest to droga planowana, której 

okres realizacji jest trudny do ustalenia. 

W terenach 1 i 2 U/P/S przeznaczonych dla lokalizacji zakładów produkcyjnych, drobnej 

wytwórczości i rzemiosła przemysłowego i artystycznego, składów, magazynów, hurtowni, 

zgodnie z zapisami projektu planu nie mogą być lokalizowane przedsięwzięcia zawsze 

i potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko. 

Dla istniejącego w tym terenie zakładu przeróbki surowca mineralnego nie stwierdzono 

konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko – zgodnie z obowiązującymi 

wówczas przepisami w tym zakresie. 

Dla ochrony terenu 1MN/U oraz 3MN wzdłuż granicy terenów 1 i 2 U/P/S wprowadzono 

pasy zieleni izolacyjnej oraz nieprzekraczalne linie zabudowy. 
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Przyjęte rozwiązania dotyczące rodzaju dopuszczonych źródeł energii cieplnej, 

odprowadzania wód opadowych, ścieków bytowych i przemysłowych, zapewnią utrzymanie 

odpowiedniego standardu środowiska. 

Nie prognozuje się aby zagospodarowane i użytkowanie terenów objętych projektem 

planu było źródłem niekorzystnego oddziaływania na tereny objęte ochroną  w granicach 

miasta Jasła z uwagi na ich walory krajobrazowe i wartości przyrodnicze, które 

zlokalizowane są w znacznej odległości od terenu opracowania planistycznego. 

 

 

7. OCENA WPŁYWU PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA NA CELE OCHRONY 

ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 

WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi strategiczny instrument 

realizacji gospodarki przestrzennej miasta lub gminy, jak również jest jednym 

z podstawowych narzędzi realizacji polityki ekologicznej. Odzwierciedla zamiary władz i wolę 

mieszkańców oraz określa zasady i wytyczne, na jakich powinny rozwijać się poszczególne 

obszary w zakresie przestrzennym, strategicznym, ekonomiczno – społecznym, przy 

poszanowaniu zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego. 

W ustaleniach projektu planu zawarto wytyczne określone przez prawo krajowe, 

w szczególności z zakresu kształtowania przestrzeni i prawa budowlanego oraz zasad 

ochrony środowiska i przyrody. Przyjmuje się, że w polityce miasta dotyczącej kształtowania 

przestrzenni, z poszanowaniem środowiska naturalnego, trzeba się kierować zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Zasada ta, wynika z podstawowego aktu prawnego w państwie, 

mianowicie konstytucji (art 5 Konstytucji RP). Podstawowy cel ochrony środowiska, 

ustanowiony na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, który został 

uwzględniony podczas opracowywania dokumentu to ochrona zasobów środowiska (wód, 

powietrza, powierzchni ziemi i przyrody). Na szczeblu krajowym jest ona realizowana na 

podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 81) oraz przepisów szczegółowych: 

-  ochrona wód (ustawa prawo wodne), 

- ochrona obszarów i obiektów o wartościach przyrodniczych i krajobrazu, zwierząt i roślin 

(ustawa o ochronie przyrody). 

Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana w projekcie mpzp 

określono sposoby działań służące nieprzekraczaniu standardów jakości środowiska lub ich 

przywracaniu. Prawo krajowe, w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  

zobligowane zostało do stosowania zasad i celów w realizacji zrównoważonego rozwoju 

i ochrony środowiska określonych przez Unię. 
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Dokumentem podstawowym na szczeblu krajowym jest Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej, a w szczególności odnoszące się do zasad ochrony środowiska art 5 i 74. 

Na szczeblu województwa podstawowymi dokumentami dotyczącymi ochrony środowiska 

są: Program ochrony środowiska woj. podkarpackiego, Plan gospodarowania odpadami, 

Plan zagospodarowania przestrzennego woj. podkarpackiego. 

W 2011 r. opracowany został Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

oraz Krajowy program oczyszczania ścieków. Plan gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisły został zaktualizowany w 2016 r. 

Podstawowym dokumentem zawierającym cele i zadania w zakresie ochrony środowiska 

na szczeblu gminnym jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Jasła, uchwalone uchwałą Nr XX/189/95 Rady Miejskiej z dnia  

28 grudnia 1995 r. z późn. zm. Określone w tym dokumencie cele w zakresie ochrony 

środowiska, muszą być uwzględnione i realizowane w planach miejscowych. 

Na obszarze miasta Jasła nie ma wyznaczonych obszarów objętych ochroną na szczeblu 

międzynarodowym. Terenem włączonym do sieci Natura 2000 jest OZW PLH 180052  

„ Wisłoka z Dopływami”. 

