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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) Gminy 

Jodłowa, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/6/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych 

w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa. 

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 studium uwarunkowań i kierunków 

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. 

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.). 

 

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 
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szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: 

WOOŚ.411.1.133.2017.AP.3 z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu 31 października 

2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy – pismo znak: 

PSNZ.4613-2-6/17 z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu 13 października 2017 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 zmiany suikzp. Prognoza opracowywana 

jest równocześnie z projektem zmiany suikzp w celu próby wskazania najkorzystniejszych 

rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji tych zapisów, które mogłyby 

wywołać negatywne skutki dla przyrody, a zwłaszcza zagrożenia dla zdrowia i życia 

mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna informacja dla podmiotów zmiany suikzp, 

tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej i samorządów o skutkach przyjętej polityki 

przestrzennej dla środowiska przyrodniczego. 

 

1.4 Metodyka i forma opracowania prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona równolegle z pracami 

związanymi z projektem zmiany suikzp, w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym 

projekcie. 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 oraz 

obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

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 zmiany suikzp przy zastosowaniu analiz porównawczych i powiązań 

przyczynowo – skutkowych. Posłużono się również metodami: indukcyjno-opisową, analogii 

środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Zaproponowano działania i przedsięwzięcia 

zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu proponowanych rozwiązań 

planistycznych na środowisko przyrodnicze. 
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Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz 

danymi udostępnianymi 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 suikz 

 

2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska terenu będącego 

przedmiotem zmiany suikzp, a w szczególności rozpoznaniu pod względem budowy 

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

fauny i flory, zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenów 

objętych opracowaniem zmiany suikzp. 

 

2.1 Położenie administracyjne 

Gmina Jodłowa jest gminą wiejską o łącznej powierzchni ok 60 km2. Pod względem 

administracyjnym gmina położona jest na zachodzie województwa podkarpackiego, 

w powiecie dębickim. Gmina graniczy od północy (N) z obszarem gminy Pilzno, od wschodu 

(E) z obszarem gminy Brzostek, od południa (S) z gminami Brzyska i Szerzyny, a od 

zachodu (W) z gminą Ryglice (Małopolska).  

 Tereny nr 1 i 2 położone są w miejscowości Jodłowa 

 Tereny nr 3 i 4 położone są w miejscowości Dębowa 

 Teren nr 5 położony jest w miejscowości Dęborzyn 

 Teren nr 6 położony jest w miejscowości Dzwonowa 
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Ryc. 1. Położenie administracyjne analizowanych terenów 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Rozpatrując położenie obszarów będących przedmiotem opracowania zmiany suikzp 

na tle podziału Polski wg Kondrackiego (2008), leżą one w: 

Megaregion: Region Karpacki 

Prowincja: Karpaty Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym (51) 

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkiee (513.6) 

Mezoregion: Pogórze Ciężkowickie (513.62) 
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Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne terenów opracowania 

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

2.3 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany suikzp 

 

Teren nr 1 

Teren o powierzchni ok. 6,30 ha 
położony jest w południowo-wschodniej 
części Jodłowej. Teren bezpośrednio 
przylega do drogi gminnej Jodłowa – 
Błażkowa. Jest użytkowany rolniczo 
podobnie jak większość terenów 
w sąsiedztwie. Od strony południowej 
teren sąsiaduje z zabudową 
produkcyjno-usługową 

 

Teren nr 2  

Teren o powierzchni ok. 0,50 ha 
położony jest w centrum miejscowości 
Jodłowa. Położony jest przy drodze 
powiatowej nr 1313 Jasło - Jodłowa – 
Ryglice. Obecnie w granicach terenu 
został zrealizowany budynek, w którym 
funkcjonuje przedszkole publiczne. 
W sąsiedztwie znajduje się zabudowa 
usługowa, w tym obiekty sakralne, oraz 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 
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Tereny nr 3 i 4  
Tereny położone są we wschodniej 
części miejscowości Dębowa przy 
drodze powiatowej nr 1315 Jodłowa - 
Czermna. Jeden z terenów użytkowany 
jest rolniczo (w sąsiedztwie szkoły) 
drugi jest częściowo wykorzystywany 
jako teren boiska sportowego. 

 

Teren nr 5 

Teren o powierzchni ok. 4,0 ha 
położony jest przy wschodniej granicy 
miejscowości Deborzyn. W części 
stanowi on użytki rolne w części grunty 
leśne. Położony jest nad Wisłoką.  

 

Teren nr 6 

Teren położony jest w miejscowości 
Dzwonowa, przy drodze powiatowej nr 
1311 Zalasowa - Dęborzyn. Większość 
terenu stanowią użytki rolne, wzdłuż 
granicy południowej i południowo-
wschodniej przepływa potok Wolanka. 
Otulinę cieku stanowią zadrzewienia 
i zakrzewienia. 
W otoczeniu znajduje się zabudowa 
o charakterze zagrodowym. 

 

2.4 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Budowa geologiczna i tektonika podłoża skalnego występującego na terenie gminy 

Jodłowa jest wynikiem długotrwałych, skomplikowanych procesów geologicznych, jakich jak 

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

Utwory fliszowe Karpat Zewnętrznych po sfałdowaniu i odkłuciu od podłoża uległy 

przesunięciu ku północy w postaci płaszczowin. Proces ten doprowadził do utworzenia się 

kilku odrębnych jednostek tektonicznych. Najbardziej zewnętrzna jest jednostka skolska, na 

którą od południa nasunięte są jednostki podśląska i śląska. Ta ostatnia buduje podłoże na 

terenie gminy Jodłowa. 

Warunki gruntowe zostały opisane na podstawie opracowania ekofizjograficznego. 

Teren nr 1 – podłoże budują osady deluwialne, wykształcone w postaci pyłów i glin 

pylastych, wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej, w spągu mokrych i plastycznych. 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa,  

dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 
 

 

11 

Zalegają one na stropie wietrzelin skał miękkich piaskowców i łupków wykształconych 

w postaci glin piaszczystych lub glin pylastych zwięzłych, skondensowanych, wilgotnych 

o konsystencji twardoplastyczne z domieszką rumoszu skalnego. Na badanym terenie 

stwierdzono proste warunki gruntowe. 

Teren nr 2 – niemal cały teren opracowania budują holoceńskie osady rzeczne wykształcone 

w stropie w postaci glin pylastych, przykrywających pyły, wilgotnych i mokrych o konsystencji 

plastycznej i twardoplastycznej i miąższości 2,7 m. Zalegają one na osadach piaszczystych. 

Jedynie północny fragment opracowania budują deluwia w postaci pyłów i glin pylastych 

zalegających na wietrzelinach trzeciorzędowych osadów fliszowy łupków i piaskowców. 

Teren nr 3 i 4 – podłoże budują czwartorzędowe osady rzeczne wykształcone w postaci 

gruntów spoistych, pyłów i glin pylastych wilgotnych o konsystencji twardoplastycznej 

i miąższości 2,0-2,2m. Zalegają one na żwirach gliniastych nieprzewierconych do głębokości 

4,0 m, mokrych o lepiszczu plastycznym. 

Teren nr 5 – północno-zachodnią część opracowania budują holoceńskie osady koluwialne 

wykształcone w postaci glin i pyłów z domieszką przemieszanego rumoszu, wilgotne i mokre, 

o konsystencji twardoplastycznej i plastycznej. Tworzą one skomplikowane warunki 

gruntowo-wodne. Północno-wschodnią i południową część opracowania budują 

czwartorzędowe osady deluwialne wykształcone w postaci glin pylastych i pyłów, wilgotnych 

o konsystencji twardoplastycznej i miąższości 2,1 0 2,6 m. Przykrywają one wietrzeliny skał 

fliszowych piaskowców i łupków, w stropie mocno zwietrzałych. 

Teren nr 6 – podłoże budują czwartorzędowe osady rzeczne wykształcone w stropie 

w postaci glin pylastych, przykrywających pyły, wilgotnych o konsystencji twaroplastycznej 

i miąższości 4,0m. 

