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Informacje wstępne

1.

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana w ramach prac nad projektem
Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna.
Zakres prognozy został uzgodniony z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska
i powiatowym państwowym inspektorem sanitarnym.
1.1. Podstawa prawna opracowania
Podstawą prawną opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest art. 51 ust. 2 oraz
art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405).
Zgodnie z zapisami ww. ustawy zakres prognozy został uzgodniony z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak:
WOOŚ.411.1.100.2017.AP.3) i Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle (pismo
z dnia 02.08.2017 r., znak: PZNS.453.11.2017.2).
1.2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna zwanego dalej
projektem Zmiany Studium, jest poinformowanie uczestników biorących udział w działaniach
związanych zagospodarowaniem poszczególnych terenów o skutkach, jakie może spowodować
w środowisku realizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustaleniami
określonymi w analizowanym projekcie.
Prognoza posłuży społeczeństwu oraz właścicielom terenów sąsiadujących z terenami, dla
których zostały określone kierunki zagospodarowania przestrzennego do tego, aby mogli
wyprzedzająco uświadomić sobie środowiskowe aspekty proponowanego rozwoju i zagospodarowania
terenów, a także radnym, aby mogli wszechstronnie przeanalizować projekt Zmiany Studium wraz
z prognozą i byli świadomi skutków podejmowanej uchwały w sprawie uchwalenia Studium.
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera oceny hipotetyczne, oparte bardziej na
prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niż konkretnych wyliczeniach dla
realizowanych w przyszłości zamierzeń.
Na etapie projektu Zmiany Studium sygnalizuje się możliwość wystąpienia zagrożeń
w przyszłości, niemniej jednak mogą one mieć inny (łagodniejszy) charakter, albo mogą też nie
wystąpić (zastosowanie najnowocześniejszych technik i technologii oraz środków minimalizujących
oddziaływanie na środowisko), o ile podejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze na etapie
realizacji przedsięwzięć.
Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla obszarów objętych projektem Zmiany
Studium z uwzględnieniem powiązań z sąsiednimi terenami.
W prognozie dokonano analiz oraz ocen określonych w art. 51 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1405) oraz zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami zakresu i stopnia szczegółowości.






Istota prognozy zawiera się w ocenie:
na ile kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium pozwolą na zachowanie
istniejących wartości środowiska,
na ile kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium zachowają, wzbogacą lub
odtworzą wartości środowiska,
czy kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium będą potęgować ewentualne
zagrożenia,
czy kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium stwarzają zagrożenie dla celów
i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000: Beskid Niski PLB180002, Ostoja Magurska
PLH180001,
czy kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium nie łamią zakazów
obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
funkcjonującego na mocy uchwały nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego,
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czy kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium zapewniają realizację celów
ochrony przyrody wymienionych w art. 2, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.

Analizy przeprowadzone w prognozie oparto na następujących założeniach:
stanem odniesienia jest obecny sposób zagospodarowania terenów objętych projektem Zmiany
Studium,
 teren zostanie zagospodarowany zgodnie z kierunkami rozwoju określonymi w projekcie
Zmiany Studium.
 kierunki rozwoju określone w projekcie Zmiany Studium będą realizowane w bliższej lub
dalszej przyszłości i nie będą synchroniczne.


1.3. Metodyka opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko powstała w wyniku analizy i oceny ustaleń projektu
Zmiany Studium ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. W Prognozie analizowano
m.in. wpływ oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Studium na cele i przedmiot
ochrony obszarów Natura 2000: Beskid Niski PLB180002, Ostoja Magurska PLH180001 ich
integralność oraz spójność sieci Natura 2000, w szczególności analizowano wpływ na właściwy stan
ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony ww.
obszarów. Analizowano i oceniano oddziaływania generowane zapisami projektu Zmiany Studium na
zasoby, twory i składniki przyrody, a także cele ochrony przyrody wymienione w art. 2, ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.) analizując czy
kierunki zagospodarowania określone w projekcie Zmiany Studium nie spowoduje działań
wymienionych w art. 33, ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.
Dokonano także identyfikacji, analizy i oceny oddziaływań generowanych ustaleniami projektu
Zmiany Studium na ochronę przyrody i cele utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu
Niskiego funkcjonującego na mocy uchwały nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, w tym wnioskowano czy ustalenia projektu Zmiany Studium nie łamią zakazów
obowiązujących w granicach tego Obszaru.
Opracowanie obejmuje obszar objęty projektem Zmiany Studium wraz z obszarami
pozostającymi w zasięgu potencjalnego oddziaływania wynikającego z realizacji kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Zmiany Planu, została opracowana zgodnie
z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, a także zgodnie z uzgodnionym zakresem.
Dla potrzeb analiz wykorzystano m.in. informacje zawarte w sdf dotyczące obszarów Natura
2000 Beskid Niski PLB180002, Ostoja Magurska PLH180001.
Przyjęte metody opracowania prognozy były konsekwencją analizowanego dokumentu, jakim
jest projekt Zmiany Studium. Posłużono się metodą ekspercką oraz metodą analogii, czyli
podobieństwa zjawisk.
Załącznik graficzny do prognozy został opracowany w skali projektu Zmiany Studium
(1:10000).
W związku z tym, że prognoza jest pisana językiem nietechnicznym, nie zawiera trudnych
sformułowań technicznych, tekst jest zrozumiały dla każdego odbiorcy zrezygnowano
z zamieszczania streszczenia w języku niespecjalistycznym.

2.

Informacje o zawartości, głównych celach projektu Zmiany Studium i jego powiązaniach
z innymi dokumentami

Obszar objęty projektem Zmiany Studium znajduje się w miejscowości Krempna
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz terenów zainwestowanych i obejmuje tereny istniejącego
zbiornika wodnego.
Projekt Zmiany Studium dotyczy wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości
Krempna, obejmującego istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych. Należy
podkreślić, że dla obszaru przestrzeni publicznej OPP projekt Zmiany Studium nie zmienia
przeznaczenia terenu wyznaczonego w obowiązującym Studium. Ponadto w projekcie Zmiany
Studium obszar przestrzeni publicznej został określony zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, jako teren o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych.
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W projekcie Zmiany Studium, w obrębie strefy krajobrazu otwartego, wyodrębniono nowe
tereny o istotnym znaczeniu dla realizacji polityki przestrzennej OPP tj.: obszar przestrzeni publicznej
wyznaczony w miejscowości Krempna, obejmujący istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjnoturystycznych.
Do projektu Zmiany Studium dla obszarów OPP wprowadzone zostały następujące zapisy:
„OPP - Obszar przestrzeni publicznej wyznaczony w miejscowości Krempna, obejmujący istniejący
zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych. Czasza zbiornika stanowi obszar około 4 ha,
który wykorzystywany jest zarówno przez mieszkańców, jak i przybywających do gminy turystów.
Dla obszaru przestrzeni publicznej oznaczonego symbolem OPP – nie zmienia się
przeznaczenia terenu wyznaczonego w studium. Obszar przestrzeni publicznej został określony
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako teren o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający
nawiązywaniu kontaktów społecznych.
Planowane kierunki rozwoju dla ww. obszaru dotyczą:
 konieczności odmulenia zbiornika, celem zapewnienia możliwości korzystania ze zbiornika
sprzętem wodnym typu: kajaki, rowery wodne, łódki,
 przemieszczenia zalegającego namułu i usytuowania nasypu wzdłuż lewej części brzegu
zbiornika, celem lokalizacji dwóch basenów wodnych wraz z konieczną infrastrukturą
i obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi, służącymi potrzebom ww. basenów,
 odtworzenia koryta rzeki Wisłoki,
 prac remontowo-konserwatorskich przy istniejącej zaporze wodnejˮ.
„Obszar przestrzeni publicznej (OPP) zlokalizowany jest w Obszarze Natura 2000 – Beskid Niski
(PLB180002), stanowiącym jedną z najcenniejszych ostoi ptaków w Polsce.
 Celem ochrony na ww. obszarze jest utrzymanie populacji ptaków z załącznika I Dyrektywy
Ptasiej poprzez zabezpieczenie kluczowych dla ich przetrwania fragmentów ich areałów
życiowych, a więc miejsc gniazdowania i żerowania. Zakazuje się realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związanych bezpośrednio
z ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z tej ochronyˮ.
Zgodnie z zapisami obowiązującego Studium na terenach gminy Krempna określone
zostały następujące funkcje:
 Funkcja podstawowa: wypoczynek i turystyka podporządkowane funkcji ochronnej.
 Funkcje uzupełniające: rozwój rolnictwa, leśnictwa i drobnej przedsiębiorczości.
 Funkcje towarzyszące: rozwój usług, mieszkalnictwa oraz rozwój komunikacji
i infrastruktury technicznej.
W obowiązującym Studium zostały także określone kierunki i polityka rozwoju
poszczególnych funkcji. I tak dla rozwoju turystyki, rekreacji, wypoczynku (przewidywanej jako
funkcji wiodącej w gminie) w obowiązującym Studium znalazły się następujące zapisy: „Obszar
gminy Krempna zaliczany jest do jednych z bardziej atrakcyjnych krajobrazowo i turystycznie
regionów województwa, a nawet kraju. Unikalna budowa geomorfologiczna, flora i fauna, zabytki
kultury materialnej decydują o dużych walorach krajobrazowych. Teren posiada warunki do rozwoju
różnorodnych form turystyki ekologicznej /turystyki przyrodniczej, kwalifikowanej, kulturowej,
agroturystyki/. Jednak istniejące zagospodarowanie nie sprzyja rozwojowi masowej turystyki w tym
rejonie, ponieważ mało jest tu obiektów turystycznych, a istniejąca baza turystyczna charakteryzuje
się niskim standardem.
W sezonie letnim na małym zalewie na rzece Wisłoce można korzystać z uprawiania sportów
wodnych (kajaki, rowery wodne). Dla preferujących turystykę pieszą istnieją nieograniczone
możliwości penetrowania przyrody Magurskiego Parku Narodowego z licznymi zabytkami sztuki
sakralnej (drewniane cerkwie greko-katolickie obecnie kościoły, kamienne kapliczki przydrożne),
cmentarze z okresu I wojny światowej, nieliczne już drewniane łemkowskie domy mieszkalnogospodarcze tzw. „łemkowskie chyżeˮ. Istnieje także możliwość uprawiania turystyki konnej oraz
nauki jazdy konnej w stajni „Rumakˮ w Kotani. Rozwija się agroturystyka. Baza turystyczna jest
jednak niewystarczająca i o niewysokim standardzie.
Dla rozwoju tej gałęzi gospodarki nie wystarczy tylko duży potencjał ekologiczny, bowiem
stworzenie markowego produktu turystycznego wymaga stworzenia przede wszystkim właśnie bazy,
atrakcji i infrastruktury turystycznej (oferty) dla turystów.
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Mając na uwadze zawarty w celu głównym systematyczny wzrost standardów życia, pracy,
i wypoczynku mieszkańców gminy jak i gości odwiedzających gminę ustala się, że głównym celem
polityki gminy w zakresie turystyki jest i będzie:
Tworzenie warunków dla mieszkańców i inwestorów lokalnych oraz z inwestorów zewnątrz do
rozwijania nowej i modernizacji istniejącej bazy turystycznej, która stanie się w przyszłości jednym
z głównych źródeł dochodów społeczności lokalnej oraz budżetu gminy.
W tym celu dla wypromowania turystyki w gminie jako podstawowej funkcji zaleca się:
 opracowanie i wdrażanie kompleksowego programu rozwoju turystyki w gminie, wydzielenie
w strukturach organizacyjnych samorządu stanowiska do ds. rozwoju i promocji gminy,
 w ramach promocji prowadzić działalność wydawniczą jak: foldery, informatory, a także przy
wykorzystaniu nowoczesnych technik przesyłania i udostępniania danych, nawiązywać
i podtrzymywać kontakty z sąsiednimi gminami dla rozwiązywania wspólnych przedsięwzięć
z zakresu turystyki,
 modernizować istniejącą bazę turystyczną oraz tworzyć warunki dla rozwoju nowej
o wysokim standardzie, w ofercie całorocznej,
 stosować preferencje dla podmiotów gospodarczych inwestujących w usługi turystyczne
i towarzyszące turystyce,
 dążyć do poprawy dostępności komunikacyjnej gminy z zewnątrz oraz poszczególnych
terenów i obiektów turystycznych na terenie gminy poprzez rozwój infrastruktury drogowej,
 poprawiać sukcesywnie wyposażenie terenów gminy w tym terenów wskazanych do rozwoju
funkcji turystyczno-wypoczynkowej w infrastrukturę techniczną, komunalną i społeczną,
 nawiązywać i utrzymywać kontakty z sąsiednimi gminami, państwami (Słowacja) dla
rozwiązywania wspólnych problemów turystycznych,
 współpracować z Magurskim Parkiem Narodowym dla wspólnego promowania walorów
turystycznych gminy,
 pozyskiwać profesjonalną kadrę do obsługi gospodarki turystycznej, organizowanie szkoleń
dla mieszkańców,
 promować istniejące przejście graniczne w Ożennej,
 starać się pozyskiwać środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych na realizację
inwestycji turystycznych - strategicznych dla rozwoju gminy,
 dążyć do optymalnego, zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych gminy:
przyrodniczych i kulturowych dla potrzeb turystyczno - wypoczynkowych poprzez:
 odpowiednie zagospodarowanie terenów chronionych, w zależności od stopnia reżimu
ochronnego (szlaki turystyczne, punkty widokowe),
 oparcie turystyki na wypoczynku czynnym z udostępnianiem atrakcji terenowych
(zachowane zabytki, osobliwości przyrody, krajobrazu).
Ze względu na to, że w MPN nie powinno być żadnych urządzeń wchodzących w skład bazy
noclegowej, żywieniowej i komunikacyjnej, dla prawidłowo funkcjonującej funkcji turystycznej, baza
taka musi znaleźć się w otulinie Parku i bezpośrednio za nią. Baza ta to obiekty obsługujące wszystkie
rodzaje oferowanych usług turystycznych. Przewiduje się tu obiekty związane z udostępnianiem Parku
do zwiedzania, bazę noclegową, gastronomiczną w postaci małych hoteli pensjonatów, gospodarstw
agroturystycznych, zajazdów, campingów, miejsc biwakowych itp., placówek gastronomicznych,
handlowych, informację turystyczną, bankową itp.
Pola biwakowe i miejsca postojowe należy zlokalizować w miejscach, gdzie są one niezbędne,
gdzie istnieją odpowiednie warunki terenowe i gdzie pobyt turystów nie będzie powodował kolizji
z przyrodą. Obiekty te będą przeznaczone wyłącznie dla turystyki wędrownej, ewentualnie turystyki
weekendowej. Pola biwakowe w okresie sezonu letniego - powinny być dozorowane.
Na terenie parku narodowego nie przewiduje się realizacji żadnych większych przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej, za wyjątkiem zagospodarowania
szlaków i ścieżek oraz prostych obiektów służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb turystyki
kwalifikowanej oraz turystyki poznawczej, ewentualnie części uczestników ruchu weekendowego.
W celu wyeliminowania niekorzystnych zjawisk związanych z koncentracją i przemieszczaniem się
ruchu turystycznego istniejącego jak i mogących wystąpić w przyszłości, zachodzi konieczność
podjęcia wielu działań organizacyjno - porządkowych dla potrzeb rozwiązania kilku istotnych kwestii:
m.in. w rejonie Żydowskiego: dawna ferma PGR w przyszłości stanowić będzie centrum turystycznopromocyjne MPN, obiekty wymagają sukcesywnego podniesienia standardu i uzupełnienia
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o niezbędną bazę turystyczną. Do tego centrum powinien być zapewniony dojazd turystów
zmotoryzowanych.
Zakłada się, że ośrodkiem koncentracji bazy turystycznej i obsługi turystyki w gminie będzie
miejscowość gminna tj. Krempna. Ze względu na projektowany zbiornik nastąpi też zwiększenie bazy
turystyczno - rekreacyjnej w rejonie zbiornika, predyspozycje takie posiada w największym stopniu
wieś Myscowa, w mniejszym Polany.
Biorąc pod uwagę walory turystyczne terenu oraz istniejącą infrastrukturę turystyczna,
stanowiących bazę materialną i organizacyjną omawianego terenu, można uznać, że na terenie gminy
być oferowana:
 turystyka przyrodnicza,
 turystyka krajoznawcza i kwalifikowana - wędrówki po szlakach,
 turystyka pobytowa - letnie i zimowe pobyty wypoczynkowo-rekreacyjne, pobyty
weekendowe,
 turystyka religijna, kulturowa,
 agroturystyka.ˮ
W obowiązującym Studium zostały określone kierunki i polityka wyposażenia gminy
w systemy infrastruktury technicznej. I tak:
 System zaopatrzenia w wodę - źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy są przede
wszystkim indywidualne studnie kopane oraz istniejące studnie głębinowe. Na terenie gminy
istnieją cztery ujęcia wody zlokalizowane na potokach i służące do zaopatrzenia poprzez
wodociągi ludności w miejscowościach Krempna, Świątkowa Wielka, Ożenna i Wyszowatka.
Łącznie ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta 54 % mieszkańców gminy Krempna.
Gmina Krempna ze względu na swoje położenie i funkcję turystyczną powinna posiadać
zaopatrzenie w wodę o kontrolowanej, dobrej jakości którą uzyska się poprzez poddanie jej
procesom technologicznym uzdatniania w stacji uzdatniania.
Ośrodki wypoczynkowe i wszelkie obiekty turystyczne powinny posiadać zaopatrzenie
w wodę z kontrolowanych źródeł. Na terenie gminy konieczna jest rozbudowa urządzeń
związanych z zaopatrzeniem w wodę. W tym celu wyznacza się takie kierunki działań jak:
 Rozbudowa i modernizacja istniejących wodociągów na bazie eksploatowanych ujęć,
 Wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowościach gminy nie objętych systemem
wodociągowym,
 Przestrzeganie ograniczeń w użytkowaniu terenów stref ochronnych ujęć wody,
 Zarezerwowanie w budżecie gminy wydatków na dokumentacje i wykonanie
wodociągów zaopatrujących mieszkańców nie objętych do tej pory systemem
zaopatrzenia w wodę.
 System kanalizacji i usuwania ścieków - gmina Krempna położona jest w zlewni rzeki
Wisłoki dla której opracowano program poprawy czystości zlewni. W ramach tego programu
projektuje się skanalizowanie obszarów zainwestowanych gminy z wariantem
uwzględniającym lokalizację zbiornika na Wisłoce. Przewiduje się ze do roku 2004
kanalizacją zbiorczą objętych będzie 1620 mieszkańców gminy tj. 75%. Kanalizacja obszaru
gminy Krempna to przede wszystkim poza ochroną środowiska naturalnego ochrona zlewni
i terenów, które mają stać się źródłem zaopatrzenia w wodę gmin leżących poniżej
projektowanego zbiornika wodnego i ujęcia wody w Kątach. W ramach tego przedsięwzięcia
planuje się objęcie systemem kanalizowania wszystkich zamieszkałych miejscowości gminy.
System grupowy obejmie wsie: Krempna, Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Duża
(oczyszczalnia w Krempnej o przepustowości 250 m3/d). Skanalizowanie obszarów
zainwestowanych gminy Krempna to zadanie priorytetowe samorządu gminy.
 System odbioru i utylizacji odpadów - gmina Krempna nie posiada gminnego składowiska
odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy gromadzone są w kontenerach zlokalizowanych
na terenie miejscowości Krempna i Kotań, skąd okresowo wywożone są na wysypisko śmieci
w Dukli. Gospodarka odpadami jest zła pomimo prowadzonej zbiórki do kontenerów.
Działania jakie należy więc w tym zakresie podjąć to:
 zorganizowanie selektywnego zbierania odpadów,
 podjęcie działań w celu zawarcia umowy z władzami miasta i gminy Dukla na
 przyjmowanie selekcjonowanych odpadów z gminy,
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 wyznaczenie miejsc do składowania odpadów: drzewnych i zagospodarowanie tych
odpadów (po przetworzeniu np. na brykiety mogą służyć do celów grzewczych jako
paliwo ekologiczne), złomu,
 przeciwdziałać w powstawaniu dzikich wysypisk śmieci, aby nie stawały się
potencjalnym miejscem gromadzenia odpadów, a istniejące likwidować,
 prowadzić edukację ekologiczną, mieszkańców,
 zapewnić mieszkańcom 100% stopnia obsługi w zakresie usuwania odpadów.
System telekomunikacji - gmina Krempna podłączona jest do linii optotelekomunikacyjnej
Jasło-Dukla z odgałęzieniami do Dębowca i Krempnej. W trakcie przygotowania i realizacji
są inwestycje z zakresu telekomunikacji na terenie gminy. Podniesienie wskaźnika gęstości
telefonicznej na terenie gminy możliwe jest poprzez rozbudowę sieci a tam gdzie to możliwe
wykorzystanie istniejących urządzeń (urządzenia Magurskiego Parku Narodowego). Celem
polityki rozwoju telekomunikacji jest:
 osiągnięcie wskaźnika gęstości telefonicznej zbliżonego do poziomu krajowego
a więc ok. 22 stacje telefoniczne (numery) na 100 mieszkańców,
 wprowadzenie konkurencyjnych firm na teren gminy, co dałoby możliwości uzyskama tego wskaźnika po niższych kosztach.
System dostarczania energii elektrycznej - tereny gminy Krempna zaliczone zostały do
obszarów o niewystarczającym standardzie sieci średnich i niskich napięć. Nie odpowiadają
one współczesnym wymogom koniecznym do pewnego i niezawodnego jakościowo zasilania
pełnego wyposażenia gospodarstw domowych, zakładów usługowych i produkcyjnych.
Istnieje więc potrzeba prac modernizacyjnych podnoszących zarówno sprawność działania
i zwiększenia zdolności przesyłowych układów zasilających jak i likwidacji niedomagań sieci
rozdzielczych.
Dla istniejących na terenie gminy linii elektroenergetycznych średniego napięcia 30 kV strefę
ograniczonego użytkowania (strefa bezpieczeństwa) stanowił będzie pas terenu o szerokości
30 m (po 15m od osi linii). W/w pas terenu wzdłuż osi linii elektroenergetycznej powinien
pozostać wolny od zalesień. Ponieważ jednak, dopuszczalne zbliżenie obiektów jest
uzależnione od ich rodzaju i przeznaczenia, jego dokładne określenie powinno nastąpić
w planach miejscowych, które są podstawą wydawania decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.