 

 

8. OCENA SKUTKÓW WPŁYWU USTALEŃ MPZP M. JASŁA DLA OBSZARU „LEŚNA”  

NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA 

(ODDZIAŁYWANIE  BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE, CZASOWE LUB TRWAŁE) 

 

Każdy element zagospodarowania, nowego użytkowania terenu wywołuje określone 

reakcje środowiska, a zatem istotne jest określenie zakresu, wielkości charakteru 

uciążliwości dla środowiska. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu w terenach, które aktualnie są terenami 

w znacznej części otwartymi, po wprowadzeniu określonego zainwestowania dojdzie do 

częściowego przekształcenia struktury geologicznej gruntów, redukcji powierzchni 

biologicznie czynnej, likwidacji występujących gatunków roślin, stopniowego ograniczenia 

bioróżnorodności a także zmian w krajobrazie. 

Ustalenia projektu planu określają przeznaczenie i zasady zagospodarowania obszarów 

oraz wprowadzają zapisy, których celem jest ograniczenie oddziaływania na środowisko. 

Planowane zmiany środowiska wynikające ze zmiany zagospodarowania polegać będą 

głównie na przeznaczeniu terenów dla różnych funkcji. 

Punktem odniesienia w analizie przewidywanych oddziaływań an środowisko 

planowanego zagospodarowania terenu, jest jego stan przed realizacją ustaleń planu. 
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 Różnorodność biologiczna, flora i fauna 

Planowane zainwestowanie nie ingeruje w tereny o wysokich walorach przyrodniczych. 

Występujące ekosystemy to w znacznej części gatunki roślin tworzących łąki i pastwiska, 

w części ekosystemy charakterystyczne dla terenów upraw oraz ekosystemy terenów 

odłogowanych. 

Realizacja terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług, ciągów komunikacyjnych, terenów usług i produkcji, spowoduje 

redukcję powierzchni biologicznie czynnej poprzez jej zabudowanie a w części utwardzenie. 

Obszar wyrobiska poeksploatacyjnego, będzie tym fragmentem w którym dopuszczone 

zagospodarowanie, spowoduje ograniczone zmiany w różnorodności biologicznej. W tym 

obszarze - częściowo oraz w jego sąsiedztwie zaplanowano teren zieleni (2 i 3ZN). 

Wskazana jest zieleń odpowiednia dla terenów o większych nachyleniach, chroniąca 

powierzchnię przed skutkami erozji, oraz zapobiegająca nowym obrywom w rejonie 

osuwiska. 

Realizacja różnych form zabudowy na terenach aktualnie otwartych, nie spowoduje 

zniszczenia gatunków roślin podlegających ochronie. W tym terenie nie stwierdzano ich 

występowania. 

We wszystkich terenach obowiązuje nakaz utrzymania powierzchni biologicznie – 

czynnej, która zagospodarowana będzie zielenią urządzoną towarzyszącą zabudowie. 

Wzdłuż cieku wodnego wprowadzono pas zieleni nieurządzonej, który będzie stanowił 

jego obudowę biologiczną oraz zabezpieczenie dostępu, dla prowadzenia prac 

konserwacyjnych.   

Ważną funkcję będą spełniać tereny zieleni nieurządzonej wzdłuż północnej i wschodniej 

granicy wyrobiska poeksploatacyjnego. Powinna to być zieleń o zróżnicowanym składzie – 

niska i średniowysoka, w terenie osuwiska w jego sąsiedztwie, obejmująca północno – 

wschodnią część terenu sąsiadującego z terenami usług, produkcji, składów i magazynów 

(3ZN).. Zieleń ta pełni funkcję ochronną terenów po eksploatacji surowca dla byłej cegielni. 

System korzeniowy występujących tu drzew, krzewów, utrzymuje występujące tu różnej 

wielkości skarpy i odsłonięcia w stabilności. W miejsce ulicy Leśnej na docinku wskazanym 

dla zieleni, pojawi się ciąg pieszo – rowerowy.  

Ponadto dla ochrony terenów 1Mn/U i 3MN przed hałasem, którego źródłem może być 

zabudowa w terenach 2U/P/S wprowadzono pasy zieleni izolacyjnej. Zieleń ta, oprócz funkcji 

izolacyjnej będzie pełnić również funkcję estetyczną. Wskazane zastosowanie krzewów 

średniowysokich i dużej gęstości 
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Fauna 

Realizacja ustaleń projektu planu, skutkować będzie likwidacją terenów otwartych. 

Wydzielone nowe działki dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowej z usługami, zostaną 

ogrodzone, co znacznie ograniczy możliwości przemieszczania się większych ssaków. 

Warunki bytowania drobnych ssaków, głównie gryzoni nie zmienią się znacząco. 

