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1. Podstawa prawna opracowania, informacje dotyczące zakresu prognozy  
i metod zastosowanych przy jej sporządzaniu 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest realizacją obowiązku określonego w art. 46 ustawy z dnia  

3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

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

z 2013r. poz. 1235 tekst jednolity).  

Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tj. postępowania  

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i ich zmian zgodnie  

z art. 46 i art. 50 cytowanej ustawy.  

Ponadto zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 

marca 2003 roku (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity z późn. zmianami), prognoza 

stanowi niezbędny element materiałów planistycznych warunkujących uchwalenie planu. 

W niniejszej prognozie przedmiotem oceny są ustalenia projektu zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie.  

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana z uwzględnieniem zapisów art. 

51 ust. 2. i art. 52 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.  

Zakres merytoryczny prognozy zgodnie z art. 53 został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Tarnobrzegu. Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano aktualne i archiwalne 

opracowania fizjograficzne i planistyczne odnoszące się do przedmiotowego terenu oraz 

opracowanie ekofizjograficzne sporządzone dla potrzeb niniejszego m.p.z.p. Spis 

wykorzystanych materiałów zawiera pkt. 15 niniejszego opracowania.  

W prognozie przeanalizowano i oceniono skutki dla środowiska, które wynikają z: 

 przeznaczenia terenów na określone rodzaje użytkowania, 

 określenia warunków zagospodarowania tych obszarów. 

 

Ocenie poddano te elementy środowiska, na które ustalenia planu mogą mieć wpływ 

przekształcający tj.: powietrze, klimat, powierzchnia ziemi łącznie z glebą, wody 

powierzchniowe i podziemne, świat roślinny i zwierzęcy, bioróżnorodność, dziedzictwo 

kulturowe i krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu z uwzględnieniem stanu środowiska 

obszaru opracowania jego wrażliwości i odporności. Dokonano również identyfikacji, analizy  

i oceny wpływu projektowanych funkcji (możliwych oddziaływań generowanych  

w wyniku ich wprowadzenia) na obszary chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody tj.: na 

cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.  

Ponadto przeanalizowano i oceniono skutki realizacji ustaleń projektu planu pod kątem 

zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.  

Istota prognozy zawiera się w ocenie: 

 na ile ustalenia planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości środowiska, 

 na ile ustalenia planu wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości środowiska, 

 w jakim stopniu ustalenia planu będą potęgować istniejące zagrożenia. 

 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi  

i waloryzacyjnymi. Skutki wpływu realizacji ustaleń planu na obszary Natura 2000 oraz 

środowisko zostały oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów 

środowiska oraz prognozowanie oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność 

obszarów Natura 2000. Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska. 

Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) oparte zostały głównie na zasadzie 

wykorzystania publikowanych poradników, wytycznych i przepisów branżowych oraz analogii 

do skutków realizacji działań o podobnym zakresie i charakterze na terenach o zbliżonych 

uwarunkowaniach środowiskowych. 
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Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie 

rozwiązań przyjętych w projekcie planu w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz cele, 

przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.  

 

Ze względu na jasny i czytelny sposób opracowania niniejszej prognozy bez użycia 

sformułowań specjalistycznych, odstąpiono od opracowania streszczenia w języku 

niespecjalistycznym.  

 
2. Informacje dotyczące projektowanego dokumentu 

2.1. Zawartość i cele dokumentu 

Projekt zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 

Leśnej w Nowej Dębie, składa się z części tekstowej i kartograficznej sporządzonej w skali 

1:1000. 

Część tekstowa obejmuje trzy rozdziały: przepisy ogólne, zmiany w obowiązujących 

przepisach i przepisy końcowe. W rozdziale drugim zawarto ustalenia zmieniające zapisy  

aktualnie obowiązującego mpzp w zakresie sposobu i zasad zagospodarowania przedmiotowego 

terenu.  

Użytkowanie terenu według projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje: 

– tereny działalności usługowo – handlowo – gastronomicznej, 

– tereny usług technicznych.  

 

Pod względem funkcjonalnym projektowane przeznaczenie terenów dotyczy częściowej 

zmiany wykorzystania a także zmiany parametrów występującej na przedmiotowym terenie 

zabudowy usługowej. 

W świetle zapisów projektu zmiany nr 3 mpzp przez zabudowę usługowo – handlowo – 

gastronomiczną należy rozumieć budynek lub zespół budynków, w których prowadzona jest 

działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z magazynowaniem, handlem 

hurtowym oraz trwałym składowaniem surowców i materiałów masowych, nie powodująca 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł 

prawny. Z kolei jako przeznaczenie podstawowe terenów zabudowy usług technicznych określa 

się zabudowę produkcyjną, usługową i handlową. 

Podstawowym celem opracowania projektu zmiany planu jest wprowadzenie aktem prawa 

miejscowego takich zasad zagospodarowania przestrzennego, które poprzez kompleksowe 

rozwiązania będą uwzględniać oraz zaspakajać aktualne potrzeby lokalnej społeczności 

z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

 
2.2. Powiązania z innymi dokumentami 

Analizowany projekt planu uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań strategicznych  

i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie wojewódzkim i lokalnym.  

Opracowania te zawierają wytyczne i ustalenia, o których mowa w dokumentach 

sporządzonych na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Cechą charakterystyczną tych 

dokumentów jest ustawowa hierarchiczność ich ustaleń i zapisów. 

 

Do podstawowych dokumentów powiązanych z analizowanym dokumentem należą: 

 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (w opracowaniu 

aktualizacja Planu) 

(informacja z PZPWP do projektu m.p.z.p.) 

 

Głównymi uwarunkowaniami do przedmiotowego projektu planu wynikającymi z ustaleń 

PZPWP uwzględnionymi w omawianym dokumencie są: 
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 brak zadań i zamierzeń ponadlokalnych z zakresu infrastruktury społeczno-gospodarczej; 

 brak projektowanych zmian w obecnym układzie infrastruktury technicznej  

i komunikacji o znaczeniu ponadlokalnym; 

 brak projektowanych obszarów ochrony przyrody i stref ochrony zabytków o znaczeniu 

ponadlokalnym; 

 mogą wystąpić ograniczenia związane z położeniem: w sąsiedztwie Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 425. 

 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa 

Dęba 

 

Przekładając cele i programy operacyjne określone w Strategii Rozwoju Gospodarczego gminy 

Nowa Dęba na zadania, których konkretyzacja winna znaleźć swe odbicie w „Studium...”, 

znajdujemy:  

 Przygotowanie terenów dla potrzeb rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej;  

 Poprawa funkcjonowania systemu transportowego miasta, w szczególności zaś budowa 

obwodnicy miejskiej ułatwiającej dostępność do terenów określonych w punkcie 1;  

 Poprawa wizerunku zagospodarowania miasta, a zwłaszcza jego części północnej (Dęba 

Wieś) i południowej (Poręby Dębskie);  

 Uporządkowanie spraw związanych z wymykającym się spod kontroli problemem 

dzikiego budownictwa garażowego;  

 Wskazanie terenów dla kreowania ogólnomiejskiego centrum usługowego i koncentracji 

usług;  

 Uporządkowanie i zagospodarowanie rekreacyjnych terenów wokół zbiornika wodnego 

oraz innych terenów wypoczynkowych związanych z zakładanym rozwojem funkcji 

rekreacyjnej w mieście;  

 Zabezpieczenie terenów niezbędnych dla wzmocnienia korzystnego oddziaływania na 

miasto funkcji specjalnej;  

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz uzupełnianie elementów komunikacji, 

infrastruktury technicznej, społecznej i wypoczynkowej poprzez przygotowanie 

planistyczne stosownych terenów. 

 

Przedmiotowy projekt planu jest zgodny z powyższymi zadaniami i kierunkami rozwoju 

określonymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Nowa Dęba. 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Nowa Dęba na lata 2004-2013 

 

W Strategii priorytetowe kierunki rozwoju gminy realizują zasadę zintegrowanego rozwoju.  