W obowiązującym Studium zapisy dotyczące poprawy klimatu akustycznego są
następujące:
„Poprawie klimatu akustycznego co następować będzie poprzez ww. działania, jak również poprzez
stosowanie,
 zieleni izolacyjnej,
 specjalnych izolacji redukujących hałas w obiektach budowlanych znajdujących się w pasie
uciążliwości drogi,
 przegród tłumiących hałas,
 okien o podwyższonej izolacji akustycznej,
 lokalizacji obiektów mało wrażliwych na hałas.
Dla kontroli realizacji polityki ochrony i poprawy jakości powietrza potrzebne będzie:
 utworzenie sieci monitoringu jakości powietrza na terenie gminy, w pierwszej kolejności
zbadanie poziomu hałasu w najbardziej newralgicznych punktach tras komunikacyjnych (np.
centrum Krempnej),
 wprowadzanie ochrony przed hałasem opartej na wynikach rzeczywistego poziomu hałasu,
oraz z uwzględnieniem jego przewidywanego poziomu.ˮ
W obowiązującym Studium znajdują się także następujące zapisy dotyczące zagrożenia
powodziowego:
Gmina Krempna odwadniana jest przez rzekę Wisłokę i jej dopływy. Dorzecze Wisłoki
obejmuje swym zasięgiem cały Beskid Niski i jej dopływy z obszarem źródłowym na wysokości 575
m n.p.m. Średni spadek zwierciadła wody w górnym odcinku rzeki do ujścia Iwełki obejmujący teren
gminy wynosi około 4,4%. W górnym biegu koryto rzeki wcięte jest w skały piaskowca. Szerokość
zwierciadła wody Q1% wynosi tu przeciętnie około 100-150 m, miejscami tylko jest szersze.
W zasięgu wielkich wód znajduje się nieliczna liczba zabudowań.
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Gmina nie posiada opracowanego zasięgu wód powodziowych. Przedstawione na planszy
rysunku studium (załącznik do uchwały) zasięgi wód powodziowych określone w operacie
powodziowym wykonanym dla celów obrony cywilnej, należy traktować jako informacje bardzo
ogólną, nie nadającą się do wykorzystania dla dokładnego wyznaczenia terenów zalewowych.
Ze względu na krótki czas formowania się fali powodziowej na rzekach, krótki czas trwania
i gwałtowność wezbrań wody oraz brak obwałowań przyjmuje się zagospodarowania terenów
zagrożonych w taki sposób, by straty w przypadku powodzi były możliwie jak najmniejsze.
W terenach narażonych na zalanie wodami powodziowymi zaleca się:
 realizację inwestycji służących ochronie przeciwpowodziowej,
 pozostawianie terenów w użytkowaniu rolniczym, preferuje się trwałe łąki i pastwiska,
 zalesianie, przy czym zieleń wysoką kształtować w taki sposób, by nie utrudniała przepływu
wód powodziowych (pasma równoległe do osi doliny, przy czym nie wprowadzać zieleni
wysokiej w odległości do 20 m od cieków),
 ograniczanie zainwestowania kubaturowego, w przypadku lokalizowania obiektów
kubaturowych
obowiązuje
zastosowanie
rozwiązań
konstrukcyjno-technicznych
uwzględniających zagrożenie powodziowe,
 nie lokalizowanie cmentarzy, składowisk odpadów, zbiorników paliw,
 dopuszczenie, szczególnie w uzasadnionych przypadkach:
 obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej (ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków
z rozwiązaniami projektowymi uwzględniającymi możliwość nie zatapiania
obiektów) w przypadku kiedy nie można zlokalizować ich gdzie indziej,
 terenów rekreacyjnych i sportowych wykorzystywanych i zagospodarowywanych bez
wznoszenia trwałych obiektów kubaturowych,
 tras i urządzeń komunikacyjnych, przy czym trasy te powinny być kształtowane
w sposób umożliwiający szybką ewakuację ludności z terenów zagrożonych”
Według zapisów obowiązującego Studium zasady kształtowania krajobrazu otwartego
gminy zostały określone w sposób następujący:
„Ochrona wyjątkowego krajobrazu gminy wymaga:
 konsekwentnej ochrony terenów otwartych przed zabudowa, szczególnie terenów
eksponowanych widokowo, o wysokich walorach krajobrazowych (zapobieganie rozpraszaniu
zabudowy),
 wyznaczaniu i urządzaniu punktów widokowych, ich ochrona przez zalesianiem,
 oznaczania ciągów widokowych i ich ochrona przed zainwestowaniem,
 ochrony elementów naturalnych w krajobrazie (cieków wodnych, zieleni naturalnej),
 kształtowania harmonijnego współczesnego krajobrazu wsi.ˮ
Wytyczne dla kształtowania krajobrazu kulturowego współczesnej wsi określone zostały
następująco.
„Dla kształtowania i poprawy stanu krajobrazu wiejskiego przyjmuje się następujące
działania:
 ograniczanie rozpraszania zabudowy poprzez dogęszczanie już istniejącej, i kontynuacji wsi,
 preferowanie zabudowy nawiązującej do krajobrazu i regionalnych tradycji,
 utrzymanie regionalno - historycznej struktury poszczególnych miejscowości,
 zachowanie obiektów ujętych w wykazie zabytków (pozostających w zainteresowaniu
 konserwatora),
 dopuszczenie do modernizacji obiektów zabytkowych pod warunkiem, że nie spowoduje się
obniżenia wartości historycznych, architektonicznych, estetycznych obiektów i ich otoczenia,
 dopuszczenie do lokalizowania nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej
zabudowy pod warunkiem, że kształtowanie formy architektonicznej nastąpi w nawiązaniu do
historycznej zabudowy i że nie spowoduje to obniżenia wartości kulturowych obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków bądź pozostających w zainteresowaniu
konserwatora (ujętych w wykazie zabytków),
 niedopuszczenie do powstawania elementów przesłaniających i konkurujących z dominantami
historycznymi,
 nie należy tworzyć nowych, przypadkowych dominant krajobrazowych,
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Rysunek 1. Położenie terenu objętego projektem Zmiany Studium







ograniczanie gabarytu pionowego nowej i przebudowywanej zabudowy nie odbiegającej od
przeważającego gabarytu pionowego istniejącej zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie
nowo budowanego lub przebudowywanego obiektu,
w przypadku obiektów dysharmonizujących z otoczeniem zaleca się stosowanie zieleni
maskującej i izolującej, nowych w tym stylu nie należy lokalizować,
utrzymanie punktów i ciągów widokowych,
utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym i technicznym małej architektury,
nie lokalizować zabudowy na szczytach, grzbietach i eksponowanych stokach wzniesień.ˮ
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Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek 2. Kierunki zagospodarowania określone w obowiązującym Studium i w projekcie Zmiany Studium

Projekt Zmiany Studium jest powiązany z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Krempna
Nr III/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
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2.1.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Analiza czy projekt Zmiany Studium jest zgodny z uwarunkowaniami zagospodarowania
przestrzennego określonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna w zakresie wskazanych w nim
obszarów przebiegu powiązań przyrodniczych, ciągów i korytarzy ekologicznych

Tereny objęte projektem Zmiany Studium znajdują się poza korytarzami ekologicznymi
wskazanymi w obowiązującym Studium, co zostało pokazane na Rysunku 3 (na fragmencie
obowiązującego Studium naniesiono tereny objęte projektem Zmiany Studium).
Rysunek 3. Położenie terenu objętego projektem Zmiany Studium względem korytarzy ekologicznych
wskazanych w obowiązującym Studium
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2.2. Opis lokalizacji terenu objętego projektem Zmiany Studium względem: głównych
zbiorników wód podziemnych, ujęć wody i ich stref ochronnych (z uwzględnieniem
zakazów i ograniczeń obowiązujących w tych strefach), terenów szczególnego
zagrożenia powodzią (ze wskazaniem, że założenia projektu Zmiany Studium są
zgodne z warunkami korzystania z tych obszarów)






Opis lokalizacji terenów objętych projektem Zmiany Studium względem:
ujęć wody i stref ochronnych – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium nie
występują ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym strefy ochronne ujęć.
Najbliższe ujęcie wody powierzchniowej zlokalizowane jest w odległości ok. 2,8 km 1
w kierunku północnym, na niewielkim cieku. Ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest
poza granicami gminy Krempna,
terenów zagrożonych zalewaniem wodami powodziowymi – tereny objęte projektem
Zmiany Studium położone są poza terenami szczególnego zagrożenia powodzią (wodami 10letnimi – Q10% i wodami 100-letnimi – Q1%). W projekcie Zmiany Studium wyznacza się dla
niego obszar przestrzeni publicznej obejmujący istniejący zbiornik wodny dla celów
rekreacyjno-turystycznych (Rysunek 4),
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – tereny objęte projektem Zmiany Studium
znajdują się poza głównymi zbiornikami wód podziemnych (Rysunek 5). Najbliżej położony
względem niego jest GZWP nr 433 Dolina rzeki Wisłoka w odległości ok. 16 km w kierunku
północnym.

Rysunek 4. Położenie terenów objętych projektem Zmiany Studium względem obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią

1

Według danych RZGW w Krakowie http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/
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Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek 5. Położenie terenów objętych projektem Zmiany Studium względem Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych

2.3. Analiza Prognoz oddziaływania na środowisko sporządzonych wcześniej dla obszaru
objętego projektem Zmiany Studium
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna nie była opracowana dla całego dokumentu,
ponieważ nie było takich wymogów prawnych.

3.

Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska w tym na obszarach objętych
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektu Zmiany Studium

Geologia – na przeważającym obszarze miejscowości Krempna bezpośrednio na powierzchni
występują utwory czwartorzędowe w postaci glin zwietrzelinowych i rumoszu skalnego, a w dolinach
zalegają osady żwirów i piaskowców oraz mady. Osady czwartorzędu tworzą na utworach fliszowych,
nieciągłą, o różnej miąższości, pokrywę. Osady tarasów zalewowych oraz nadzalewowych Wisłoki
związane są z holocenem.
Według opracowania Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego
ustalająca warunki gruntowo-wodne dla zagospodarowania zbiornika wodnego w Krempnej,
miejscowość Krempna, gmina Krempna, powiat jasielski, województwo podkarpackie „podłoże
terenów objętych projektem Zmiany Studium zbudowane jest z holoceńskich, czwartorzędowych
żwirów i glin rzecznych terasów zalewowych. Na powierzchni występuje warstwa gleby oraz
namułów pochodzących z odmulenia dna zbiornika wodnego o miąższości około 4,5 m. Stwierdzono
występowanie gruntów organicznych pochodzących z odmulania zbiornika wodnego, utworów
spoistych w stanie twardoplastycznym oraz gruntów niespoistych w stanie zagęszczonym.
Z ww. opracowania wynika, że:
 nawiercone grunty warstwy IV i V są gruntami nośnymi,
 nie stwierdzono występowania niekorzystnych warunków geodynamicznych,
 realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrożenia dla
środowiska naturalnego.
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Wody powierzchniowe – teren objęty projektem Zmiany Studium obejmuje istniejący zbiornik
wodny utworzony na rzece Wisłoce (w jej górnym biegu), prawobrzeżnym dopływie Wisły. Znajduje
się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Wisłoka od Reszówki do Ryja.
Według danych WIOŚ w Rzeszowie 2 za 2016 r. charakteryzowała się ona dobrym stanem zarówno
ekologicznym jak i chemicznym. Badania monitoringowe wykonane w punkcie pomiarowokontrolnym wykazały I klasę elementów biologicznych (fitobentos), oraz II klasę elementów
fizykochemicznych i fizykochemicznych – specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych
i niesyntetycznych. W ramach monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych omawiana JCWP spełniała
wymagania obowiązujące w przyjętych zakresach. W całej JCWP nie odnotowano zjawiska
eutrofizacji wód.
Wody powodziowe – terenu objęty Zmianą Studium znajduje się poza terenem szczególnego
zagrożenia powodzią.
Wody podziemne – teren opracowania leży poza zasięgiem głównych zbiorników wód
podziemnych (GZWP). Najbliżej, w odległości ok. 16 km, położony jest GZWP nr 433 Dolina rzeki
Wisłoka.
Ocena jakości wód podziemnych została przygotowana na podstawie danych WIOŚ
w Rzeszowie za 2016 r3. Obszar objęty Zmianą Studium położony jest w obrębie jednolitej części wód
podziemnych (JCWPd) nr 151, najbliżej zlokalizowanym punktem pomiarowym jest punkt Kąty
(2012) znajdujący się w odległości ok. 7,5 km na północny wschód. Przeprowadzone badania
wykazały II klasę jakości, co oznacza dobry stan chemiczny wód podziemnych.
Klimat – występujący tutaj klimat wykazuje cechy klimatu górskiego, surowszego niż na
terenach pogórzy. Zimy są tu mroźne i śnieżne, lata dość krótkie, z upalnymi dniami i chłodnymi
nocami. Jesienie są ciepłe i pogodne, a wiosny spóźnione w stosunku do terenów podgórskich. Średnia
temperatura roczna wynosi około 6-70C , średnia lipca 170C, a stycznia -50C. Pokrywa śnieżna zalega
około 120-150 dni, a spadki temperatur dochodzą do ponad -300C. Okres wegetacji trwa poniżej 200
dni. Występuje tu częsta zmienność warunków klimatycznych, zarówno latem jak i zimą.
Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego posiadają stoki o nachyleniach powyżej 5 %
i ekspozycji dosłonecznej południowej, wschodniej i zachodniej oraz południowo-wschodniej
i południowa-zachodniej. Tereny te otrzymują największą ilość energii, pozostają najdłużej pod
wpływem działania promieni słonecznych, są dobrze nasłonecznione i usłonecznione, posiadają
bardzo korzystne warunki termiczno-wilgotnościowe dla osadnictwa i rolnictwa. Natomiast zbocza
o ekspozycji północnej słabo nasłonecznione i często zacienione są terenami zimnymi i posiadają złe
warunki termiczno-wilgotnościowe – są to tereny niekorzystne dla osadnictwa.
Niekorzystne warunki panują również w wąskich, głęboko wciętych dolinach – są to obszary
spływu i stagnacji zimnych i wilgotnych mas powietrza. W ich obrębie zaznacza się wyraźna inwersja
temperatury (różnica temperatur między dnem i sąsiadującymi z doliną stokami dochodzi do 3 0).
Zanieczyszczenie powietrza – podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza
w miejscowości Krempna jest spalanie paliw dla celów grzewczych.
Według Stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2010 roku „zanieczyszczenia
gazowe tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony
zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na
terenie całego województwa niskie wartości stężeń”, „pozwoliło to na zakwalifikowanie stref z terenu
województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu
kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego”. Ze
względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 oraz pyłem PM2.5 strefa
podkarpacka została zaliczona do klasy C. „dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów)
wartości odniesienia zostały dotrzymane na terenie całego województwa. Pozwoliło to na
zakwalifikowanie stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia
powietrza tymi substancjami do klasy A. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym
PM10 przekroczyły wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą do
zaliczenia stref miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C”. W Jaśle zanotowano w 2010 r.
największe średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2.5 (wyniosło ono 42 μg/m3). W roku 2011
wyniki w Raporcie o stanie środowiska w województwie podkarpackim, dotyczące zanieczyszczenia
2

„Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015” WIOŚ w Rzeszowie, BMŚ, Rzeszów
2016,
3
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ocena_wody-podziemne_2016-2.pdf
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powietrza, były bardzo podobne, z tą różnicą, że stężenie pyłu PM2.5 w Jaśle nie przekroczyło
dopuszczalnych norm. Również w roku 2012 „zanieczyszczenia gazowe tj. dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie całego województwa niskie
wartości stężeń”. W latach 2013-2016 strefa podkarpacka w kryterium ochrony zdrowia jak
i w kryterium ochrony roślin została zakwalifikowana do takich samych klas jak w poprzednich
latach. W Tabeli 1 zamieszczono wyniki klasyfikacji zanieczyszczenia powietrza w kryterium ochrona
zdrowia i ochrona roślin w latach 2010-2016.
Tabela 1. Wyniki klasyfikacji zanieczyszczenia powietrza w kryterium ochrona zdrowia i ochrona roślin
Zanieczyszczenie
2011 r.
Dwutlenek siarki
Tlenek azotu
Tlenek węgla
Benzen
Zanieczyszczenia pyłowe
Pył zawieszonyPM10
Pył zawieszony PM2.5
Zanieczyszczenia w pyle PM10
Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów
Benzo(a)piren
Zanieczyszczenia wtórne
Ozon

A
A
A
A

Dwutlenek siarki
Tlenki azotu
Ozon

A
A
A

Wyniki klasyfikacji
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Cel ochrona zdrowia
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

2015 r.

2016 r.

A
A
A
A

A
A
A
A

C
C

C
C

C
C

C
C

C
C

C
A

A
A
A
A
C

A
A
A
A
C

A
A
A
A
C

A
A
A
A
C

A
A
A
A
C

A
A
A
A
C

A

A
A
Cel ochrona roślin
A
A
A
A
A
A

A

A

A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

Hałas komunikacyjny i zanieczyszczenia motoryzacyjne – obecnie przez teren objęty
projektem Zmiany Studium nie przebiegają żadne drogi, ale droga biegnie tuż przy zaporze
istniejącego zbiornika wodnego. Jest to droga o średnim natężeniu ruchu. Ruch samochodów zwiększa
się w sezonie wakacyjnym. Nie można stwierdzić, jaki jest wpływ zanieczyszczeń motoryzacyjnych
i hałasu komunikacyjnego na teren objęty opracowaniem, ponieważ nie były prowadzone badania
dotyczące wielkości emitowanego hałasu komunikacyjnego oraz wielkości, jakości i rozkładu
emitowanych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Mając na uwadze fakt, że teren objęty projektem
Zmiany Studium znajduje się w sąsiedztwie drogi można stwierdzić, że zanieczyszczenia
motoryzacyjne mają wpływ na tereny znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wielkość
oddziaływania zanieczyszczeń motoryzacyjnych oraz ich zasięg terenowy można określić tylko na
podstawie badań.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu Zmiany
Studium
Brak realizacji projektu Zmiany Studium może negatywnie oddziaływać na dalszy rozwój
miejscowości Krempna.
Najgłębsze skutki można będzie zaobserwować w sferze społecznej i środowiskowej. Do
potencjalnych zmian należy zaliczyć:
 pogorszenia atrakcyjności miejscowości Krempna związanej z brakiem możliwości odmulania
istniejącego zbiornika wodnego spełniającego obecnie funkcje rekreacyjne,
 wzrost niezadowolenia turystów i mieszkańców związany z ograniczoną możliwością
wypoczynku i rekreacji (zbyt płytki zbiornik, brak basenów),
 ograniczony dostęp do właściwej infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem.
Należy podkreślić, że brak realizacji projektu Zmiany Studium będzie skutkował dalszym
zamulaniem istniejącego zbiornika wodnego, co może prowadzić do negatywnego oddziaływania na
organizmy wodne i ich siedliska np. może nastąpić ograniczenie zasobów pokarmowych, a tym
samym ograniczenie żerowania ryb, obumieranie złożonej ikry (dotyczy okresu tarła), obniżenie
żywotności organizmów i ich siedlisk. Należy zaznaczyć, że stan jakości powietrza, poziom hałasu,
klimat będzie pozostawał na obecnym poziomie.
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Prognoza oddziaływania na środowisko
Waloryzacja przyrodnicza terenu objętego znaczącym oddziaływaniem wraz z opisem
metodyki

Tereny objęte projektem Zmiany Studium znajdują się w sąsiedztwie terenów już
zabudowanych i są użytkowane zgodnie z obowiązującym Studium. Część terenów zajmuje istniejący
zbiornik wodny, a niewielka część to tereny, na których, co kilka lat, odkładany jest materiał z
odmulania zbiornika. Teren objęty opracowaniem jest ubogi w gatunki roślin, występują tu
antropogeniczne zbiorowiska trawiaste, ubogie gatunkowo i ujednolicone wiekowo. Nie stwierdzono
występowania roślin chronionych, ani siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Trawnik jest
systematycznie koszony, a teren wykorzystywany do celów rekreacyjnych. Na terenach objętych
projektem Zmiany Studium, a nie zalanych wodą, znajdują się pojedyncze sosny nasadzone przez
człowieka. Teren jest uporządkowany i wykorzystywany do celów rekreacyjnych.
W celu lokalizacji najcenniejszych siedlisk przyrodniczych w obrębie terenów objętych
projektem Zmiany Studium i w obrębie terenów sąsiednich wykorzystano projekt Planu Ochrony
obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i projekt Planu Ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja
Magurska PLH180001. Wyniki analiz przedstawiono na Rysunku 6.
W związku z położeniem w obrębie obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 oraz
w otulinie Magurskiego Parku Narodowego tereny objęte projektem Zmiany Studium mogą być
wykorzystywane przez żerujące ptaki, niemniej jednak bliskość drogi głównej i zabudowy
mieszkaniowej, rekreacyjne oraz sposób wykorzystywania do celów rekreacyjnych i turystycznych nie
czyni tych terenów szczególnie atrakcyjnych dla ptaków, zwłaszcza drapieżnych, w tym orlika
krzykliwego – bardzo często na tych terenach pojawiają się ludzie, a w sezonie letnim teren ten jest
masowo wykorzystywany rekreacyjnie, w tym jako plaża.
Z analizy opracowania pn. Orlik krzykliwy Clanga pomarina w krajobrazie Karpat (2016 r.)
wynika, że orliki krzykliwe częściej żerują z dala od dróg (w odległości ponad 60 m), ale tolerują
przejeżdżające samochody. Niemniej jednak sytuacja się zmienia w przypadku, gdy samochody się
zatrzymują i wysiadają z nich ludzie, wtedy orliki się płoszą, a dystans ucieczki wynosi nawet ponad
100 m. Wyraźna reakcja orlików pojawia się również w konfrontacji z rowerzystami oraz pieszymi.
Reagują one na zatrzymanie się, wymachiwanie rękami, próby fotografowania.
Poniżej istniejącego zbiornika wodnego znajduje się wyznaczony obszar Natura 2000 Wisłoka
z dopływami PLH180052 (poniżej terenów objętych projektem Zmiany Studium).
Najcenniejszymi4 zbiorowiskami roślinnymi wyróżnionymi w dolinach obszaru Natura 2000
Wisłoka z dopływami PLH180052 są lasy i zarośla łęgowe 91E0 (łęgi wierzbowe i pozostałości łęgów
topolowych, fragmenty podgórskiego łęgu jesionowego oraz nadrzecznej i bagiennej olszynki górskiej
i łęgu wiązowo-dębowego. Ekosystemy te w wielu miejscach zachowane są w postaci zbliżonej do
naturalnej lub nieznacznie przekształconej. W północnej części występują tu też siedliska grądu
środkowoeuropejskiego i subkontynalnego.
W Wisłoce stwierdzono występowanie 30 gatunków ryb oraz jeden gatunek minogów w tym
z rodziny łososiowatych 3 gatunki, karpiowatych 20 gatunków, głowaczowatych 1 gatunek,
kozowatych 2 gatunki szczupakowate 1 gatunek, okoniowate 2 gatunki i sumowate 1 gatunek.
Najliczniej występują ryby karpiowate, a dominującym gatunkiem jest kleń. Gatunki wiodące
w Wisłoce to pstrąg potokowy Salmo trutta, strzebla potokowa Phoxinus phoxinus, głowacz
pręgopłetwy Cottus poecilopus, brzanka Barbus meridionalis petenyi, brzana Barbus barbus, kiełb
krótkowąsy Gobio gobio i kleń Leuciscus cephalus. Według sdf w Obszarze Wisłoka z dopływami
występują następujące gatunki ryb: Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki
wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG: 5094 Barbus Peloponnesius Brzanka
peloponeska, 1163 Cottus gobio Głowacz białopłetwy, 1096 Lampetra Planeri Minóg strumieniowy,
5339 Rhodeus sericeus amarus Różanka, 1106 Salmo salar Łosoś atlantycki.
Głównym celem ochrony jest ochrona populacji drobnych gatunków ryb reofilnych w tym
występującej na ograniczonym obszarze brzanki, która tworzy na tym obszarze stabilna i liczną
populację oraz lasów łęgowych zachowane w wielu miejscach w postaci zbliżonej do naturalnej.

