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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, są ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętą 

uchwałą Nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza-Kaczorowy”. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Organ administracji, opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, której 

częścią jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Projekt mpzp wraz 

z prognozą przedkładany jest instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania 

i uzgodnienia projektu dokumentu. Projekt mpzp wraz z prognozą jest również 

przedmiotem społecznej oceny i zapewniona jest możliwość wnoszenia uwag i wniosków. 

Prognoza nie stanowi załącznika do uchwały w sprawie mpzp, a także nie jest jej 

integralną częścią. Nie ma też charakteru normatywnego. Jest dokumentem 

informacyjnym, który ma na celu możliwie dokładne określenie skutków środowiskowych 

wywołanych realizacją ustaleń projektowanego mpzp.  

Ramy prawne stanowią także dokumenty ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym: 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE 

L197 z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA, 

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. 

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 2003 r.), 

 Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów 

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG 

i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.). 
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1.2 Zakres merytoryczny prognozy 

W oparciu o art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 

szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: 

WOOŚ.411.1.37.2019.AP. z dnia 25.04.2019 r. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle – pismo znak: 

PZNS.453.4.2019 z dnia 05.04.2019 r. 

 

1.3 Cel sporządzenia prognozy 

Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska, jakie mogą być skutkiem dyspozycji 

przestrzennych, zawartych w ustaleniach analizowanego projektu mpzp. Celem prognozy 

jest również pełna informacja dla podmiotów mpzp, tj. wnioskodawców, społeczności 

lokalnej i samorządów o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla środowiska 

przyrodniczego. 

 

1.4 Metodyka i forma opracowania prognozy 

Prognoza opracowywana była równocześnie z projektem mpzp w celu próby 

wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji 

tych zapisów, które mogłyby wywołać negatywne skutki dla przyrody, a zwłaszcza 

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Zakres tematyczny i problemowy 

opracowania dostosowany został do uwarunkowań środowiskowych. Analizowane były 

archiwalne materiały kartograficzne, planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, 

studialne, dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczne, opracowanie ekofizjograficzne, 

rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury. 

Rozeznano i scharakteryzowano ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, 

warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę 

i florę, obszary prawnie chronione oraz stan jakości poszczególnych komponentów 

środowiska i stopień ich degradacji. Powyższe komponenty poddano ocenie pod kątem 

ewentualnych zmian, wynikających z przyjętych rozwiązań zagospodarowania 

poszczególnych terenów w projekcie mpzp przy zastosowaniu analiz porównawczych 

i powiązań przyczynowo – skutkowych. Posłużono się również metodami: indukcyjno-

opisową, analogii środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Zaproponowano działania 
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i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu proponowanych 

rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze.  

Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz 

danych udostępnianych przez stosowne instytucje.  

Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe 

definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. 

Opracowanie składa się z dwóch części: 

1) Opisowej - ilustrowanej fotografiami wraz z tematycznymi mapkami w postaci 

schematów (spis zamieszczony na końcu tekstu), 

2) Kartograficznej - w postaci rysunku projektu mpzp z naniesionymi elementami 

prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska, terenu będącego 

przedmiotem projektu mpzp, a w szczególności rozpoznaniu pod względem budowy 

geologicznej i rzeźby, warunków hydrologicznych, klimatycznych, gleb, bioróżnorodności 

fauny i flory, zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenu 

objętego opracowaniem mpzp. 

 

2.1 Położenie administracyjne 

Obszar opracowania położony jest w zachodniej części miasta Jasła na terenie 

województwa podkarpackiego. Łączy się on z podstawowym układem komunikacyjnym 

miasta Jasła poprzez ul. Mickiewicza (droga powiatowa) i ul. Kaczorowy (droga gminna). 

Wszystkie działki stanowią własność osób fizycznych. 
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Ryc. 1. Położenie administracyjne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Położenie obszaru opracowania na tle podziału Polski wg Kondrackiego (2009): 

Megaregion: Region Karpacki 

Prowincja: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem (51) 

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

Mezoregion: Kotlina Jasielsko-Krośnieńska (513.67)  

Mezoregion: Pogórze Ciężkowickie (513.62)  
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Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.3 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego projektem mpzp 

W granicach objętych planem znajduje się obszar o powierzchni ok. 1,5 ha położony 

w zachodniej części miasta Jasła (dz. nr 682/1, 683/1, 684/1, 682/6, 682/7, 682/4, 682/5 i 

685/1 przy drodze powiatowej ul. Mickiewicza i drodze miejskiej ul. Kaczorowy). Na 

działkach brak jest zabudowań. 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza-Kaczorowy” 

 

10 

 

 

 
Ryc. 3. Położenie obszaru objętego planem 

źródło: sporządzone na podstawie ortofotomapy 

 
Ryc. 4. Zobrazowanie lotnicze terenu objętego planem 

źródło: sporządzone na podstawie ortofotomapy 
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2.4 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Budowa geologiczna i tektonika podłoża skalnego występującego na terenie miasta 

Jasło, jest wynikiem długotrwałych, skomplikowanych procesów geologicznych, takich jak 

sedymentacja i fałdowanie, zachodzących na terenie Karpat Zewnętrznych (fliszowych). 

Rejon Jasła leży w Karpatach Wschodnich, na obszarze płaszczowiny śląskiej.  

Na powierzchni utworów fliszowych zalegają utwory czwartorzędowe. Pokrywają 

one również w całości analizowany teren. Są to głównie plejstoceńskie osady aluwialne 

budujące terasy wysokie rzek Wisłoki i Jasiołki oraz terasy nadzalewowe tych rzek. 

W spągu są to żwiry i otoczaki oraz pospółki i piaski o różnym składzie 

granulometrycznym. Miąższość tych osadów jest bardzo zróżnicowana. Przykrywają je 

mady rzeczne w postaci glin pylastych i piaszczystych i pyłów lokalnie z domieszką części 

organicznych, wilgotnych i mokrych o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Są to 

grunty przydatne do bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych 

obiektów. 

Teren opracowania położony jest poza wyznaczonymi w projekcie SOPO 

osuwiskami oraz terenami zagrożonymi ruchami masowymi. 

W obrębie obszaru opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

 
Ryc. 5. Budowa geologiczna terenu opracowania  

źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła - fragment rysunku. 
 

2.5 Rzeźba terenu 

Teren opracowania opada lekko w kierunku wschodnim. Różnica wysokości terenu 

to ok. 10 m. Rzędna terenu od strony zachodniej wynosi 240 m n.p.m., a w części 

wschodniej ma wartość 230,4 m n.p.m 
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Ryc. 6. Rzeźba terenu 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

Pod względem hydrogeologicznym obszar położony jest w regionie karpackim (nr 

XIV) makroregionu południowego (Paczyński red. 1993, 1995).  

Teren opracowania położony jest w obszarze jednolitej części wód podziemnych 

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

Wisły w pasie Północnego Podkarpacia). 

Głównym poziomem wodonośnym w obrębie obszaru jest poziom czwartorzędowy, 

związany z holoceńskimi utworami doliny Wisłoki i jej dopływów. Wody te tworzą ciągły 

poziom o swobodnym lub lekko napiętym zwierciadle. Zasilany jest on głównie przez 

wody rzek oraz wody opadowe infiltrujące na tym obszarze i spływające powierzchniowo z 

terenów wyżej położonych. Powoduje to duże wahania tego poziomu, uzależnione od 

stanu wody w rzekach i intensywności długotrwałych opadów. 

Teren położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

W pobliżu przebiega granica GZWP nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”. Dla GZWP 

opracowano dokumentację p.n.: „Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki 

hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem obszarów ochronnych GZWP nr 433 

„Dolina rzeki Wisłoka”. 