Ważne ze względu na ochronę środowiska cele operacyjne określone zostały w obszarze 

ekologicznym, jako działania proekologiczne na terenie gminy, dzięki którym społeczność 

lokalna może żyć w środowisku dobrej jakości, co jednocześnie stwarza warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości w gminie. Cele strategiczne określają poszczególne cele operacyjne, które 

przedstawiają się następująco: 

 Cel strategiczny 1 – Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej: 

 szkolenia proekologiczne dla przedsiębiorców i instytucji, 

 propagowanie programów ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta i gminy, 

 propagowanie ekologicznych form działalności rolniczej; 

 Cel strategiczny 2 – Tworzenie systemu ochrony środowiska przed zagrożeniami: 

 uporządkowany system gospodarki ściekowej i wodnej, 
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 gminny program zagospodarowania odpadów, 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, 

 ograniczenie hałasu, 

 tworzenie systemu zintegrowanej reakcji w sytuacjach kryzysowych; 

 Cel strategiczny 3 – Wykorzystanie turystycznych i rekreacyjnych walorów 

przyrodniczych gminy: 

 dążenie do objęcia wybranych terenów przyrodniczych programami ich ochrony, 

 zagospodarowanie turystyczne potencjalnych terenów rekreacyjnych na terenie 

gminy; 

 Cel strategiczny 4 – Promowanie walorów środowiskowych gminy: 

 promowanie działań proekologicznych gminy, 

 promowanie roślin energetycznych i odnawialnych źródeł energii 

 

Projekt przedmiotowego planu nawiązuje do powyższych celów strategicznych i celów 

operacyjnych określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 

2004-2013. 
 

 

Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015  
 

Nadrzędnym celem programu ochrony środowiska jest trwały rozwój społeczno-

gospodarczy gminy w harmonii z ochroną środowiska naturalnego. 

Omawiany projekt planu powiązany jest z celami systemowymi sformułowanymi  

w Programie ochrony środowiska gminy. Najważniejsze z nich to: 

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. Ochrona przed hałasem i niejonizującym 

promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości wody do picia, 

 Ochrona środowiska glebowego i ochrona zasobów mineralnych, 

 Zachowanie i ochrona bioróżnorodności. Rozwój systemów ochrony przyrody, 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

 

Analizowany projekt planu uwzględnia, nawiązuje i nie pozostaje w sprzeczności  

z powyższymi celami, określonymi w Programie ochrony środowiska dla gminy Nowa Dęba. 
 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014 

 

Za najistotniejsze zadania strategiczne gminy w zakresie gospodarki odpadami uznano: 

objęcie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych, 

konsekwentne rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do odzysku lub 

recyklingu oraz wdrożenie systemu segregacji „u źródła” odpadów podlegających biodegradacji; 

stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw 

domowych oraz odpadów wielkogabarytowych i budowlanych. 

 

Przedmiotowy projekt planu uwzględnia najistotniejsze zadania, określone w Planie Gospodarki 

Odpadami dla gminy Nowa Dęba. 

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

 

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 roku (M.P. z 2011r. Nr 

49 poz. 549) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGW) stanowi 

realizację postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Najważniejszym przesłaniem 
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RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń, a głównym celem jest osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich części wód poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań do 

roku 2015. Według RDW plany gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy są 

narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych  

i stanowić fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych.  

W PGW cele środowiskowe dotyczące osiągnięcia dobrego stanu wód odniesiono do 

wydzielonych na obszarze dorzecza Wisły jednolitych części wód powierzchniowych (JCW)  

i jednolitych części wód podziemnych(JCWPd) z uwzględnieniem ich aktualnego stanu  

w związku z wymaganym warunkiem niepogarszania ich stanu oraz z uwzględnieniem ryzyka 

nieosiągnięcia (zagrożone, niezagrożone) celów środowiskowych w terminie do 2015 roku.  

Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 tekst 

jednolity z późn. zm.) plany gospodarowania wodami powinny zostać uwzględnione  

w dokumentach planistycznych wszystkich szczebli. 

W PGW cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte na 

wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych  

i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez wody 

dobrego stanu. Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające dobremu 

stanowi wód. Przy ustalaniu celów środowiskowych brano pod uwagę aktualny stan JCW  

w związku z wymogiem niepogarszania ich stanu. Dla silnie zmienionych części wód celem 

środowiskowym jest osiągnięcie, co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i w celu 

osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego utrzymanie, co najmniej dobrego stanu 

chemicznego. Wyznacznikami dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód są 

określone wartości graniczne w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych i fizyko-

chemicznych.  

Przyjęte cele środowiskowe dla wód podziemnych są następujące: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 

człowieka. 

 

W projekcie planu zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego, w których określono zasady ochrony wód, w tym zasady 

niepogarszania stanu (jakości) wód.  

Ocenia się, iż ustalenia projektu planu dotyczące zasad ochrony środowiska wodnego oraz 

zasad obsługi w zakresie unieszkodliwiania ścieków uwzględniają cele środowiskowe, określone 

w PGW i zapewniają warunki realizacji zainwestowania, którego funkcjonowanie nie spowoduje 

pogorszenia stanu wód i nie będzie kolidować z procesem osiągnięcia celów środowiskowych. 

 
3. Analiza i ocena aktualnego stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze 
objętym przewidywanym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu  
w przypadku braku realizacji projektu planu 
 

3.1. Charakterystyka obszaru opracowania oraz stanu i funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego i kulturowego  

Zakres terytorialny obszaru objętego projektem planu został określony Uchwałą  

Nr XXXIX/365/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie. 
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Teren objęty projektem zmiany planu o powierzchni ok. 0,93 ha położony jest w południowej 

części miasta Nowa Dęba, przy drodze krajowej nr 9 relacji Radom – Rzeszów. Od południa 

i zachodu teren ten przylega do drogi gminnej – ul. Cegielniana. Od północy teren ten graniczy 

z obszarem o charakterze usługowym, na którym znajdują się obiekty kubaturowe. Teren objęty 

projektem zmiany MPZP to teren aktualnie zainwestowany i w większości utwardzony (95% 

powierzchni), znajdujący się w zasięgu oddziaływania emisji komunikacyjnej od drogi krajowej 

Nr 9. Na analizowanym obszarze zgodnie z ewidencją gruntów występują grunty Bi – inne 

tereny zabudowane oraz grunty w pasie drogowym drogi krajowej nr 9 a także mały fragment 

drogi gminnej – ul. Cegielniana. 

W granicach przedmiotowego terenu prowadzona jest działalność usługowa oraz drobnej 

wytwórczości w tym: 

 usługi min. wulkanizacja i naprawy samochodów, metalowe i elektryczne, 

 handel części do ciągników, maszyn rolniczych i inne, 

 wytwórczość części metalowych do ciągników, maszyn, i innych, elementów grzejnych, 

urządzeń grzewczych, nie mających negatywnego wpływu na środowisko, 

 usługi hotelowe i gastronomiczne – „Karczma Jorgula”. 

 

Przedmiotowy teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ul. 

Leśnej w Nowej Dębie. Aktualne przeznaczenie przedmiotowego terenu to: 

 UT2 – teren usług technicznych i drobnej wytwórczości, 

 U1 – teren działalności, usługowo-handlowo-gastronomicznej 

 

Istniejące wyposażenie w infrastrukturę techniczną to sieć gazowa, wodociągowa, 

kanalizacyjna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna, które dla potrzeb realizacji projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą musiały zostać rozbudowane, bądź 

przebudowane.  

 

Według podziału fizyczno – geograficznego J. Kondrackiego przedmiotowy teren 

położony jest w południowej części Równiny Tarnobrzeskiej, która w kierunku południowym 

w granicach miasta przechodzi w Płaskowyż Kolbuszowski.  

Morfologicznie jest to teren mało zróżnicowany. Rzędne terenu osiągają tu wysokości od 

186,5 do 188,5m n.p.m. Jest to płaska, piaszczysta równina, urozmaicona rozmytymi wałami 

wydmowymi. Powierzchnia jej powstała w plejstocenie przez akumulację osadów aluwialnych  

i wodnolodowcowych, głównie piasków rzecznych.  

Ogólnie można stwierdzić, że rzeźba terenu nie powoduje ograniczeń w możliwościach 

zagospodarowania tego terenu.  

 

Pod względem geologicznym omawiany teren położony jest w obrębie Zapadliska 

Przedkarpackiego, niecki tektonicznej, która wypełniona jest trzeciorzędowymi osadami 

morskimi, iłami i iłołupkami zalegającymi na paleozoicznym podłożu. Wierzchnią warstwę 

stanowią utwory czwartorzędowe reprezentowane przez plejstoceńskie osady wodno-

lodowcowe, rzeczne i holoceńskie osady eoliczne. Osady wodnolodowcowe reprezentowane są 

przez piaski różnoziarniste i pospółki. 

Według opracowań archiwalnych, w granicach badanego terenu występują piaski eoliczne 

plejstoceńskie, drobne, średniozagęszczone. 