Zagospodarowanie tych terenów tj. zabudowanie ich budynkami mieszkalnymi, 

usługowymi,  produkcyjnymi, obok których wystąpią utwardzone powierzchnie,  ograniczy 

wielkość powierzchni żerowania ptaków zamieszkujących tereny leśne zlokalizowane po 

południowej stronie granicy opracowania planu. Awifauna wykorzysta tereny otwarte 

znajdujące się w otoczeniu. 

Graniczący z terenami opracowania planistycznego las, zapewni miejsca bytowania 

w szczególności większym ssakom. Drobne gryzonie nadal zachowają dobre warunki 

bytowania w granicach terenów objętych projektem planu. 

 

 Powierzchnia terenu 

W granicach obszaru dla którego sporządzono projekt planu, znajduje się wyrobisko 

poeksploatacyjne złoża, które wykorzystywane było dla znajdującej się tu niegdyś cegielni. 

W obszarze wyrobiska tylko w części wyrównano dno i zlokalizowano obiekty zakładów CEL 

PAP i CEL – TRANS. Pozostałą część wyrobiska nie zrekultywowano. W tej części 

występują różnej wysokości skarpy porośnięte roślinnością, krzewami i młodymi 

drzewostanami. 

W części sąsiadującej z ul. Leśną, na skarpie wyrobiska  powstało osuwisko. Przyczyną 

tego zjawiska była infiltracja wód opadowych w przestrzenie skał piaskowcowych, które nie 

zostały odizolowane od bezpośredniego wpływu czynników atmosferycznych. Wnikająca 

woda powodowała rozpychanie się skał, co doprowadziło do powstania obrywów i osunięć. 

W wyniku tych ruchów  zniszczeniu uległ fragment jezdni ul. Leśnej. Dla ograniczenia 

niszczenia ciągu drogowego, konieczne są prace dla zabezpieczenia obszaru osuwiska 

a także wykonanie odwodnienia ciągu komunikacyjnego, który zmieni swój charakter, będzie 

to ciąg  pieszo- rowerowy. 

W terenach wskazanych dla lokalizacji zabudowy MN, MN/U, RM/MN, nie wystąpią 

znaczące zmiany w ukształtowaniu powierzchni. Nachylenia powierzchni nie wymagają 

znaczących prac niwelacyjnych. Wystąpią przypowierzchniowe zmiany struktury gruntów  

w wyniku prac fundamentowych oraz wykopów dla rozbudowy sieci infrastruktury 

technicznej. Pojawią się powierzchnie utwardzone (drogi wewnętrzne, dojazdy, miejsca 

postojowe). 
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Zabudowanie i utwardzenie części powierzchni działki budowlanej spowoduje nie tylko 

redukcję powierzchni biologicznie czynnej ale także zmniejszenie się powierzchni infiltracji 

wód opadowo – roztopowych. 

 

 Ludzie 

Projekt planu w dużym stopniu zwiększa tereny zabudowy mieszkaniowej, w których 

dopuszcza się również funkcje usługowe. Dopuszczono usługi, które nie będą 

przedsięwzięciami zaliczonymi do mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Wyznaczono teren wykazany dla lokalizowania zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

agroturystyki, co pozwoli jej mieszkańcom na dodatkowe źródło dochodu. Tereny zabudowy 

mieszkaniowej położone na wschód  od terenu usług, produkcji, składów i magazynów, nie 

będą narażone na niekorzystne oddziaływanie w/w funkcji. 

Znaczące zwiększenie powierzchni terenów dla zabudowy mieszkaniowej, stworzy nowe 

możliwości dla właścicieli tych terenów. Umożliwi poprawę ich warunków mieszkaniowych. 

Podkreślić należy fakt, że udostępnienie wspomnianych terenów dla budownictwa, 

wymaga rozbudowy istniejącej ul. Rolniczej, budowy dróg wewnętrznych oraz rozbudowy 

sieci infrastruktury technicznej.  

Realizacja projektu planu nie spowoduje znaczącej poprawy warunków akustycznych dla 

zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w części zachodniej opracowania, tj. od granic 

projektu planu do wjazdu na teren obiektów produkcyjnych i usługowych zlokalizowanych na 

miejscu dawnej cegielni. Dla poprawy klimatu akustycznego, w części zachodniej terenu 

objętego projektem planowana jest rozbudowa układu komunikacyjnego poprzez 

zagospodarowanie terenów przylegających od strony północnej, aktualnie będących 

terenami otwartymi. 

 

 Powietrze 

Wyznaczenie stosunkowo znacznych powierzchniowo terenów dla nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 

usług, zabudowy zagrodowej, zabudowy wielorodzinnej, zabudowy produkcyjnej, 

magazynów i składów, spowoduje powstanie nowych źródeł zanieczyszczenia powietrza 

poprzez ogrzewanie indywidualne budynków.   