 

2.5 Rzeźba terenu 

Rzeźba terenu - jeden z komponentów środowiska przyrodniczego (ekosystemu), 

wykazuje ścisły związek z budową geologiczną, tektoniką, klimatem i wodami 

powierzchniowymi. Morfogenetyczna działalność sił endogenicznych i egzogenicznych, 

zmienna w czasie i przestrzeni wywiera wpływ na dynamikę rozwoju rzeźby, na którą ma 

wpływ również człowiek. Czynniki morfogenetyczne, głównie erozja i denudacja wywierały 

i nadal wywierają decydujący wpływ na ewolucję rzeźby terenu. 
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Teren nr 1 
Położony jest na szczytowym 
poziomie wierzchowiny 
plejstoceńskiej o nachyleniu 2-8% 

 

Teren nr 2 
Położony jest w dolinie Jodłówki 

 

Tereny nr 3 i 4 
Położone są w dolinie Iźwinki 

 

Teren nr 5 
Położony jest na stoku, którego 
nachylenie przekracza 12% 
w kierunku północno-wschodnim. 
Stoki pogórza są porozcinane 
dolinami wciosowymi i erodowane 
przez procesy osuwiskowe. Część 
północno-wschodnia terenu położona 
jest w dolinie Wisłoki. 
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Teren nr 6 
Położony jest na terasie zalewowej 
i nadzalewowej rzeki Wolanki. 
Terasa zalewowa wyniesiona jest 3-4 
m nad średni poziom rz. Wolanki, jest 
płaską terasą o nachyleniu 0-2%. 
Graniczy ona wyraźna krawędzią 
o wysokości 2-3 m z terasą 
nadzalewową. Terasa nadzalewowa 
wyniesiona jest 5-6 m nad średni 
stan wody Wolanki. 

Ryc. 3. Rzeźba terenu rejonów opracowania 
źródło: Opracowanie własne na podstawie www.geoportal.gov.pl 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

Osady wypełniające omawianą część zapadliska tektonicznego należą do środkowego 

i górnego miocenu, głównie iły i piaski, które są pokryte utworami młodszymi 

(czwartorzędowymi) – piaskami, żwirami, glinami oraz lessem. Zapadlisko przedkarpackie 

jest młodą strukturą hydrogeologiczną, wypełnioną molosami mioceńskimi. Podłoże 

zapadliska stanowią prekambryjsko-paleozoiczno-mezozoiczne utwory platformowe. 

W regionie przedkarpackim występują dwa użytkowe piętra wodonośne: trzeciorzędowe 

i czwartorzędowe. Wody w pozostałych piętrach (głównie mezozoicznym) nie są 

użytkowane. 

Teren nr 1 – nie stwierdzono wód podziemnych związanych z osadami czwartorzędowymi. 

Poziom wód związany z trzeciorzędowymi osadami fliszu karpackiego występuje w postaci 

wód porowych i związany jest z porami, spękaniami i szczelinami piaskowców.  

Teren nr 2 – wody podziemne związane są z serią osadów piaszczysto – żwirowych 

pochodzenia rzecznego występują na głębokości 1,2 m. 

Tereny nr 3 i 4 – wody podziemne związane są ze żwirami gliniastymi, występują na 

głębokości 2,0 – 2,2 m tj. na poziomie wody w przepływającym obok potoku Iźwince i jej 

dopływie. 

Teren nr 5 – wody podziemne związane są z porami, spękaniami i szczelinami skał 

piaskowcowych. w warstwie osadów deluwialnych i koluwialnych na wkładkach gruntów 

mniej przepuszczanych występują poziomy wód śródglinowych na różnych głębokościach i 

o różnej wydajności. 

Teren nr 6 – wody podziemne związane są z serią osadów piaszczysto żwirowych 

występujących n głębokości ponad 4,0 m w rejonie terasy nadzalewowej i 3,6 m na terasie 

zalewowej. 
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Analizowane tereny położone są w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych Nr 

151. Jest to część wód o dobrym stanie, zarówno w ujęciu ilościowy, jak i chemicznym. 

W części północno wschodniej gminy występuje udokumentowany Główny Zbiornik 

Wód Podziemnych nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka” Jedynie teren nr 5 nieznacznie wchodzi 

w granicę GZWP. 

 

Ryc. 4. Położenie terenu gminy Jodłowa w stosunku do GZWP (433) oraz JCWPd 
źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pgi.gov.pl 

 

2.6.2 Wody powierzchniowe 

Największą rzeką gminy Jodłowa jest Wisłoka, przepływająca wzdłuż północno-

wschodniej granicy gminy. Wisłoka jest rzeką o śnieżno-deszczowym typie wezbrań. 

Cechuje się ona znacznymi zasobami wodnymi przy jednoczesnej dużej zmienności 

podstawowych parametrów przepływu w ciągu roku. Wisłokę charakteryzuje znaczny 

potencjał powodziowy, spowodowany m.in. dużym udziałem w jej zasilaniu przez cieki 

podgórskie, które szybko reagują na wzmożony opad. W przebiegu rocznym bardziej 

rozciągnięte w czasie są wezbrania roztopowe występujące w marcu i kwietniu. Krótsze 

w czasie, ale gwałtowniejsze są wezbrania po nawalnych opadach letnich w czerwcu i lipcu. 

Maksima wezbrań letnich znacznie przewyższają maksima wiosenne. 

Mniejsze cieki jak Jodłówka, Wolanka czy Dębówka, są strumieniami o charakterze 

pogórskim. Strumienie są lewobrzeżnymi dopływami Wisłoki. 

Tereny opracowania położone są w granicach trzech Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP). Podstawowe dane identyfikacyjne JCWP, według 
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obowiązującego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły:  

JCWP „Jodłówka” (część terenu nr 1 oraz tereny nr 2 i 6 ) 

Europejski kod JCWP - PLRW200012218589 

Typ JCWP - Potok fliszowy (12) 

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603 

Nazwa JCWP - Jodłódwka 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - naturalna część wód  

Cel środowiskowy - dobry stan ekologiczny i chemiczny  

Aktualny stan - zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

JCWP „Debówka” (część terenu nr 1 oraz tereny nr 3 i 4 ) 

Europejski kod JCWP - PLRW2000122185369 

Typ JCWP - Potok fliszowy (12) 

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603 

Nazwa JCWP - Dębówka 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - naturalna część wód  

Cel środowiskowy - dobry stan ekologiczny i chemiczny  

Aktualny stan - zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

JCWP „Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego” (teren nr 5) 

Europejski kod JCWP - PLRW200015218719 

Typ JCWP - Średnia rzeka wyżynna - wschodnia (15) 

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603 

Nazwa JCWP - Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - naturalna część wód  

Cel środowiskowy - dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na 

odcinku cieku istotnego - Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Ropy, dobry stan chemiczny 
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Aktualny stan - zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

 

 

Ryc. 5. Położenie gminy Jodłowa w stosunku do JCWP 
źródło: Opracowanie własne na podstawie www.pgi.gov.pl 

 

2.7 Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

Według regionalizacji rolniczo-klimatycznej Gumińskiego, tereny gminy Jodłowa leży 

na granicy dzielnicy podkarpackiej i karpackiej. Dzielnica ta obejmuje pogórze karpackie 

i stanowi pas przejściowy pomiędzy górami a kotlinami podgórskimi. 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. 

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

Wiszniewskiego za okres 1881 – 1930 wynosi ok. 7,0°C (za okres dziesięcioletni 1954 - 63 

7,6°C). Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) wynosi 18,0°C, natomiast 

najchłodniejszego miesiąca (stycznia) -3,8°C. Jodłowa znajduje się na terenach, które 

w porównaniu do pozostałych obszarów Polski otrzymują największe sumy bezpośredniego 

promieniowania słonecznego (na powierzchnię poziomą) przekraczając 62 kcal/cm2/rok. 

w ciągu roku najwyższe wartości wilgotności, notowane są w półroczu zimowym 
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(maksymalne w grudniu —80%). Najbardziej suchą, porą roku na analizowanym terenie jest 

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

większą wilgotnością niż wiosną. Na badanym terenie dominują wiatry południowe 11,9%, 

częste są również wiatry północno zachodnie 15,4% oraz zachodnie 12,8 %. Najrzadziej 

notowane są wiatry południowo - zachodnie oraz wiatry z kierunków od północnego do 

południowo - wschodniego. Taki rozkład wiatrów podyktowany jest głównie orografią terenu. 

Na terenie Jodłowej bardzo duży wpływ na ukierunkowanie wiatrów ma kierunek dolin 

głównych dopływów Wisłoki.   

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2016 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 2016 roku na stałych stacjach 

monitoringu. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych 

ze względu na: 

 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, B, 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 2016 dla kryterium ochrony zdrowia i roślin. 

Tab. 1. Klasyfikacja strefy podkarpackiej w zakresie jakości powietrza 

 Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 
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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: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2016 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 PM 2,5 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. zmieniająca uchwałę w sprawie 

określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 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.  

Na przeważającej części badanego terenu występują gleby mineralne powstałe 

z osadów deluwialnych zaliczane do gruntów ornych klasy IVa, IVb, V, lokalnie IIIb. w dnach 

dolin występują mady zaliczane do klasy IIIa i IIIb gruntów ornych i użytków zielonych.  
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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 podziału geobotanicznego (Matuszkiewicz 2008), obszar gminy leży w: 

Prowincji: Karpackiej 

Dziale: Zachodniokarpackim 

Krainie: Karpat Zachodnich 

Podkrainie: Zachodniobeskidzkiej 

Okręgu: Pogórzy Wielicko-Tuchowskich 

Podokręgu: Zalasowski (teren nr 1, 2, 5 i 6) 

Okręgu: Pogórzy Rożnowsko - Ciężkowickich 

Podokręgu: Ryglicki (teren nr 3 i 4) 

Współczesny stan roślinności jest zależny w równym niemal stopniu od czynników 

ekologicznych jak i od prowadzonej od wieków działalności człowieka. Prawie wszystkie 

analizowane tereny odznaczają się niskimi walorami przyrodniczymi (tereny nr 1,2,3,4,6). 