Oceniając grunty stanowiące podłoże omawianego terenu można stwierdzić, że są to grunty 

na ogół korzystne dla budownictwa. 

Na analizowanym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest 

udokumentowanych złóż surowców podstawowych   

 

W odniesieniu do wód powierzchniowych badany teren odwadniany jest przez ciek 

Bystrzyk, który przepływa w odległości ok. 170 m na zachód od analizowanego terenu. Rzeka 

Bystrzyk, ciek odprowadzający swoje wody do cieku IV rzędu – rzeki Dęba, zagłębiony jest 
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około 1,5 m poniżej powierzchni terenu. W okresach wysokich stanów wód rzeka ta wylewa 

miejscami poza swoje koryto.  

Według opracowań archiwalnych a także wywiadu terenowego, badany obszar położony jest 

poza zasięgiem wód powodziowych cieku Bystrzyk.  

 

Występowanie wód podziemnych związane jest z budową geologiczną. Na terenie gminy 

występują dwie odrębne strefy wód gruntowych związanych z pakietem piasków 

różnoziarnistych na terasie akumulacyjnej rzeki Wisły oraz pakietem gruntów spoistych glin 

zwałowych na wysoczyźnie plejstoceńskiej. Według materiałów archiwalnych, w rejonie 

badanego terenu występuje jeden poziom wodonośny związany z czwartorzędową serią utworów 

piaszczystych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody gruntowe 

występują na głębokości od 2,0 do ponad 2,5 m ppt. Występowanie tych wód należy wiązać  

z opadami atmosferycznymi stąd też należy się liczyć z możliwością wahań poziomu lustra 

wody.  

Północno-zachodni fragment miasta położony jest w obszarze Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”, (utworzonego zgodnie  

z dokumentacją hydrogeologiczną, zatwierdzoną decyzją MOŚZNiL nr KDH 1/01/6037/97  

z 18.07.1997r.) największego i najbardziej zasobnego w wodę zbiornika czwartorzędowego w 

rejonie Zapadliska Przedkarpackiego. Analizowany teren położony jest poza obszarem GZWP 

Nr 425 oraz poza jego strefą ochronną.  

 

W granicach terenu opracowania występują dość korzystne warunki gruntowo-wodne dla 

bezpośredniej lokalizacji zabudowy. Wynika to głównie z istniejącego ukształtowania 

powierzchni terenu (teren równinny), budowy geologicznej (grunty nośne) oraz występowania 

dość niskiego poziomu wód gruntowych (poniżej 2,0m). Analizowany teren leży poza obszarami 

zagrożonymi zalaniem wodami powodziowymi.  

 

Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2000 r.) wprowadziła obowiązek oceny stanu/potencjału 

ekologicznego
1
 i stanu chemicznego

2
 silnie zmienionych wód powierzchniowych. Oceny 

stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu lub 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód
3
 wyznaczany jest przez gorszy z tych 

stanów. Podstawowe znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy biologiczne, 

charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów organizmów. Stan chemiczny 

określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują występowanie  

w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, określonych 

obowiązującymi przepisami. Oceny dokonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCW)
4 wydzielonych w obrębie poszczególnych zlewni. Oceny stanu 

(jakości) wód dokonuje się na podstawie badań monitoringowych w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego.  

Monitoring diagnostyczny jest wykonywany w cyklu 3-letnim, a monitoring operacyjny 

corocznie dla JCW zagrożonych niespełnieniem osiągnięcia celów środowiskowych do roku 

                                                 
1
 Stan ekologiczny określa strukturę i funkcjonowanie ekosystemu wodnego, porównywany jest ze stanem referencyjnym tj. stanem zbliżonym 

do naturalnego; nadawane klasy odpowiadają stopniowi odchylenia od stanu referencyjnego: I klasa –bardzo dobry stan, II klasa – dobry stan, 
III klasa – umiarkowany stan, IV klasa – słaby stan, V klasa – zły stan. W przypadku potencjału ekologicznego części wód silnie zmienionych 

lub sztucznych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał 

i V klasa - zły potencjał.  
2
 Stan chemiczny określa się na podstawie wskaźników chemicznych (stężeń substancji szkodliwych dla środowiska wodnego); klasyfikacja 

wyróżnia dwa stany: dobry i poniżej dobrego.  
3 Stan wód, zarówno dla części wód o statusie naturalnych, jak i silnie zmienionych oraz sztucznych określa się, jako: dobry i zły. 
4
 Jednolite części wód powierzchniowych (JCW) - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 1) jezioro lub inny naturalny 

zbiornik wodny; 2) sztuczny zbiornik wodny; 3) struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części; 4) morskie wody wewnętrzne, wody 

przejściowe lub wody przybrzeżne (na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – j.t. Dz.U.2005.239.2019 z późn. zm.); 
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2015
5
. Klasyfikacja stanu wód w punktach monitoringu operacyjnego sporządzana jest na 

podstawie ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na presję, oddziałującą na daną 

część wód. 

Przedmiotowy obszar objęty projektem zmiany planu położony jest w zlewni cieku Bystrzyk, 

który wpada do cieku Dęba a ten z kolei stanowi dopływ Dąbrówki, która wpada do Trześniówki 

stanowiącej prawobrzeżny dopływ Wisły. Zgodnie z podziałem na jednolite części wód 

powierzchniowych analizowany obszar znajduje się w obrębie jcw o nazwie Dąbrówka o kodzie 

PLRW200017219669. 

W ostatnich latach WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził monitoringu diagnostycznego wód 

powierzchniowych w obrębie JCW Dąbrówka. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

Programu wodno-środowiskowego kraju z 2010r. przedmiotowy JCW Dąbrówka posiada ocenę 

stanu – zły, natomiast w ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – określony został 

jako zagrożony.  

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut  

Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną 

zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  

(JCWPd),
6
 wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem 

monitoringu jakości wód podziemnych jest uzyskanie informacji o stanie chemicznym wód, 

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń.  

Ocena stanu chemicznego
7
 realizowana jest na potrzeby zarządzania zasobami wód 

podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych, ukierunkowanych na 

osiągnięcie dobrego stanu wód.  

Teren objęty projektem planu położony jest w obrębie JCWPd nr 126. Najbliższy punkt 

pomiarowy monitoringu stanu chemicznego wód podziemnych o numerze 115 znajduje się 

w Nowej Dębie. Na podstawie uzyskanych wyników badań z 2012r. oraz przeprowadzonej 

klasyfikacji stwierdzono, że woda w obserwowanym punkcie jest zadowalającej jakości - klasy 

III (w skali pięciostopniowej), co oznacza dobry stan chemiczny JCWPd nr 126 na badanym 

obszarze.  

 

Pod względem typologicznym na terenie opracowania i jego sąsiedztwie występują gleby 

mineralne powstałe z eolicznych piasków plejstoceńskich. Obecne są gleby bielicowe  

i pseudobielicowe, w większości V i VI klasy bonitacyjnej. Aktualnie na analizowanym obszarze 

pod względem bonitacyjnym występują grunty zabudowane. 

Wszelkie zmiany w składzie chemicznym oraz w odczynie i warunkach oksydacyjno-

redukcyjnych gleby zmieniają jej właściwości biologiczne i ograniczają naturalną funkcję 

w biosferze. Do czynników degradujących glebę należą: nadmierne ilości metali ciężkich 

(kadmu, miedzi, cynku, ołowiu, niklu), zakwaszanie przez związki siarki i azotu. Występowanie 

tych zjawisk w glebach stwarza zagrożenie dla człowieka poprzez przenikanie zanieczyszczeń 

do wód powierzchniowych i podziemnych. 

Przedmiotowy teren, nie przedstawia szczególnych wartości przyrodniczych 

i krajobrazowych. Położony jest w południowej części miasta Nowa Dęba przy głównym ciągu 

komunikacyjnym biegnącym z Radomia do Rzeszowa – drogi krajowej nr 9, w sąsiedztwie 

istniejącej zabudowy usługowo-produkcyjnej. Teren objęty projektem zmiany mpzp to teren 

aktualnie zainwestowany i w większości utwardzony (95% powierzchni) otoczony z trzech stron 

ciągami komunikacyjnymi a z czwartej, od strony północnej graniczy z terenem o charakterze 

usługowym. W związku z powyższym badany obszar, nie pełni szczególnej roli w systemie 

przyrodniczym tego rejonu.  