Mimo pojawienia się zwiększonej liczby indywidualnych źródeł ciepła, respektowanie 

ustaleń projektu planu dopuszczających wykorzystanie wyłącznie niskoemisyjnych źródeł 

energii cieplnej nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, w tym głównie powietrza. 

Powstanie nowej zabudowy z dopuszczoną również funkcją usługową, zrealizowanie 

projektowanego układu komunikacyjnego, spowoduje zwiększenie ruchu pojazdów 
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samochodowych, a tym samym pojawienie się zanieczyszczeń zawartych w emitowanych 

spalinach samochodowych. 

Nie prognozuje się aby ruch pojazdów w obszarze zabudowy MN, MN/U był tak znaczny, 

aby w znaczącym stopniu wpłynął na jakość powietrza. Projektowane drogi to drogi 

dojazdowe i wewnętrzne służące wyłącznie obsłudze poszczególnych zespołów zabudowy 

i poszczególnych posesji. 

Należy mieć na uwadze fakt, że w tym terenie w wyniku zagospodarowania pojawi się 

znaczna powierzchnia zajęta przez zieleń urządzoną towarzyszącą zabudowie 

mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej, magazynowo – składowej, ponadto  wydzielono 

teren zieleni nieurządzonej a od strony południowej zlokalizowany jest teren leśny. 

Sumując powierzchnie zieleni będzie ona mieć znaczący udział w ogólnej powierzchni 

obszaru projektu planu, co jest elementem bardzo korzystnym dla utrzymania 

odpowiedniego stanu powietrza.  Zieleń pochłania zanieczyszczenia a wydziela tlen. 

Trudno jest też określić horyzont czasowy realizacji opracowanego planu miejscowego, 

o czym decydować będą możliwości jego uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. W tym 

czasie mogą nastąpi zmiany w zakresie motoryzacji, dotyczące źródeł napędowych 

samochodowych a także nowych źródeł ogrzewania budynków, co miałoby istotne znaczenie 

dla jakości powietrza. Dla terenu o funkcji usługowo, produkcyjno, magazynowo – składowej 

zalecono wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

 

 Wody 

Zgodnie z podziałem obszaru dorzecza Wisły na jednolite części wód powierzchniowych, 

obszar objęty projektem planu, położony jest w JCWP o kodzie PLRW 14218199 „ Wisłoka 

od Dębownicy do Ropy”. Jest to mała rzeka fliszowa, stanowiąca naturalną cześć wód, której 

stan ekologiczny określono jako zły. Jest to część wód zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest uzyskanie bardzo 

dobrego stanu ekologicznego, możliwości migracji organizmów wodnych na odcinku cieku 

istotnego – Wisłoka od Ropy do Dębownicy oraz uzyskanie dobrego stanu chemicznego.  

Możliwe jest przedłużenie terminu osiągnięcia tych celów do 2027 roku z powodu braku 

możliwości technicznych. 

JCWP znajduje się na wykazie obszarów chronionych ze względu na położenie 

w granicach OZW PLH 180052 „ Wisłoka z Dopływami” oraz znajduje się w wykazie 

obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

W granicach projektu planu, w części wschodniej, teren przecina niewielki ciek, okresowo 

suchy.    



 

39 

W granicach wyrobiska poeksploatacyjnego znajduje się zbiornik wodny o bardzo 

niewielkiej powierzchni. Poza tym nie występują inne wody powierzchniowe. 

Teren, o którym mowa położony jest w jednolitej części wód podziemnych o kodzie 

PLGW 2000151, której stan chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry. Jest to część wód 

niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym tej 

części wód podziemnych będzie co najmniej utrzymanie tego stanu. JCWPd znajduje się 

w wykazie obszarów chronionych z racji przeznaczenia do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 

W granicach obszaru objętego projektem planu zlokalizowane są sieci infrastruktury 

technicznej: wodociągowa, sanitarna i deszczowa. Dla obsługi wskazanych nowych terenów  

wskazanych dla różnych form zabudowy mieszkaniowej, wymagana jest rozbudowa 

powyższych sieci. 

W projekcie planu zaopatrzenie w wodę przewidziano poprzez sieć wodociągową, do 

czasu jej rozbudowy dopuszczono realizację ujęć indywidualnych. 

 Ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzone będą siecią kanalizacji sanitarnej. 

Odprowadzane ścieki przemysłowe kanalizacją sanitarną, muszą spełniać wymogi określana 

w Rozporządzeniu MŚ z 18 listopada 2014 r (Dz. U. z 2014r. Poz. 1800) w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczono gromadzenie ścieków 

bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach z okresowym ich wywożeniem na 

oczyszczalnie ścieków. Projekt planu dopuszcza również lokalizowanie przydomowych 

oczyszczalni. Ścieki przemysłowe będą oczyszczane w przyzakładowych oczyszczalniach 

z okresowym wywożeniem na oczyszczalnię ścieków, (bez możliwości odprowadzania 

oczyszczonych ścieków przemysłowych do ziemi) lub do szczelnych, bezodpływowych 

zbiorników z okresowym wywozem na oczyszczalnię ścieków. 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na teren własnej działki lub do 

kanalizacji deszczowej. Wody te powinny być wodami z powierzchni dachów lub zadaszeń. 