4

Metryka obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052
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Rysunek 6. Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych
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Fot. 1. Zbiorowiska trawiaste na części terenu objętego
projektem Zmiany Studium(na tych terenach odkładany
jest materiał z odmulania zbiornika)

Fot. 2. Nasadzenia sosny na terenie objętym projektem
Zmiany Studium oraz zbiorowiska trawiaste, ubogie
gatunkowo i ujednolicone wiekowo

Fot. 3. Część terenu objętego projektem Zmiany
Studium(na tych terenach odkładany jest materiał
z odmulania zbiornika)

Fot. 4. Część terenu objętego projektem Zmiany
Studium(na tych terenach odkładany jest materiał
z odmulania zbiornika)

Fot. 5. Część terenu objętego projektem Zmiany Studium
z widokiem na zaporę

Fot. 6. Dobrze utrzymany trawnik na części terenu
objętego projektem Zmiany Studium

Fot. 7. Część terenu objętego projektem Zmiany Studium
oraz zbiorowiska trawiaste, ubogie gatunkowo
i ujednolicone wiekowo

Fot. 8. Dobrze utrzymany i koszony trawnik(na tych
terenach odkładany jest materiał z odmulania zbiornika)
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Fot. 9. Część terenu objętego projektem Zmiany Studium
– antropogeniczne zbiorowiska trawiaste

Fot. 10. Część terenu objętego projektem Zmiany
Studium

Fot. 11. Tereny przystani

Fot. 12. Widok na tereny objęte projektem Zmiany
Studium (na tych terenach odkładany jest materiał
z odmulania zbiornika)

Fot. 13. Skarpa przy terenach objętych projektem
Zmiany Studium

Fot. 14. Dobrze utrzymany trawnik i nasadzona sosna

Fot. 16. Widok na zaporę

Fot. 15. Tereny przystani
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Fot. 17. Część terenu objętego projektem Zmiany
Studium - antropogeniczne zbiorowiska trawiaste

Fot. 18. Kładka na zaporze

Fot. 19. Droga główna, po prawej stronie za murem teren
objęty projektem Zmiany Studium

Fot. 20. Tereny sąsiadujące z drogą główną
- po prawej tereny objete projektem Zmiany Studium

Fot. 21. Widok na teren objęty opracowaniem

Fot. 22. Teren objęty projektem Zmiany Studium

Fot. 23. Część terenu opracowania i przystań

Fot. 24. Widok na tereny objęte projektem Zmiany
Studium

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) częściową ochroną gatunkową są objęte
następujące gatunki: brzanka Barbus meridionalis, śliz Barbatula barbatula, piekielnica Alburnoides
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bipunctatus, minóg strumieniowy Lampetra planeri, koza Cobitis taenia, głowacz białopłetwy Cottus
gobio, głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus.
Waloryzacji przyrodniczej dokonano bezpośrednio w terenie oraz wykorzystując dane
przyrodnicze zawarte m.in. Metryce obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052
(materiały RDOŚ w Rzeszowie).
5.

Ocena oddziaływania skutków realizacji projektu Zmiany Studium na stan wód
powierzchniowych i podziemnych
5.1. Identyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych wraz ze
wskazaniem dla nich celów środowiskowych

Obszar objęty projektem Zmiany Studium położony jest w obszarze jednolitej części wód
powierzchniowych Wisłoka od Reszówki do Ryja (PLRW200014218153). Zgodnie z obowiązującym
„Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu
18 października 2016 r. jako załącznik do rozporządzenia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1911), został dla niej
wyznaczony typ 14: „mała rzeka fliszowa” – rzeki na strukturach fliszowych. Typologię
opracowano wg II załącznika do Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), uwzględniając następujące
parametry: wielkość powierzchni zlewni cieków, wysokość n.p.m. oraz typ podłoża. JCWP Wisłoka
od Reszówki do Ryja posiada status „naturalnej część wód”, charakterystyczny dla jednolitych
części wód ukształtowanych przez przyrodę.
Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, zostały opracowane zgodnie z art. 4 RDW,
uwzględniając
wartości
graniczne
wskaźników
biologicznych,
hydromorfologicznych
i fizykochemicznych określających stan ekologiczny oraz wskaźników chemicznych określających
stan chemiczny, odpowiadające warunkom osiągnięcia dobrego stanu.
Celem środowiskowym dla wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych jest ochrona,
poprawa oraz przywracanie stanu JCWP tak, aby osiągnąć co najmniej dobry stan chemiczny wód
oraz co najmniej dobry stan ekologiczny, a dla części wód silnie zmienionych oraz sztucznych – co
najmniej dobry potencjał ekologiczny. Przy określaniu celów środowiskowych przyjmuje się również
warunek niepogorszenia obecnego stanu wód.
W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” stan ekologiczny oraz stan
chemiczny JCWP Wisłoka od Reszówki do Ryja został wskazany jako dobry. Celem środowiskowym
dla niej będzie utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego jak również
umożliwienie migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Wisłoka od Ryja do
Krempnej. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie za
2016 r. cele środowiskowe zostały spełnione w zakresie utrzymania dobrego stanu ekologicznego
i chemicznego. Badania przeprowadzone w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
(będącym również punktem monitoringu obszarów chronionych) wykazały I klasę elementów
biologicznych i II klasę elementów fizykochemicznych oraz fizykochemicznych – specyficznych
zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych.
Dla obszarów chronionych występujących na terenie jednolitych części wód powierzchniowych
celem jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów szczególnych, na podstawie których
zostały one utworzone.
Jednolita część wód powierzchniowych Wisłoka od Reszówki do Ryja nie znajduje się
w wykazie JCWP przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności oraz w wykazie
wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Ponadto dotrzymuje wymagania
dla obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Terytorium całej Polski znajduje się w zasięgu obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Część terenu objętego Zmianą Studium
znajduje się w obszarze aglomeracji Krempna powołanej rozporządzeniem nr 101/06 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 roku.
Dla obszarów chronionych ze względu na ochronę gatunków lub siedlisk przyrodniczych, cele
środowiskowe zawarte są w dokumencie tworzącym daną formę ochrony przyrody 5.
Według załącznika nr 3 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w obrębie
JCWP Wisłoka od Reszówki do Ryja znajduje się 5 obszarów chronionych6, dla których zostały
5

Obszary Natury 2000, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, parki narodowe, rezerwaty przyrody,
Magurski Park Narodowy, obszary Natura 2000: Beskid Niski, PLB180002, Ostoja Magurska PLH180001, Łysa Góra
PLH180015, Wisłoka z dopływami PLH180052.
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wskazane cele środowiskowe. Tylko jeden z nich – obszar Natura 2000 OSO Beskid Niski
(PLB180002) – obejmuje obszary objęte Zmianą Studium. Wskazanym dla niego celem
środowiskowym jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony.
W realizacji celu wymaga się dla:
 piskliwca – zachowanie naturalnych dolin i brzegów rzek, w tym terenów aluwialnych,
naturalnych procesów akumulacji aluwiów;
 zimorodka – zachowanie naturalnej dynamiki rzek, w tym naturalnych procesów erozji
bocznej, powstawania, utrzymania i rozwoju skarp brzegowych;
 orlika grubodziobego – zachowanie rozległych kompleksów podmokłych, ekstensywnie
użytkowanych łąk, sąsiadującymi z nimi lasów i zadrzewień liściastych, optymalnie łęgowych
i bagiennych;
 bociana czarnego – zachowanie bagiennych i podmokłych olsów, naturalnego charakteru
cieków i drobnych akwenów śródleśnych;
 pluszcza – zachowanie naturalnego charakteru potoków;
 derkacza – zachowanie uwilgotnienia i wykluczenie odwadniania wilgotnych i podmokłych
łąk;
 pliszki górskiej – zachowania naturalnego charakteru cieków.
W załączniku nr 1 do „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”,
zawierającym wykaz obszarów, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, na terenach objętych opracowaniem znalazł się również Obszar
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, jednak nie zostały dla niego wskazane cele
środowiskowe.
Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły jednolitą część wód
powierzchniowych Wisłoka od Reszówki do Ryja uznaje się za zagrożoną nieosiągnięciem celów
środowiskowych. Z tego powodu wyznaczono dla niej derogacje i przedłużono termin osiągnięcia
celów do 2027 r. uwzględniając konieczność wdrożenia skutecznych i efektywnych działań
naprawczych wymagających szczegółowego rozpoznania wpływu presji i możliwości jej ograniczenia.
Dokonano już rozpoznania potrzeb zmierzających do przywrócenia ciągłości morfologicznej
decydującej o dobrym stanie ekologicznym JCWP. W dalszej kolejności należy opracować sposób
udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego. Ponadto w programie działań
zaplanowano budowę przepławki na stopniu w km 145+230 rzeki Wisłoki, którego skutkiem
przywrócenie możliwości migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku w JCWP.
Tereny objęte Zmianą Studium znajdują się w obrębie jednolitej części wód podziemnych
(JCWPd) nr 151 (PLGW2000151). Charakteryzuje się ona dobrym stanem ilościowym i jakościowym
wód7, oraz nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych.
Ocena stanu chemicznego została sporządzona w oparciu o wartości progowe elementów
fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych odpowiadających warunkom
osiągnięcia dobrego stanu chemicznego8. Określa parametry zanieczyszczeń, skażeń wód
podziemnych.
Ocena stanu ilościowego została opracowana na podstawie analizy porównawczej wielkości
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych ze średnim wieloletnim poborem
rzeczywistym z ujęć JCWPd. Stan ilościowy przedstawia więc wpływ poboru wody na części wód
podziemnych.
Zgodnie z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz z art. 38e ust. 1 ustawy – Prawo wodne9
celem środowiskowym dla JCWPd jest:
 zapobieganie dopływowi lub ograniczanie wprowadzania zanieczyszczeń do wód
podziemnych,
 zapobieganie pogarszaniu oraz poprawa ich stanu,
 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między
poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich dobry stan.
7

Dobry stan jednolitej części wód podziemnych oznacza osiągniecie przez nią co najmniej dobrego stanu ilościowego oraz
dobrego stanu chemicznego.
8
Według rozporządzenia z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U.
Nr 143, poz. 896)
9
Dz. U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.
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Tak więc celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny. Dobry stan
ilościowy oznacza, że dostępne do zagospodarowania zasoby są wyższe niż średni wieloletni pobór
rzeczywisty z ujęć wód podziemnych. Należy również wykluczyć działalność człowieka powodującą
wahania zwierciadła wód podziemnych. Dobry stan chemiczny wód podziemnych oznacza uzyskanie
I, II lub III klasy jakości wód.
Przeprowadzone w 2016 r. badania przez PIG-PIB, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, wykazały II klasę jakości, co oznacza dobry stan chemiczny wód podziemnych.
Na terenach objętych opracowaniem nie są wyznaczone obszary ochrony dla wód podziemnych
ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia.
5.2. Wskazanie terenów, które ze względu na planowany sposób zagospodarowania będą
mieć wpływ na cele środowiskowe jednolitych części wód
Zapisy Zmiany Studium nie przewidują rozwiązań mających znaczący wpływ na cele
środowiskowe.
Obszar będący przedmiotem Zmiany Studium oznaczony symbolem OPP nie zmienia
przeznaczenia terenu wyznaczonego w poprzedniej edycji Studium.
5.3. Zidentyfikowanie oddziaływań dopuszczonych rozwiązań projektu Zmiany Planu
mających wpływ na cele środowiskowe
Nie zidentyfikowano oddziaływania ustaleń Zmiany Studium mających wpływ na osiągnięcie
celów środowiskowych.
5.4. Ocena wpływu ustaleń projektu Zmiany Studium na wskazane cele środowiskowe
i wskazanie środków minimalizujących zidentyfikowane oddziaływania
Jak już stwierdzono wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium na cele środowiskowe wód nie jest
znaczący. Jedynie na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z:
 koniecznością odmulenia zbiornika w celu zapewnienia możliwości korzystania ze sprzętu
wodnego (kajaki, rowery wodne, łódki),
 przemieszczeniem zalegającego namułu i usytuowaniem nasypu wzdłuż lewej części brzegu
zbiornika, celem lokalizacji dwóch basenów wodnych,
 odtworzeniem koryta rzeki Wisłoki,
 pracami remontowo-konserwatorskich przy istniejącej zaporze wodnej,
przewiduje się negatywny oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne (gruntowe), które
ocenia się jako krótkotrwałe i ograniczone do czasu trwania robót budowlanych.
Korzystny wpływ na cele środowiskowe będzie posiadać funkcjonujące odtworzone koryto
rzeki Wisłoki.
Ustalenia zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dotyczącej gospodarki wodnej
spełnia warunki ochrony dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Prace budowlane należy prowadzić w sposób zapewniający utrzymanie właściwych stosunków
wodnych i wykluczający przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych.
Należy również wprowadzić działania wynikając z „Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły”, m.in. porządkowanie gospodarki ściekowej i opracowanie warunków korzystania
z wód zlewni.
5.5. Przedstawienie planowanych rozwiązań związanych z gospodarką wodną
Zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków bytowych należy realizować
zgodnie z zasadami obsługi w zakresie infrastruktury technicznej przedstawionymi w Zmianie
Studium tj. poprzez:
 ujęcia wody zlokalizowane na potokach i służące do zaopatrzenia poprzez wodociągi ludności
m.in. w miejscowości Krempna. Na terenie gminy konieczna jest rozbudowa urządzeń
związanych z zaopatrzeniem w wodę. W tym celu wyznacza się takie kierunki działań jak:
 rozbudowa i modernizacja istniejących wodociągów na bazie eksploatowanych ujęć,
 wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowościach gminy nie objętych systemem
wodociągowym,
 przestrzeganie ograniczeń w użytkowaniu terenów stref ochronnych ujęć wody,
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 zarezerwowanie w budżecie gminy wydatków na dokumentacje i wykonanie
wodociągów zaopatrujących mieszkańców nie objętych do tej pory systemem
zaopatrzenia w wodę.
ścieki będą odprowadzane systemem grupowym obejmującym wsie: Krempna, Kotań,
Świątkowa Mała, Świątkowa Duża (oczyszczalnia w Krempnej o przepustowości 250 m3/d).

Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia
realizacji projektu Zmiany Studium, w szczególności dotyczące obszarów podlegających
ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody

Teren objęty projektem Zmiany Studium położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, w obszarze Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 oraz w otulinie Magurskiego
Parku Narodowego. Kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w projekcie Zmiany
Studium nie naruszają przestrzennie terenów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczokrajobrazowych, co zostało pokazane na Rysunku 7.
Rysunek 7. Położenie obszarów objętych projektem Zmiany Planu względem obszarów chronionych na
podstawie ustawy o ochronie przyrody