                                                 
5 Cele określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dotyczą osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2015. 
6 Jednolita części wód podziemnych – określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych (na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U.2005.239.2019 z późn. zm.); 
7 Stan chemiczny wód podziemnych określa się jako dobry (I-III klasa jakości), słaby (IV i V klasa jakości).  
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Analizowany teren obejmuje obszar zabudowy usługowej, w tym drobnej wytwórczości. 

Jest to teren silnie przekształcony antropogenicznie, w większości zabudowany i utwardzony,  na 

którym obok zieleni sztucznie nasadzanej występuje roślinność ruderalna a także zieleń 

przyuliczna w postaci zielonych trawników. 

Na badanym obszarze nie występują przyrodnicze obiekty objęte ochroną prawną. Nie 

stwierdzono tu również siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym objętych ochroną na 

mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2012 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania 

lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz.U.2012.1041). 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy stwierdzić, że na obszarze opracowania nie 

występują warunki dla bytowania zróżnicowanej pod względem gatunkowym fauny.  
Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że na obszarze a także w sąsiedztwie 

analizowanego terenu spotkać można pospolite gatunki ornitofauny, takie jak: wróbel domowy, 

wrona, kawka, czy sikora bogatka Żaden z zaobserwowanych gatunków ptaków nie jest 

zagrożony wyginięciem i nie jest wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.  

Obiekty prawnie chronione (indywidualne formy ochrony przyrody) w rozumieniu ustawy  

o ochronie przyrody w obrębie terenu opracowania, ani w najbliższym jego sąsiedztwie nie 

występują. Omawiany teren znajduje się w odległości ok. 1,25 km od Obszaru Specjalnej 

Ochrony Ptaków (OSO) pn. „Puszcza Sandomierska” o kodzie PLB180005. Obszar Natury 

2000 o powierzchni 129 115,6 ha położony jest w południowo-wschodniej części Polski 

w widłach Wisły i Sanu. Obejmuje znaczną część jednego z większych leśnych kompleksów w 

Polsce, ciągnącego się południkowo na terenie Kotliny Sandomierskiej pomiędzy 

Tarnobrzegiem i Stalową Wolą na północy i Rzeszowem na południu. W przeszłości teren ten 

został częściowo odlesiony tworząc obecnie mozaikę lasów i terenów rolniczych. Rolnictwo 

pozostaje tu w dużym stopniu ekstensywne ze względu na to, że dominują piaszczyste gleby 

bielicowe. Przez puszczę przepływają rzeki Łęg i Trześniówka, prawobrzeżne dopływy Wisły. 

Rzeka Łęg wraz z dopływami Przywrą i Zyzogą zachowały w znacznej części swój naturalny 

charakter. W rejonie Budy Stalowskiej znajduje się duży kompleks znaturalizowanych stawów 

rybnych. Mniejsze kompleksy stawów rybnych znajdują się koło miejscowości Babule i Grębów. 

Dominującym typem użytkowania ziemi są lasy i tereny rolnicze.  

Na obszarze opracowania nie występują obiekty zabytkowe będące przedmiotem 

zainteresowania konserwatorskiego. Na podstawie programu Archeologiczne Zdjęcia Polski nie 

stwierdza się również obecności stanowisk archeologicznych.  

Na stan czystości powietrza wpływ mają różnorodne czynniki. Przede wszystkim są to 

istniejące lokalnie źródła emisji (zanieczyszczenia komunikacyjne, z ogrzewania w domowych 

gospodarstwach) jak również te, które napłynęły z innych obszarów. 

W 2013 r. w województwie podkarpackim sieć monitoringu powietrza atmosferycznego 

stanowiło 10 stacji pomiarowych nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie, z czego najbliżej 

położoną stacją od analizowanego obszaru była stacja w Tarnobrzegu na ulicy Marii 

Dąbrowskiej. Jakość powietrza badana była w zakresie zanieczyszczeń, względem, których 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do dokonywania 

corocznej oceny jakości powietrza w regionie. W Tarnobrzegu były to: zawartość pyłu 

zawieszonego PM10, benzenu i benzo(a)pirenu w PM10. Przeprowadzone pomiary wykazały 

następujące wielkości zanieczyszczeń powietrza na stacji pomiarowej w Tarnobrzegu: 

stężenie średnioroczne benzenu – 1,8 µg/m3, 

stężenie średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 – 29,4 µg/m3, 

stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 –2,3 µg/m3 (przy stężeniu docelowym 1 

µg/m3), 

Końcowa klasyfikacja stref w ocenie jakości powietrza za rok 2013 wykazała, że analizowany 

obszar znajduje się w obszarze strefy w klasie C, co oznacza że poziom zanieczyszczeń chociaż 

jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji – 

wymagane jest określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości 
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dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji oraz opracowania programu ochrony 

powietrza (POP). 

 

Warunki topoklimatyczne różnicują się w zależności od morfologii i ekspozycji obszarów. 

Specyficznymi warunkami topoklimatu odznaczają się obszary leśne oraz dolin rzek. 

Badany teren charakteryzuje się korzystnymi warunkami klimatycznymi. Jest to teren 

o dobrych warunkach termiczno-wilgotnościowych i solarnych, dobrych warunkach 

przewietrzania oraz małej częstotliwości występowania mgieł.  

Obszar objęty projektem zmiany MPZP jest terenem o korzystnych warunkach 

topoklimatycznych dla zabudowy usługowej a jednocześnie ze względu na położenie 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej Nr 9 mało korzystny dla zabudowy mieszkaniowej. 

 

W rejonie terenu opracowania największe znaczenie ma hałas komunikacyjny, co wynika  

z istniejącej na analizowanym obszarze sieci drogowej, w tym drogi krajowej nr 9. Pomimo 

istnienia na badanym obszarze obiektów o charakterze produkcyjnym, nie występuje tu 

zagrożenie hałasem przemysłowym. Uciążliwości akustyczne związane z działalnością 

produkcyjną są niewielkie i ograniczają się do wnętrza obiektów kubaturowych, w których 

prowadzona jest dana działalność wytwórcza. 

Przeprowadzone w 2009 roku przez WIOŚ w Rzeszowie badania monitoringowe hałasu 

komunikacyjnego przy ul. Rzeszowskiej w Nowej Dębie wykazały, że zarejestrowana wielkość 

LDWN wyniosła 72 [dB]. Z kolei poziom dźwięku LN w trakcie pomiaru uzyskał wielkość 67 

[dB] co oznacza, że dopuszczalne poziomy hałasu zostały przekroczone.  

Jak zatem wynika z przeprowadzonych pomiarów, analizowany obszar znajduje się w zasięgu 

ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego od drogi krajowej nr 9. 

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.1985 Nr 14 poz. 60  

z późniejszymi zmianami) w art. 43 pkt. 1 mówi o minimalnych odległościach dla obiektów 

budowlanych (w tym domów mieszkalnych) od dróg publicznych w tym autostrady, drogi 

ekspresowej, drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Dla drogi krajowej ta 

odległość wynosi odpowiednio: w terenie zabudowy 10m od zewnętrznej krawędzi jezdni 

natomiast poza terenem zabudowy 25m od zewnętrznej krawędzi jezdni. Przyjęcie minimalnych 

nieprzekraczalnych odległości budynków od dróg publicznych ma na celu minimalizację 

negatywnego oddziaływania ruchu pojazdów w tym hałasu i powstałych zanieczyszczeń 

komunikacyjnych na życie i zdrowie ludzkie. 

Istniejący poziom hałasu komunikacyjnego przy założeniu wymaganych w planie 

nieprzekraczalnych linii zabudowy od krawędzi jezdni (20 m od krawędzi jezdni drogi krajowej 

nr 9 oraz 6 m od krawędzi jezdni dróg gminnych – ul. Cegielniana), oraz ulokowaniu planowanej 

zabudowy usługowej z dala od głównego ciągu komunikacyjnego, nie będzie stanowił dużej 

uciążliwości dla projektowanej zabudowy. 

 

Reasumując stwierdza się, iż teren projektowanej zabudowy usługowej położony jest  

w rejonie o zachowanych standardach środowiska, brak tu zagrożeń wynikających z działalności 

człowieka oraz zagrożeń naturalnych, powodowanych przez siły przyrody.  

W obrębie terenu opracowania i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty, które mogłyby 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie wskazany pod zainwestowanie teren nie przedstawia szczególnych wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych, wykluczających lokalizację planowanej zabudowy 

(rozbudowy). 