Wody opadowo – roztopowe z powierzchni wiązanej z komunikacją, które potencjalnie mogą 

być zanieczyszczone np. środkami ropopochodnymi należy odprowadzać do sieci kanalizacji 

deszczowej po uprzednim podczyszczeniu. 

Przyjęte rozwiązania mają na celu ochronę środowiska wodno – gruntowego przed 

zanieczyszczeniami a także zapewnić osiągnięcie celów środowiskowych przyjętych dla 

jednolitych wód powierzchniowych i podziemnych. Należy rozważyć dopuszczenie 

w terenach objętych projektem planu, tworzenie niewielkich zbiorników wodnych 

o charakterze retencyjnym, służącym gromadzeniu wód opadowych i roztopowych tzw. wód 

czystych (z powierzchni dachów i zadaszeń).  Rozwiązanie to pozwala na przetrzymanie 
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wód „u źródła” i wyeliminowanie szybkiego ich odpływu. Byłoby to korzystne rozwiązanie, 

również z uwagi na znaczne „ubóstwo” omawianego terenu pod względem wód 

powierzchniowych. 

Teren projektu planu położony jest poza granicami GZWP Nr 433. Nie ma w jego 

granicach udokumentowanych ujęć wód podziemnych ze strefami ochronnymi. Położony jest 

poza obszarami zagrożenia powodziowego. 

 
Klimat 

Nie przewiduje się zmiany warunków klimatycznych. Zachowanie powierzchni 

biologicznie – czynnej we wszystkich terenach, ograniczy zmiany warunków termicznych 

i wilgotnościowych, co sprawi brak zmian warunków klimatu lokalnego. 

 

 Krajobraz 

Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie na zmianę krajobrazu omawianego terenu. 

Dopuszczenie zabudowy o funkcji usługowej, produkcyjnej i  magazynowo – składowej na 

terenie wyrobiska poeksploatacyjnego, sprawi że zmieni się jego charakter. Z terenu, którego 

znaczna część pozostaje niezrekultywowana, zaniedbana, może stać się terenem 

uporządkowanym i zadbanym. Realizowane obecnie obiekty usługowe, produkcyjne czy też 

magazynowo – składowe, cechują się architekturą znacznie odbiegającą od tej sprzed 

kilkudziesięciu lat. 

Tereny, które dotychczas są terenami otwartymi, zostaną zabudowane z wprowadzeniem 

elementów małej architektury i zieleni urządzonej. Zadbanie o wyraz architektoniczny 

obiektów sprawi, że planowany zespół stanie się korzystnym elementem krajobrazu. 

 

 Klimat akustyczny 

Na terenach przeznaczonych dla zabudowy MN, MN/U i MR/MN, rodzaj dopuszczonych 

usług i działalności, nie będzie źródłem znaczącego pogorszenia warunków akustycznych. 

Zaproponowane ciągi dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych, nie będą źródłem 

uciążliwego hałasu, spowodowanego przez ruch pojazdów. Ciągi drogowe służyć będą 

obsłudze poszczególnych posesji i zapewniać będą dojazd do zespołów zabudowy. 

Nie prognozuje się aby przyjęte rozwiązanie obsługi terenów U/P/S, pomimo modernizacji 

części ul. Leśnej i wskazanie ciągu komunikacyjnego 2KDD dla ich obsługi, usprawniło 

znacząco dojazd do tych terenów a tym samym poprawiło warunki klimatu akustycznego  

w odniesieniu do zabudowy MN/U, położonej po północnej stronie ul. Leśnej, na odcinku od 

ul. Św. Jana z Dukli do wjazdu na tereny usługowo – produkcyjne i magazynowo – składowe. 

Warunki terenowe i lokalizacja zabudowy nie pozwala na znaczące poszerzenie ciągu 

ul. Leśnej.  Dla ograniczenia potencjalnych uciążliwości akustycznych wzdłuż odcinka ul. 
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Leśnej, który zostanie utrzymany wzdłuż granicy północnej terenu 2U/P/S wprowadzono pas 

zieleni izolacyjnej. Zabudowa zlokalizowana wzdłuż ul. Św. Jana z Dukli (droga wojewódzka 

Nr 992), nie pozwala również na lokalizację dodatkowego wjazdu na teren U/P/S. 