Obejmują one agrocenozy z dominującymi zbiorowiskami segetalnymi z klasy Stellarietea 

mediae oraz tereny zabudowy ze zbiorowiskami Artemisietea vulgaris. Relatywnie 

najbardziej interesujący przyrodniczo jest teren nr 5, położony na opadającym w kierunku 

Wisłoki stoku Czubacizny. Szczególnie położone w jego północnej części tereny leśne 

z najliczniej reprezentowaną klasą zbiorowisk roślinnych Querco-Fagetea. Niżej położone 

kompleksy leśne mają charakter grądów Tilio-Carpinetum typicum o składzie: grab pospolity 

(Carpinus betulus), dąb szypułkowy (Quercus robur), lipa drobnolistna (Tilia cordata), buk 

(Fagus sylvatica), klon polny (Acer campestre), kalina koralowa (Viburnum opulus), żywiec 

gruczołowaty (Dentaria glandulosa), żywiec cebulkowy (Dendaria bulbifera), szczyr trwały 

(Mercurialis perennis) i kłokoczka południowa (Staphylea pinnata) (Piątek 2005). 

Na terenach przypotokowych w obrębie gminy występują fragmenty łęgów nadrzecznych 

Salici-Populetum i olszyny karpackiej Alnetum incanae. w ramach piętra pogórza występują 

również inne wtórne zbiorowiska roślinne, pochodzenia antropogenicznego. Poza lasami 

gospodarczymi są to przeważnie na wpół naturalne zbiorowiska łąkowe z klasy Molinio-

Arrhenatheretea, utrzymujące się dzięki prowadzonemu przez człowieka wypasaniu 

i koszeniu. 

W obrębie gminy nie znajduje się żadna z powierzchni Monitoringu Pospolitych Ptaków 

Lęgowych. Najbliżej położona powierzchnia leży w odległości ponad 3 km na północ. 
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2.10 Walory krajobrazowe i kulturowe 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziła do definicję krajobrazu jako 

postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory 

cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności 

człowieka. Zmieniona powyższą ustawą, ustawa o ochronie przyrody określa także pojęcie 

walorów krajobrazowych jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-

widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz 

elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.  

Obszar gminy Jodłowa w większości charakteryzuje się wysokimi walorami 

krajobrazowymi, głównie ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu. Tereny gminy Jodłowa 

zdominowane są przez krajobraz charakterystyczny dla osadnictwa wiejskiego. Zwarta 

zabudowa centrów wsi koncentruje się wzdłuż głównych dróg. Pozostały obszar gminy 

stanowi rolno-leśny krajobraz bez zabudowy. Są to głównie stoki wzgórz, na których 

występuje przemieszanie pól uprawnych z zadrzewieniami i niewielkimi połaciami lasów. 

Najlepszymi punktami widokowymi na omawianym terenie są liczne niezabudowane 

i niezalesione wzniesienia Pogórza Ciężkowickiego.  

Do głównych elementów zakłócających krajobraz, poza zabudową położoną 

w eksponowanych miejscach, są elementy infrastruktury technicznej, takie jak napowietrzne 

linie energetyczne. 
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Fot. 1 Teren nr 1 

 
Fot. 2 Teren nr 2 

 
Fot. 3 Teren nr 3 
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Fot. 4 Teren nr 4 

 
Fot. 5 Teren nr 5 
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Fot. 6 Teren nr 6 

 

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. 

Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, której art. 112 stwierdza: „ochrona 

przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, 

w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 

najmniej na tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, 

gdy nie jest on dotrzymany, zapobieganiu ich powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”. 

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.  

Główne źródła hałasu na terenie gminy tworzy sieć dróg. z uwagi na ich lokalny 

charakter, nie są to jednak oddziaływania znaczące. 
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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.  

Badania poziomów pól elektromagnetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wg danych za 2016 rok, na analizowanym terenie nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego.  

 

2.12 Zasoby środowiska chronione na podstawie przepisów szczególnych 

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. 

W opracowaniu ekofizjograficznym, stanowiącym podstawę do analizy oddziaływania 

skutków realizacji rozważanego projektu zmiany suikzp, nie wskazano obecności stanowisk 

roślin chronionych na terenach analizowanej zmiany suikzp. 

Obszar Chronionego Krajobrazu 

Wg geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tereny nr 1,2,3,5,6 położone 

są w obrębie istniejącej formy ochrony przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza 

Ciężkowickiego. Został on ustanowiony przez Wojewodę Tarnowskiego Rozporządzeniem 

Nr 23/96 z dnia 28.08.1996 r. w wyniku reformy administracyjnej wprowadzonej z dniem 

1 stycznia 1999 r ustanowione do tego czasu przez Wojewodę Tarnowskiego formy ochrony 

przyrody znalazły się na obszarze innych województw. Obszar Chronionego Krajobrazu 

Pogórza Ciężkowickiego znalazł się na terenie województwa podkarpackiego. Na mocy 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa,  

dla obszarów położonych w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa 
 

 

25 

przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (ustawa z dnia 

13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną, Dz.U.1998.133.872), wojewodowie zostali zobowiązani do ustalenia i ogłoszenia 

wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i nadal 

obowiązujących na obszarze województwa lub jego części. Akty prawa miejscowego, które 

nie zostały zamieszczone w tych wykazach utraciły swoją moc z dniem ogłoszenia tych 

wykazów. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999r w sprawie 

wykazów prawa miejscowego nie wymienia Rozporządzenia Nr 23/96 Wojewody 

Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu województwa tarnowskiego, jako zachowującego moc obowiązującą w części 

w jakiej dotychczas ustanowiony rozporządzeniem nr 23/96 Wojewody Tarnowskiego Obszar 

Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego znalazł się na obszarze województwa 

podkarpackiego. Ani Wojewoda Podkarpacki ani Sejmik Województwa Podkarpackiego nie 

ustanowili żadnego aktu prawa miejscowego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Pogórza Ciężkowickiego. w związku z powyższym w stosunku do przedmiotowego obszaru, 

na terenie województwa podkarpackiego, nie obowiązuje żaden akt prawny określający jego 

nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony 

ekosystemów oraz właściwe dla niego zakazy, co uprawnia do stwierdzenia, że nie posiada 

on w chwili obecnej żadnych podstaw prawnych funkcjonowania i może być ewentualnie 

traktowany jako projektowany OChK. 

 

 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki 

Teren nr 4 położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, który 

został powołany rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego Rozporządzeniem Nr 12/95 

z dnia 16.11.1995 r. Obejmuje on wschodnią część Pogórza Ciężkowickiego między 

dolinami Białej i Wisłoki. Obecnie Park Krajobrazowy Pasma Brzanki na terenie 

województwa podkarpackiego funkcjonuje na mocy uchwały Nr XLIV/995/14 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. 

Na obszarze Parku zakazuje się: 

1)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) 

z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art.17 ust 3 ustawy o ochronie przyrody; 

2)  umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu 
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ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej 

i łowieckiej;  

3)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 

wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  

4)  pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

5)  wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  

6)  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;  

7)  likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodnobłotnych;  

8)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;  

9)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;  

10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;  

11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych, z wyłączeniem dróg publicznych. 

 

 

 

Obszar Natura 2000 „Wisłoka z dopływami” PLH180052 

Teren nr 5 sąsiaduje z Obszarem Natura 2000 „Wisłoka z dopływami” PLH180052. 

Obszar wyznaczono w oparciu o Dyrektywę siedliskową dla ochrony 16 cennych siedlisk i 7 

gatunków ptaków (bocian czarny, bocian biały, błotniak stawowy, derkacz, puszczyk uralski, 

zimorodek zwyczajny, dzięcioł czarny). Najcenniejszymi zbiorowiskami roślinnymi są lasy, zarośla 

łęgowe i grądowe oraz łąki. w ostoi występuje 5 gatunków ryb z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej tj,: łosoś atlantycki i głowacz pręgopłetwy, miętus, lipień, certa, 2 gatunki ssaków: bóbr 

europejski i wydra europejska oraz 4 gatunki bezkregowców: skójka gruboskorupowa, modraszek 

teleius, czerwończyk nieparek, modraszek nausitous.  

Projektowany rezerwat przyrody „Dęborzyn” 

Na pograniczu gm. Brzostek i Jodłowa projektuje się rezerwat leśno-florystyczny  

Dęborzyn o powierzchni 150 ha. Obejmuje on lasy leśnictwa Siedliska o powierzchni 97,95 

ha oraz grunty leśne indywidualnych właścicieli o pow. 53 ha,  położone na wschodnim 

zboczu Wzgórz Dęborzyńskich. 