Teren opracowania posiada możliwość wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną 

na bazie istniejących i planowanych urządzeń i sieci poprzez rozbudowę do faktycznych potrzeb 

tj. sieć wodociągową, gazową, elektroenergetyczną, teleinformatyczną i kanalizacji sanitarnej.  
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3.2. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji 
projektu planu 

 

Tereny przewidziane do zabudowy w projekcie zmiany planu to obszary aktualnie 

zainwestowanie, niemal w całości utwardzone.  

W przypadku braku realizacji projektu omawianego dokumentu nie nastąpią widoczne 

zmiany w środowisku.   
 
4. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska i uwarunkowań 
środowiskowych istotnych z punktu widzenia projektu zmiany planu,  
w szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy o ochronie przyrody  

 

W kontekście zakresu i charakteru projektowanego w planie przeznaczenia oraz na podstawie 

przedstawionej w pkt. 3 analizy oraz charakterystyki stanu i funkcjonowania środowiska 

stwierdza się, iż w rejonie terenów objętych projektem zmiany planu nie występują problemy 

środowiskowe, które mogłyby w sposób istotny kolidować z projektowanym 

zagospodarowaniem.  

Nie identyfikuje się również zagrożeń i problemów istotnych z punktu widzenia realizacji 

projektu planu dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, w tym obszarów Natura 2000.  

Teren objęty projektem planu położony jest w odległości ok. 1,25 km od Obszaru Specjalnej 

Obszaru Ochrony Ptaków (OSO) pn. „Puszcza Sandomierska”, stąd jego realizacja nie 

spowoduje bezpośredniego oddziaływania na obszar podlegający ochronie na podstawie Ustawy 

o ochronie przyrody. Ze względu na położenie, istniejące zagospodarowanie jak również zakres  

i charakter projektowanego w planie przeznaczenia, nie identyfikuje się istotnych problemów, 

które mogą wynikać z realizacji planu, zagrażających środowisku naturalnemu w tym OSO 

Puszcza Sandomierska. 

W obrębie terenów projektowanego w planie zainwestowania nie występują również wartości 

przyrodnicze, na które charakter projektowanego przeznaczenia mógłby wpływać znacząco 

negatywnie. 

Teren objęty projektem planu położony jest poza Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych 

nr 425. 
 
5. Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia 
projektu planu 

Cele ochrony środowiska, w tym cele ochrony przyrody, ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym wspólnotowym i krajowym znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie 

krajowym i dokumentach powstałych na jego podstawie, określających politykę w zakresie 

ochrony środowiska.  

Ważnymi dokumentami szczebla krajowego kształtującymi i kreującymi politykę społeczną 

i gospodarczą oraz ekologiczną kraju, są: Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 i Polityka ekologiczna państwa 

na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 (dokument obowiązywał 

do czasu przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej w dniu 22 maja 2009 roku Polityki ekologicznej 

Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016). Zapisy tych dokumentów są wiążące 

dla odpowiednich dokumentów szczebla niższego pod rygorem nieważności.  

Mając na uwadze wykazaną zgodność omawianego dokumentu (pkt 2.2. niniejszego 

opracowania, Analizy przedprojektowe) m.in. z: Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Podkarpackiego, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 

2004-2013, Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015, Planem 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014, Studium Uwarunkowań  
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i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba można stwierdzić, iż cele 

ochrony środowiska szczebla międzynarodowego i krajowego oraz wspólnotowego zostały 

uwzględnione w omawianym projekcie. Dotyczą one przede wszystkim takich dziedzin jak: 

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona wód, ochrona przed hałasem, gospodarka 

odpadami, ochrona przyrody.  

Projekt planu zawiera szereg ustaleń mających istotne znaczenie dla prawidłowego 

funkcjonowania ochrony środowiska wynikających z postanowień dokumentów strategicznych 

opracowywanych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. W ramach tych 

ustaleń mieszczą się przede wszystkim określone § 4 pkt. 7 zasady ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawnych prawa ochrony środowiska, za wyjątkiem infrastruktury technicznej  

i łączności publicznej. Przy sporządzaniu projektu planu, jak również niniejszej prognozy – 

uwzględniono podstawowe, obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, 

przyrody, planowania przestrzennego. 

 
6. Projektowane zagospodarowanie terenów oraz analiza uwarunkowań 
ekologicznych i kulturowych na obszarach objętych przewidywanym 
oddziaływaniem 

 
Projekt zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 

Leśnej w Nowej Dębie obejmuje następujące przeznaczenie terenów: 

U – tereny działalności usługowo – handlowo – gastronomicznej, na których prowadzona 

będzie działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, niezwiązana z magazynowaniem, 

handlem hurtowym oraz trwałym składowaniem surowców i materiałów masowych, nie 

powodująca przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor 

ma tytuł prawny. 

UT – tereny usług technicznych, na których prowadzona będzie działalność produkcyjna,  

usługowa i handlowa służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie powodująca przekroczenia 

standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny. 

Jednocześnie projekt planu zakazuje lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco  

i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu obowiązujących przepisów 

prawnych prawa ochrony środowiska, zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego  

z zakresu infrastruktury technicznej i łączności publicznej.  

Teren opracowania położony jest poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 

425 oraz poza jego strefą ochronną.  

Warunki gruntowo-wodne w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę są dość 

korzystne w aspekcie projektowanych funkcji - bezpośredniego posadowienia obiektów 

budowlanych. 

W obrębie przedmiotowego obszaru brak pełnowartościowych, chronionych siedlisk 

przyrodniczych wymienionych w Rozporządzeniu MŚ z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie 

określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie oraz wymienionych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary 

Natura 2000.  

Teren projektowanych funkcji usługowej (U) i usług technicznych (UT) położony jest poza 

obszarem Natura 2000.  
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7. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko mogących być 
rezultatem realizacji projektu planu 

7.1. Identyfikacja oddziaływań na środowisko wynikających z projektowanego 
przeznaczenia  

Po przeanalizowaniu projektu ustaleń planu (w tym ustaleń w zakresie ochrony środowiska) 

w kontekście występujących uwarunkowań środowiskowych terenu opracowania identyfikuje się 

następujące oddziaływania, które mogą być rezultatem realizacji projektu planu. 

W wyniku realizacji projektu planu na terenie oznaczonym, jako zabudowany powstanie 

kolejny budynek usługowy. Nie będzie zajmowania nowych terenów rolnych ani leśnych, 

bowiem takie na analizowanym obszarze nie występują.  

Inne skutki dla środowiska wynikające z wprowadzenia zmiany mpzp to: emisja 

zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z ogrzewnictwa i komunikacji, emisja hałasu, 

powstawanie ścieków i odpadów komunalnych oraz pochodzących z działalności usługowej.  

Ogrzewanie nowych budynków poprzez indywidualne systemy grzewcze, potencjalnie może 

przyczynić się do wzrostu tzw. „niskiej emisji” w związku z wytwarzaniem zanieczyszczeń 

(dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwutlenku i tlenku węgla, pyłów) powstających w procesach 

spalania różnego rodzaju i jakości paliw.  

Istniejący krajobraz nie ulegnie zasadniczemu przekształceniu, bowiem na analizowanym 

obszarze mamy do czynienia z przykładem typowego krajobrazu miejskiego o charakterze 

usługowym występującym przy głównych trasach komunikacyjnych w obrębie miast liczących 

kilkanaście tysięcy mieszkańców. Jest to obszar, znacznie przekształcony przez człowieka, 

w którym naturalna roślinność została wyparta przez sztuczne nasadzenia a także obiekty 

kubaturowe i tereny utwardzone. W związku z tym, zmiany w istniejącym krajobrazie związane 

z realizacją projektowanej zmiany mpzp będą nieznaczne. 

Lokalizacja nowej zabudowy usługowej, nie spowoduje zmniejszenia powierzchni 

biologicznie czynnej, bowiem planowana budowa nowego obiektu usługowego znajdować się 

będzie na terenie aktualnie utwardzonym, pozbawionym naturalnej roślinności.  

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego mogą być 

nieszczelne i nieprawidłowo eksploatowane sieci infrastruktury w tym kanalizacji sanitarnej  

Przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska będą miały charakter 

bezpośredni, pośredni, długoterminowy i trwały. Nie przewiduje się jednak by realizacja 

planowanego zainwestowani oddziaływała na całokształt środowiska w sposób znacząco 

negatywny, powodujący powstawanie zagrożeń oraz naruszenie standardów środowiskowych. 