Obecne problemy ochrony środowiska:
zamulanie się zbiornika, co powoduje konieczność częstego odmulania,
ograniczona drożność korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki, co stwarza konieczność
przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy istniejącej zaporze polegających
m.in. na przywróceniu drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki,
 brak sanitariatów na terenach, które są wykorzystywane do celów rekreacyjnych,
 brak urządzonych terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb turystów
i mieszkańców, mających na celu poprawę jakości życia i sprzyjających nawiązywaniu
kontaktów społecznych. Koncentracja i urządzenie terenów rekreacyjnych mocno ograniczy
powstawanie: dojść do rzeki, dzikich plaż i kąpielisk, co będzie miało pozytywny wpływ na
roślinność nadrzeczną i siedliska łęgowe.
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6.1. Identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany
Studium na zasoby, twory i składniki przyrody, a także cele ochrony przyrody
wymienione w art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)
Tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w Obszarze Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego, w obszarze Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 oraz otulinie Magurskiego
Parku Narodowego. Ponadto w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono
występowania pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych i zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych.
Ochrona przyrody, zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, polega na
zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników
przyrody:
 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów – tereny objęte projektem Zmiany Planu to
tereny zbiornika wodnego oraz tereny, na których składowany jest materiał pochodzący
z odmulania zbiornika. Tereny, które nie są zalane wodą, są porośnięte trawą o ubogim
składzie gatunkowym. Trawa jest koszona, a teren wykorzystywany do celów rekreacyjnych;
 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową – w obszarze objętym projektem
Zmiany Studium nie stwierdzono występowania roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną
gatunkową, wyjątek może stanowić zbiornik wodny, w którym mogą występować chronione
gatunki ryb (gatunki chronione w rzece Wisłoka wyszczególniono w pkt. 4. Waloryzacja…).
Odmulanie zbiornika wodnego będzie prowadziło do poprawy warunków bytowania ryb
i minogów występujących w rzece Wisłoka i zbiorniku wodnym;
 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia – tereny objęte projektem Zmiany Studium
znajdują się poza lokalnymi korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w obowiązującym.
Zapora wodna oraz droga prowadząca przez miejscowość Krempna stanowią barierę
ekologiczną. Prace remontowo-konserwatorskie przy zaporze należy prowadzić w taki sposób,
aby udrożnić korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki;
 siedlisk przyrodniczych – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium nie
stwierdzono priorytetowych siedlisk przyrodniczych objętych ochroną. Odmulanie zbiornika
wodnego będzie prowadziło do poprawy warunków rozwoju siedlisk gatunków ichtiofauny
występującej w zbiorniku;
 siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt
i grzybów – w obrębie terenu projektu Zmiany Studium nie stwierdzono występowania
siedlisk zagrożonych wyginięciem;
 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt –
w obszarze objętym projektem Zmiany Studium nie występują pomniki przyrody żywej
i nieożywionej, a także kopalne szczątki roślin i zwierząt;
 krajobrazu – dla zachowania walorów krajobrazowych w projekcie Zmiany Studium zostały
określone wytyczne dla kształtowania krajobrazu kulturowego współczesnej wsi;
 zieleni w miastach i wsiach – w obszarze objętym projektem Zmiany Studium nie występują
tereny zieleni wiejskiej;
 zadrzewień – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium znajdują się
pojedyncze zadrzewienia – nasadzona została sosna.
6.2. Informacja, czy ustalenia projektu Zmiany Studium nie spowodują działań
wymienionych w art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz czy nie zachodzą
przesłanki zawarte w art. 34 ww. ustawy
W art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdują się
m.in. takie zapisy:
 Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub
w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony
obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub

wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura
2000, lub

pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
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Ponadto projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów,
a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które
nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2,
lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na
zasadach określonych w ustawie 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.
Projekt Zmiany Studium nie zmienia przeznaczenia terenu wyznaczonego w obowiązującym
Studium, tylko dotyczy wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Krempna,
obejmującego istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych, poza tym:
 w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium nie stwierdzono priorytetowych
siedlisk przyrodniczych,
 zachowano kierunki rozwoju wyznaczone w obowiązującym Studium, ale wyznaczono obszar
przestrzeni publicznej i określono planowane kierunki rozwoju dla tej przestrzeni związane
z istniejącym zbiornikiem wodnym i częścią terenu, która nie jest zalana wodą, a na której
odkładany jest materiał pochodzący z odmulania zbiornika,
 na terenach objętych projektem Zmiany Studium nie stwierdzono miejsc gniazdowania,
rozrodu, odpoczynku zwierząt, zwłaszcza naturowych,
 przez teren objęty projektem Zmiany Studium nie przebiegają szlaki migracji zwierząt
(korytarze ekologiczne wskazane w obowiązującym Studium),
 wskazano na konieczność przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy zaporze,
które należy prowadzić w taki sposób, aby udrożnić korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki,
 wskazano na konieczność odmulenia zbiornika wodnego, które będzie prowadziło do poprawy
warunków bytowania ryb i minogów występujących w rzece Wisłoka i zbiorniku wodnym.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zmiany wprowadzone projektem Zmiany
Studium nie będą powodować znaczących negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym
i projektowane zagospodarowanie nie kwalifikuje się do działów wymienionych w art. 33, ust.1
ustawy o ochronie przyrody.
6.3. Informacja, czy ustalenia projektu Zmiany Studium zapewniają realizację celów
ochrony przyrody wymienionych w art. 2, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody
Zgodnie z art. 2, ust. 2 ustawy o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:
utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów – nie przewiduje się, aby
w wyniku realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w projekcie
Zmiany Studium nie zostały utrzymane procesy ekologiczne i stabilność ekosystemów
(odmulenie zbiornika będzie sprzyjało utrzymaniu procesów ekologicznych i stabilności
ekosystemów, a prace remontowo-konserwatorskie przy istniejącej zaporze wodnej mogą
spowodować udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki);
 zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego – w obszarze objętym
projektem Zmiany Studium nie występują tu elementy geologiczne i paleontologiczne;
 zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich
siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony –
nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji kierunków zagospodarowania określonych
w projekcie Zmiany Studium nie została zapewniona ciągłość istnienia gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, ponieważ tereny objęte projektem Zmiany
Studium to tereny już zainwestowane – istniejący zbiornik wodny i niewielka część terenu,
która nie jest zalana wodą, a na której odkładany jest materiał pochodzący z odmulania
zbiornika. Odmulenie zbiornika wodnego będzie prowadzić do poprawy warunków
bytowania, a także rozwoju gatunków ryb i minogów oraz ich siedlisk. Poza tym prace
remontowo-konserwatorskie przy zaporze wodnej powinny być prowadzone w taki sposób,
aby maksymalnie udrożnić korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki, co będzie sprzyjało
zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków występujących w zbiorniku wodnym oraz rzece
Wisłoka, a także ciągłości istnienia ich siedlisk;
 ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień – dla
ochrony walorów krajobrazowych w obowiązującym Studium zostały określone wytyczne dla
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kształtowania krajobrazu kulturowego współczesnej wsi. W obrębie terenów objętych
projektem Zmiany Studium nie ma terenów zieleni wiejskiej;
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,
a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody – w obrębie terenów objętych
projektem Zmiany Studium nie stwierdzono występowania chronionych siedlisk
przyrodniczych. Odmulenie zbiornika wodnego będzie prowadzić do przywrócenia
właściwego stanu ochrony gatunków ryb i minogów występujących w zbiorniku wodnym oraz
ich siedlisk. Prace remontowo-konserwatorskie przy zaporze wodnej powinny być
prowadzone w taki sposób, aby maksymalnie udrożnić korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki, co
będzie również będzie prowadziło do przywracania właściwego stanu ochrony gatunków
występujących w zbiorniku wodnym oraz rzece Wisłoka, a siedlisk tych gatunków;
kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację,
informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody – nie jest przedmiotem ustaleń
projektu Zmiany Studium.
6.4. Identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań generowanych ustaleniami projektu
Zmiany Studium na ochronę przyrody i cele utworzenia Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy uchwały nr XLVIII/997/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w tym wnioskowanie czy jego ustalenia nie
łamią zakazów obowiązujących w granicach tego Obszaru

Poniżej dokonano analiz dotyczących wpływu ustaleń projektu Zmiany Studium na przyrodę
Obszaru oraz cel utworzenia tej formy ochrony przyrody, a także wnioskowania czy ustalenia ww.
projektu spowodują naruszenie zakazów zawartych w uchwale nr XLVIII/997/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj.. Podkarpackiego z 2014 r., poz. 1950 ze zm.).
W Uchwale tej ustalono ekosystemy, które powinny być objęte ochroną czynną. Zaliczono do
nich:
 Półnaturalne łąki kośne, należące do rzędów Molinietalia i Arrhenatheretalia,
 Półnaturalne pastwiska, należące głównie do rzędów Molinietalia i Arrhenatheretalia.
Wskazano też, że ochrona czynna wymienionych ekosystemów winna być realizowana głównie
poprzez ekstensywne użytkowanie.
Tereny objęte projektem Zmiany Studium to tereny istniejącego zbiornika wodnego oraz część
terenu, która nie jest zalana wodą. Na terenach tych składowany jest materiał pochodzący z odmulania
zbiornika. Szatę roślinną stanowią antropogeniczne zbiorowiska trawiaste ubogie florystycznie. Nie
stwierdzono występowania ww. siedlisk przyrodniczych.
Cele utworzenia Obszaru
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych –
zagospodarowanie terenów zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonymi
w projekcie Zmiany Studium nie spowoduje ograniczenia możliwości zaspokajania potrzeb
związanych z turystyką i wypoczynkiem ani nie zostaną dodatkowo ograniczone funkcje korytarzy
ekologicznych (teren ten znajduje się poza wyznaczonymi lokalnymi korytarzami ekologicznymi
zarówno tymi wskazanymi w Studium). Niemniej jednak należy zaznaczyć, że rzeka Wisłoka stanowi
drugorzędowy szlak migracji ryb dwuśrodowiskowych, w związku z tym planowane jest przywrócenie
drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki w ramach zadania pn. Przywrócenie drożności
korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów – obiekt 4, km 145+230 rzeki Wisłoki,
miejscowość Krempna, gmina Krempna. Projekt Zmiany Studium zachowuje funkcje określone
w obowiązującym Studium, nie zmienia przeznaczenia terenu wyznaczonego w obowiązującym
Studium, ale dotyczy tylko wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej i wskazania kierunku rozwoju
w obrębie tego obszaru znajdującego się w miejscowości Krempna, obejmującego istniejący zbiornik
wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych oraz tereny, które nie są zalane wodą, i są
wykorzystywane do składowania materiału pochodzącego z odmulania zbiornika.
W uchwale nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014
roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2014 r., poz. 1950 ze zm.) w § 3.1. zostały wprowadzone następujące zakazy:
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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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć,
o których mowa w art.24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody – projekt Zmiany Studium dotyczy
wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości Krempna, obejmującego
istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych z zachowaniem funkcji
wyznaczonych w obowiązującym Studium, niemniej jednak planowane kierunki rozwoju dla
ww. obszaru dotyczą: konieczności odmulenia zbiornika, celem zapewnienia możliwości
korzystania ze zbiornika sprzętem wodnym typu: kajaki, rowery wodne, łódki;
przemieszczenia zalegającego namułu i usytuowania nasypu wzdłuż lewej części brzegu
zbiornika, celem lokalizacji dwóch basenów wodnych wraz z konieczną infrastrukturą
i obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi, służącymi potrzebom ww. basenów;
odtworzenia koryta rzeki Wisłoki oraz prac remontowo-konserwatorskich przy istniejącej
zaporze wodnej.
Należy zaznaczyć, że § 3 ust. 1 pkt 66 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010
roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 71) znajduje się zapis: budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust.
1 pkt 35 i 36:
a) na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 15, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem
budowli piętrzących wodę na wysokość mniejszą niż 1 m realizowanych na podstawie
planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej
formy ochrony przyrody,
b) jeżeli piętrzenie dotyczy cieków naturalnych, na których nie istnieją budowle piętrzące
wodę,
c) jeżeli w promieniu mniejszym niż 5 km na tym samym cieku lub cieku z nim
połączonym znajduje się inna budowla piętrząca wodę,
d) na wysokość nie mniejszą niż 1 m;
Niemniej jednak zapora wodna istnieje już od wielu lat, a odmulanie zbiornika będzie
sprzyjało ochronie gatunków ryb i minogów. Poza tym prace remontowo-konserwatorskie
przy istniejącej zaporze wodnej mogą przywrócić drożność korytarza ekologicznego rzeki
Wisłoki. Kierując się zasadą przezorności postuluje się, aby wszelkie prace remontowokonserwatorskie prowadzone przy zaporze miały na celu przede wszystkim udrożnienie
korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki, jako drugorzędowego szlaku migracyjnego ryb
dwuśrodowiskowych. Należy podkreślić, że RZGW w Krakowie planuje udrożnienie
zapory/jazu na rzece Wisłoka w miejscowości Krempna w ramach realizacji zadania pn.:
Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów (obiekt nr 4, km
145-230 rzeki Wisłoki).
zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień
i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką
– nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego
określonych w projekcie Zmiany Studium doszło do zabijania dziko występujących zwierząt,
niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry.
Należy podkreślić, że odmulanie zbiornika wodnego oraz prace remontowo-konserwatorskie
(powinny prowadzić do udrożnienia korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki) poprawią
warunki bytowania gatunków ryb i minogów oraz ich siedlisk występujących w zbiorniku
wodnym i rzece Wisłoka;
likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy
urządzeń wodnych – kierunki zagospodarowania przestrzennego określone w projekcie
Zmiany Studium nie przewidują likwidowania zadrzewień. Może jednak dojść, ale nie musi,
do usunięcia niektórych zadrzewień jeżeli w przyszłości będą realizowane baseny;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek:
Wisłoka, Jasiołka, Osława, Wisłok, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
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urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej
lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku – w projekcie Zmiany
Studium planowane kierunki rozwoju dla obszaru przestrzeni publicznej dotyczą m.in.
przemieszczenia zalegającego namułu i usytuowania nasypu wzdłuż lewej części brzegu
zbiornika, celem lokalizacji dwóch basenów wodnych wraz z konieczną infrastrukturą
i obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi. Ewentualne baseny wodne mają być
realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu na rzece Wisłoka (teren powyżej zapory
i poniżej przystani). Należy podkreślić, że realizacja basenów może nastąpić jedynie wtedy,
gdy ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykaże brak znacząco
negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Beskidu Niskiego;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych – projekt
Zmiany Studium dotyczy wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości
Krempna, obejmującego istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych
z zachowaniem funkcji wyznaczonych w obowiązującym Studium, niemniej jednak
planowane kierunki rozwoju dla ww. obszaru dotyczą przemieszczenia zalegającego namułu
i usytuowania nasypu wzdłuż lewej części brzegu zbiornika, celem lokalizacji dwóch basenów
wodnych. Innych prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu nie przewiduje się;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka – nie przewiduje się;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych – nie
przewiduje się.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych
w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach administracyjnych,
obowiązujących w dniu 20.11.2010 r.
3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może
podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco
negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
4. Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:
1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla których w wyniku postępowania
przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wykazano brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru,
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu
na ochronę przyrody Obszaru.
Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że baseny wraz z konieczną infrastrukturą
i obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi będą zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie
zalewu na rzece Wisłoka, czyli w pasie 100 m od rzeki Wisłoka.
6.5. Identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań generowanych ustaleniami projektu
Zmiany Studium na cele i przedmioty ochrony obszarów mających znaczenie dla
Wspólnoty Ostoja Magurska PLH180001, a także obszaru specjalnej ochrony ptaków
Beskid Niski PLB180002, ich integralność oraz powiązania z innymi obszarami
Natura 2000
Tereny objęte projektem Zmiany Studium znajdują się w obszarze Natura 2000 Beskid Niski
oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 Ostoja Magurska PLH180001.
Oceny wpływu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszary Natura 2000
dokonano poprzez identyfikację i analizę przewidywanych oddziaływań na najbliżej położone obszary
Natura 2000 tj.: Beskid Niski PLB180002, Ostoja Magurska PLH180001.
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Poniższa tabela zawiera charakterystykę obszarów Natura 2000, sporządzoną w oparciu
o Standardowe Formularze Danych.
Tabela 3. Podstawowe dane dotyczące obszarów Natura 2000
Cel ochrony

Przedmiot ochrony

Zagrożenia

Beskid Niski PLB180002
Występuje tu co najmniej 40
gatunków ptaków z Załącznika I
Dyrektywy Ptasiej, 18 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).
Beskid Niski charakteryzuje się
największą w Polsce,
i prawdopodobnie w całej Unii
Europejskiej, liczebnością orlika
krzykliwego i puszczyka uralskiego.
Jest to jedna z najważniejszych w
Polsce ostoi orła przedniego, bociana
czarnego, dzięciołów - zielonosiwego,
białogrzbietego, białoszyjego,
trójpalczastego oraz muchołówki
małej. Stwierdzono tu również
znaczną, jak na siedliska górskie,
liczebność derkacza. W okresie
lęgowym obszar zasiedla co najmniej
1% populacji krajowej (C6)
następujących gatunków ptaków:
bocian czarny, dzięcioł białoszyi,
orlik krzykliwy (PCK), orzeł przedni
(PCK), puszczyk uralski (PCK),
sóweczka (PCK), włochatka (PCK).