Cele utworzenia rezerwatu jest zachowanie: 
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 typowego dla wschodniej części Pogórza Ciężkowickiego piętrowego układu zbiorowisk 

leśnych, z modelowo wykształconym, niezwykle bogatym runem, obfitującym 

w chronione i rzadkie gatunki roślin, 

 licznego stanowiska (ok. 1000 egzemplarzy) kłokoczki południowej (Staphylea pinnata),  

 malowniczego krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wisłoki płynącej przez Wzgórza 

Dęborzyńskie, 

 stanowiska archeologicznego „wczesnośredniowiecznego grodziska w Przeczycy”.  

Teren nr 5 położony jest w odległości ok 200 m na południowy-wschód od projektowanego 

rezerwatu przyrody. 

Lasy ochronne 

Ze względu na rolę lasów w środowisku przyrodniczym, gospodarce i życiu 

społecznym kraju wyróżnia się: 

 lasy gospodarcze - jako ogólnie chronione, 

 lasy ochronne - jako szczególnie chronione. 

W obrębie terenu nr 5 występują tereny leśne, ale nie są to lasy ochronne. 

Gleby wysokich klas bonitacyjnych 

W obrębie terenów nr 1, 2, 4 i 6 występują gleby wysokich klas bonitacyjnych (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. 

Zmiana przeznaczenia gruntów klasy III na cele nierolnicze wymagała będzie 

uzyskania zgody ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi na etapie mpzp, 

sporządzanego w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka” (GZWP) 

Teren nr 5 w niewielkim stopniu jest położony w granicach GZWP Nr 433 „Dolina rzeki 

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

szczególnej ochrony jako ten, który w przyszłości będzie potencjalnym źródłem zaopatrzenia 

w wodę pitną wysokiej jakości w przypadku awarii ujęć powierzchniowych a także do 

zaspokajania potrzeb pojedynczych gospodarstw w zabudowie rozproszonej. Jest to zbiornik 

wód czwartorzędowych, o niewielkiej wydajności; głębokość ujęć nie przekracza 10,0 m. 

Znajduje się w obrębie utworów czwartorzędowych i jest słabo lub zupełnie nie izolowany od 

powierzchni utworami słabo przepuszczalnymi lub nieprzepuszczalnymi.  

Strefa ochronna ujęcia wody  
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Tereny 1,2,5,6 leżą w obrębie strefy ochronnej (teren ochrony pośredniej) dla ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica, ustanowionej 

rozporządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. Woj. 

Podka. z 2012 r. poz. 3189), zmienionej rozporządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej 

z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. Woj. Podka. z 2015 r. poz. 

1066). 

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, 

określone w obowiązujących przepisach prawa: 

a) wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni komunalnych, przydomowych 

i przemysłowych, 

c) ścieków pochodzących z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb innych 

niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji  

w wykorzystanych wodach przekracza:  

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3 mg O2 /l,  

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 mg O2 /l,  

- Zawiesiny ogólne 6 mg/l,  

- Azot ogólny 1 mg N/l,  

- Fosfor ogólny 0,1 mg P/l; 

2) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

3) stosowania nawozów w odległości mniejszej niż 20 m od granicy terenu ochrony 

bezpośredniej ujęcia wody oraz 5 m od cieków wodnych; 

4) lokalizowania baz paliw płynnych i rurociągów przesyłowych dalekosiężnych do transportu 

ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; 

5) budowy torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz mostów na 

ich ciągach, a także parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w systemy 

kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez 

urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi, do 

poziomu wymaganego przepisami odrębnymi; 
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6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

7) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę 

i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej; 

8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 

obiegi wody; 

9) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do 

kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny 

zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków na warunkach 

określonych w przepisach odrębnych. Po zrealizowaniu systemu kanalizacji zbiorczej 

wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących obiektów budownictwa 

mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 2 lata od wykonania 

kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie wodnoprawne do czasu 

jego wygaśnięcia; 

10) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości 

mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni; 

11) urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża; 

12) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie środków 

ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla środowiska; 

13) używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych; 

14) prowadzenia robót ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez 

wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody. 

 

Korytarze ekologiczne 

W oparciu o mapę przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce opracowanej przez 

Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod 

kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego, cześć terenów opracowania jest 

położona w granicach: 

 korytarza ekologicznego GKPd-4 Pogórze Strzyżowskie – teren nr 1 i 5 

 korytarza ekologicznego GKPd-8 Pogórze Ciężkowickie – teren nr 3 i 4 

Głównym założeniem merytorycznym opracowania mapy korytarzy była jego 

multifunkcjonalność - przeznaczenie 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. 
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Najważniejsze lokalne korytarze ekologiczne związane są również z dolinami 

rzecznymi. Szczególne znaczenie ma dolina Jodłówki, stanowiąca ekologiczny „kręgosłup” 

gminy. Szerokość tego korytarza ogranicza w pewnym stopniu towarzysząca rzece droga. 

Jest to jednak typowy dla terenów górzystych, historyczny układ przestrzenny, bez 

możliwości dokonania istotnych korekt. z doliną Jodłówki zbiega się korytarz doliny Wolanki, 

aby następnie wspólnie połączyć się z regionalnym korytarzem Wisłoki. Od dolin Jodłówki 

i Wolanki odchodzi system bocznych dolinek ze stałymi  oraz okresowymi ciekami, a także 

typowych suchych dolin. Cały ten układ, składający się z dolin głównych i bocznych, stanowi 

ruszt ekologiczny gminy. Ze względu na skalę opracowania na mapie wskazano jedynie 

główne korytarze dolinowe. Pamiętać jednak należy, że należy w maksymalnym stopniu 

dbać o drożność wszystkich dolin, zwłaszcza tych, które mają naturalną pokrywę roślinną 

i nie były dotychczas intensywnie zagospodarowane. Jednocześnie w opracowaniu 

ekofizjograficznym, które stanowi podstawę do oceny wpływu analizowanej zmiany suikzp na 

środowisko, nie wyznaczono żadnych dodatkowych korytarzy ekologicznych, zarówno 

regionalnych jak i lokalnych. Należy jednakże stwierdzić, że istniejące pasy zadrzewień 

i kompleks leśny, są predysponowane do pełnienia takiej funkcji. Zaznaczyć należy również, 

że funkcję taka mogą również pełnić struktury antropogeniczne jak rowy, nasypy, żywopłoty, 

wzdłuż których migrują zwierzęta. 

 

3 Informacje o zawartości, głównych celach zmiany suikzp oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami 

3.1 Zakres terytorialny projektu zmiany suikzp 

Granice obszaru objętego procedurą sporządzania zmiany suikzp, określono na 

załączniku graficznym, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/6/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 

10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych 

w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa. 
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Ryc. 6. Zakres obszaru objętego sporządzeniem zmiany suikzp 
źródło: UG Jodłowa 

 

3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie suikzp 

Przedmiotem zmiany Studium są obszary w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, 

Dęborzyn i Dzwonowa. Zmiana Studium jest wynikiem przemian społecznych, 

gospodarczych i ekonomicznych Gminy. Przy rozwijającej się na przestrzeni lat 

infrastrukturze mieszkaniowej zwiększa się zapotrzebowanie na usługi, które uzupełniają 

strukturę przestrzenną obszarów mieszkaniowych. Częściowa zmiana polityki przestrzennej 

gminy wynika z konieczności rozwijania nowych form działalności gospodarczej, zwiększenia 

potencjału turystycznego i kulturalnego, a także rozwoju infrastruktury technicznej 

i społecznej, określonej w opracowanej na lata 2014-2020 Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Gminy Jodłowa. Jednocześnie umożliwi podjęcie działań inwestycyjnych 

zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ożywienia gospodarczego 

i społecznego. 

Obszary objęte zmianą Studium mają niewielki zakres w stosunku do obszaru całej 

gminy i obejmują tereny predysponowane do zabudowy, stanowiące obecnie głównie tereny 

użytków rolnych, łąk, pastwisk i zadrzewionych. Wyjątek stanowi teren położony w centrum 

miejscowości Jodłowa (1U), na którym zrealizowany został budynek usługowy (przedszkole). 

Inwestowanie na terenach objętych zmianą ułatwia fakt, że stanowią własność gminną. 

 

W części tekstowej wprowadzono następujące zmiany:  
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 Jako jeden z priorytetów rozwoju turystyki dodano uruchomienie bazy turystycznej 

w dolinie rzeki Wisłoki – w terenie 1UT objętym zmianą Studium. 

 Uwzględniono aktualny stan prawny dla terenów objętych zmianą w tym w zakresie form 

ochrony przyrody. 