 



 

 

Cele środowiskowe dla JCWPD 

Ryc. 7. Położenie 
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny

 

W obrębie omawianej JCWPd znajdują się obszary chronione ze względu na 

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

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

Południowomałopolski (OCHK243), Ciężkowicko

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (P

(PK25), Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Podkarpacki) (PK6201), Park Krajobrazowy 

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

(PLH120057), Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (PLH12009

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

(PLH180015), Golesz (PLH180031), Józefów 

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

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

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

przedmiotem opracowania nie znajduje się jednak w granicach obszarów chronionych.
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Cele środowiskowe dla JCWPD 151 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy.

. Położenie terenu opracowania względem GZWP i JCWPd 
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

W obrębie omawianej JCWPd znajdują się obszary chronione ze względu na 

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

Żdżarski (OCHK120), Pogórza Ciężkowickiego (OCHK221), 

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

Strzyżowski Park Krajobrazowy (PK15), Jaśliski Park Krajobrazowy 

(PK25), Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Podkarpacki) (PK6201), Park Krajobrazowy 

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

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

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

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

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

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

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

przedmiotem opracowania nie znajduje się jednak w granicach obszarów chronionych.
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151 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. 

 

http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg 

W obrębie omawianej JCWPd znajdują się obszary chronione ze względu na 

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

Żdżarski (OCHK120), Pogórza Ciężkowickiego (OCHK221), 

Rożnowski Park Krajobrazowy (PK12), 

K15), Jaśliski Park Krajobrazowy 

(PK25), Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (Podkarpacki) (PK6201), Park Krajobrazowy 

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

4), Ostoja Magurska 

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

Wola Dębowiecka (PLH180033), Łąki nad 

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

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

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

przedmiotem opracowania nie znajduje się jednak w granicach obszarów chronionych. 
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Obszar objęty opracowaniem położony jest w granicach aglomeracji Jasło ustalonej 

Uchwałą nr XLVI/965/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2014r. 

(Dz. Urz. Podka. Z 2014 r., poz. 1738 z późn. zm.). 

 

2.6.2 Wody powierzchniowe  

Hydrograficznie rejon lokalizacji opracowania wchodzi w skład zlewni rzeki Wisłoki, 

której koryto oddalone jest od terenu opracowania o około 400 m w kierunku wschodnim. 

Wisłoka prawobrzeżny dopływ Wisły, należy do dorzecza Górnej Wisły, a jej 

zlewnia, o powierzchni 4110,2 km2 , stanowi 8,1% obszaru dorzecza. Całkowita długość 

Wisłoki wynosi 163,6 km, a jej ujście znajduje się w km 226+900 biegu Wisły. 

Rzeka bierze początek w Beskidzie Niskim (część Beskidu Środkowego), a 

zasadnicza część obszaru źródłowego Wisłoki znajduje się w granicach Magurskiego 

Parku Narodowego. Źródła wypływają na wysokości 575 m npm, u podnóża Dębiego 

Wierchu. 

Szerokość doliny Wisłoki jest bardzo zmienna i wynosi od kilkuset metrów do 3 km 

w rejonie Jasła. Wisłoka często zmienia swój bieg, czego śladem są starorzecza wycięte  

w poziomie terasy zalewowej II, wcięte do poziomu terasy zalewowej I. 

Wezbrania Wisłoki notowane są dwukrotnie 

- roztopowe – w marcu i kwietniu 

- opadowe – w czerwcu, sierpniu i wrześniu. 

Niżówki występują w okresie zimy I – II oraz jesieni X – XII. 

Według map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w ramach projektu pn. „Informatyczny system osłony kraju 

przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK), teren opracowania leży poza obszarami: 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest średnie i wynosi 1%, szczególnego zagrożenia powodzią, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, oraz na którym 

prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi 0,2%. 

Obszar opracowania w całości zlokalizowany jest na terenie JCWP „Wisłoka od 

Ropy do Potoku Chotowskiego” PLRW200015218719.  
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Ryc. 8. Położenie obszaru mpzp w obrębie JCWP 

źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 
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L.p. Europejski 
kod JCWP 

Nazwa JCWP Typ JCWP Status 

Cel środowiskowy 
Aktualny 

stan 
JCWP 

Ocena 
ryzyka 

nieosiągnięc
ia celów 

środowisko
wych 

Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony 
siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie 
na obszarze dorzecza Wisły 

Cel dla 
stanu/potencjału 
ekologicznego 

Cel dla stanu 
chemicznego 

1 

P
LR

W
2

00
0

15
21

87
19

 

Wisłoka od 
Ropy do 
Potoku 

Chotowskiego 

Średnia rzeka 
wyżynna – 
wschodnia 

naturalna 
część wód 

dobry stan 
ekologiczny; 

możliwość migracji 
organizmów wodnych 

na  
odcinku cieku 

istotnego - Wisłoka od 
Potoku Chotowskiego 

do Ropy 

dobry stan 
chemiczny 

zły zagrożona 

PLH180031 „Golesz” 
 

Przedmioty ochrony obszaru chronionego 
zależne od wód: Siedlisko 91E0  

 
PLH180046 „Liwocz” 

 
Przedmioty ochrony obszaru chronionego 

zależne od wód: Bombina variegata 
 

PLH180052 „Wisłoka z dopływami” 
 

Przedmioty ochrony obszaru chronionego 
zależne od wód: Siedlisko 3130, siedlisko 3150, 

siedlisko 3220, siedlisko 3230,  
siedlisko 3240, siedlisko 3270, siedlisko 6410, 
siedlisko 6430, siedlisko 91E0, siedlisko 91F0, 

Barbus peloponnesius, Cottus gobio,  
Lampetra planeri, Salmo salar, Lycaena dispar, 

Maculinea nausithous, Maculinea teleius  
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2.7 Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

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. 

W ciągu roku udział wiatrów z poszczególnych kierunków jest wyraźnie 

zróżnicowany. W rejonie miasta 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. Duży wpływ na ukierunkowanie wiatrów ma dolina Wisłoki.  

Jakość sanitarna powietrza to ważny czynnik zdrowotny, gdyż człowiek wystawiony 

jest na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu. Poprawa 

jakości powietrza ma wpływ korzystny na stan sanitarny środowiska i zdrowie ludzi. 

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego 

zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem 

węgla, benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami 

oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. 

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: 

w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego 

(KPOP). 

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2017 roku została 

wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska 

z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE oraz 

decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 

Oceny jakości powietrza odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych 

strefami. Obszar opracowania należy do strefy „podkarpackiej”. Roczna ocena została 

wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2017 roku na stałych 

stacjach monitoringu. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych 

ze względu na: 
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 ochronę zdrowia ludzi, 

 ochronę roślin. 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu 

zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu 

w pyle PM10. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, 

tlenki azotu NOX i ozon O3. 

Strefy zalicza się do określonej klasy (A, C), w oparciu o ocenę poziomu 

wymienionych wyżej substancji w powietrzu. Określa się jedną klasę strefy ze względu na 

ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

● Klasa strefy A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego/docelowego 

● Klasa strefy C – poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu 

dopuszczalnego/docelowego 

Poniższe tabele przedstawiają wynikowe klasy jakości powietrza w strefie 

podkarpackiej w roku 2017 dla kryterium ochrony zdrowia i roślin. 

Tab. 1. Klasyfikacja strefy podkarpackiej w zakresie jakości powietrza 

 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

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

klasa A A A A A C C A A A A C 
 Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 

zanieczyszczenia SO2, NOx O3 
klasa A A A 

źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2017 roku. 

 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia, strefa podkarpacka otrzymała 

wynikową klasę C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu, pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5. Oznacza to, że poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu 

zawieszonego PM10 przekraczają wartości dopuszczalne w ciągu roku częściej niż 35-

razy, poziom stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 przekracza 

poziom dopuszczalny oraz poziom stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu przekracza 

poziom docelowy w roku kalendarzowym. 

Aktualnie obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi 

na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych" przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą 
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uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej 

z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, opublikowaną w Dz. U. Woj. 

Podk. z dnia 9 stycznia 2017r., pod poz. 74. 