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy
2009I147IWE i gatunki wymienione
w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG
A168 Actitis hypoleucos Brodziec piskliwy,
A223 Aegolius funereus Włochatka zwyczajna,
A229 Alcedo atthis Zimorodek,
A091 Aquila chrysaetos Orzeł przedni,
A089 Aquila pomarina Orlik krzykliwy,
A104 Bonasa Banasia Jarząbek,
A215 Bubo bubo Puchacz zwyczajny,
1352 Canis lupus Wilk,
A224 Caprimulgus europaeus Lelek,
1337 Castor fiber Bóbr europejski,
A031 Ciconia ciconia Bocian biały,
A030 Ciconia nigra Bocian czarny,
A264 Cinclus cinclus Pluszcz,
A080 Circaetus gallicus Gadożer,
A081 Circus aeruginosus Błotniak stawowy,
A082 Circus cyaneus Błotniak zbożowy,
A084 Circus pygargus Błotniak łąkowy,
A231 Coracias garrulus Kraska,
1163 Cottus gobio Głowacz biołopłetwy,
A122 Crex crex Derkacz,
A239 Dendrocopos leucotos Dzięcioł
białogrzbiety,
A238 Dendrocopos medius Dzięcioł średni,
A429 Dendrocopos syriacus Dzięcioł białoszyi,
A236 Dryocopus martius Dzięcioł czarny,
A103 Falco peregrinus Sokół wędrowny,
A321 Ficedula albicollis Muchołówka
białoszyja,
A320 Ficedula parva Muchołówka mała,
A217 Glaucidium passerinum Sóweczka,
A127 Grus grus Żuraw,
A075 Haliaeetus albicilla Bielik zwyczajny,
A338 Lanius collurio Gąsiorek,
A246 Lullula arborea Lerka,
A272 Luscinia svecica Podróżniczek,
1355 Lutra lutra Wydra,
1361 Lynx lynx Ryś,
A073 Milvus migrans Kania czarna,
A074 Milvus milvus Kania ruda,
A261 Motacilla cinerea Pliszka górska,
A344 Nucifraga caryocatactes Orzechówka
zwyczajna,
1084 Osmoderma eremita Pachnica dębowa,
A094 Pandion haliaetus Rybołów,
A072 Pernis apivorus Trzmielojad,
A241 Picoides tridactylus Dzięcioł
trójpalczasty,
A234 Picus canus Dzięcioł zielonosiwy,
4026 Rhysodes sulcatus Zagłębek bruzdkowany,
1087 Rosalia alpina Nadobnica alpejska,
A193 Sterna hirundo Rybitwa rzeczna,
A220 Strix uralensis Puszczyk uralski,
A307 Sylvia nisoria Jarzębatka,
A166 Tringa glareola Łęczak,
A282 Turdus torquatus Drozd obrożny,
1354 Ursus arctos Niedźwiedź brunatny.

Najważniejsze oddziaływania negatywne
i działalność mające duży wpływ na obszar
Oddziaływanie negatywne
L poziom niski
F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie zwierząt
(lądowych) (wewnętrzne).
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda
na pojazdach niezmotoryzowanych
(wewnętrzne).
F06 Inne formy polowania, łowienia ryb
i kolekcjonowania, nie wymienione powyżej
(wewnętrzne).
A01 Uprawa (wewnętrzne).
G01 Sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze
(wewnętrzne).
D02 Sieci komunalne i usługowe
(wewnętrzne).
E01.03 Zabudowa rozproszona (wewnętrzne).
M – średni poziom
A04.03 Hodowla zwierząt (bez wypasu)
(wewnętrzne).
F03.01 Polowanie (wewnętrzne).
X brak zagrożeń i nacisków (jednoczesne).
B Leśnictwo (wewnętrzne).
F02.03 Wędkarstwo (wewnętrzne).
Oddziaływanie pozytywne
L poziom niski
G01.02 Turystyka piesza, jazda konna i jazda
na pojazdach niezmotoryzowanych
(wewnętrzne).
A04 wypas (wewnętrzne).
D02 sieci komunalne i usługowe (wewnętrzne).
A01 Uprawa (wewnętrzne).
G01 Sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze
(wewnętrzne).
F06 Inne formy polowania, łowienia ryb
i kolekcjonerstwa, nie wymienione wyżej
(wewnętrzne).
E01.03 Zabudowa rozproszona (wewnętrzne).
M – średni poziom
X Brak zagrożeń i nacisków (jednoczesne).

Ostoja Magurska PLH180001
Celem ochrony w tym obszarze jest
utrzymanie różnorodności
biologicznej na dotychczasowym
poziomie, a więc występujących tu
siedlisk przyrodniczych (czyli ich
powierzchni oraz struktury i funkcji)
i gatunków (czyli wielkości ich

Typy siedlisk przyrodniczych:
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach
górskich potoków,
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach
i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum, część – z przewagą wrześni),
3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach
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populacji oraz powierzchni i jakości
ich siedlisk). Jest on zbieżny z celami
ochrony ustalonymi dla parku
narodowego. Obszar Natura 2000
obejmuje Magurski Park Narodowy
wraz z sąsiadującym terenem ważnym
dla ochrony nietoperzy: rezerwat
Kornuty oraz pasem łąk wilgotnych
przy północnej granicy Parku.
W paśmie górskim Beskidu Niskiego
wyróżnia się tylko dwa piętra roślinne
-pogórza i regla dolnego. Ostoję
pokrywają głównie zbiorowiska leśne,
tworząc duży kompleks, rozdzielony
w części zachodniej doliną rzeki
Wisłoki, natomiast w części
wschodniej, doliną potoku Wilsznia.
Enklawy zbiorowisk nieleśnych
zajmują niewielkie powierzchnie.
Ponieważ przez teren Beskidu
Niskiego przebiegają granice
zasięgów występowania wielu
gatunków roślin naczyniowych, jego
roślinność ma charakter przejściowy
pomiędzy Karpatami Wschodnimi
a Zachodnimi. Obszar Natura 2000
Ostoja Magurska jest ważną ostoją
fauny puszczańskiej z dużymi
drapieżnikami: niedźwiedziem,
wilkiem i rysiem. Rezerwat Kornuty
i Kościół w Bednarce to
najważniejsze w tym rejonie miejsca
występowania kolonii nietoperzy
(w tym gatunków z załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej: podkowca
małego oraz nocków: Bechsteina,
orzęsionego i dużego). Jest to także
obszar ważny dla ochrony płazów
(traszka karpacka, grzebieniasta i
kumak górski) oraz bezkręgowców,
zwłaszcza chrząszczy leśnych, takich
jak: nadobnica alpejska, pachnica
dębowa, zagłębek bruzdkowaty.
Ostoja Magurska to obszar o bogatej
florze; stwierdzono tu 759 gatunków
roślin naczyniowych (w tym szeregu
chronionych prawnie i zagrożonych),
161 gatunków mchów z bogatą
populacją dyrektywowego gatunku widłozęba zielonego, 51
wątrobowców, 51 śluzowców oraz
463 grzyby wielkoowocnikowe.
W sumie, w obszarze odnotowano
obecność aż 16 gatunków z
Załącznika II Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Na obszarze występują
biocenozy o naturalnym składzie
gatunkowym, wysokiej stabilności
i odporności na czynniki
antropogenne. Szczególnie cenne są
typowo wykształcone i dobrze
zachowane żyzne i kwaśne buczyny
oraz jaworzyny. Łącznie
zidentyfikowano tu 14 rodzajów
siedlisk z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.

i żwirowiskach górskich potoków (Salici
Myricarietum, część – z przewagą wierzby),
6230 Bogate florystycznie gorskie i niżowe
murawy bliźniczkowe (Nardion –płaty bogate
florystycznie),
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae)
i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia
sepium),
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane
ekstensywnie (Polygono-Trisetion),
7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak,t urzycowisk i mechowisk,
8310 Jaskinie nie udostępnione do zwiedzania,
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion),
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae
Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
9170 Grad środkowoeuropejski i
subkontynentalny(Galio-Carpinetum,TilioCarpinetum),
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na
stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani),
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum
albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy
źródliskowe,
9410 Górskie bory świerkowe.
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy
2009I147IWE i gatunki wymienione
w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG
1939 Agrimonia pilosa Rzepik szczeciniasty
1308 Barbastella barbastellus Mopek
1138 Barbus meridionalis Brzanka
1193 Bombina variegata Brzanka
1386 Buxbaumia viridis Bezlist okrywowy
1352 Canis lupus Wilk
4014 Carabus variolosus biegacz urozmaicony
1337 Castor fiber Bóbr europejski
1163 Cottus gobio Głowacz białopłetwy
1086 Cucujus cinnaberinus Zgniotek
cynobrowy
1381 Dicranum viride Widłoząb zielony
6199 Euplagia quadripunctaria Krasopani hera
1355 Lutra lutra Wydra
1060 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek
1361 Lynx lynx Ryś
1323 Myotis bechsteinii Nocek Bechsteina
1321 Myotis emarginatus Nocek orzęsiony
1324 Myotis myotis Nocek duży
1084 Osmoderma eremita Pachnica dębowa
6179 Phengaris nausithous Modraszek
nausitous
6177 Phengaris teleius Modraszek telejus
1303 Rhinolophus hipposideros Podkowiec
mały
4026 Rhysodes sulcatus Zagłębek bruzdkowany
1087 Rosalia alpina Nadobnica alpejska
1106 Salmo salar Łosoś
1109 Thymallus thymallus Lipień
1166 Triturus cristatus Traszka grzebieniasta
2001 Triturus montandoni Traszka karpacka
1354 Ursus arctos Niedźwiedź brunatny
1014 Vertigo angustior Poczwarówka zwężona

F04 Plądrowanie stanowisk roślin
(jednoczesne)
G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku kolizji
(zewnętrzne)
J02.02 Regulowanie (prostowanie) koryt
rzecznych i zmiana przebiegu koryt rzecznych
(zewnętrzne)
J03.01 Zmniejszenie lub utrata określonych
cech siedliska (wewnętrzne)
U Nieznane zagrożenie lub ucisk (wewnętrzne)
M – średni poziom
A06.04 Zaniechanie produkcji uprawnej
Zaniechanie produkcji uprawnej (wewnętrzne)
B07 Inne rodzaje praktyk leśnych, nie
wymienione powyżej (wewnętrzne)
B02.04 usuwanie martwych i umierających
drzew (jednoczesne)
E04 Obiekty, budynki stanowiące element
krajobrazu (wewnętrzne)
I01 Obce gatunki inwazyjne (zewnętrzne)
J02.05 Modyfikowanie funkcjonowania wód –
ogólnie (jednoczesne)
K02 Ewolucja biocenotyczna, sukcesja
(wewnętrzne)
H- wysoki poziom
K02.01 Zmiana składu gatunkowego
(sukcesja) (wewnętrzne)
M02.01 Przesunięcie i zmiana siedlisk
(zewnętrzne)
Oddziaływanie pozytywne
L poziom niski
B02.03 Usuwanie podszytu (wewnętrzne)
G02.09 Obserwowanie przyrody (wewnętrzne)
G05.08 Zamykanie jaskiń lub galerii
(wewnętrzne)
K01.01 Erozja (wewnętrzne)
K01.04 Zatopienie (wewnętrzne)
L08 Powódź (procesy naturalne) (jednoczesne)
M – średni poziom
A03 Koszenie/ścinanie trawy (wewnętrzne)
H- wysoki poziom
B02 Gospodarka leśna i plantacyjna i
użytkowanie lasów i plantacji (wewnętrzne)
G03 Ośrodki edukacyjne (jednoczesne)

W związku z tym, że tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w obszarze Natura 2000
Beskid Niski PLB180002 analizowano wpływ ustaleń projektu Zmiany Studium i znaczące
oddziaływania głównie pod kątem potęgowania zagrożeń wewnętrznych, a w przypadku obszaru Natura
2000 Ostoja Magurska PLH180001 pod kątem potęgowania zagrożeń zewnętrznych i znaczącego
oddziaływania. Do analiz wykorzystano listę zagrożeń określonych w SDF ww. obszarów Natura 2000.
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Tabela 4. Analiza oddziaływań na przedmioty ochrony znajdujące się w obszarach Natura 2000
Przedmioty ochrony obszarów
Natura 2000

Zagrożenia
Istniejące

Oddziaływanie związane z realizacją
kierunków zagospodarowania określonych
w projekcie Zmiany Studium

Beskid Niski PLB180002
A168 Brodziec piskliwy Actitis hypoleucos,
A223 Włochatka zwyczajna Aegolius
funereus,
A229 Zimorodek Alcedo atthis,
A091 Orzeł przedni Aquila chrysaetos,
A089 Orlik krzykliwy Aquila pomarina,
A104 Jarząbek Bonasa banasia,
A215 Puchacz zwyczajny Bubo bubo,
1352 Wilk Canis lupus,
A224 Lelek Caprimulgus europaeus,
1337 Bóbr europejski Castor fiber,
A031 Bocian biały Ciconia ciconia,
A030 Bocian czarny Ciconia nigra,
A264 Pluszcz Cinclus cinclus,
A080 Gadożer Circaetus gallicus,
A081 Błotniak stawowy Circus aeruginosus,
A082 Błotniak zbożowy Circus cyaneus,
A084 Błotniak łąkowy Circus pygargus,
A231 Kraska Coracias garrulus,
1163 Głowacz biołopłetwy Cottus gobio,
A122 Derkacz Crex crex,
A239 Dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos
leucotos,
A238 Dzięcioł średni Dendrocopos medius,
A429 Dzięcioł białoszyi Dendrocopos
syriacus,
A236 Dzięcioł czarny Dryocopus martius,
A103 Sokół wędrowny Falco peregrinus,
A321 Muchołówka białoszyja Ficedula
albicollis,
A320 Muchołówka mała Ficedula parva,
A217 Sóweczka Glaucidium passerinum,
A127 Żuraw Grus grus,
A075 Bielik zwyczajny Haliaeetus albicilla,
A338 Gąsiorek Lanius collurio,
A246 Lerka Lullula arborea,
A272 Podróżniczek Luscinia svecica,
1355 Wydra Lutra lutra,
1361 Ryś Lynx lynx,
A073 Kania czarna Milvus migrant,
A074 Kania ruda Milvus milvus,
A261 Pliszka górska Motacilla cinerea,
A344 Orzechówka zwyczajna Nucifraga
caryocatactes,
1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita,
A094 Rybołów Pandion haliaetus,
A072 Trzmielojad Pernis apivorus,
A241 Dzięcioł trójpalczasty Picoides
tridactylus,
A234 Dzięcioł zielonosiwy Picus canus,
4026 Zagłębek bruzdkowany Rhysodes
sulcatus,
1087 Nadobnica alpejska Rosalia alpina,
A193 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,
A220 Puszczyk uralski Strix uralensis,
A307 Jarzębatka Sylvia nisoria,
A166 Łęczak Tringa glareola,
A282 Drozd obrożny Turdus torquatus,
1354 Niedźwiedź brunatny Ursus arctos,

F03.02 Pozyskiwanie / Usuwanie
zwierząt (lądowych) (wewnętrzne).

Nie jest zależne od projektu Zmiany Studium.

G01.02 Turystyka piesza, jazda konna Nie jest zależna tylko od projektu Zmiany Studium.
i jazda na pojazdach
niezmotoryzowanych (wewnętrzne).
F06 Inne formy polowania, łowienia
ryb i kolekcjonowania, nie
wymienione powyżej (wewnętrzne).

Nie są zależne od projektu Zmiany Studium.

A01 Uprawa (wewnętrzne).

Nie będzie prowadzona uprawa. Brak oddziaływań
znaczących.

G01 Sporty i różne formy czynnego
wypoczynku rekreacji, uprawiane
w plenerze (wewnętrzne).

Projekt Zmiany Studium utrzymuje kierunki
rozwoju wyznaczone w obowiązującym Studium.
Zbiornik wodny na rzece Wisłoka od wielu lat
wykorzystywany jest do celów rekreacji i
wypoczynku. Brak oddziaływań znaczących.

D02 Sieci komunalne i usługowe
(wewnętrzne).

Ewentualne sieci będą dotyczyły zaopatrzenia
w wodę, odprowadzenia ścieków czy podłączenia
energii elektrycznej. Istnieje możliwość skablowania
sieci elektrycznej. Brak oddziaływań znaczących.

E01.03 Zabudowa rozproszona
(wewnętrzne).

Wyznaczenie obszaru przestrzeni publicznej
obejmującej istniejącego od wielu lat
zlokalizowanego na rzece Wisłoka w bezpośrednim
sąsiedztwie związanych z turystyką, rekreacją i
wypoczynkiem nie powoduje rozproszenia
zabudowy. Brak oddziaływań znaczących.