 Uaktualniono uwarunkowania w zakresie ochrony środowiska dla obszarów zmiany 

suikzp. 

 Przedstawiono bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę uwzględniający kierunki 

zmiany Studium. 

 W wyniku zmiany przeznaczenia terenów w obszarach objętych zmianą Studium, 

wyznaczone zostały następujące tereny: 

 1UP – teren potencjalnej zabudowy usługowo - produkcyjnej, o powierzchni 6,50 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8; 

 1U – teren potencjalnej zabudowy usługowej - usługi publiczne, o pow. 0,50 ha 

i intensywności zabudowy od 0,2 do 0,8; 

 1US – teren potencjalnej zabudowy usług sportu i rekreacji, o pow. 0,10 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6; 

 2US – teren usług sportu i rekreacji (terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne), 

o pow. 0,10 ha; 

 1UT – teren potencjalnej zabudowy usług turystyki i rekreacji, o pow. 4,0 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6; 

 1P – teren potencjalnej zabudowy produkcyjnej, o pow. 0,53 ha i intensywności 

zabudowy od 0,01 do 0,6. 

 Uzupełniono zapisy w zakresie realizacji infrastruktury, uwzględniając również stosowne 

wnioski instytucji. 

 Określono, że w obszarach zmiany Studium planuje się sporządzenie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów o następujących symbolach: 1UP, 

2US, 1P, dla których wymagane jest uzyskanie zgody właściwego organu na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze – zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 

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

 Wprowadzono zapis, iż w obszarze o symbolu 1P objętym zmianą studium planowana 

jest inwestycja celu publicznego pn.: „budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

zbiornikami wodociągowymi i pompownią wody w gminie Jodłowa – dla miejscowości: 

Dęborzyn, Dzwonowa, Zagórze, Jodłowa (sołectwo Jodłowa Dolna - część) z włączeniem 

do wodociągu w miejscowości Lubcza gmina Ryglice”. 
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3.3 Powiązania projektu zmiany suikzp z innymi dokumentami 

W zmianie suikzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań 

projektowanego dokumentu z innymi dokumentami, w szczególności: 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

Zgodnie z pismem znak RR.IV.7630.98.2917.ADS z dnia 11.10.2017 r. Urząd 

Marszałkowski przekazuje informację z Planu Zagospodarowania Przestrzennego, które 

należy uwzględnić w zmianie suikzp.  

Na terenie obejmującym przedmiotowe obszary: 

1. Planuje się utworzenie: 

 strefy ochrony sanitarnej ujęcia powierzchniowego wody dla miasta Dębicy (dotyczy 

terenów: 1,2,5,6) 

 rezerwatu przyrody „Dęborzyn” 

2. Nie przewiduje się zadań i zamierzeń ponadlokalnych z zakresem infrastruktury 

społeczno-gospodarczej 

3. Nie projektuje się strefy ochrony zabytków o znaczeniu ponadlokalnym, 

4. Nie przewiduje się zmian w obecnym układzie infrastruktury technicznej i komunikacji 

o znaczeniu ponadlokalnym 

5. Mogą wystąpić ograniczenia związane z położeniem: 

 w obrębie obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego (należy go 

traktować jako projektowana formę ochrony przyrody)  

 w strefie występowania obszarów osuwiskowych 

 na obszarze zalewowym przewidzianym do ochrony projektowanymi wałami 

rzecznymi (tereny nr 2 i 5) 

 w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 „Zbiornik Dębica – 

Stalowa Wola - Rzeszów”  

Jak wynika z analizy Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 425 „Zbiornik Dębica – 

Stalowa Wola - Rzeszów” położony jest poza terenami opracowania, w odległości ok. 23 km. 

Północno wschodni fragment gminy znajduje się za to w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”, w obszar GZWP wchodzi wąski pas terenu nr 5 

w Dęborzynie. Tereny opracowania położone są również poza projektowanym rezerwatem 

„Dęborzyn”. Najbliżej projektowanej formy ochrony przyrody znajduje się teren nr 5. Nie 

zachodzi zatem potrzeba ujmowanie elementów będących poza terenami opracowania 

w projekcie zmiany suikzp. 

 

 Opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
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przemysłu i usług w gminie Jodłowa 

Jak wynika z opracowania ekfizjograficznego w obrębie badanego terenu występują 

korzystne warunki ekofizjograficzne dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej 

i usług, które wynikają z:  

 przeciętnych warunków morfologicznych;  

 prostych warunków gruntowych;  

 występowania wód podziemnych poniżej poziomu projektowanego posadowienia 

fundamentów; 

Tereny mniej korzystne do lokalizacji projektowanych przedsięwzięć występują 

w dnach dolin, których osiami okresowo spływa nadmiar wód opadowych narażone są na 

okresowe krótkotrwałe podtapianie. 

 

4 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W dłuższej perspektywie czasowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania skutków realizacji analizowanego projektu zmiany suikzp na środowisko. 

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

prognozy. 

 

5 Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji zmiany suikzp 

W przypadku braku realizacji suikzp, zmiany zachodzące w obrębie analizowanego 

terenu będą prawdopodobnie niewielkie z uwagi na niewielkie powierzchnie obszarów, które 

obejmuje analizowana zmiana suikzp. Brak realizacji zmiany skutkowałby jednakże brakiem 

możliwości realizacji planów inwestycyjnych gminy. 

 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

Tereny objęte zmianą suikzp znajdują się obrębie: 

 część terenu o symbolu 1UT – obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

wskazanych na mapach zagrożenia powodziowego sporządzonych przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej dla rzeki Wisłoki, na których:  

 prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat 

(Q 1%), 

 prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat 

(Q 0,2%),  
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 część terenu o symbolu 1U – obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

wyznaczonych w opracowaniu Dyrektora  Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Krakowie pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”: 

 o zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10%, 

 o zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%, 

 o zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia p=0,5%,  

 tereny 1US, 2US oraz część terenu 1P – obszarów narażonych na okresowe 

krótkotrwałe podtapianie w okresie spływu nadmiaru wód opadowych, zgodnie 

z opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby niniejszej zmiany,  

 osuwisk ujawnionych na „Mapie osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi dla Gminy Jodłowa”, sporządzonej w 2012 r. przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie: 

 osuwiska nieaktywnego nr ewid. 29986 – część terenu o symbolu 2US, 

 osuwiska o różnych stadiach aktywności nr ewid. 34135 – teren o symbolu 1UT. 

 

7 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu 

zmiany suikzp 

Przy formułowaniu ustaleń analizowanego projektu zmiany suikzp 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. 

 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 
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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). 

 

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, 

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,  
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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).  

 

Cele ekologiczne dla Gminy Jodłowa 

W Programie ochrony środowiska (2015), wyznaczono następujące cele dla Gminy 

Jodłowa: 

 środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

 wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 

 

Realizacja zabudowy usług turystycznych stoi w zgodzie z ustaleniami dla Górskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, wyznaczonego w opracowaniu Podkarpackiego Biura Planowania 

przestrzennego. Brak takiej infrastruktury wskazywane jest jako słaby punkt gmin, leżących 

w obrębie Karpat. Rozwój infrastruktury pozwoliłby nie tylko na ich rozwój, ale odciążyłby te 

miejsca, które dzisiaj przejmują główny strumień ruchu turystycznego. 

 

8 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem 

realizacji ustaleń projektu zmiany suikzp 

Realizacja kilku punktowych zmian suikzp o niewielkiej powierzchni, które dotyczą 

terenów o przeciętnej wartości przyrodniczej powoduje, że sumaryczny efekt jaki wywierać 

będzie analizowany projekt dokumentu, będzie nieznaczny.  

 

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.  
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Projekt zmiany suikzp przewiduje realizację i rozszerzenie funkcji usługowych 

i produkcyjnych. Planowane są również inwestycje związane z sportem, turystyka i rekreacją. 

Realizacja projektowanych funkcji będzie powodowała przekształcenia terenu oraz zmiany 

w strukturze gruntów, oddziałując głównie na warstwę glebową. Wszelka działalność 

związana z wykorzystaniem terenu przez człowieka stanowi zakłócenie funkcji spełnianych 

przez glebę. 

Wykonywanie prac ziemnych przy realizacji zabudowy, będzie 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. w skutek prowadzenia procesów inwestycyjnych 

mogą powstawać również nadwyżki mas ziemnych, które należy zagospodarować 

w granicach terenu lub usunąć. Przy zagospodarowaniu ziemi, należy pamiętać, że nie 

można spowodować zaburzenia istniejących spływów powierzchniowych w stosunku do 

terenów sąsiednich. 

Powstanie zabudowy spowoduje pokrycie powierzchni terenu nawierzchnią 

nieprzepuszczalną oraz przekształcenie struktury gruntu na głębokość oddziaływania 

fundamentów. w skutek prowadzenia prac budowlanych należy przewidywać również 

możliwość pogorszenia właściwości fizycznych gleb w pobliżu realizowanych inwestycji. 