Realizacja ciągu komunikacyjnego oznaczonego symbolem 2KDD, niewątpliwie będzie 

rozwiązaniem częściowo korzystnym. Trudno jest określić  horyzont czasowy jej realizacji. 

Wymaga to zagospodarowania terenów przylegających od strony północnej. 

Rozważyć można tylko wprowadzenie na odcinku droga wojewódzka – wjazd na teren 

istniejących zakładów: 

-  wprowadzenie elementów ograniczających hałas (ekrany akustyczne), co będzie trudne 

z uwagi na ograniczoną przestrzeń, 

-  zastosowanie elementów ograniczających poziom hałasu (wymiana okien na 

dźwiękochłonne), 

-  wprowadzenie zakazów administracyjnych w zakresie dopuszczonych do ruchu 

samochodów o określonej nośności. 

W rozwiązaniu tego zagadnienia powinien włączyć się zakład, który jest źródłem znacznego 

ruchu samochodów ciężarowych. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 2MN i 3MN zlokalizowanej po wschodniej stronie ulicy 

dojazdowej 3KDD, będą chronione przed uciążliwościami hałasu terenu 2U/P/S przez teren 

zieleni 3ZN o znacznej powierzchni i pas zieleni izolacyjnej wyznaczony wzdłuż wschodniej 

granicy terenu 2U/P/S. 

   Zakład produkcyjny (funkcjonujący) w terenie 2U/P/S zlokalizowany jest w dnie 

dawnego wyrobiska, które zostało wyrównane. Otaczająca go od wschodu część terenu 

2U/P/S jest bardzo wyraźnie wyniesiona. Granice mają charakter różnej wysokości skarp 

porośniętych naturalną zielenią. 

 W procesie zagospodarowania terenu 2U/P/S należy mieć na uwadze sąsiedztwo 

terenów zabudowy jednorodzinnej i to, że sytuowana zabudowa dopuszczona ustaleniami 

projektu planu do lokalizacji w jego granicach nie może być źródłem niekorzystnych 

warunków akustycznych poza granicami terenu. Wschodnia część terenu 2/U/P/S jest 

terenem otwartym, niezagospodarowanym, należy więc lokalizować w tej jego części taki 

rodzaj zabudowy (usługowej, produkcyjnej, magazynowo - składowej) który nie będzie 

zagrożeniem dla środowiska i klimatu akustycznego. 

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. Poz 112), dopuszczalny 

poziom hałasu wynosi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług 

(MN/U) oraz zabudowy zagrodowej (MR/MN): 

• Od dróg lub linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu, nie powinien przekroczyć: 

65 dB – przedział czasu równy 16 godzin (pora dnia) 
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56 dB – przedział czasu równy 8 godzin (pora nocy) 

• Od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu: 

55 dB – przedział czasu równy 16 godzin (pora dnia) 

45dB – przedział czasu równy 8 godzin (pora nocy) 

• Dla zabudowy jednorodzinnej (od dróg lub linii kolejowych) 

61 dB – pora dnia 

56 dB – pora nocy 

od pozostałych obiektów  

50 dB – pora dnia 

40 dB – pora nocy 

Tereny usług, produkcji, składów i magazynów, nie są terenami chronionymi pod względem 

akustycznym. Ich oddziaływanie na środowisko, w tym w zakresie poziomu hałasu nie może 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, wykraczać poza granice własności 

terenu. 

 

 Zasoby naturalne 

W omawianym terenie znajduje się udokumentowane złoże surowca ilastego „Żółków”,  

z którego korzystała istniejąca tu kiedyś cegielnia. Koncesja na eksploatację została 

wygaszona, a cegielnia nie działa już od dłuższego czasu. Z jej zabudowań zostawiono tylko 

komin. Wyeksploatowano tylko część udokumentowanego złoża . Zasięg złoża naniesiono 

na rysunku projektu planu. 

Poza wspomnianym złożem nie występują tu inne udokumentowane złoża surowców. 

Obszar  objęty projektem planu położony jest poza granicami terenu i obszaru górniczego 

utworzonym dla ropy naftowej i gazu ziemnego „Roztoki”. 

 

 Zabytki 

W gminnym spisie zabytków kultury, nie występują obiekty znajdujące się w granicach 

opracowania planistycznego. W tym terenie nie ma udokumentowanych stanowisk 

archeologicznych.   

 

 Dobra materialne 

Oceniając dobra materialne jako środki, które służą dla zaspokojenia potrzeb ludzi, 

należy stwierdzić, że projekt planu m. Jasła dla obszaru „Leśna”, daje podstawy do 

stworzenia nowych dóbr służących nie tylko mieszkańcom miasta. Określenie nowych 

kierunków zagospodarowania umożliwia i niejako wymusza rozwój infrastruktury technicznej, 
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określa sposób gospodarowania przestrzenią, mając na uwadze utrzymanie odpowiednich 

standardów życia mieszkańców. 