 

2.8 Gleby 

W ekosystemach lądowych, zarówno naturalnych, jak i ukształtowanych przez 

człowieka, gleba jest ogniwem łączącym podłoże geologiczne i ożywioną część 

ekosystemu. Wiele podstawowych właściwości gleba dziedziczy od skały macierzystej 

z której się wytworzyła, ale tempo i kierunek procesów glebotwórczych, a także 

ekologiczna i użytkowa wartość gleby zależą od wielu innych, równocześnie działających 

czynników środowiskowych: klimatu, stosunków wodnych, ukształtowania terenu, 

pokrywającej roślinności oraz działalności człowieka. 

Gleby terenu opracowania to w większości grunty orne, zaliczone do II - III klasy 

bonitacyjnej. Fragment terenu przy wschodniej granicy należy do gruntów zabudowanych i 

zurbanizowanych - Bi.  

 

2.9 Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna 

Przyrodnicze komponenty środowiska abiotycznego (biotop) i ich zróżnicowanie 

przestrzenne, decydują o naturalnej szacie roślinnej i faunie, które tworzą biocenozy 

zróżnicowane gatunkowo, a tym samym odzwierciedlają bioróżnorodność gatunkową 

i ekosystemową. Różnorodność biologiczna w krajobrazie jest zjawiskiem bardzo 

złożonym, gdyż obejmuje zarówno różnorodność genetyczną, gatunkową jak i 

różnorodność ekosystemów. 

Według geobotanicznego podziału Matuszkiewicza (2008a), obszar leży w: 

Prowincji: Karpackiej 

Dziale: Wschodniokarpackim 

Krainie: Karpat Wschodnich 

Okręgu: Dołów Jasielsko-Sanockich 

Podokręgu: Jasielsko-Krośnieńskim 

 

Poszczególne jednostki geobotaniczne odznaczają się swoistym przestrzennym 

układem roślinności, wynikającym ze zróżnicowania rzeźby, budowy geologicznej i 

stosunków hydrologicznych. 
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Pierwotne przestrzenne rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w pełni 

odzwierciedlało naturalny układ pomiędzy warunkami glebowo-klimatycznymi a 

roślinnością występującą na danym obszarze.  

Współczesny stan roślinności miasta Jasło jest zależny w praktycznie w całości od 

prowadzonej od wieków działalności człowieka. Naturalne zbiorowiska leśne zostały 

zlikwidowane w wyniku realizacji zabudowy. W obszarach zabudowanych można spotkać 

zespół wrotycza pospolitego Artemisio-Tanacetetum vulgaris (bylica pospolita, wrotycz 

zwyczajna i lnica pospolita) oraz zespół serdecznika i łopianów Leonoro-Arctietum 

tomentosi. W obrębie analizowanego terenu zidentyfikować można również w tym 

fragmenty zbiorowisk łąkowych z klasy Molinio-Arrhenatheretea, częściowo użytkowanych 

jako łąki kośne. 

 

2.10 Walory krajobrazowe i kulturowe 

Na walory krajobrazowe wpływa zróżnicowanie szaty roślinnej, obecność zespołów 

zabytkowych i typowych układów przestrzennych, występowanie osi kompozycyjnych, 

wnętrz krajobrazowych i dominant przestrzennych. 

Na obszarze objętym planem występują tereny rolne, łąki i nieliczne zakrzaczenia. 

Teren graniczy od południa z drogą publiczną powiatową - ul. Mickiewicza, od wschodu z 

drogą miejską - ul. Kaczorowy i zabudową usługową i mieszkaniową, od północy z 

istniejącymi zabudowaniami mieszkalnymi i terenami niezainwestowanymi, od zachodu z 

terenami niezainwestowanymi i w dalszym sąsiedztwie z cmentarzem komunalnym. Teren 

opracowania oraz jego sąsiedztwo nie wyróżnia się szczególnymi walorami 

krajobrazowymi. 

Negatywnie wpływ na odbiór przestrzeni mają wielkoformatowe obiekty reklamowe 

usytułowane wzdłuż drogi powiatowej. 

W obrębie analizowanego obszaru nie znajdują się żadne obiekty wpisane do 

rejestru zabytków ani żadne zidentyfikowane stanowiska archeologiczne. 
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Ryc. 9. Widok na obszar objęty planem od strony zachodniej 

źródło: GOGAPROJEKT URBANISTYKA 

 

Ryc. 10. Widok na obszar objęty planem od drogi miejskiej ul. Kaczorowy 
źródło: GOGAPROJEKT URBANISTYKA 

 

2.11 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Działalność człowieka powoduje istotne zmiany w tzw. klimacie akustycznym. Jako 

hałas, według przepisów, rozumiemy każdy dźwięk, który w danych warunkach jest 

określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów 

fizycznych. Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 112 stwierdza: 

„Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez: 

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;  
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2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany.” 

Należy pamiętać, iż prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako jedno z 

zanieczyszczeń środowiska, i w związku z tym poddaje go takim samym zasadom i 

obowiązkom jak w przypadku innych zanieczyszczeń. Bardzo często problem hałasu jest 

bagatelizowany, a jednocześnie badania naukowe wykazują, że dla przeciętnego 

człowieka hałas jest kilkakrotnie bardziej dokuczliwy niż np. zanieczyszczenie powietrza.  

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku. Zgodnie z przepisami ww. dokumentu, dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalny 

poziom dźwięku hałasu drogowego i kolejowego wynosi 50 dB w porze dziennej i 40 dB w 

porze nocnej. Dla pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu jest to 

odpowiednio 55 dB i 45 dB. 

Głównym i stałym źródłem hałasu w środowisku na obszarze mpzp jest ruch 

pojazdów w obrębie drogi powiatowej. Na terenie analizowanego obszaru brak jest 

obiektów emitujących hałas w stopniu stanowiącym istotne zagrożenie dla środowiska. 

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym elementem natury i zawsze istniało 

w środowisku ziemskim. Jednak od początku XX wieku, w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na energię elektryczną, nieustannie rozwijającymi się technologiami 

bezprzewodowymi, a także zmianami w stylu pracy i zachowaniach społecznych, 

środowisko coraz bardziej poddawane jest działaniu pola elektromagnetycznego 

wytwarzanego przez sztuczne źródła. Obecnie człowiek pozostaje w nieprzerwanej 

ekspozycji na oddziaływanie pól elektromagnetycznych o rożnych częstotliwościach, 

pochodzących od wszelkiego rodzaju urządzeń i instalacji wykorzystywanych w 

przemyśle, jak i tych powszechnie używanych przez człowieka. Do najważniejszych 

źródeł promieniowania zaliczyć należy przede wszystkim stacje i linie energetyczne, 

nadajniki radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

rozporządzeniu dopuszczalne w środowisko poziomy pola elektromagnetycznego o 

częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi, wynoszą dla składowej elektrycznej 

10kV/m, dla składowej magnetycznej 60A/m. Przepisy stanowią ponadto, że na terenach 
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przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może 

przekraczać wartości 1kV/m, a natężenie pola magnetycznego wartości 60A/m. 

Badania poziomów pól elektroenergetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wg danych za 2017 rok na terenie województwa 

podkarpackiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego. 

 

2.12 Zasoby środowiska chronione na podstawie przepisów szczególnych 

2.12.1 Obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów o ochronie przyrody 

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko 

występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt 

prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych 

wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, tworów przyrody 

żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni 

w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko 

występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt 

prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych 

wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, tworów przyrody 

żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni 

w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 

Celem ochrony przyrody jest: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów 

i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody 

przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Obszary objęte niniejszym opracowaniem nie są położone w granicach 

obszarowych form ochrony przyrody wyznaczonych na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody. 
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Korytarze ekologiczne 

Rozwój cywilizacyjny wiąże się z zajmowaniem nowych terenów niezbędnych do 

rozbudowy sieci osadniczej, wzrostem gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej 

i liniowej oraz presją innych form oddziaływania człowieka na środowisko. Efektem tych 

procesów jest fragmentacja krajobrazu, polegająca na ciągłym dzieleniu płatów 

przyrodniczych barierami ekologicznymi na coraz to mniejsze części. Zanik i izolacja 

obszarów siedliskowych powoduje ograniczenie dyspersji, migracji i swobodnej wymiany 

genów wielu gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. 