Nacisk wywierany na gleby przez maszyny budowlane oraz pojazdy ciężkie spowodować 

może zniszczenie jej systemu kapilarnego, zapewniającego retencję wody. Pogorszeniu 

może ulec także jakość gleby na skutek koncentracji w niej metali ciężkich i węglowodorów, 

pochodzących ze spalin emitowanych z maszyn budowlanych i pojazdów. 

Ze względu na zagrożenie jakości podłoża gruntowego, na skutek prowadzenia działań 

inwestycyjnych, zasadna jest organizacja placów budowy w sposób zabezpieczający 

podłoże przed związkami ropopochodnymi oraz innymi zanieczyszczeniami. Wskazane jest 

również zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz placów budowlanych przed wtórną emisją 

pyłową w czasie bezdeszczowej pogody. 

Realizacja ustaleń mpzp spowoduje zabudowanie części terenów rolniczych oraz 

konieczność wyłączenia z użytkowania gleb wysokich klas bonitacyjnej. Dla gruntów rolnych 

klas i - III, jest wymagane uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze na etapie sporządzania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Realizacja ustaleń planu spowoduje wzrost ilości odpadów, powstających na tym 

terenie. w miejscach przeznaczonych do zainwestowania w okresie realizacji inwestycji 

będą powstawać odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej. w zrealizowanych obiektach usługowych i produkcyjnych 
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powstawać mogą odpady komunalne oraz odpady przemysłowe, a ich rodzaj zależny 

będzie od charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej.   

 

8.2 Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne 

W wyniku realizacji ustaleń i przeznaczenia terenów określonego w zmianie suikzp 

przewiduje się niewielki wzrost emisji zanieczyszczeń.  

Oddziaływanie skutków realizacji projektu zmiany suikzp na powietrze atmosferyczne, 

w perspektywie krótko- i średnioterminowej, może wiązać się z pracą maszyn budowlanych 

oraz transportem materiałów na place budowy. Będzie to jednak oddziaływanie chwilowe, 

trwające tylko przez okres realizacji inwestycji.  

W perspektywie długoterminowej, główne negatywne oddziaływania związane będą ze 

wzrostem emisji z instalacji produkcyjnych oraz emisji ze środków transportu. Skala i rodzaj 

oddziaływania zależne będą od rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych. 

Rozwój terenów przeznaczonych do zainwestowania będzie generował dodatkowy 

ruch samochodowy. Zwiększy się natężenie komunikacyjne wzdłuż istniejących dróg 

prowadzących do nowych terenów zainwestowanych. Można spodziewać się, że docelowo 

w terenach 1UT, 1U, 1US, 2US będzie to głównie ruch samochodów osobowych, natomiast 

w fazie realizacji inwestycji będzie to także ruch samochodów ciężarowych. z kolei powstanie 

nowych zakładów i obiektów przemysłowych i usługowych w miejscach wyznaczonych do 

pełnienia tej funkcji (1P, 1UP), przyczyni się do zwiększenia ilości samochodów, w tym 

głównie ciężarowych poruszających się po drogach. Charakter oraz skala inwestycji określi 

ilość i wielkość samochodów, jakie będą obsługiwać te tereny.  

Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego będzie zależny również od rodzaju 

inwestycji przewidzianych w związku z przeznaczeniem terenów pod obiekty produkcyjne, 

usługowo - produkcyjne, składy i magazyny. Mogą stać się one źródłem emisji istotnej ilości 

zanieczyszczeń jak również emisja ta może być zaniedbywalna (hale magazynowe i składy 

materiałów). Na etapie prognozy niemożliwe jest określenie rzeczywistego ich wpływu, 

jednakże na tym etapie i przy obecnym stanie wiedzy jest możliwe stwierdzenie, że dla 

planowanych lokalizacji jest możliwa taka realizacja tego typu inwestycji, która w mało 

znaczący sposób będzie wpływała na środowisko. 

Wpływ projektu zmiany suikzp na warunki klimatyczne może się przejawiać poprzez 

emisję zanieczyszczeń, emisję ciepła traconego w procesach technologicznych i ogrzewania 

budynków, zakłócenie naturalnej równowagi cieplno – wilgotnościowej i radiacyjnej na skutek 

zwiększonego udziału sztucznego podłoża i tym samym wpływem na klimat w postaci 

skumulowanej z innymi terenami w skali globalnej.  

Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie nie będzie miało istotnego 

znaczenia dla warunków klimatycznych terenów objętych projektem i obszarów sąsiednich.  
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8.3 Wody podziemne i powierzchniowe 

Wody powierzchniowe oraz podziemne są elementem środowiska bardzo narażonym 

na zanieczyszczenie. Wielkość zanieczyszczenia tych wód zależna jest między innymi od 

stopnia zurbanizowania i uprzemysłowienia, gospodarki ściekowej, intensywności 

działalności rolniczej, a także od pokryw geologicznych i ukształtowania terenu. Analizowany 

projekt dokumentu nie wprowadza takich zapisów, które mogłyby skutkować nieosiągnięciem 

celów środowiskowych JCWP oraz negatywnym wpływem na jakość wód JCWPd. 

Zagadnienie wpływu na jakość wód, wydaje się jednym z kluczowych, szczególnie wobec 

funkcjonowania strefy ochronnej ujęcia wody. Zastosowanie zbiorników bezodpływowych na 

nieczystości stałe jest dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko na 

działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy 

czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie 

środowiska i narażonych na powodzie oraz zalewanie wodami opadowymi. Innym możliwym 

rozwiązaniem jest realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak to zbiorniki 

bezodpływowe charakteryzują się wysokim ryzykiem zanieczyszczenia wód z uwagi na 

zdarzające się praktyki stosowania nieszczelnych zbiorników. Ustalenia projektu zmiany 

suikzp nie naruszają zakazów, określonych w rozporządzeniach, określających zasady 

funkcjonowania stref ochronnych ujęć wód. Zagospodarowanie terenu nr 5 (1UT) musi 

uwzględniać konieczność ochrony zarówno wód powierzchniowych (Wisłoka jako źródło 

wody pitnej i siedlisko Natura 2000) a także wód podziemnych (GZWP Nr 433). Przy 

jedynym możliwym założeniu, które można przyjąć na tym etapie, czyli zagospodarowania 

terenu w zgodzie z obowiązującymi przepisami, nie ma podstaw do prognozowania 

znaczącego negatywnego wpływu na jakość i ilość wód. 

Aby zmniejszyć negatywny wpływ szczelnych nawierzchni na zasoby wód 

podziemnych, sugeruje się, aby stosować rozwiązania umożliwiające retencjonowanie wody 

w obrębie nieruchomości. Tam gdzie to możliwe ze względu na ochronę wód i gleb, należy 

stosować nawierzchnie ażurowe, ograniczając nawierzchnie nieprzepuszczalne. Również 

zastosowanie systemów, pozwalających na zwiększenie retencji i infiltracji 

i zagospodarowanie wód opadowych w obrębie działki, wszędzie tam gdzie warunki 

gruntowo-wodne na to pozwalają, spowodowałoby zmniejszenie negatywnego oddziaływania 

na zasoby wód podziemnych oraz zmniejszyłoby negatywny wpływ na wzrost zagrożenia 

powodziowego. Systemy infiltracji i retencji mogą być realizowane w postaci powierzchniowej 

lub podziemnej. w przypadku stosowania substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla 

środowiska wodnego, należy realizować podczyszczanie wód opadowych. 
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8.4 Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej 

Tereny zmiany suikzp stanowią w przeważającej mierze zbiorowiska ruderalne oraz 

segetalne o niskim poziomie bioróżnorodności i mało cenne pod względem przyrodniczym. 

Jedynie teren nr 5 częściowo obejmuje obszary leśne w sąsiedztwie projektowanego 

rezerwatu „Dęborzyn”. Nie planuje się zmiany przeznaczenia gruntów leśnych w obrębie 

zmiany suikzp. Teren ten leży również w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Wisłoka 

z dopływami (PLH180052). Teren ten nie obejmuje jednak fragmentów zadrzewień łęgowych 

wzdłuż koryta i kończy się na istniejącej drodze. w trakcie etapu realizacji należy przede 

wszystkim zabezpieczać teren budowy przed spływaniem zanieczyszczonej zawiesiny 

w kierunki rzeki Wisłoki. W zależności od rodzaju infrastruktury turystycznej, kluczowe jest 

zabezpieczenie przed negatywnym wpływem na wody powierzchniowe a co za tym idzie na 

organizmy wodne, w tym objęte ochroną w ramach obszaru Natura 2000.  