 

 

9. PRZEWIDYWANE MOŻLIWOŚCI TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA 

NA ŚRODOWISKO 

 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 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, oceniane jest w aspekcie granic międzynarodowych. 

Projekt planu nie przewiduje dopuszczenia i realizacji funkcji, które mogłyby mieć 

transgraniczne oddziaływanie a środowisko. Planowane zagospodarowanie nie będzie 

oddziaływać poza granice miasta. 

  

 

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB 

KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO 

Dla zminimalizowania lub ograniczenia potencjalnych, negatywnych oddziaływań 

wynikających z ustaleń projektu planu na poszczególne elementy środowiska 

przyrodniczego, określone zostały zasady jego ochrony – dotyczą one następujących 

aspektów: 

 Ochrony powietrza 

- dopuszczono ogrzewanie budynków źródłami ciepła, pozwalającymi zminimalizować 

emisję szkodliwych substancji do powietrza, 

- dla terenów usług, produkcji, magazynowo – składowych, wskazano wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. 

 

 Ochrony środowiska wodnego 

-  objęcie całego obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę, poprzez 

 rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej (do czasu rozbudowy dopuszczono 

 rozwiązania indywidualne – studnie), 

-  odprowadzenie ścieków bytowych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej (konieczna jej 

 rozbudowa) – do czasu rozbudowy dopuszczono odprowadzenie ścieków 

 komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych z okresowym wywożeniem ich 

 na  oczyszczalnię ścieków; dopuszczono również przydomowe oczyszczalnie, 
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- odprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej (zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi) 

- do czasu rozbudowy  dopuszczono: oczyszczanie ścieków przemysłowych 

w oczyszczalniach  przyzakładowych z okresowym wywożeniem na oczyszczalnię 

ścieków, bez możliwości odprowadzania ich do ziemi lub gromadzenie w szczelnych, 

bezodpływowych zbiornikach z okresowym wywożeniem na oczyszczalnię ścieków. 

-   odprowadzenie wód opadowych i roztopowych na teren własnej działki lub do kanalizacji 

 deszczowej, 

-   wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych związanych z komunikacją, 

odprowadzić należy poprzez kanalizację deszczową po uprzednim podczyszczeniu. 

 

 Ochrony przed hałasem 

Na terenie projektu planu dopuszczalny poziom hałasu uzależniony jest od 

przeznaczenia terenu. 

Wprowadzono zieleń izolacyjną i urządzoną dla ochrony terenów zabudowy 

mieszkaniowej. Wzdłuż dróg wyznaczono nieprzekraczalne linie zabudowy. 

 

 Ochrony przyrody 

- nakaz zachowania powierzchni biologicznie – czynnej o wielkości określonej dla 

poszczególnych terenów, 

- wskazanie terenu osuwiska i terenów z nim sąsiadujących dla zagospodarowania 

zielenią nieurządzoną z dopuszczeniem realizacji ciągu pieszo – rowerowego(likwidacja 

drogi dojazdowej); 

- wprowadzenie zieleni nieurządzonej jako obudowy rowu odwadniającego oraz zieleni 

izolacyjnej w granicach terenu o funkcji usługowo - produkcyjno - magazynowo - 

składowej 

 

 Ochrony krajobrazu 

Dla zachowania ładu przestrzennego określono nieprzekraczalne linie zabudowy, 

wysokość budynków, kształt dachów, wielkość powierzchni zabudowy i wskaźnik 

intensywności zabudowy. 
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11. PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTU 

MPZP M. JASŁA DLA OBSZARU „LEŚNA” 

 

Dla analizy skutków realizacji ustaleń opracowań dotyczących planowania przestrzennego, 

właściwe jest zastosowanie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.). 

Zgodnie z tym artykułem – w celu oceny aktualności planów miejscowych, wójt. burmistrz 

albo prezydent miasta dokonuje analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

(co najmniej raz w czasie kadencji), ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych 

i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzenia w nawiązaniu do Studium. 

Zgodnie z art 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE do monitorowania środowiskowych 

skutków realizacji planów, można wykorzystać stosownie do potrzeb istniejące systemy 

monitoringu w celu uniknięcia powielania monitoringu. 

W przypadku opracowań planistycznych istnieje określona ustawowo procedura 

pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki ich realizacji. Nie ma więc potrzeby określania 

dla planów specjalnego systemu monitoringu wpływu na środowisko. 

 

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego m. Jasła dla obszaru „Leśna”, wykonano w oparciu o art. 46 pkt. 1 ustawy 

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Z 2018 r. poz. 2081). 

Zakres i stopień szczegółowości zawartych w prognozie informacji uzgodniono 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Jaśle. 