 
7.2. Analiza i ocena skutków środowiskowych przewidywanych oddziaływań na 
poszczególne elementy środowiska 

Analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko funkcji projektowanych  

w planie przeprowadzono identyfikując prawdopodobne skutki środowiskowe w zależności od: 

 rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane); 

 trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, 

chwilowe); 

 zasięgu oddziaływania (lokalne - miejscowe, ponadlokalne) 

 

Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska, w rejonie lokalizacji projektowanych 

funkcji. 

 

Analizowano, w jaki sposób realizacja projektowanych funkcji wpłynie na: bioróżnorodność, 

ludzi, zwierzęta, rośliny, chronione siedliska przyrodnicze, gatunki chronione, wody, warunki 

gruntowo-wodne, powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, dziedzictwo 

kulturowe, zabytki, dobra materialne. 
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W ocenie oddziaływania na środowisko, skutki środowiskowe określono, jako: 

 

 oddziaływanie pozytywne - powodujące korzystne zmiany w środowisku, najczęściej 

wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy 

wybranych elementów środowiska w wymiarze ponadlokalnym. 

 oddziaływanie neutralne - brak wpływu tj. oddziaływanie nie powodujące odczuwalnych 

(mierzalnych) skutków w środowisku. 

 oddziaływanie negatywne - oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki 

środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian ilościowych  

i jakościowych, możliwe do ograniczenia. 

 oddziaływanie znacząco negatywne – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę 

określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności 

gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych. 

 

Poniżej przedstawiono analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska oraz całokształt środowiska, mogących być rezultatem 

realizacji projektu planu. W toku analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące do 

eliminacji, bądź minimalizacji potencjalnych negatywnych oddziaływań. 
 

Powierzchnia ziemi, gleby 

Realizacja projektu planu nie spowoduje trwałego zajęcia gruntów rolnych ani leśnych. 

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów na analizowanym obszarze występują grunty 

zabudowane, zatem planowana inwestycja nie będzie stanowiła istotnego uszczerbku dla 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej terenu gminy.  

Realizacja inwestycji związanych z budową i podłączeniem niezbędnych sieci 

infrastrukturalnych do nowego obiektu usługowego, spowoduje konieczność przemieszczania 

mas gruntu. Praktycznie cały wykopany grunt zostanie wykorzystany na miejscu do niwelacji 

wykopów. 

 

Realizacja projektu planu nie spowoduje znaczących, trwałych deformacji powierzchni 

terenu. Lokalna niwelacja terenów w celu umożliwienia wprowadzenia zabudowy oraz 

wykopy pod liniowe przedsięwzięcia infrastruktury będą oddziaływaniem krótkotrwałym, 

występującym na etapie budowy. 

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe (na etapie budowy), 

poprzez zajęcie powierzchni terenu długoterminowe, trwałe, lokalne, negatywne, 

rozumiane, jako zauważalne, niepowodujące istotnych zmian ilościowych i jakościowych, 

brak oddziaływań znacząco negatywnych. 
 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Zabudowa usługowa znajdująca się w rejonie terenu objętego projektem planu w stanie 

obecnym jest wyposażona w sieć kanalizacji sanitarnej.  

Realizacja projektu planu wiązać się będzie z powstaniem pewnej ilości ścieków i odpadów 

komunalnych oraz związanych z działalnością usługową. Mogą one stanowić w pewnym stopniu 

zagrożenie dla środowiska wodnego. To potencjalne zagrożenie może zostać wyeliminowane 

poprzez konsekwentną realizację ustaleń planu w zakresie rozbudowy kanalizacji sanitarnej  

z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię, oraz zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego. 

W wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej i jej wykorzystania uniknie się przenikania 

i odprowadzania zanieczyszczeń do środowiska wodnego. Oczyszczanie ścieków przyczyni się 

do realizacji ważnych z punktu widzenia bytowania fauny zadań, jakimi jest ograniczenie 

eutrofizacji wód w rzekach oraz właściwe zagospodarowanie ścieków komunalnych.  
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W celu eliminacji negatywnego oddziaływania na środowisko wodne, istotne będzie 

zapewnienie realizacji zapisów planu dotyczących systematycznej, selektywnej zbiórki  

i odbioru odpadów komunalnych, na warunkach ustalonych przez gminę. Odpady pochodzące z 

działalności usługowej będą wymagać wykorzystania lub unieszkodliwienia w zależności od ich 

rodzaju, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Spełnienie powyższych warunków nie 

spowoduje zmian jakości wód podziemnych.  

Planowana inwestycja nie powinna spowodować istotnych zmian w warunkach gruntowo-

wodnych.  

 

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (wytwarzanie ścieków), długoterminowe, 

trwałe, negatywne, rozumiane, jako zauważalne, niepowodujące istotnych zmian 

ilościowych i jakościowych), pozytywne (bezpośrednie – poprzez wykorzystanie kanalizacji  

i oczyszczanie ścieków w konsekwencji eliminacja odprowadzania zanieczyszczeń w sposób 

rozproszony), miejscowe, lokalne (zmiany warunków gruntowo-wodnych), brak 

oddziaływań znacząco negatywnych.  

Wyposażenie projektowanego obiektu usługowego w kanalizację będzie powodować 

pozytywne oddziaływanie pośrednie, na jakość wód w cieku Bystrzyk.  

Ocenia się również, iż ustalenia projektu planu dotyczące zasad ochrony środowiska 

wodnego oraz zasad obsługi w zakresie unieszkodliwiania ścieków uwzględniają cele 

środowiskowe, określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  

i zapewniają warunki realizacji zainwestowania, którego funkcjonowanie nie spowoduje 

pogorszenia stanu wód i nie będzie kolidować z procesem osiągnięcia celów 

środowiskowych. 

 

Powietrze atmosferyczne, klimat 

W zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne, realizacja ustaleń planu może spowodować 

zlokalizowanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń, powstałych przy wytwarzaniu energii 

cieplnej poprzez spalanie różnego rodzaju paliw.  

Źródłami emisji będą: indywidualne systemy grzewcze i energetyczne w zabudowie 

usługowej a także ruch komunikacyjny (spaliny) związany z obsługą projektowanej nowej 

zabudowy.  

Emisja pochodząca z tych źródeł nie powinna być znacząca i prawdopodobnie nie spowoduje 

znaczącej zmiany w lokalnych warunkach aerosanitarnych, głównie z uwagi na stosunkowo 

niewielką liczbę projektowanych zabudowań, tym samym źródeł emisji. 

Pozytywny skutek w zakresie ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń z niskich 

emitorów przynosi stosowanie paliwa gazowego, dającego mniejszą emisję substancji 

zanieczyszczających niż różnej, jakości paliwa stałe. Istnieje możliwość zaopatrzenia nowego 

zainwestowania w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej. 

Realizacja ustaleń projektu planu w zakresie układu komunikacyjnego nie powinna 

spowodować istotnego zwiększenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Projekt mpzp nie 

wprowadza nowych ciągów komunikacyjnych. Wprowadzenie nowego zagospodarowania nie 

zwiększy w istotnym stopniu natężenia istniejącego tam ruchu samochodowego.  

 

W odniesieniu do powietrza atmosferycznego przewiduje się: oddziaływania 

bezpośrednie (emisja zanieczyszczeń z ogrzewnictwa, emisja zanieczyszczeń 

komunikacyjnych) długoterminowe, stałe, lokalne, neutralne (nie powodujące 

odczuwalnych - mierzalnych skutków w środowisku atmosferycznym terenu objętego 

projektem planu oraz poza jego granicami, ani przekroczeń standardów jakości powietrza, 

określonych obowiązującymi przepisami), brak oddziaływań znacząco negatywnych.  

W odniesieniu do klimatu wystąpią mało istotne, długotrwałe, lokalne zmiany 

mikroklimatyczne, związane ze wzrostem emisji ciepła do atmosfery. 
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Środowisko biotyczne (fauna i flora), bioróżnorodność, gatunki i siedliska chronione 

Na terenie obowiązywania projektu planu zostanie wprowadzona nowa zabudowa usługowa. 

Nie powinno to jednak spowodować istotnego oddziaływanie na przyrodę ożywioną. 

Powierzchnia biologicznie czynna nie zmniejszy się. W miejscu, gdzie planowana jest budowa 

nowego obiektu usługowego brak jest naturalnej szaty roślinnej (występuje grunt utwardzony). 

Realizacja ustaleń projektu planu nie spowoduje wylesień.  