A04.03 Hodowla zwierząt (bez
wypasu) (wewnętrzne).

Nie będzie prowadzona w obrębie terenów objętych
projektem Zmiany Studium.

F03.01 Polowanie (wewnętrzne)

Nie jest zależne od projektu Zmiany Studium.

X brak zagrożeń i nacisków
(jednoczesne).
B Leśnictwo (wewnętrzne).

Nie dotyczy.

F02.03 Wędkarstwo (wewnętrzne).

Nie jest zależne od projektu Zmiany Studium.

Ostoja Magurska PLH180001
Typy siedlisk przyrodniczych:
3220 Pionierska roślinność na kamieńcach
górskich potoków,
3230 Zarośla wrześni na kamieńcach
i żwirowiskach górskich potoków (SaliciMyricarietum, część – z przewagą wrześni),

C03.03 Produkcja energii wiatrowej
(zewnętrzne)

Nie będzie prowadzona na tych terenach.

F04 Plądrowanie stanowisk roślin
(jednoczesne)

Nie jest zależne od projektu Zmiany Studium.
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3240 Zarośla wierzby siwej na kamieńcach
i żwirowiskach górskich potoków (Salici
Myricarietum, część – z przewagą wierzby),
6230 Bogate florystycznie gorskie i niżowe
murawy bliźniczkowe (Nardion –płaty
bogate florystycznie),
6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion
alliariae) i ziołorośla nadrzeczne
(Convolvuletalia sepium),
6510 Niżowe i górskie świeże łąki
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion
elatioris),
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane
ekstensywnie (Polygono-Trisetion),
7230 Gorskie i nizinne torfowiska zasadowe
o charakterze młak,t urzycowisk i
mechowisk,
8310 Jaskinie nie udostępnione do
zwiedzania,
9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagion),
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae
Fagenion, Galio odorati-Fagenion),
9170 Grad środkowoeuropejski i
subkontynentalny(Galio-Carpinetum,TilioCarpinetum),
9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na
stokach i zboczach (Tilio plathyphyllisAcerion pseudoplatani),
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
i jesionowe (Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion glutinosoincanae) i olsy źródliskowe,
9410 Górskie bory świerkowe.
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy
2009I147IWE i gatunki wymienione
w załączniku II do dyrektywy
92I43IEWG
1939 Agrimonia pilosa Rzepik szczeciniasty
1308 Barbastella barbastellus Mopek
1138 Barbus meridionalis Brzanka
1193 Bombina variegata Brzanka
1386 Buxbaumia viridis Bezlist okrywowy
1352 Canis lupus Wilk
4014 Carabus variolosus biegacz
urozmaicony
1337 Castor fiber Bóbr europejski
1163 Cottus gobio Głowacz białopłetwy
1086 Cucujus cinnaberinus Zgniotek
cynobrowy
1381 Dicranum viride Widłoząb zielony
6199 Euplagia quadripunctaria Krasopani
hera
1355 Lutra lutra Wydra
1060 Lycaena dispar Czerwończyk nieparek
1361 Lynx lynx Ryś
1323 Myotis bechsteinii Nocek Bechsteina
1321 Myotis emarginatus Nocek orzęsiony
1324 Myotis myotis Nocek duży
1084 Osmoderma eremita Pachnica dębowa
6179 Phengaris nausithous Modraszek
nausitous
6177 Phengaris teleius Modraszek telejus
1303 Rhinolophus hipposideros Podkowiec
mały
4026 Rhysodes sulcatus Zagłębek
bruzdkowany
1087 Rosalia alpina Nadobnica alpejska
1106 Salmo salar Łosoś
1109 Thymallus thymallus Lipień
1166 Triturus cristatus Traszka
grzebieniasta
2001 Triturus montandoni Traszka karpacka
1354 Ursus arctos Niedźwiedź brunatny
1014 Vertigo angustior Poczwarówka
zwężona

G05.11 Śmierć lub uraz w wyniku
kolizji (zewnętrzne)

Nie przewiduje się. Tereny objęte projektem Zmiany
Studium zachowują funkcje określone w
obowiązującym Studium.

J02.02 Regulowanie (prostowanie)
koryt rzecznych i zmiana przebiegu
koryt rzecznych (zewnętrzne)

Projekt Zmiany Studium nie przewiduje regulowania
koryt rzecznych i zmiany ich przebiegu. W
kierunkach rozwoju znajduje się zapis dotyczący
odtworzenia koryta rzeki Wisłoka. Brak
oddziaływań znaczących.

J03.01 Zmniejszenie lub utrata
określonych cech siedliska
(wewnętrzne)

Odmulenie zalewu ma na celu przywrócenie
właściwego stanu ochrony gatunków ryb i minogów
występujących w zbiorniku wodnym oraz ich
siedlisk. Prace remontowo-konserwatorskie przy
istniejącej zaporze wodnej również mogą przyczynić
się do udrożnienia korytarza ekologicznego rzeki
Wisłoka i odtworzenia właściwych cech siedlisk.
Brak oddziaływań znaczących.

U Nieznane zagrożenie lub ucisk
(wewnętrzne)
A06.04 Zaniechanie produkcji
uprawnej (wewnętrzne)

Projekt Zmiany Studium nie przewiduje zaniechania
produkcji uprawnej. Brak oddziaływań znaczących.

B07 Inne rodzaje praktyk leśnych,
nie wymienione powyżej
(wewnętrzne)

Nie dotyczy.

B02.04 Usuwanie martwych
i umierających drzew (jednoczesne)

Nie przewiduje się. Brak znaczących oddziaływań.

E04 Obiekty, budynki stanowiące
element krajobrazu (wewnętrzne)

Projekt Zmiany Studium dopuszcza lokalizację
dwóch basenów wraz z konieczną infrastrukturą i
obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi,
służącymi potrzebom ww. basenów. W związku z
tym, że tereny objęte projektem Zmiany Studium
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
związanych z turystyką, rekreacją i wypoczynkiem
nie powodują rozproszenia zabudowy nie
przewiduje się znaczących zmian w krajobrazie
otwartym. Brak oddziaływań znaczących.

I01 Obce gatunki inwazyjne
(zewnętrzne)

Nie są zależne od projektu Zmiany Planu.

J02.05 Modyfikowanie
funkcjonowania wód – ogólnie
(jednoczesne)

Zbiornik wodny już istnieje. Odmulenie zbiornika
ma na celu przywrócenie właściwego stanu ochrony
gatunków ryb i minogów występujących w
zbiorniku wodnym oraz ich siedlisk. Prace
remontowo-konserwatorskie przy istniejącej zaporze
wodnej również mogą przyczynić się do udrożnienia
korytarza ekologicznego rzeki Wisłoka i
odtworzenia właściwych cech siedlisk. Brak
oddziaływań znaczących.

K02 Ewolucja biocenotyczna,
sukcesja (wewnętrzne)

Nie przewiduje się.

K02.01 Zmiana składu gatunkowego
(sukcesja) (wewnętrzne)

Nie przewiduje się.

M02.01 Przesunięcie i zmiana
siedlisk (zewnętrzne)

Nie przewiduje się.
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Poniżej zidentyfikowano przewidywane oddziaływania generowane w wyniku realizacji ustaleń
projektu Zmiany Studium oraz przeanalizowano wpływ na cele, przedmiot ochrony i integralność
przedmiotowego obszarów Natura 2000 w zależności od:
 rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane);
 trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe,
chwilowe).
Identyfikacji i analizy wpływu dokonano łącznie dla dwóch etapów – etapu realizacji i etapu
eksploatacji z uwzględnieniem działań minimalizujących potencjalne oddziaływanie.
Przewiduje się, iż oddziaływania generowane przez realizację kierunków rozwoju określonych
w projekcie Zmiany Studium, które potencjalnie mogą niekorzystnie wpływać na cele ochrony
obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001 wystąpią na
niewielką skalę i będą to oddziaływania bezpośrednie (małoznaczące), odwracalne, krótko
i długoterminowe, stałe, możliwe do ograniczenia np. poprzez skoncentrowanie usług rekreacyjnych
i wypoczynkowych do terenów, które są wyznaczone w obowiązującym Studium oraz takie
zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego, aby maksymalnie ograniczyć powstawanie
dzikich plaż i kąpielisk nad rzeką Wisłoka zarówno powyżej jak i poniżej zbiornika wodnego.
Należy podkreślić, że odmulenie zbiornika wodnego będzie prowadzić do poprawy warunków
bytowania, a także rozwoju gatunków ryb i minogów, w tym gatunków chronionych, oraz ich siedlisk.
Poza tym prace remontowo-konserwatorskie przy zaporze wodnej powinny być prowadzone w taki
sposób, aby maksymalnie udrożnić korytarz ekologiczny rzeki Wisłoki, co będzie sprzyjało
zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków i ich siedlisk występujących w zbiorniku wodnym oraz
rzece Wisłoka, a tym samym w obrębie obszaru Natura 2000 Wisłoka z dopływami PLH180052.
Ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz integralność
obszarów Natura 2000
Na potrzeby oceny wpływu na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszarów
Natura 2000 zastosowano kryteria określające na ile utrzymany zostanie korzystny status ochrony
obszaru chronionego.
Analizowano i oceniono czy i w jakim stopniu projektowane przeznaczenie terenów
i wynikające z jego realizacji oddziaływanie:
 zmniejszy zasięg siedlisk podlegających ochronie,
 nastąpi fragmentacja siedlisk chronionych w ramach obszarów Natura 2000,
 zachowane zostaną specyficzne struktury i funkcje oraz typowe siedliska gatunków
chronionych,
 zmniejszy się liczebność gatunków chronionych,
 ograniczony zostanie zasięg ich występowania,
 zapewniona zostanie wystarczająco duża powierzchnia siedlisk dla bytowania gatunków
chronionych,
 zachowana zostanie spójność i integralność sieci obszarów Natura 2000.
Możliwe oddziaływanie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność i spójność obszarów
Natura 2000 określano, jako:
 Oddziaływanie pozytywne tzn. oddziaływanie bezpośrednio związane z ochroną obszarów
Natura 2000 lub wynikające z tej ochrony.
 Oddziaływanie neutralne wpływ nieznaczący tzn. oddziaływanie niepowodujące
negatywnych oddziaływań dla właściwego stanu ochrony.
 Oddziaływanie znacząco negatywne istotny wpływ negatywny tzn. oddziaływanie
powodujące zagrożenia dla właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony w ramach
obszarów Natura 2000.
W odniesieniu do celów i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 Wisłoka z dopływami
PLH180052 przewiduje się oddziaływania pozytywne polegające na udrożnieniu korytarza
ekologicznego rzeki Wisłoka – udrożnienie korytarza ekologicznego może nastąpić w wyniku
prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy istniejącej zaporze oraz odmulenia zbiornika
wodnego – pozytywny wpływ na chronione gatunki ryb i minogów.
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Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych na obszary Natura 2000 Beskid Niski
PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001 ze względu na:
 projektowane kierunki zagospodarowania określone w projekcie Zmiany Studium nie
prowadzą do rozproszenia zabudowy,
 brak fragmentacji priorytetowych siedlisk w obszarze Natura 2000 Beskid Niski PLB180002
i Ostoja Magurska PLH180001;
 brak siedlisk naturowych w obrębie terenów przeznaczonych pod ewentualną realizację
basenów wraz z konieczną infrastrukturą i obiektami budowlanymi techniczno-socjalnymi
służącymi potrzebom ww. basenów,
 realizacja kierunków zagospodarowania projektu Zmiany Planu nie będzie również stanowić
bariery dla migracji gatunków, a prace remontowo-konserwatorskie przy istniejącej zaporze
mogą przyczynić się do udrożnienia korytarza ekologicznego rzeki Wisłoka;
 odmulenie zbiornika wodnego będzie prowadzić do poprawy warunków bytowania, a także
rozwoju, gatunków ryb i minogów, w tym gatunków chronionych, oraz ich siedlisk
 zachowana zostanie spójność sieci obszarów Natura 2000;
 utrzymany zostanie korzystny status ochrony obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002
i Ostoja Magurska PLH180001.
Przewiduje się, iż oddziaływania na cele i przedmiot ochrony analizowanych obszarów Natura
2000 będą miały charakter mało znaczący, stąd nie należy spodziewać się zagrożeń dla ich
integralności rozumianej, jako spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących
zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, będących celem ochrony
analizowanych obszarów. Nie przewiduje się, aby realizacja projektu Zmiany Studium powodowała
zaburzenia w funkcjonowaniu obszarów Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska
PLH180001.
Nie należy spodziewać się powstania tendencji bezpośredniej śmiertelności czy ograniczenia
populacji poszczególnych gatunków, chronionych w obrębie obszarów Natura 2000 Beskid Niski
PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001, w tym gatunków o niekorzystnym statusie w Europie.
6.6. Opis wpływu przewidywanego zagospodarowania na krajobraz
W wyniku realizacji projektu Zmiany Studium niewielkiemu przeobrażeniu ulegnie obecny
krajobraz terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wodnego – mogą powstać
dwa odkryte baseny oraz konieczna infrastruktura i obiekty budowlane konieczne do prawidłowego
funkcjonowania ww. basenów. Obszar przestrzeni publicznej określony w projekcie Zmiany Studium
został wyznaczony w obrębie terenów wykorzystywanych do celów rekreacyjno-turystycznych,
a także w sąsiedztwie terenów istniejącej i projektowanej zabudowy związanej z wypoczynkiem,
a wyznaczonych obowiązującym Studium. Realizacja projektu Zmiany Studium nie będzie
powodować rozproszenia zabudowy. Należy podkreślić, że zbiornik wodny już od wielu lat istnieje
i jest wykorzystywany do celów rekreacyjnych.
Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się znaczących zmian w krajobrazie – teren objęty
projektem Zmiany Studium, a przeznaczony pod ewentualną lokalizację basenów znajduje się
pomiędzy murem biegnącym od zapory wodnej a przystanią. Ewentualna realizacja basenów
odkrytych nie będzie w sposób znaczący wpływać na krajobraz Proponuje się, aby ewentualne obiekty
techniczno-socjalne służące potrzebom basenów wpisywały się w obecny krajobraz i nie tworzyły
dominanty (np. obiekty niskie, drewniane).
6.7. Opis przewidywanego oddziaływania projektu Zmiany Studium na klimat oraz
wskazanie działań, które będą sprzyjały adaptacji do zmian klimatu
Oddziaływanie na klimat zaliczane jest do oddziaływań skumulowanych. W wyniku realizacji
ustaleń projektu Zmiany Studium, zmiany klimatu nie będą znaczne i odczuwalne dla ludzi (mało
istotne).
Do działań łagodzących zmiany klimatu należy zaliczyć:
 wyznaczenie obszaru przestrzeni publicznej obejmującego istniejący zbiornik wodny dla
celów rekreacyjno-turystycznych poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.
Adaptacja do zmian klimatu:
 zapewnienie dojazdu do obszaru przestrzeni publicznej obejmującego istniejący zbiornik
wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych, a tym samym dojazdu służb ratowniczych,
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 wyznaczenie terenów rekreacyjnych w znacznej odległości od wysokich konstrukcji
(wyeliminowanie ryzyka przewróconych wysokich konstrukcji w sąsiedztwie). Proponuje
się, aby ewentualne doprowadzenie energii elektrycznej do terenów rekreacyjnych odbywało
się siecią kablową.
6.8.