Odpowiedzią na proces fragmentacji siedlisk jest koncepcja ochrony korytarzy 

ekologicznych. Podstawowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras 

umożliwiających przemieszczanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk. 

Najbardziej aktualna mapa, wskazująca sieć korytarzy ekologicznych w skali całej 

Polski, opracowana została przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie 

Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego. 

Głównym założeniem merytorycznym było opracowanie mapy korytarzy o charakterze 

multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla możliwie największej liczby gatunków 

i łączących różnorodne siedliska przyrodnicze, zwłaszcza podlegające ochronie w ramach 

sieci Natura 2000. Podstawowym celem opracowania mapy było stworzenie praktycznego 

narzędzia dla ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych fragmentacją środowiska, 

wykorzystywanego w planowaniu przestrzennym i projektowaniu inwestycji liniowych 

(Jędrzejewski 2011). Teren położony jest poza granicami korytarzy ekologicznych. 

(www.korytarze.pl [05.2019]). 
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Ryc. 11. Położenie terenu opracowania w stosunku do sieci proponowanych korytarzy ekologicznych 

źródło: www.korytarze.pl 

 

2.12.2 Obszary chronione na podstawie przepisów o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych 

Gleby wysokich klas bonitacyjnych 

W obrębie obszaru opracowania występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasy 

II i III) podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

Ochrona gruntów rolnych polega na ograniczaniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze, 

zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom 

w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, rekultywacji 

i zagospodarowaniu gruntów na cele nierolnicze, zachowaniu torfowisk i oczek wodnych 

jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi. 

W związku z położeniem gruntów rolnych wysokich klas w granicach 

administracyjnych miasta, nie wymagają one uzyskania zgody ministra właściwego ds. 

rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze.  
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3 Informacje o zawartości, głównych celach projektu mpzp oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

3.1 Zakres terytorialny projektu mpzp 

Granice obszaru objętego procedurą sporządzania mpzp, określono na załączniku 

graficznym zgodnie z podjętą uchwałą nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza-Kaczorowy”. 

 

 

Ryc. 12. Załączniki do uchwały nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. 
źródło: UM Jasła 
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3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie mpzp 

Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia 

terenów: 

U1 – teren zabudowy usługowej; 

U/P1 – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 

KDGP1 – teren drogi publicznej klasy GP – główna ruchu przyśpieszonego; 

KDZ1 – teren drogi publicznej klasy Z – zbiorcza; 

KDW1 – teren drogi wewnętrznej. 

 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. na obszarze objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem infrastruktury technicznej, 

drogowej oraz telekomunikacji; 

2. zakaz realizacji inwestycji, której uciążliwość wykraczałaby poza granicę działki 

budowlanej; 

3. w granicach obszaru objętego planem obowiązuje zakaz składowania, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. 

 

3.3 Powiązania projektu mpzp z innymi dokumentami 

W projekcie mpzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań 

projektowanego dokumentu z innymi dokumentami w szczególności: 

 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

Z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego - 

Perspektywa 2030 dotyczące inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o 

których mowa wart. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza – Kaczorowy”. Dla miasta Jasła 

określone zostały nw. inwestycje/zadania: 

• Budowa, rozbudowa, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (miasto Jasło) - 

jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: jednostka samorządu 

terytorialnego, na terenie której będzie realizowane zadanie. 

• Jasielska strefa usług publicznych (Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia: 

infrastruktura drogowa, energetyka, ochrona środowiska, gospod. wodno-ściekowa, 

ochrona zdrowia, przedsięwzięcia edukacyjne i rewitalizacyjne, rynek pracy, kultura) 
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(miasto Jasło) - jednostka odpowiedzialna za realizację inwestycji: Związek Gmin 

Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle/ Miasto Jasło/ Gmina Jasło/ Powiat Jasielski. 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Jasła 

Plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jasła, przyjętego uchwałą Nr XX/189/95 Rady 

Miejskiej Jasła w dniu 28 grudnia 1995 r. z późn. zm. Dla obszaru objętego planem 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła 

wyznacza: U – tereny usług z przeznaczeniem podstawowym: usługi, handel, 

gastronomia, obsługa ruchu komunikacyjnego, rzemiosło, działalność produkcyjna i 

przeznaczeniem uzupełniającym: funkcja mieszkaniowa, zieleń towarzysząca, urządzenia 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz GP - projektowana droga główna ruchu 

przyspieszonego. 

 

Ryc. 13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła – 
Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego – fragment rysunku 

 

Dla terenu U studium przewiduje: 

1) Przeznaczenie podstawowe – usługi, handel, gastronomia, obsługa ruchu 

komunikacyjnego, rzemiosło, działalność produkcyjna o uciążliwości nie 

przekraczającej granic działki inwestycyjnej, itp.; 

2) Przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszkaniowa, zieleń towarzysząca, 

urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 
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3) Zalecane standardy kształtowania zabudowy i zasad zagospodarowania terenu: 

a) maksymalna wysokość zabudowy 15 m; 

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

wynika bezpośrednio z wymogów technicznych i konstrukcyjnych;  

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

nawiązaniu odpowiednio do gabarytów dachów zabudowy zlokalizowanej w 

najbliższym sąsiedztwie, dopuszcza się również inne formy dachów; 

d) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 

odbudowy; 

e) ogrodzenia ażurowe uzupełnione zielenią; 

f) wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, na terenach 

zagospodarowanych –wyznaczonej istniejącą zabudowa, o ile nie naruszone 

zostały przepisy szczególne, na terenach nowo wyznaczonych – zgodnie z 

przepisami szczególnymi; 

g) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne 

w rozumieniu przepisów szczególnych; 

h) dostosowanie formy nowych bądź rozbudowywanych lub nadbudowywanych 

obiektów do charakteru zabudowy zlokalizowanej z najbliższym sąsiedztwie, z 

wyłączeniem obiektów zdegradowanych; 

i) zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki. 

 

 Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Jasło 

Według opracowania ekofizjograficznego, teren jest położony w obszarze, w którym 

panują korzystne warunki ekofizjograficzne do zagospodarowania przestrzennego, które 

wynikają z położenia w obrębie terasy nadzalewowej rzeki Wisłoki, o korzystnych 

warunkach morfologicznych i gruntowo-wodnych. 

 

4 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W dłuższej perspektywie czasowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania skutków realizacji analizowanego projektu mpzp na środowisko. 

Stan środowiska na obszarze projektu mpzp, opisany został w rozdziale 2 niniejszej 

prognozy. 
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5 Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji mpzp 

Dotychczasowy stan zagospodarowania obszaru nie zawiera obiektów ani takich 

rodzajów użytkowania, które przy nie zmienionym w sposób zasadniczy funkcjonowaniu, 

mogłyby powodować niepożądane przekształcenia lub degradację środowiska. 

Zakładając utrzymanie obecnego poziomu zainwestowania nie ma podstaw do 

przewidywania oddziaływań, które mogłyby prowadzić do degradacji wartości środowiska 

w porównaniu do stanu obecnego.  

 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Problemy ochrony środowiska powinny być częściowo rozwiązane już na etapie 

tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Planowanie uwzględniające 

potrzebę zachowania walorów przyrodniczych, w tym obiektów i obszarów prawnie 

chronionych może pozwolić na utrzymanie środowiska przyrodniczego w odpowiednim 

stanie i zapewnić jego dobre funkcjonowanie. Odpowiednie zagospodarowanie 

przestrzeni może skutecznie gwarantować zachowanie zasobów przyrody w dobrym 

stanie i zapewnienie dobrego funkcjonowania środowiska. Szczególnej wagi powyższe 

nabiera w aspekcie wprowadzania nowych obszarów funkcjonalnych. 