Uwzględniając aktualnie dostępne materiały na temat sieci projektowanych korytarzy 

ekologicznych należy stwierdzić, że żaden z terenów zmiany suikzp nie stanowi bariery 

przestrzennej w migracji. Co prawda tereny nr 1,3,4 i 5 leżą w obrębie projektowanych 

korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski i in. 2005), ale zarówno istniejące wokół tereny 

otwarte jak i sąsiadujące tereny leśne i zadrzewione zapewniają całkowitą efektywność 

szlaków migracji zwierząt. 

Analizowany projekt zmiany suikzp zabezpiecza również istotne dla struktury 

przyrodniczej i poziomu bioróżnorodności tereny, jakimi są otuliny biologiczne cieków. Teren 

nr 2, położony w sąsiedztwie rzeki Wolanki, pomimo wskazania rozwoju w kierunku 

zabudowy produkcyjnej zawiera zapis, że prowadzona działalność produkcyjna nie może 

stanowić przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem 

infrastruktury technicznej. Mało uciążliwa działalność nie będzie miała negatywnego wpływu 

na ekosystem rzeki i jej otuliny biologicznej. 

 

8.5 Krajobraz 

Ustalenia projektu zmiany suikzp przyczynią się do pewnych zmian w krajobrazie. 

Zmiana suikzp spowoduje wzrost powierzchni zabudowy kosztem terenów obecnie 

niezabudowanych. w większości jednakże przypadków oddziaływanie na krajobraz będzie 

bardzo ograniczone z uwagi na możliwe do zrealizowania gabaryty obiektów a przede 

wszystkim lokalizację terenów w sąsiedztwie istniejącej zabudowy i jednocześnie w dolinach. 

Jedynie tereny nr 1 i 5 wymagają szczególnego uwzględnienia wpływu na walory 

krajobrazowe. Teren nr 1 z przeznaczeniem do rozwoju w kierunku usługowo-produkcyjnym 

został zlokalizowany w sąsiedztwie tego typu zabudowy. w suikzp wskazano ponadto, iż 

tereny wyznaczane w celu realizacji funkcji wytwórczych, składowych lub transportowych, nie 

powinny zmniejszać możliwości rozwoju innych funkcji (np. turystyki) i pogarszać warunki 
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życia mieszkańców. Niezbędnym warunkiem realizacji tego rodzaju przedsięwzięć powinna 

być ochrona krajobrazu i jego celowe kształtowanie ukierunkowane na podnoszenie 

atrakcyjności turystycznej gminy i ochronę istniejących wartości przyrodniczych 

i kulturowych. Priorytet będą miały lokalizacje oparte na wykorzystaniu terenów 

zdegradowanych (nieużytki gospodarcze) i położonych w rejonach już istniejących funkcji 

wytwórczych. Zagospodarowanie terenu nr 1 z niezbędnym udziałem zieleni urządzonej 

w postaci rodzimych gatunków drzew i krzewów na jego granicach wydaje się być 

wystarczającym zabezpieczeniem przed negatywnym oddziaływaniem na aspekty wizualne 

krajobrazu.  

W przypadku terenu nr 5, położonego w atrakcyjnej przyrodniczo części gminy, 

potencjalne oddziaływanie na krajobraz może być znacznie zmniejszone przede wszystkim 

poprzez właściwe zaprojektowanie zabudowy, co jest łatwiejsze do zrealizowania dla 

zabudowy usług turystycznych niż dla terenów stricte przemysłowych.  

Analizowany projekt zmiany suikzp ustala ponadto: 

1) kształtowanie zabudowy w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu 

i otaczającego zainwestowania, w celu harmonijnego wkomponowania nowych 

elementów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając położenie terenu, 

zapewnienie funkcjonalności i estetyki; 

2) utrzymanie i wyeksponowanie punktów i ciągów widokowych. 

Generalnie należy stwierdzić, że wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu, 

przyjęte w analizowanej zmianie suikzp, ograniczają możliwości negatywnego wpływu na 

walory krajobrazowe. Faktycznie zrealizowane obiekty, które będą spełniały powyższe 

zapisy, nie spowodują znaczącego negatywnego wpływu na walory krajobrazowe. 

 

8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Zapisy projektu zmiany suikzp 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 inwestycji dodatkowa 

emisja hałasu może się wiązać z przebywaniem ludzi. Jego źródłem może być również 

wzmożony ruch pojazdów samochodowy w rejonie nowo zlokalizowanych obiektów.  

Realizacja ustaleń analizowanego projektu zmiany suikzp może mieć również 

negatywny wpływ na klimat akustyczny zależny od rodzaju prowadzonej działalności 

gospodarczej na terenach wskazanych do pełnienia tej funkcji. Przyczyną uciążliwości mogą 

być maszyny, wentylatory, chłodnie, szczególnie wtedy, gdy zakład zlokalizowany jest na 

terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działalność inwestycyjna, 

prowadzona na analizowanym obszarze, nie może powodować przekroczenia 
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dopuszczalnych poziomów hałasu na obszarach chronionych akustycznie. Należy 

zastosować rozwiązania techniczne (odpowiednia izolacyjność akustyczna konstrukcji, 

wyciszenie wentylatorów, zastosowanie urządzeń o niskiej emisji hałasu) oraz 

technologiczne (praca w godzinach dziennych, odpowiednie rozplanowanie lokalizacji 

maszyn i urządzeń), a w ostateczności zastosować ekrany akustyczne. 

Analizowany projekt nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować istotny wzrost 

poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu. Głównym źródłem 

promieniowania pola energetycznego na terenach miejscowości są linie 

elektroenergetyczne. Ustalenia planu wiążą się z niewielkim wzrostem emisji wynikającej 

głównie z doprowadzeniem do powstałych inwestycji nowych sieci infrastruktury technicznej. 

Są to głównie sieci takie jak telefonia, telewizja czy internet, które zapewnią odpowiedni 

poziom życia przyszłych użytkowników. 

 

8.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

Ustalenia projektu zmiany suikzp odnoszą się nie tylko do środowiska przyrodniczego, 

ale odgrywają również rolę w kształtowaniu środowiska życia człowieka oraz jakości jego 

życia. Projekt zmiany suikzp jest między innymi odpowiedzią na potrzeby społeczno – 

gospodarcze gminy. Na skutek realizacji projektu zmiany suikzp nastąpi przede wszystkim 

wzrost możliwości rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i społecznego poprzez 

stworzenie możliwości wydzielenia nowych terenów o funkcji usługowej, usługowo-

produkcyjnej, produkcyjnej, turystycznej oraz sportu i rekreacji.  

Rozwój obszarów przeznaczonych pod usługi, produkcję, rekreację będzie się wiązał 

z pewnymi uciążliwościami dla mieszkańców. Natężenie ruchu wzrośnie w ciągu istniejących 

dróg co spowoduje wzrost emisji hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery i drgań. Wzdłuż ulic 

obsługujących tereny usługowe, rekreacji i sportu uciążliwości związane z komunikacją nie 

powinny być szczególnie dotkliwe. Większe natężenie ruchu i jego konsekwencje mogą być 

bardziej odczuwalne przy drogach prowadzących do terenów o funkcjach usługowo-

produkcyjnych i produkcyjnych a także potencjalnie usług turystyki i rekreacji. 

Z rozwojem obszarów zainwestowanych będzie wiązać się rozbudowa sieci 

elektroenergetycznej celem zapewnienia energii nowej zabudowie. Dla zabezpieczenia 

przed wpływem promieniowania wzdłuż linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi, wyznacza strefy techniczne od sieci infrastruktury, w obrębie których 

obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu.  

Realizacja ustaleń zmiany suikzp, przy założeniu wykonania wszystkich inwestycji 

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

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców na analizowanym obszarze.  
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8.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym zmianą suikzp 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 zmiany suikzp nie 

wprowadza takiego przeznaczenia terenu, ani innych ustaleń, które mogłyby skutkować 

powstaniem tego typu zakładów. 