Głównym celem przeprowadzenia niniejszej prognozy jest określenie prawdopodobnych 

oddziaływań na środowisko przyrodnicze, które mogą być spowodowane realizacją ustaleń 

projektu planu. 

Projektem planu objęto obszar położony w południowym rejonie miasta Jasła, pomiędzy 

ul. Św. Jana z Dukli a ul. Rolniczą. Południową granicę terenu stanowi granica 

administracyjna miasta. 

W obszarze dla którego sporządzono projekt planu wyznaczono: 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN od 1 do 7; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, 

oznaczone symbolem MN/U od 1 do 6; 
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 teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1 

RM/MN; 

 teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 1 U; 

 teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem 1 MW; 

 tereny zabudowy usługowej, produkcyjnej i magazynowo – składowej, oznaczone 

symbolami 1 U/P/S, 2 U/P/S; 

 tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbolem ZN od 1 do 8; 

 tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem 1 ZI - 3 ZI; 

 tereny wód otwartych, oznaczone symbolem WS od 1 do 4; 

 teren infrastruktury gazowej oznaczony symbolem G; 

 tereny przeznaczone pod komunikację: 

      – 1 KDG – teren drogi publicznej głównej, 

      – KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych od 1 do 6, 

      – KDW – tereny dróg wewnętrznych od 1 do 4, 

      – 1 KPJ – teren ciągu pieszo – jezdnego, 

      – 1 CPR – tereny ciągu pieszo – rowerowego. 

Opracowaniem planistycznym objęto fragment terenu położonego w granicach Pogórza 

Jasielskiego. W tym obszarze zachodnią część zajmuje nieczynne wyrobisko 

poeksploatacyjne. Aktualnie cegielnia została już zlikwidowana, a obszar górniczy utworzony 

dla złoża wygaszony. W obszarze wyrobiska (w jego części), zostały zlokalizowane zakłady 

produkcyjne: CELPP i CELTRANS. Pozostały obszar wyrobiska pozostał niezrekultywowany. 

Skarpa wyrobiska znajdująca się w sąsiedztwie ul. Leśnej, osunęła się tworząc osuwisko, 

które w części zniszczyło powierzchnię jezdni ul. Leśnej. 

Tereny na wschód i północ od wyrobiska, aktualnie tereny otwarte rolnicze, przeznaczono 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem 

funkcji usługowej (MN/U) oraz    zabudowę zagrodową i jednorodzinną (MR/MN). Lokalizacja 

zabudowy wymaga budowy nowych dróg, rozbudowy sieci infrastruktury technicznej. 

Dojazd do istniejących zakładów odbywa się poprzez ul. Leśną, nieprzystosowaną do 

znacznego ruchu samochodów ciężarowych. Sytuacja ta może ulec pewnej poprawie 

z chwilą budowy nowych ciągów komunikacyjnych, służących obsłudze terenów usługowo – 

produkcyjno – magazynowo – składowych. 

W chwili obecnej zabudowa mieszkaniowo – usługowa zlokalizowana po północnej 

stronie ul. Leśnej, na odcinku od drogi wojewódzkiej do wjazdu na tereny oznaczone 

symbolem U/P/S, narażona jest na skutki znaczącego ruchu pojazdów. 
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Dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia mieszkańców, tereny planowanej 

zabudowy będą wyposażone w sieci infrastruktury technicznej: wodociągową, kanalizacji 

sanitarnej i deszczową. Wymaga to rozbudowy istniejących sieci infrastruktury technicznej. 

Dla obiektów zabudowy określono wysokość zabudowy i kształty dachów. Dla 

zapewnienia ładu przestrzennego określono również wielkość działek budowlanych, wielkość 

powierzchni zabudowanej i biologicznie – czynnej oraz wskaźnik intensywności zabudowy. 

Obszar będący przedmiotem analizy położony jest poza granicami obszarów Natura 2000 

i  obszarami chronionego krajobrazu. W jego granicach nie występują obszary i obiekty 

przyrody objęte ochroną. Nie jest on zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi. 

 

                

Opracowała 

mgr Janina Nowak 

 

 

  



 

48 

Rzeszów, czerwiec 2019 r. 
Janina Nowak 

ul. Rumiankowa 7 

35-604 Rzeszów 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w art. 74a ust. 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 

w zakresie opracowywania prognoz oddziaływania na środowisko. 

Ukończyłam studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Marii 

Curie Skłodowskiej w Lublinie. W ciągu 48 lat pracy zawodowej w planowaniu przestrzennym 

zajmowałam się zagadnieniami związanymi ze środowiskiem przyrodniczym, od 20 lat 

sporządzam prognozy oddziaływania na środowisko do planów miejscowych i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

Janina Nowak 