Główne problemy ochrony środowiska, które identyfikowane są w skali całego 

województwa, to zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, szczególnie w 

okresach jesienno-zimowych, w obrębie zwartej zabudowy miejscowości.  

 

7 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu 

mpzp 

Przy formułowaniu ustaleń analizowanego projektu mpzp miały zastosowanie cele 

ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy 

ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 

09.05.1992 r. wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do 

Konwencji o różnorodności biologicznej. 

 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 
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 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn 

dnia 23 czerwca 1979 r. 

 Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 

1991 r. 

 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona 

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji 

ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku oraz Porozumienia paryskiego, 

przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona w 

Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

 Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja 

Sztokholmska). 

Niniejsza prognoza jest efektem zastosowania przepisów konwencji z Aarhus, która 

zakłada udział społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki 

mających znaczenie dla środowiska. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 

ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

 ochrona zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 

rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w 

szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu 

Unii Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego 

rozwoju i wytycza 9 celów priorytetowych do osiągnięcia do 2020 r. 

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,  

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 
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3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami 

dla ich zdrowia i dobrostanu,  

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 

 poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,  

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,  

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,  

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,  

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań 

związanych ze środowiskiem i klimatem. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

Zgodnie z Konstytucją, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) a ochrona środowiska jest 

obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).  

Na poziomie krajowym kluczową w obszarze wpływu środowiska na jakość życia 

jest Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” 

(BEIŚ), która jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju w ramach Strategii 

Rozwoju Kraju do 2020 r. Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i 

Środowisko jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z 

uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego 

rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce 

bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny 

BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji.  

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 

1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody 

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna 

1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 

energię 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii 

2.2. Poprawa efektywności energetycznej 
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2.3 Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych 

2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do 

wprowadzenia energetyki jądrowej 

2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy 

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

1.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 

1.2.  Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne 

1.3.  Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki 

1.4.  Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych 

1.5.  Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy 

 

8 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem 

realizacji ustaleń projektu mpzp 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie terenów użytkowanych rolniczo pod realizację funkcji usługowej oraz 

zabudowy usługowo-produkcyjnej. Projekt uwzględnia ponadto wniosek Zarządu Powiatu 

w Jaśle w sprawie ujęcia w projekcie planowanego skrzyżowania drogi powiatowej Nr 

1313R z przyszłą drogą krajową Nr 73 (warianty W1 i W2 w studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowym). Wszystkie działki stanowią własność osób fizycznych. 

Ponadto teren znajduje się w sąsiedztwie uzbrojenia technicznego możliwego do 

rozbudowy dla zaopatrzenia zagospodarowania przewidzianego w planie. Położenie 

przedmiotowych terenów bezpośrednio przy drogach publicznych pozwala na 

uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią 

oraz walorów ekonomicznych przestrzeni poprzez: kształtowanie struktur przestrzennych 

przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu 

przestrzennego; zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie 

się pieszych i rowerzystów. W projektowanej strukturze przestrzennej istniejące i 

planowane do rozbudowy drogi stanowią podstawowy układ komunikacyjny zapewniający 

obsługę wyznaczonych terenów. W zakresie architektury i urbanistyki plan wyznacza 

pewne ramy, które mają ograniczyć negatywny wpływ na krajobraz i zachować ład 
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przestrzenny obszaru. Ustala się w nim zasady dotyczące wysokości zabudowy, geometrii 

dachów i ich pokrycia oraz gabarytu. 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania skutków realizacji 

analizowanego projektu mpzp na środowisko. 

 

8.1 Powierzchnia ziemi i gleby 

Zmiana rzeźby terenu uwarunkowana jest procesami naturalnymi i oddziaływaniami 

antropogenicznymi. Przemiany związane z działalnością człowieka wiążą się ściśle 

z rozwojem osadnictwa, rolnictwa i komunikacji.  

Wykonywanie prac ziemnych przy realizacji zabudowy, może powodować lokalne 

zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Wskutek powstawania fundamentów, może 

dojść do zaburzenia profilu glebowego oraz jego zanieczyszczenia materiałami 

budowlanymi. Warstwy wierzchnie pokrywy glebowej będą usuwane, przemieszczane 

bądź mieszane z innymi materiałami, np. gruzem. 

Realizacja ustaleń planu może spowodować wzrost ilości odpadów, powstających w 

obrębie nowej zabudowy. W okresie realizacji inwestycji będą to odpady z budowy a w 

trakcie funkcjonowania inwestycji będą to odpady o charakterze zależnym od profilu 

działalności. Plan w tym zakresie wprowadza nakaz: 

a) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach obowiązujących na 

terenie gminy miejskiej Jasło, 

b) gromadzenie odpadów związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną i 

usługową, w sposób nie zagrażający środowisku i usuwanie ich zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie; 

 

Miasto Jasło należy do południowo – zachodniego regionu gospodarki odpadami, w 

którym jedyną regionalną instalacją jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie 

zarządzany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krosno Spółka z 

o.o. 

Szczegółowe zasady systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Jasła zostały 

określone uchwałą Nr XXVIII/284/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 r. w 

sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 

Jasła” oraz uchwałą nr LXVIII/694/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła. 
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8.2 Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne 

W wyniku realizacji ustaleń i przeznaczenia terenów określonego w projekcie mpzp 

przewiduje się wzrost emisji zanieczyszczeń. Potencjalne nowe instalacje w terenach 

zabudowy usługowej oraz ruch pojazdów, związany z nowymi drogami, będzie źródłem 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. Trudno ocenić udział emisji z drogi Nr 73 w rejonie 

skrzyżowania z drogą powiatową z uwagi na to, że projekt mpzp obejmuje tylko niewielki 

fragment tej drogi, której realizacja jest niezależna od analizowanego projektu planu. 

Oddziaływanie skutków realizacji projektu mpzp na powietrze atmosferyczne, 

w perspektywie krótko- i średnioterminowej, wiązało się będzie z pracą maszyn 

budowlanych oraz transportem materiałów na place budowy. Będzie to jednak 

oddziaływanie chwilowe, trwające tylko przez okres realizacji inwestycji. Ilość 

zanieczyszczeń wytwarzanych przez maszyny budowlane, będzie wielokrotnie niższa od 

występującego w sąsiedztwie zanieczyszczenia, spowodowanego normalnym ruchem 

komunikacyjnym (droga powiatowa). 

W perspektywie długoterminowej, w wyniku funkcjonowania nowo zrealizowanych 

obiektów, może nastąpić nieznaczne pogorszenie warunków aerosanitranych, zależne od 

rodzaju instalacji, natężenia ruchu samochodowego związanego z funkcjonowaniem 

obiektów, rodzaju zastosowanych systemów ogrzewania budynków, a także zmiany 

warunków przewietrzania terenu w wyniku jego zabudowy obiektami kubaturowymi. Skala 

i rodzaj oddziaływania zależne będą od rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych. 

Charakter przeznaczenia terenu generować będzie ruch pojazdów samochodowych 

na terenie zrealizowanych inwestycji i drogach dojazdowych. Spaliny emitowane przez 

pojazdy zawierać będą dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył, ołów, tlenek węgla oraz 

węglowodory. 

Wpływ projektu planu na warunki klimatyczne może się przejawiać poprzez 

zakłócenie naturalnej równowagi cieplno – wilgotnościowej i radiacyjnej na skutek 

zwiększonego udziału sztucznego podłoża i tym samym niewielkim wpływem na klimat 

w postaci skumulowanej z innymi terenami w skali globalnej. 

Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie generalnie nie będzie miało 

jednak istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych terenów objętych projektem 

i obszarów sąsiednich.  