 

8.9 Zabytki i dobra materialne 

Ustalenia projektu zmiany suikzp nie stwarzają możliwości negatywnego oddziaływania 

na dobra materialne oraz zabytki. Nie pozbawią one 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 zmiany suikzp a przede wszystkim charakter 

projektowanego zainwestowania, wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

8.11 Zestawienie prognozowanych oddziaływań dla terenów zmiany suikzp  

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie zmian zagospodarowania terenów wraz 

z prognozowanym oddziaływaniem na środowisko. 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) 

krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (P) pozytywne, (N) 

negatywne 

 

 PRZEZNACZENIE 
w OBOWIĄZUJAC SUIKZP 

PROJEKT ZMIANY SUIKZP PROGNOZOWANE 
ODDZIAŁYWANIA 

T
E

R
E

N
 N

R
 1

 

„obszar zabudowany – 
potencjalny”, to znaczy taki, na 
którym istnieje możliwość 
lokalizacji budownictwa 
jednorodzinnego, zagrodowego 
lub letniskowego 

Rozwój wytwórczości – 
w terenie potencjalnej 
zabudowy usługowo - 
produkcyjnej – 1UP 

 Zabudowa terenów rolnych i wzrost 
antropopresji (B, D, St, N) 
 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 Wzrost ilości odpadów, ścieków, 
zużycia energii el., emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu (B, D, St, N) 
 Zmiana warunków infiltracji 
w wyniku wprowadzenia powierzchni 
nieprzepuszczalnych (P, D, St, N) 
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T
E

R
E

N
 N

R
 2

 
„obszar zabudowany – 
potencjalny”, wymagający 
rehabilitacji przede wszystkim 
pod kątem ochrony istniejących 
wartości kulturowych 
i przeciwdziałaniu ich 
degradacji, oraz porządkowania 
istniejącego zagospodarowania, 
wymagający obowiązkowego 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Rozwój usług publicznych – 
w terenie potencjalnej 
zabudowy usługowej – 1U 

 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 Wzrost ilości odpadów, ścieków, 
zużycia energii el., emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu (B, D, St, N) 
 Zmiana warunków infiltracji 
w wyniku wprowadzenia powierzchni 
nieprzepuszczalnych (P, D, St, N) 

T
E

R
E

N
 N

R
 3

 

„obszar zabudowany – 
potencjalny” 

Rozwój usług sportu i rekreacji 
– w terenach potencjalnej 
zabudowy usług sportu 
i rekreacji – 1US 

 Zabudowa terenów rolnych i wzrost 
antropopresji (B, D, St, N) 
 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 

T
E

R
E

N
 N

R
 4

 

„obszar zabudowany – 
potencjalny” 

Rozwój usług sportu i rekreacji 
– w terenach potencjalnej 
zabudowy usług sportu 
i rekreacji – 2US 

 Zabudowa terenów rolnych i wzrost 
antropopresji (B, D, St, N) 
 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 

T
E

R
E

N
 N

R
 5

 

obszar korytarza ekologicznego 
oraz obszar chroniony istniejący 
/wskazany do objęcia ochroną, 
w tym do zalesień 

Rozwój usług turystyki – 
w terenach potencjalnej 
zabudowy usług turystyki 
i rekreacji – 1 UT 

 Zabudowa w sasiedztwie terenów 
lesnych i wzrost antropopresji (B, D, St, 
N) 
 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 Wzrost ilości odpadów, ścieków, 
zużycia energii el., emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu (B, D, St, N) 
 Zmiana warunków infiltracji 
w wyniku wprowadzenia powierzchni 
nieprzepuszczalnych (P, D, St, N) 
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T
E

R
E

N
 N

R
 6

 
obszar zabudowany – 
potencjalny”, wymagający 
obowiązkowego sporządzenia 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Rozwój wytwórczości – 
w terenie potencjalnej 
zabudowy  produkcyjnej – 1P 

 Przekształcenie rzeźby terenu, 
likwidacja pokrywy glebowej (B, D, St, N) 
 Wzrost ilości odpadów, ścieków, 
zużycia energii el., emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu (B, D, St, N) 
 Zmiana warunków infiltracji 
w wyniku wprowadzenia powierzchni 
nieprzepuszczalnych (P, D, St, N) 

 

9 Propozycje innych niż w projekcie zmiany suikzp rozwiązań alternatywnych  

a także zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne 

oddziaływania na środowisko 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany suikzp 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. 

Jednocześnie w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko zaleca 

się: 

 ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną 

nawierzchnią poprzez wprowadzenie, tam gdzie to będzie możliwe, nawierzchni 

ażurowych umożliwiających infiltracje wód opadowych w głąb ziemi, 

 realizację oświetlenia z wykorzystaniem lamp zapobiegających zanieczyszczeniu 

światłem, 

 zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami, przy wykonywaniu prac 

inwestycyjnych, 

 wykorzystanie rodzimych gatunków roślin do nasadzeń w ramach zieleni 

urządzonej. 

 

10 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany suikzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Monitoring skutków realizacji ustaleń projektu zmiany suikzp, 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. 
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Wpływ skutków realizacji ustaleń projektu zmiany suikzp na środowisko, analizowany 

będzie ponadto w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem 

ograniczeń, wynikających z poziomu jego szczegółowości. 

 

11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp) Gminy 

Jodłowa, zgodnie z podjętą uchwałą nr XXVII/6/17 Rady Gminy Jodłowa z dnia 10 lutego 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa, dla obszarów położonych 

w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa. Zmiana Studium jest 

wynikiem przemian społecznych, gospodarczych i ekonomicznych Gminy. Obszary objęte 

zmianą Studium mają niewielki zakres w stosunku do obszaru całej gminy i obejmują tereny 

predysponowane do zabudowy, stanowiące obecnie głównie tereny użytków rolnych, łąk, 

pastwisk i zadrzewionych. Wyjątek stanowi teren położony w centrum miejscowości Jodłowa 

(1U), na którym zrealizowany został budynek usługowy (przedszkole). Inwestowanie na 

terenach objętych zmianą ułatwia fakt, że stanowią własność gminną. 

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze projektu 

zmiany suikzp 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.  

Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów 

niezbędnych w procedurze postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, przewidzianej w 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 suikzp 

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.  

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 
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szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: 

WOOŚ.411.1.133.2017.AP.3 z dnia 26 października 2017 r. (data wpływu 31 października 

2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy – pismo znak: 

PSNZ.4613-2-6/17 z dnia 11 października 2017 r. (data wpływu 13 października 2017 r.) 

Gmina Jodłowa jest gminą wiejską o łącznej powierzchni ok 60 km2. Pod względem 

administracyjnym gmina położona jest na zachodzie województwa podkarpackiego, 

w powiecie dębickim. Gmina graniczy od północy (N) z obszarem gminy Pilzno, od wschodu 

(E) z obszarem gminy Brzostek, od południa (S) z gminami Brzyska i Szerzyny, a od 

zachodu (W) z gminą Ryglice (Małopolska).  

W wyniku zmiany przeznaczenia terenów w obszarach objętych zmianą Studium, 

wyznaczone zostały następujące tereny: 

 1UP – teren potencjalnej zabudowy usługowo - produkcyjnej, o powierzchni 6,50 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,8; 

 1U – teren potencjalnej zabudowy usługowej - usługi publiczne, o pow. 0,50 ha 

i intensywności zabudowy od 0,2 do 0,8; 

 1US – teren potencjalnej zabudowy usług sportu i rekreacji, o pow. 0,10 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6; 

 2US – teren usług sportu i rekreacji (terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne), 

o pow. 0,10 ha; 

 1UT – teren potencjalnej zabudowy usług turystyki i rekreacji, o pow. 4,0 ha 

i intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6; 

 1P – teren potencjalnej zabudowy produkcyjnej, o pow. 0,53 ha i intensywności 

zabudowy od 0,01 do 0,6. 

Każda działalność człowieka, polegająca na przekształcaniu środowiska i realizacji 

nowych obiektów budowlanych powoduje negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Negatywne oddziaływania jakie będą skutkiem realizacji zapisów projektu zmiany 

suikzp to przede wszystkim: 

 Zabudowa terenów rolnych i wzrost antropopresji w obszarach użytkowanych 

dotychczas rolniczo, 

 Niewielkie przekształcenie rzeźby terenu i likwidacja pokrywy glebowej w obrębie 

nowych budynków, 

 Wzrost ilości odpadów, ścieków, zużycia energii elektrycznej, emisji zanieczyszczeń 

powietrza i hałasu z uwagi na funkcjonowanie nowej zabudowy, 
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 Zmiana warunków infiltracji w wyniku wprowadzenia powierzchni 

nieprzepuszczalnych. 

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie gruntów rolnych 

i leśnych może nastąpić w procedurze planu miejscowego bądź decyzji warunków zabudowy 

i zagospodarowania terenu po uzyskaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  

Na etapie prognozy niemożliwe jest określenie dokładnego wpływu zapisów zmiany 

suikzp na środowisko, jednakże na tym etapie i przy obecnym stanie wiedzy jest możliwe 

stwierdzenie, że dla planowanych lokalizacji jest możliwa taka forma realizacji tego typu 

inwestycji, która w mało znaczący sposób będzie wpływała na środowisko. Stwierdzić należy 

także, że zmiany w większości polegają na takim rozwoju terenów zabudowy, który pozwala 

na zachowanie walorów przyrodniczych przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju gminy.  
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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 2017 r. poz. 519 
z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 
zm.). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1073 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 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

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

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 

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

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

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. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883). 

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

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

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032). 

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. z 2016 r. poz. 1187). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. nr 258 poz. 1549). 

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

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

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

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 
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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. z 2016 r., 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. z 2014 r. 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. z 2016 r. poz. 1911 z późn. 
zm.). 

27. Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r., w sprawie warunków korzystania z wód regionu 
wodnego Górnej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014 r. poz. 317 
z  późn. zm.). 

28. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 
nr 14 poz. 98). 
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