Jak wynika z przeprowadzonych obserwacji i analiz, na terenie planowanej inwestycji brak 

jest chronionych siedlisk przyrodniczych i cennych zbiorowisk roślinnych. Projektowane 

zainwestowanie terenu nie odbije się negatywnie na populacjach gatunków preferujących 

przestrzenie otwarte.  

Nie przewiduje się by realizacja projektu planu powodowała znaczące straty w środowisku 

biotycznym tego rejonu, ze względu na jego niską wartość zarówno pod względem botanicznym 

jak i faunistycznym, w tym ornitologicznym.  

Realizacja projektowanego zainwestowania nie spowoduje ubożenia bioróżnorodności 

(utraty cennych siedlisk, wymierania gatunków) z uwagi na brak w obrębie terenu opracowania 

elementów kluczowych dla jej zachowania. 

 

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (pogorszenie warunków bytowania 

pospolitych gatunków fauny i ograniczenie ich przestrzeni życiowej w miejscach lokalizacji 

obiektów kubaturowych), długoterminowe, trwałe, miejscowe, neutralne (niepowodujące 

istotnych zmian ilościowych i jakościowych w populacjach gatunków), brak oddziaływań 

znacząco negatywnych ze względu na brak chronionych siedlisk przyrodniczych, miejsc 

bytowania i rozrodu gatunków chronionych oraz charakter projektowanego 

przeznaczenia, niewprowadzającego istotnych oddziaływań na poszczególne elementy 

środowiska.  

 

Krajobraz 

 

W wyniku realizacji projektu planu nie nastąpi w tej części obszaru istotne przekształcenie 

krajobrazu. Będą to zmiany pośrednie wynikające z wprowadzenia nowych parametrów (m.in. 

zwiększenie dopuszczalnej wysokości) dla obiektów budowlanych.  

W krajobrazie miejskim miasta Nowa Dęba nowe ustalenia planu będą się wpisywać  

w sposób harmonijny w obecne zagospodarowanie tej części miasta.  

 

Oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu w odniesieniu do krajobrazu 

będą miały charakter pośredni, długoterminowy, neutralny (rozumiany, jako brak wpływu 

tj. oddziaływanie niepowodujące odczuwalnych, mierzalnych skutków w środowisku). 

 

Ludzie, dobra materialne 

 

Ze względu na charakter projektowanego przeznaczenia, niewprowadzającego istotnych 

zanieczyszczeń do środowiska i oddziaływań znacząco negatywnych, realizacja projektu planu 

nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.  

Teren omawianego, projektowanego zainwestowania znajduje się poza obszarami 

zagrożonymi zalaniem wodami powodziowymi.  

Na wskazanych pod zabudowę terenach średni poziom wód gruntowych kształtuje się na 

głębokości poniżej 2,0 m. 

W związku z wprowadzeniem w przedmiotowym projekcie planu linii nieprzekraczalnej 

zabudowy nie przewiduje się oddziaływań powodujących przekroczenia standardów 

akustycznych. Oddziaływanie związane z emisją hałasu zostało uwzględnione w projekcie planu 

poprzez zapisy wprowadzające linie zabudowy oraz dotyczące zachowania standardów 

akustycznych określonych w przepisach odrębnych, w zależności od funkcji terenu. 



 19 

 Efektem realizacji budowy sieci kanalizacyjnej dla projektowanego zainwestowania będzie 

ogólny wzrost bezpieczeństwa sanitarnego i ekologicznego oraz poprawa jakości życia 

mieszkańców i polepszenie warunków sanitarnych. 

Udostępnienie nowych obiektów usługowych przyczyni się do poprawy komfortu życia  

i zamieszkania lokalnej społeczności. 

Przewiduje się, iż realizacja projektu planu nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia  

i życia ludzi, oddziaływania na ludzi będą miały charakter bezpośredni, pozytywny, 

wynikający z poprawy warunków zamieszkania i standardów życia mieszkańców.  

 

Dziedzictwo kulturowe, zabytki 

 

W związku z lokalizacją projektowanych funkcji na obszarze (aktualnie usługowym) gdzie 

nie występują obiekty zabytkowe będące przedmiotem zainteresowania konserwatorskiego 

i gdzie brak jest podlegających ochronie stanowisk archeologicznych i śladów osadnictwa – nie 

wystąpią tu kolizje przestrzenne z w/w obiektami. 

 

Zasoby naturalne  

Na przedmiotowym obszarze oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest 

udokumentowanych złóż surowców podstawowych, w związku, z czym nie przewiduje się 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

 

 
8. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz 
integralność obszarów Natura 2000 

Oceny wpływu projektu planu na europejską sieć ekologiczną Natura 2000 dokonano 

poprzez analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na obszar ustanowiony na terenie gminy 

i znajdujący się najbliżej badanego terenu.  

Tereny projektowanych funkcji usługowej i produkcyjnej położone są w odległości ok. 1,25 

km od Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) pn. „Puszcza Sandomierska” o kodzie 

PLB180005. 

Poniższa tabela nr 1 zawiera charakterystykę obszaru Natura 2000, sporządzoną  

w oparciu o Standardowe Formularze Danych.  
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Tabela nr 1. Podstawowe dane dotyczące obszarów Natura 2000  

 

Nazwa obszaru Natura 2000 Cel ochrony  Przedmiot ochrony  Zagrożenia  

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza 

Sandomierska PLB 180005 

Ochrona populacji dziko występujących 

gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodaro-

wanie ich naturalnych siedlisk zgodnie  

z wymogami ekologicznymi, przywracanie 

zniszczonych biotopów oraz tworzenie 

biotopów. 

Gatunki ptaków wymienione w załączniku nr 2 

do Rozporządzenia oraz ich naturalne siedliska. 

Chronione gatunki ptaków - 45 gatunków 

ptaków wymienionych w załączniku do I 

Dyrektywy Ptasiej, w tym czterech gatunków  

o znaczeniu priorytetowym (bąk, derkacz, orlik 

krzykliwy i podgorzałka). Obszar cenny  

z punktu widzenia liczebności m.in. bociana 

czarnego, bociana białego, ptaków drapieżnych 

i derkacza, kraski podgorzałki i czapli białej 

świergotka polnego, lelka, dudka, dzięciołów, 

gąsiorka, skowronka borowego, trzmielojada, 

jarzębatki, potrzeszcza, kraski, żurawia 

ortolana.  

Naturalne siedliska i biotopy ptaków - wydmy 

śródlądowe z murawami napiaskowymi, 

starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne, suche wrzosowiska ciepłolubne, 

śródlądowe murawy napiaskowe, zmienno-

wilgotne łąki trzęślicowe, niżowe  

i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 

torfowiska wysokie zdegradowane – zdolne do 

naturalnej i stymulowanej regeneracji, żyzne 

buczyny, grąd środkowoeuropejski i sub-

kontynentalny, łęgi wierzbowe, topolowe, 

olszowe i jesionowe, olsy źródliskowe. 

Osuszanie terenów podmokłych, regulacja rzek, 

nieuregulowana gospodarka odpadami  

i ściekami, gospodarka leśna, łowiecka  

i kłusownictwo, fragmentacja ekosystemów 

rozbudowywaną siecią dróg i presja 

motoryzacji, brak waloryzacji oraz 

wielkoobszarowych obszarów chronionych 

wyższej rangi, chemizacja rolnictwa  

i nieprawidłowa gospodarka ziemią, 

zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby  

w wyniku emisji z zakładów w Mielcu, Nisku, 

Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Rzeszowie.  
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8.1. Identyfikacja i analiza przewidywanych oddziaływań generowanych przez 
projekt planu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 

2000 

W poniższej tabeli nr 2 zidentyfikowano przewidywane oddziaływania generowane  

w wyniku realizacji omawianego projektu planu oraz przeanalizowano ich wpływ na cele, 

przedmiot ochrony i integralność przedmiotowych obszarów Natura 2000 w zależności od: 

 rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane); 

 trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, 

chwilowe); 

Identyfikacji i analizy wpływu dokonano łącznie dla dwóch etapów – etapu budowy i etapu 

eksploatacji.  

Tabela Nr 2. Identyfikacja i analiza przewidywanych oddziaływań na obszary Natura 2000. 