 

8.3 Wody podziemne i powierzchniowe 

Wody powierzchniowe oraz podziemne są elementem środowiska bardzo 

narażonym na zanieczyszczenie. Oddziaływanie dopuszczonych w projekcie planu 

sposobów zagospodarowania terenu na hydrosferę jest obecnie trudne do ścisłego 
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określenia. W niniejszej prognozie, zawarto więc ogólną identyfikację potencjalnych 

zagrożeń.  

Wody podziemne mogą być narażone na zanieczyszczenia substancjami 

ropopochodnymi oraz smarami, wyciekającymi z pojazdów obsługujących tereny realizacji 

inwestycji zwłaszcza przy prowadzeniu różnego rodzaju wykopów i prac. Substancje te 

powodują powstanie zawiesiny, która znacznie pogarsza warunki tlenowe oraz 

właściwości fizyko – chemiczne wody. Zagrożenie to ma charakter lokalny i czasowy. 

Ryzyko takie można zmniejszyć, zachowując odpowiednie środki ostrożności m.in. 

wykorzystując sprawny sprzęt budowlany oraz zapewniając postój sprzętu na 

wydzielonych miejscach utwardzonych. Również fundamentowanie obiektów powyżej 

poziomu wód gruntowych pozwoli uniknąć zanieczyszczenia tych wód. 

Głównym czynnikiem wpływającym na kształtowanie ilości i jakości wód 

podziemnych, jest realizacja obiektów, placów, dróg, parkingów itp. na terenach 

dotychczas niezainwestowanych. W wyniku ich realizacji nastąpi ograniczenie 

i uszczelnienie części powierzchni antropogenicznymi, nieprzepuszczalnymi materiałami. 

Nawierzchnie nieprzepuszczalne powodują zmianę warunków infiltracji wód 

opadowych i roztopowych zasilających wody podziemne. Wzrost nawierzchni 

utwardzonych nasili spływ powierzchniowy i ilość spłukiwanych substancji, migrujących 

z wodami opadowymi, mogących stanowić źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. 

Zmywane zanieczyszczenia mogą infiltrować w głąb ziemi, stając się źródłem 

zanieczyszczenia wód podziemnych. 

Realizacja inwestycji w obszarze planu spowoduje wzrost ilości ścieków: bytowo - 

gospodarczych, technologicznych oraz opadowych i roztopowych. Należy zaznaczyć, że 

ścieki przemysłowe odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania 

ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

Realizacja obiektów budowlanych oraz nawierzchni nieprzepuszczalnych wywiera 

wpływ na lokalny obieg wody, powodując jego przyspieszenie. Powoduje także 

zmniejszenie infiltracji oraz wzrost ilości wody odprowadzanej do cieków a tym samym 

zmniejsza zdolności retencyjne zlewni. W zależności od powierzchni pokrytej materiałami 

nieprzepuszczalnymi, może to powodować obniżenie zwierciadła wód podziemnych a 

w przypadku intensywnych opadów może również zwiększać zagrożenie powodziowe ze 

strony tychże cieków w dolnym ich biegu. 

Nie przewiduje się by gospodarka wodno – ściekowa, w warunkach pełnej realizacji 

ustaleń projektu planu, spowodowała negatywne oddziaływanie na stan ilościowy oraz 
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jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych. Właściwe funkcjonowanie wszystkich 

elementów systemu unieszkodliwiania ścieków i wód opadowych, zminimalizuje 

możliwość powstawania zagrożeń dla wód.  

Analizowany projekt dokumentu nie wprowadza takich zapisów, które mogłyby 

skutkować nieosiągnięciem celów środowiskowych JCWP oraz negatywnym wpływem na 

jakość wód JCWPd.  

 

8.4 Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej 

Zbiorowiska roślinne stwierdzone na analizowanym terenie należą do 

rozpowszechnionych i pospolitych na terenie Polski. Podobnie wśród zwierząt brak jest 

gatunków o wąskiej tolerancji ekologicznej. Nie stwierdzono występowania chronionych 

gatunków roślin oraz grzybów. Oprócz chronionych gatunków ptaków, które są 

organizmami wysoce mobilnymi i przebywają na analizowanym terenie czasowo, nie 

zidentyfikowano na tym terenie innych chronionych gatunków zwierząt, które byłyby 

zagrożone w wyniku realizacji ustaleń analizowanego projektu planu. Przeznaczenie 

terenów na cele usługowe, nie spowoduje zagrożenia dla funkcjonowania populacji 

ptaków. 

Realizacja ustaleń mpzp, wiązała się będzie z całkowitą likwidacją pokrywy roślinnej 

w obrębie posadowienia budynków oraz nawierzchni nieprzepuszczalnych. Oddziaływania 

bezpośrednie związane będą głównie z okresem budowy i funkcjonowania inwestycji. 

Zabudowa części terenów wyłączy siedliska pól uprawnych i zadrzewień. Z uwagi 

na redukcję terenów zieleni, będącą nieuchronną konsekwencją zainwestowania terenu, 

wprowadza się obowiązek zachowania minimalnej powierzchni terenu biologicznie 

czynnej. Zapis taki pozwoli na wprowadzenie min 20% udziału terenów zieleni w obrębie 

zabudowy usługowej oraz usługowo-produkcyjnej. 

Z uwagi na przeciętne walory przyrodnicze użytków rolnych, o małym zróżnicowaniu 

siedlisk, nie przewiduje się istotnego wpływu realizacji ustaleń planu na zasoby 

przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej, zarówno w skali lokalnej jak 

i regionalnej. 

 

8.5 Krajobraz 

Ustalenia projektu planu przyczynią się do pewnych negatywnych zmian 

w krajobrazie. Z uwagi jednak na fakt, iż analizowany teren i jego sąsiedztwo nie 

charakteryzują się żadnymi szczególnymi walorami krajobrazowymi, nie prognozuje się 

istotnego negatywnego wpływu na te walory. 
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Jednocześnie w zakresie architektury, projekt planu ustala zasady ograniczające 

negatywne oddziaływania projektowanej zabudowy na krajobraz. Zapisy narzucają 

konkretne wielkości i działania w zakresie wysokości budynków oraz stosowania formy 

dachów. Ponadto określają inne wskaźniki zabudowy w zależności od przeznaczenia 

terenów, minimalną powierzchnię biologicznie czynną wskazaną do zachowania, czy 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy. Celem tych zapisów jest wkomponowanie 

nowych elementów zagospodarowania w otoczenie, z uwzględnieniem położenia 

i ukształtowania terenu, a także wytworzenie przestrzeni zapewniającej funkcjonalność 

i estetykę. 

 

8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Realizacja inwestycji musi uwzględniać zasady dotyczące ochrony środowiska 

przed hałasem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Zapisy projektu planu mogą przyczynić się do wzrostu hałasu na etapie realizacji 

nowych inwestycji i związane to będzie głównie z pracą maszyn i urządzeń budowlanych 

oraz transportem materiałów na tereny inwestycji. Oddziaływania te będą 

najprawdopodobniej ograniczone do pory dziennej. Po ukończeniu poszczególnych 

inwestycji, dodatkowa emisja hałasu może się wiązać z funkcjonowaniem obiektów 

usługowych oraz produkcyjnych i realizowanych w ich obrębie procesów. Jego źródłem 

może być również wzmożony ruch pojazdów samochodowych w rejonie nowo 

zlokalizowanych obiektów. 

Z uwagi na charakter zabudowy oraz jej sąsiedztwo, należy uwzględnić konieczność 

zabezpieczenia sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej przed ponadnormatywnym 

oddziaływaniem hałasu. Realizacji pasa zieleni izolacyjnej wraz z innymi urządzeniami i 

obiektami ochrony akustycznej, stanowić może ochronną barierę izolacyjną, która 

jednocześnie nie pogarszałaby istotnie estetyki otoczenia. 

Analizowany projekt planu nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować istotny 

wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu. 

 

8.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

Ustalenia projektu planu odnoszą się nie tylko do środowiska przyrodniczego, ale 

odgrywają również rolę w kształtowaniu środowiska życia człowieka oraz jakości jego 

życia. Projekt planu jest między innymi odpowiedzią na potrzeby społeczno – 

gospodarcze mieszkańców i inwestorów. Na skutek realizacji projektu planu, nastąpi 
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przede wszystkim wzrost możliwości rozwoju gospodarczego, przede wszystkim poprzez 

stworzenie nowych terenów usługowych oraz usługowo - produkcyjnych. 

Rozwój obszaru przeznaczonego pod usługi, produkcję a zarazem rozwój sieci 

komunikacyjnej, będzie się wiązał z pewnymi uciążliwościami dla okolicznych 

mieszkańców. Natężenie ruchu wzrośnie także w pewnym stopniu w obrębie już 

istniejących dróg, z uwagi na rozwój infrastruktury i zwiększenie zatrudnienia w obrębie 

obszaru mpzp. 

Poszerzenie terenów zainwestowanych przyczyni się do wzrostu emisji 

zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z instalacji ogrzewania oraz procesów 

technologicznych, co w terenach słabiej przewietrzanych i okresach bezwietrznych, może 

przyczyniać się do wzrostu koncentracji szkodliwych substancji w rejonach zabudowy. 

Analizowany projekt, który przeznacza teren pod zabudowę usługowo-produkcyjną, 

uwzględnia w swoich zapisach plany poszerzenia cmentarza wyrażone w studium. Należy 

zwrócić uwagę, że poszerzenie cmentarza w studium i jego sąsiedztwo z planowaną 

zabudową mieszkaniową oraz usługową (w tym będącą przedmiotem analizowanego 

projektu mpzp), było pozytywnie zaopiniowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie w trakcie procedury sporządzania studium. 

Analizowany projekt zakłada powstanie zabudowy usługowo-produkcyjnej w 

zakresie maksymalnego zasięgu strefy 150 m od planowanego poszerzenia cmentarza. 

Oznacza to, że nawet przy maksymalnym możliwym poszerzeniu cmentarza, jedynie 

część terenu U/P1 będzie znajdowała się w obrębie strefy 150 m. Nowa zabudowa musi 

zostać podłączona do sieci wodociągowej a żadne nowe studnie, źródła i strumienie, 

służące do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych; nie mogą być realizowane. 

Zwierciadło wody gruntowej jest skierowane w kierunku wschodnim. W tym kierunku 

w odległości 30 m od linii istniejących grobów znajduje się wodociąg, w odległości 60 m 

zabudowa usługowa a w odległości ok. 200 m najbliższa zabudowa mieszkaniowa. 

Planowana zabudowa usługowo-produkcyjna znajduje się w odległości ok. 230 m. 

Zaznaczyć jednakże należy, że analizowany teren oraz teren cmentarza leżą w 

obrębie terenu, gdzie brak jest użytkowego poziomu wodonośnego (Mapa 

hydrogeologiczna Polski – arkusz Jasło). Poziom wód gruntowych jest niski i nie 

występują jego duże wahania. 

Odnosząc się do warunków wyrażonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 

sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U.z 1959 r., Nr 52, poz. 315), należy 

stwierdzić, że warunki lokalizacji zabudowy w stosunku do planowanego poszerzenia 

cmentarza będą spełnione.  
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Z uwagi na brak precyzyjnych zasięgów poszerzenia cmentarza - przyjęto 

maksymalny wynikający z ustaleń studium zasięg - a ograniczenia wynikające z nowego 

planowanego cmentarza ustalono dla całego obszaru objętego planem za wyjątkiem 

możliwości użytkowania istniejącej studni głębinowej, która można użytkować do czasu jej 

lokalizacji poza granicą 150 m od granic cmentarza. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 

ze rozbudowa cmentarza będzie wieloetapowa i istniejąca studnia - wybudowana dla 

potrzeb istniejącego cmentarza - będzie mogła służyć mieszkańcom jeszcze wiele lat a 

dopiero rozbudowa cmentarza do docelowego zasięgu spowodowałaby jej wyłączenie z 

użytkowania. 

Na poniższym schemacie wskazano strefę 150 m w przypadku maksymalnego 

zakładanego powiększenia cmentarza. 

 

 

Ryc. 14. Orientacyjny zakres stref 150m od istniejącego i maksymalnie powiększonego terenu 
cmentarza 

 

Każdorazowe rozpoczęcie procesu budowlanego na przedmiotowym terenie będzie 

wymagało kontroli organów administracji pod kątem jego zgodności z Planem i 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie jest 

powszechnie obowiązującym prawem, wynikające z niego ograniczenia muszą znaleźć 

zastosowanie do przedmiotowych terenów niezależnie od ewentualnego powtórzenia tych 
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ograniczeń w treści Planu, lecz dopiero na etapie wydawania decyzji administracyjnej w 

przedmiocie pozwolenia na budowę. 

Realizacja ustaleń planu, przy założeniu realizacji wszystkich inwestycji zgodnie 

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

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców na analizowanym obszarze. 

 

8.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym mpzp, nie występują obiekty zaliczane do zakładów o dużym i 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz obiektów zaliczonych 

do kategorii „potencjalni sprawcy poważnych awarii”. Projekt mpzp nie wprowadza takiego 

przeznaczenia terenu, ani innych ustaleń, które mogłyby skutkować powstaniem tego typu 

zakładów. 

 

8.9 Zabytki i dobra materialne 

W obrębie analizowanego obszaru nie występują obiekty podlegające ochronie w 

oparciu o przepisy z zakresu ochrony zabytków. 

Ustalenia projektu planu nie stwarzają możliwości negatywnego oddziaływania na 

dobra materialne. Nie pozbawią również właścicieli gruntów sąsiednich dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz z 

środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi, dostępu do obiektów usługowych. 

 

8.10 Oddziaływania transgraniczne 

Położenie obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a przede wszystkim charakter projektowanego zainwestowania, wyklucza 

możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

8.11 Diagnoza relacji pomiędzy skutkami ustaleń projektu mpzp a stanem 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne, ukazuje oddziaływanie ustaleń 

projektu planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: 

powierzchnia ziemi i gleby, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, 

świat flory i fauny, walory krajobrazowe oraz dodatkowo na i klimat akustyczny oraz 

promieniowanie elektromagnetyczne. Uwzględniono przewidywany wpływ na stan 

środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu. Analiza 

obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, 
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skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, stałym i 

chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek 

realizacji projektu planu zostaną objęte oddziaływaniami. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza-Kaczorowy” 

 

43 

 

 

 

LP 

P
R

Z
E

Z
N

A
C

Z
E

N
IE

 
T

E
R

E
N

Ó
W

 

POWIERZCHNIA ZIEMI i GLEBY 
POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

i KLIMAT 
WODY POWIERZCHNIOWE 

i PODZIEMNE 
ZASOBY i RÓŻNORODNOŚĆ 

BIOLOGICZNA 
WALORY KRAJOBRAZOWE 

KLIMAT AKUSTYCZNY 
i PROMIENIOWANIE 

ELEKTROMAGNETYCZNE 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

ODDZIAŁYWANIE 

OCENA 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

B
/P

/W
/S

K
 

K
/S

/D
 

S
t/

C
h

 

+
/-

 

1. U, UP 

Lokalne 
przekształcenie 
rzeźby terenu 

i likwidacja pokrywy 
glebowej w obrębie 

zabudowy 

B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych  

B K Ch - 

Zwiększenie 
zanieczyszczonego 

spływu 
powierzchniowego 

P D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 
Powstanie 
obiektów 

kubaturowych 
B D St - 

Wzrost poziomu 
hałasu w trakcie 

prac budowlanych  
B K Ch - 

Zanieczyszczenie 
gleby wskutek 

depozycji 
zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na 
skutek emisji ze 