 

Projektowane 

funkcje  

OSO Puszcza Sandomierska  

Cele i przedmiot ochrony  Integralność obszaru 

Tereny 

zabudowy 

usługowej 

 

Tereny usług 

technicznych 

 

brak oddziaływań bezpośrednich, nie powinny wystąpić oddziaływania 

pośrednie ze względu na charakter - (skala i natężenie generowanych 

oddziaływań) projektowanego przeznaczenia, przewidywany miejscowy 

zasięg oddziaływania, oraz pewne oddalenie - 1,25 km.  

brak oddziaływania 

 

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza się: 

 

W odniesieniu do OSO Puszcza Sandomierska 

 Brak występowania oddziaływań bezpośrednich, trwałych, powodujących utratę 

chronionych siedlisk przyrodniczych, czy ich fragmentację. Teren objęty projektem planu 

położony jest poza obszarem Natura 2000 i w pewnym od niego oddaleniu. 

 Generowane oddziaływania pośrednie będą miały zasięg miejscowy oraz możliwy do 

ograniczenia (wyposażenie w kanalizację, ekologiczne nośniki energii cieplnej). 

 
 

8.2. Ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz 
integralność obszarów Natura 2000 

Na potrzeby oceny wpływu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 

2000 zastosowano kryteria określające na ile utrzymany zostanie korzystny status ochrony 

obszarów chronionych.  

Analizowano i oceniono czy i w jakim stopniu projektowane w planie przeznaczenie terenu  

i wynikające z jego realizacji oddziaływanie:  

 zmniejszy zasięg siedlisk podlegających ochronie,  

 zachowane zostaną specyficzne struktury i funkcje oraz typowe siedliska gatunków 

chronionych,  

 zmniejszy się liczebność gatunków chronionych,  

 ograniczony zostanie zasięg ich występowania,  

 zapewniona zostanie wystarczająco duża powierzchnia siedlisk dla bytowania gatunków 

chronionych, 

 zachowana zostanie spójność obszaru chronionego i sieci obszarów.  

 

Oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszarów Natura 2000 określono, 

jako: 
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Oddziaływanie pozytywne  
Oddziaływanie bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub wynikające z tej 

ochrony.  

 

Oddziaływanie neutralne 
Wpływ nieznaczący - oddziaływanie niepowodujące negatywnych oddziaływań dla 

właściwego stanu ochrony.  

 

Oddziaływanie znacząco negatywne 
Istotny wpływ negatywny – oddziaływanie powodujące zagrożenia dla właściwego stanu 

ochrony. 

 

Ocena przewidywanych oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszaru 

OSO Puszcza Sandomierska 

 

W odniesieniu do celu i przedmiotu ochrony oraz integralności OSO Puszcza 

Sandomierska nie przewiduje się oddziaływań negatywnych przede wszystkim ze względu na:  

 

 brak oddziaływań bezpośrednich wynikających z istniejącego oddalenia od granicy 

obszaru OSO (ponad 1,25 km), 

 separację przestrzenną poprzez tereny zainwestowania miejskiego i rozległe tereny 

leśne; 

 wprowadzenie w planie zapisów dotyczących zasad gospodarowania odpadami na 

przedmiotowym terenie, 

 przewidywane pośrednie oddziaływania o zasięgu lokalnym nie powodujące naruszenia 

standardów poszczególnych elementów środowiska. 

 

Zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania obszarów objętych projektem planu 

nie kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 o ochronie przyrody. 
 
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, usuwanie barier, ograniczanie  
i kompensację przyrodniczą przewidywanych negatywnych oddziaływań na 
środowisko 

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

na poszczególne elementy środowiska oraz cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów 

Natura 2000 - OSO Puszcza Sandomierska. Zatem nie jest zasadne przedstawianie rozwiązań 

mających na celu zapobieganie i ograniczanie istotnego negatywnego wpływu na obszary Natura 

2000.  

 W celu maksymalnego ograniczenia oddziaływania realizacji projektu planu na środowisko  

w ustaleniach przewidziano szczegółowo ustalone zasady odprowadzania ścieków i wód 

opadowych, gromadzenia i usuwania odpadów ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. 

 W związku z przewidywanym brakiem istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko,  

w tym na obszary Natura 2000 oraz brakiem niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia 

bioróżnorodności (zajmowania chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk chronionych 

gatunków) nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia działań kompensacyjnych.  
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10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przyjętych w projekcie planu 

 

Zgodnie z art. 51 ust.3b) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie rozwiązań 

alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie planu, w szczególności w odniesieniu do 

obszarów Natura 2000.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000, stąd w zasadzie nie zachodzi 

potrzeba przedstawienia rozwiązań alternatywnych. 

Zmiana obowiązującego MPZP wynika z potrzeb przedsiębiorców prowadzących swoją 

działalność na przedmiotowym obszarze. Projekt planu dotyczy rozwoju budownictwa 

usługowego na obszarach w znacznym stopniu zainwestowanych.  

W zakresie ochrony środowiska, w tym wykorzystania infrastruktury technicznej, chroniącej 

środowisko projekt ustaleń wyczerpuje rozwiązania proekologiczne.  

 
11. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

Ze względu na odległe usytuowanie obszaru miasta Nowa Dęba w stosunku do granic 

Państwa, charakter projektowanego w planie przeznaczenia oraz brak potencjalnych źródeł, 

których oddziaływanie mogłoby wykraczać poza terytorium RP, nie zachodzą przesłanki do 

przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 
12. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy 

Napotkane trudności oraz luki we współczesnej wiedzy to przede wszystkim: 

 brak projektów zadań ochronnych i planów ochrony obszarów Natura 2000, 

 brak monitoringu przyrodniczego, 

 brak danych badawczych o stanie środowiska prowadzonych na poziomie miejscowego 

planowania przestrzennego dających podstawę do precyzowania jednoznacznych ocen.  

 
13. Podsumowanie i wnioski 

 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko była ocena czy i w jaki sposób realizacja 

projektu planu może oddziaływać na obszary Natura 2000 i środowisko, czy i w jakim stopniu 

ustalenia projektowanego dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż funkcje projektowane  

w planie będą miały na środowisko w przewadze wpływ neutralny (brak wpływu, wpływ 

nieznaczący) lub w mniejszym stopniu negatywny, rozumiany, jako oddziaływanie zauważalne, 

lecz niepowodujące naruszenia standardów środowiskowych. Nie przewiduje się oddziaływań 

znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę określonych parametrów, jakości 

środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, 

zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych.  

Realizacja projektu planu nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na cele, 

przedmiot ochrony, integralność i spójność obszarów Natura 2000.  

Nie przewiduje się zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk 

chronionych. 

Zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektem planu 

nie kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 o ochronie przyrody. 

Realizacja projektu planu przy zachowaniu ustaleń dotyczących ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu oraz zasad wyposażenia w infrastrukturę techniczną, nie wprowadzi 

istotnych zmian w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska. 
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14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu planu oraz częstotliwości ich przeprowadzania  

 

Mając na uwadze charakter projektowanego w planie przeznaczenia oraz wykazany brak 

negatywnego wpływu na obszary Natura 2000 i małoznaczącą skalę oddziaływania na 

środowisko nie przewiduje się konieczności przeprowadzania analizy skutków realizacji ustaleń 

projektu planu.  

 
15. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu prognozy 

 
1. Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 

miasta Nowa Dęba, Poznań, 2012. 

2. Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 425; wyk. PRO-GEO Sp. z o.o., Kraków 1995. 

3. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku., WIOŚ Rzeszów 2013. 

4. Jerzy Kondracki – Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 1988. 

5. Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Nowa Dęba na lata 2004-2013. 

6. Program Ochrony Środowiska dla gminy Nowa Dęba na lata 2005-2015. 

7. Plan gospodarki odpadami dla gminy Nowa Dęba na lata 2005-2014. 

8. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba 

9. Projekt MPZP w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy 

ulicy Leśnej w Nowej Dębie. 

10. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. PBPP w Rzeszowie 2002 r.  

11. Standardowy Formularz Danych dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Dolnego Sanu PLH180020. 

12. Ogólne zalecenia dla ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych  

w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci 

Natura 2000 w Polsce. Joanna Perzanowska.  

13. Specyfika ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 Przemysław 

Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN. 

14. Zakres ochrony ptaków i zasady gospodarowania na obszarach proponowanych do objęcia ochroną, jako 

obszary specjalnej ochrony, powoływane w ramach systemu NATURA 2000 w Polsce. Maciej Gromadzki, 

Jadwiga Gromadzka, Arkadiusz Sikora, Maria Wieloch Zakład Ornitologii PAN. 

15. Zarządzanie obszarami Natura 2000. MŚ wrzesień 2008. 

16. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Warszawa 

2011. 

 