środków transportu 

B D St - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

P D St - 
Wzrost udziału 

zbiorowisk 
synantropijnych 

P D St -      

Wzrost poziomu 
hałasu w związku 
ze zwiększenie 
natężenia ruchu 
samochodowego  

P K Ch - 

Pokrycie terenu 
materiałami 

nieprzepuszczalnymi 
B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na 
skutek emisji 
z instalacji 
ogrzewania 
budynków 

w przypadku 
wykorzystywania 
paliw kopalnych 

B D St - 
Wzrost ilości 

wytwarzanych 
ścieków 

B D St -                

2. 
KDGP1 

KDZ 
KDW 

Lokalne 
przekształcenia 
rzeźby terenu, 

likwidacja pokrywy 
glebowej 

B D St - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na 
skutek emisji ze 

środków transportu 

B D St - 

Zwiększenie 
zanieczyszczonego 

spływu 
powierzchniowego 

P D St - 

Sukcesja nowych 
gatunków i wzrost 
udziału zbiorowisk 

synantropijnych 

P D St -      
Wzrost poziomu 
hałasu w trakcie 

prac budowlanych  
B K Ch - 

Wzrost 
zanieczyszczenia 

gleby wskutek 
depozycji 

zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 

prowadzonych prac 
budowlanych  

B K Ch - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

P D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St -      

Wzrost poziomu 
hałasu 

komunikacyjnego 
w pobliżu drogi 

B D St - 

Zwiększenie 
powierzchni pokrytej 

materiałami 
nieprzepuszczalnymi 

B D St -                          

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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9 Propozycje innych niż w projekcie mpzp rozwiązań alternatywnych a także 

zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne 

oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu mpzp, sporządzana była 

równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie 

rozwiązań przestrzennych, które umożliwiły uniknięcie potencjalnych znaczących kolizji 

i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru pożądanych i jednocześnie 

możliwie optymalnych kierunków działań. 

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, jakie mogą być 

skutkiem realizacji ustaleń analizowanego mpzp, sugeruje się następujące rozwiązania: 

 stosowanie, podczas prowadzenia robót, możliwych dostępnych środków do 

ograniczania uciążliwości dla sąsiednich terenów, szczególnie terenów 

zabudowy mieszkaniowej, 

 segregowanie odpadów powstających w wyniku realizacji przedsięwzięcia, ich 

gromadzenie w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywne wywożenie 

z terenów inwestycji, 

 wprowadzenie zieleni izolacyjnej z udziałem gatunków zimozielonych wzdłuż 

północnej granicy terenów U i U/P z terenami sąsiednimi, szczególnie terenami 

zabudowy mieszkaniowej, 

 stosowanie wentylatorów/klimatyzatorów o odpowiednio niskim poziomie mocy 

akustycznej i stosowanie środków ochrony akustycznej. 

 

10 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu mpzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Monitoring skutków realizacji ustaleń mpzp, prowadzony będzie w ramach analizy 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniającej m.in. prowadzone na 

bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku 

oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg i dokonywanej, zgodnie z art. 32 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka 

musi zostać opracowana, co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy. 

Wpływ skutków realizacji ustaleń mpzp na środowisko, analizowany będzie ponadto 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń, 

wynikających z poziomu jego szczegółowości. 
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11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia 

Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp), zgodnie z 

podjętą uchwałą nr V/34/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Mickiewicza-Kaczorowy”. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Organ administracji opracowujący projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obligatoryjnie sporządza prognozę oddziaływania na 

środowisko i przedkłada go instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i 

uzgodnienia projektu dokumentu a także jest on przedmiotem społecznej oceny – podlega 

wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy 

w sprawie jego uchwalenia. Również ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym, nakłada obowiązek sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko. 

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

projektu mpzp i stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. Powstała ona w 

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

o analizę potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji przewidywanego projektem 

zagospodarowania terenu. Do sporządzenia prognozy wykorzystano opracowanie 

ekofizjograficzne, przedstawiające uwarunkowania środowiska terenu pod kątem 

potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami w terenie, opracowania 

kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje. 

W oparciu o art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 

szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: 

WOOŚ.411.1.37.2019.AP. z dnia 25.04.2019 r. 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle – pismo znak: 

PZNS.453.4.2019 z dnia 05.04.2019 r. 

W granicach objętych planem znajduje się obszar o powierzchni ok. 1,5 ha położony 

w zachodniej części miasta Jasła (dz. nr 682/1, 683/1, 684/1, 682/6, 682/7, 682/4, 682/5 i 
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685/1. Teren graniczy od południa z drogą publiczną powiatową ul. Mickiewicza, od 

wschodu z drogą miejską ul. Kaczorowy z zabudową usługową i mieszkaniową, od 

północy z istniejącymi zabudowaniami mieszkalnymi i terenami niezainwestowanymi, od 

zachodu z terenami niezainwestowanymi i w dalszym sąsiedztwie z cmentarzem 

komunalnym. Na działkach brak jest zabudowań, występują tereny rolne, łąki i nieliczne 

zakrzaczenia. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje 

przeznaczenie obecnie terenów rolniczych pod realizacje funkcji usługowej. Obszar 

opracowania łączy się z podstawowym układem komunikacyjnym miasta Jasła ul. 

Mickiewicza (droga powiatowa) i ul. Kaczorowy (droga gminna). Wszystkie działki 

stanowią własność osób fizycznych. Ponadto teren znajduje się w sąsiedztwie uzbrojenia 

technicznego możliwego do rozbudowy dla zaopatrzenia zagospodarowania 

przewidzianego w planie. Położenie przedmiotowych terenów bezpośrednio przy drogach 

publicznych pozwala na uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, efektywnego 

gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych. 

Realizacja zapisów dokumentu w zakresie rozwoju terenów usługowych może 

przyczynić się do: 

 degradacji pokrywy glebowej związanej ze zmianami warunków nawadniania 

i napowietrzania; 

 punktowych deformacji rzeźby terenu spowodowane pracami budowlanymi; 

 zmiany składu gatunkowego zespołów roślinnych – dalsza synantropizacji flory; 

 zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej; 

 wzrostu emisji zanieczyszczeń powietrza; 

 wzrostu emisji hałasu, którego źródłem będzie przede wszystkim ruch pojazdów 

i funkcjonowanie obiektów usługowych; 

 wzrostu ilości powstających ścieków i odpadów; 

 pokrycia obszaru lub jego części powierzchniami nieprzepuszczalnymi – zmiana 

warunków infiltracji wód i napowietrzania fragmentów gruntu; 

 wzrostu intensywności i zasięgów spływów zawierających substancje zmyte 

z powierzchni dróg. 

W zakresie analizy skutków realizacji postanowień projektu dokumentu oraz 

częstotliwość jej przeprowadzania należy zauważyć, że na etapie opracowania mpzp 

możliwe jest jedynie wykazanie, że dostępne obecnie rozwiązania techniczne 

i technologiczne umożliwiają realizację ustaleń analizowanego dokumentu bez 

powodowania istotnego negatywnego wpływu na środowisko. Szczegółowe zapisy, jakie 
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pojawią się na etapie wydawania decyzji dla lokalizacji konkretnych inwestycji, będą 

wymagały uwzględnienia konkretnych uwarunkowań i zamierzeń inwestycyjnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że jest możliwa realizacja ustaleń analizowanego 

dokumentu w formie przedstawionej w analizowanym projekcie, w tym również na 

najbliżej położone obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody, bez 

powodowania znaczącego oddziaływania na środowisko, pod warunkiem przestrzegania 

obowiązujących przepisów prawa i zastosowania najlepszych dostępnych rozwiązań 

technicznych i technologicznych. 
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12 Materiały źródłowe. Akty prawne, publikacje i opracowania 

dokumentacyjne 

A. Akty prawne 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. 
zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.). 

5. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 954 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2067 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 
wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. poz. 1399). 

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

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1119). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. poz. 2183). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić 
gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260). 
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23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 
poz. 138) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 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. poz. 1800). 

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

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.). 
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