Analiza czy i w jaki sposób planowane wskazanie danego rodzaju zagospodarowania,
wpłynie/nie wpłynie na dotrzymanie norm akustycznych na terenie objętym
projektem Zmiany Studium i w jego sąsiedztwie oraz ocena wpływu terenów są
siadujących na klimat akustyczny terenu objętego projektem Zmiany Studium
i dotrzymanie norm akustycznych

Jakość klimatu akustycznego zależy od funkcji i przeznaczenia terenu zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w Tabeli 5
przedstawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.
Projekt Zmiany Studium dotyczy wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej w miejscowości
Krempna, obejmującego istniejący zbiornik wodny dla celów rekreacyjno-turystycznych
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wykorzystywanych do celów rekreacyjno-wypoczynkowych,
turystycznych.
Tabela 5. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest zachowanie standardów akustycznych,
określonych dla terenów chronionych pod względem akustycznym.
Przewiduje się, iż kierunki zagospodarowania określone w projekcie Zmiany Studium nie będą
generować hałasu skutkującego istotnym pogorszeniem klimatu akustycznego i niedotrzymywaniem
norm akustycznych.
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Ponadto ograniczenie emisji hałasu może odbywać się poprzez nasadzenie roślinności wzdłuż
muru (żywopłoty) od strony drogi głównej i skarpy, co dodatkowo zabezpieczy mieszkańców przed
ewentualnym oddziaływaniem hałasu w sezonie letnim w czasie korzystania z basenów.
Podkreślić należy, że baseny nie będą kryte i będą wykorzystywane tylko w miesiącach letnich.
Możliwa jest również emisja hałasu w czasie prowadzenia prac związanych z odmulaniem
zbiornika oraz prowadzeniem prac remontowo-konserwatorskich. W celu ograniczenia emisji hałasu
do środowiska prace należy prowadzić w dzień i stosować sprzęt o jak najmniejszej emisji hałasu.
Emisja hałasu będzie ograniczona do czasu prowadzenia prac.
Biorąc pod uwagę kierunki zagospodarowania określone w projekcie Zmiany Studium należy
stwierdzić, że normy akustyczne będą zachowane.
Obecnie nie jest znany zasięg ani poziom hałasu komunikacyjnego emitowanego przez pojazdy
poruszające się po drodze głównej, ale w związku z tym, że na drodze ruch samochodów nie jest duży
i zwiększa się tylko w sezonie letnim można stwierdzić, że normy akustyczne są zachowane na
terenach sąsiadujących z drogą (tereny potencjalnej lokalizacji basenów). Jeżeli w przyszłości będą
prowadzone badania hałasu komunikacyjnego i zostaną stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych
norm, to należy podjąć działania ograniczające emisję hałasu do środowiska np. zastosować tzw. ciche
nawierzchnie.
7.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu Zmiany Studium oraz sposoby, w jakich
te cele i inne problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania
projektu Zmiany Studium

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym:
 Konwencja o różnorodności biologicznej, ratyfikowana w 1996 roku;
 Konwencja o ochronie dzikiej europejskiej fauny i flory oraz jej siedlisk (Konwencja
Berneńska), ratyfikowana w 1995 roku.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym:
 Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa,
 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym:
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przyjęta w 1997 roku zapewnia ochronę środowiska
człowieka kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju,
 Polska 2025 Długookresowa Strategia Trwałego i Zrównoważonego Rozwoju;
 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmian y klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030,
 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z Planem
działań na lata 2015-2020.
Dokumenty regionalne:
 Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020,
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Należy zaznaczyć, że zapisy dyrektyw, konwencji mają swoje odzwierciedlenie w prawie
krajowym. Dokumenty strategiczne muszą być zgodne z obowiązującym prawem, w przeciwnym
wypadku z mocy prawa są nieważne.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym stają się wytycznymi, które są
uwzględniane w programach wojewódzkich, strategiach wojewódzkich oraz innych opracowaniach
studialnych.
Cele ochrony środowiska znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie Zmiany Studium, przy
czym zostały dostosowane do jego skali oraz specyfiki.
Sposoby uwzględnienia celów ochrony środowiska w projekcie Zmiany Studium zostały
przedstawione w Tabeli 6.
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Tabela 6. Sposoby uwzględnienia celów ochrony środowiska podczas opracowywania projektu Zmiany Studium
Lp.

Cele ochrony środowiska

1.

Ochrona wód i efektywne
wykorzystanie zasobów
wodnych

2.

Gospodarka odpadami

3.

Ochrona powietrza
i klimatu

4.

Ochrona przed hałasem

5.

Ochrona powierzchni ziemi,
gleby

6.

Ochrona przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym
Ochrona zasobów kopalin

7.

Ustalenia obowiązującego Studium uwzględnione w projekcie Zmiany Studium


W zakresie zaopatrzenia w wodę: źródłem zaopatrzenia w wodę mieszkańców
gminy są przede wszystkim indywidualne studnie kopane oraz istniejące
studnie głębinowe. Ośrodki wypoczynkowe i wszelkie obiekty turystyczne
powinny posiadać zaopatrzenie w wodę z kontrolowanych źródeł. Na terenie
gminy konieczna jest rozbudowa urządzeń związanych z zaopatrzeniem w
wodę. W tym celu wyznacza się takie kierunki działań jak:
 Rozbudowa i modernizacja istniejących wodociągów na bazie
eksploatowanych ujęć,
 Wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowościach gminy nie objętych
systemem wodociągowym,
 Przestrzeganie ograniczeń w użytkowaniu terenów stref ochronnych ujęć
wody,
 Zarezerwowanie w budżecie gminy wydatków na dokumentacje i wykonanie
wodociągów zaopatrujących mieszkańców nie objętych do tej pory systemem
zaopatrzenia w wodę.
 W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych planuje się
objęcie systemem kanalizowania wszystkich zamieszkałych miejscowości
gminy. System grupowy obejmie wsie: Krempna, Kotań, Świątkowa Mała,
Świątkowa Duża (oczyszczalnia w Krempnej o przepustowości 250 m3/d).
Skanalizowanie obszarów zainwestowanych gminy Krempna to zadanie
priorytetowe samorządu gminy.
 Prowadzenie gospodarki odpadami odbywać się będzie w oparciu o zasady
obowiązujące na terenie gminy Krempna.
 Prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi odbywać się będzie zgodnie
z zasadami przyjętymi na terenie gminy Krempna.
Według zapisów obowiązującego Studium redukcja zanieczyszczeń powietrza
powstających w wyniku ogrzewania budynków odbywać się będzie poprzez:
 modernizację kotłowni lokalnych w kierunku wykorzystywania paliw
ekologicznych, preferując wysokosprawne, zautomatyzowane źródła
ciepła,
 redukcję zużycia ciepła przez „docieplanie" istniejących budynków, przez
co zmniejszy się ilość zanieczyszczeń.
Według obowiązującego Studium Poprawa klimatu akustycznego następować
będzie poprzez ww. działania, jak również poprzez stosowanie,
 zieleni izolacyjnej,
 specjalnych izolacji redukujących hałas w obiektach budowlanych
znajdujących się w pasie uciążliwości drogi,
 przegród tłumiących hałas,
 okien o podwyższonej izolacji akustycznej,
 lokalizacji obiektów mało wrażliwych na hałas.
Dla kontroli realizacji polityki ochrony i poprawy jakości powietrza potrzebne
będzie:
 utworzenie sieci monitoringu jakości powietrza na terenie gminy,
w pierwszej kolejności zbadanie poziomu hałasu w najbardziej
newralgicznych punktach tras komunikacyjnych (np. centrum Krempnej),
 wprowadzanie ochrony przed hałasem opartej na wynikach rzeczywistego
poziomu hałasu, oraz z uwzględnieniem jego przewidywanego poziomu.
Według obowiązującego Studium ochrona pokrywy glebowej wymaga
różnorodnych zabiegów, a do najważniejszych można zaliczyć następujące:
 mając na uwadze fakt, iż gleby semihydrogeniczne i hydrogeniczne
w warunkach górskich stanowią naturalny zbiornik retencyjny wód
gruntowych obszary występowania tych gleb otoczyć szczególną ochroną,
 ograniczyć zniszczenia pokrywy glebowej przez procesy erozyjne
spowodowane nadmiernym ruchem turystycznym.
 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym
z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi – zgodnie
z przepisami odrębnymi.
 Na terenie objętym projektem Zmiany Studium nie stwierdzono występowania
złóż surowców mineralnych.
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Według obowiązującego Studium realizacja tej polityki dot. Ochrony środowiska
przyrodniczego powinna polegać na:
 prowadzeniu racjonalnej gospodarki zasobami zwłaszcza takimi jak: lasy,
woda, przestrzeń,
 ochronie szczególnych i wybitnych w skali kraju wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych - walorów dla turystyki i wypoczynku,
 kształtowaniu struktury funkcjonalno - przestrzennej w nawiązaniu do
systemów ekologicznych,
 rozwijaniu funkcji zgodnych z predyspozycjami środowiska,
 traktowaniu ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich
procesów rozwojowych.
Projekt Zmiany Studium zakłada odmulenie istniejącego zbiornika wodnego, co
będzie sprzyjało uzyskaniu właściwych warunków rozwoju i życia gatunków
występujących w zbiorniku
Ochrona zasobów kulturowych  W obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium nie ma obiektów
zabytkowych.
Różnorodność biologiczna
i krajobraz

8.

9.

8.

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność obszarów Natura 2000, a także na środowisko,
a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne

Analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu Zmiany Studium
przeprowadzono identyfikując prawdopodobne skutki środowiskowe w zależności od:
 rodzaju oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane);
 trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe,
chwilowe);
 zasięgu oddziaływania (lokalne - miejscowe, ponadlokalne).
Analizowano, w jaki sposób realizacja kierunków zagospodarowania wpłynie na
bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, chronione siedliska przyrodnicze, gatunki chronione,
wody, powietrze, klimat, powierzchnię ziemi, zasoby naturalne, zabytki, dziedzictwo kulturowe, dobra
materialne.
W ocenie oddziaływania na środowisko, skutki środowiskowe określono, jako:
oddziaływanie pozytywne – powodujące korzystne zmiany w środowisku, najczęściej
wtórne, pojawiające się w dłuższym horyzoncie czasowym, prowadzące do poprawy
wybranych elementów środowiska w wymiarze ponadlokalnym,
 oddziaływanie neutralne – brak wpływu tj. oddziaływanie niepowodujące odczuwalnych
(mierzalnych) skutków w środowisku,
 oddziaływanie negatywne – oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki
środowiskowe, lecz niepowodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian ilościowych
i jakościowych, możliwe do ograniczenia,
 oddziaływanie znacząco negatywne – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę
określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności
gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo cennych.


Poniżej przedstawiono opisową analizę i ocenę przewidywanych skutków oddziaływania na
poszczególne elementy środowiska, mogących być rezultatem realizacji projektu Zmiany Studium.
Podczas analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące do minimalizacji potencjalnych
negatywnych oddziaływań.
Powierzchnia ziemi, gleby
W obrębie terenów objętych projektem Zmiany Studium zajętych przez istniejący zbiornik
wodny (zalanych wodą), poza odmulaniem, nie przewiduje się zmian. Tereny, które nie są zalane
wodą i mogą być wykorzystane pod ewentualną lokalizację basenów wraz z konieczną infrastrukturą
i obiektami budowlanymi koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania basenów zostaną w części
zmienione – mogą powstać tu dwa baseny odkryte i konieczna infrastruktura oraz niezbędne obiekty
techniczno-socjalne, co spowoduje uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej w miejscowości
Krempna. Realizacja nowego zainwestowania spowoduje częściowe zniszczenie wierzchniej warstwy
gleby w celu lokalizacji ww. obiektów oraz innych powierzchni utwardzonych i zastąpienie jej
gruntem antropogenicznym. Może także nastąpić wybranie części gruntu pod realizację basenów.
Krosno 2017

41

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna

Prognoza oddziaływania na środowisko
Wskazane jest selektywne zdejmowanie wierzchniej warstwy gleby i jej wykorzystanie dla
kształtowania terenów sąsiednich.
Realizacja liniowych przedsięwzięć infrastrukturalnych, niezbędnych dla wyposażenia
projektowanej zabudowy (m.in. sieci wodociągowej, kanalizacyjnej) spowoduje konieczność
przemieszczania mas gruntu. Praktycznie cały wykopany grunt zostanie wykorzystany na miejscu do
zniwelowania wykopów.
Należy zaznaczyć, że na tych terenach może być również składowany materiał pochodzący
z odmulania istniejącego zbiornika wodnego.
Realizacja projektu Zmiany Studium w zakresie nowego zainwestowania może
spowodować punktową deformację powierzchni terenu – ewentualne wybranie gruntu pod
lokalizację basenów. Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie, krótkoterminowe (na etapie
budowy), długoterminowe, średnioterminowe, trwałe, lokalne, negatywne (rozumiane jako
zauważalne, niepowodujące znaczących zmian ilościowych i jakościowych), brak oddziaływań
znacząco negatywnych.
Wody powierzchniowe i podziemne
Realizacja projektu Zmiany Studium wiązać się będzie z odmulaniem istniejącego zbiornika
wodnego, pracami remontowo-konserwatorskimi przy istniejącej zaporze wodnej oraz ewentualną
realizacją dwóch otwartych basenów.
Oddziaływanie istniejącego zbiornika wodnego na rzece Wisłoka na wody jest zależne m.in. od
sposobu budowy zbiornika, jego wykorzystania oraz funkcjonowania. Głównym zagrożeniem dla wód
jest pogorszenie parametrów fizykochemicznych wody spowodowane czasowym zatrzymaniem wody
(negatywne, bezpośrednie, długoterminowe). W zbiorniku następuje wzrost temperatury wody (woda
w zbiorniku wodnym nagrzewa się szybciej niż w rzece), co powoduje spadek rozpuszczalności tlenu,
a to wpływa na rozkład materii organicznej. W zbiorniku następuje wzrost związków biogennych,
szybki rozwój bakterii beztlenowych, dalsze ograniczanie tlenu w wodzie, zwiększenie osiadania
osadów bogatych w związki biogenne, wypłycanie zbiornika, co w konsekwencji powoduje
niekorzystne zmiany w składzie gatunkowym i ilościowym fauny i flory. Należy podkreślić, że
realizacja zbiornika wodnego może prowadzić do zmiany warunków hydrologicznych oraz
ekologicznych cieku, na którym zlokalizowany jest zbiornik. Poniżej zapory zbiornika następuje
zmniejszenie amplitudy przepływu, co oddziałuje na ekosystemy zależne od wód, szczególnie
zależnych od okresowych wezbrań i niżówek. Może też dojść do obniżenia poziomu wód gruntowych
poniżej zapory wodnej, a powyżej do podniesienia ich poziomu. Poniżej zbiornika dochodzi także do
zatrzymania rumowiska, co powoduje negatywny wpływ na siedliska zależne od jego transportu.
Zapora wodna istniejącego zbiornika wodnego spowodowała utratę naturalnego charakteru
rzeki Wisłoka oraz wpływa na warunki termiczne wody, skład chemiczny wody oraz jej szybkość
przepływu. Przegrodzenie rzeki powoduje erozję poniżej zapory wodnej, prowadzi do obniżenia
poziomu wody w rzece poniżej zapory oraz do obniżenia poziomu wód gruntowych w obrębie
terenów przyległych do rzeki, a powyżej zapory do podniesienia poziomu wód gruntowych.
Na etapie prowadzenia prac remontowo-konserwatorskich przy istniejącej zaprze wodnej
może dojść do zanieczyszczenia wody spowodowanego pracą sprzętu użytego do prac remontowych
(krótkoterminowe) oraz do zamulenia wód rzeki.
Podczas prac konserwatorskich jak i podczas prac związanych z odmulaniem zbiornika
wodnego należy uwzględniać środki minimalizujące negatywny wpływ na środowisko. I tak:
wykorzystywany sprzęt powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed ewentualnym
wyciekiem paliwa, a uzupełnianie paliwa powinno odbywać się na terenach do tego odpowiednio
przystosowanych. W obrębie terenu, na którym prowadzone będą roboty powinny znajdować się
środki do neutralizacji substancji ropopochodnych. Należy też zadbać, aby gospodarka odpadami była
prowadzona w sposób właściwy, prace należy prowadzić przy niskim przepływie wody.
Należy podkreślić, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii czy środków
minimalizujących, negatywne oddziaływanie może ulec znacznemu zmniejszeniu.
Ze względu na ochronę jakości wód powierzchniowych i podziemnych bardzo istotny jest
wymóg właściwych parametrów technicznych i skuteczności urządzeń stosowanych do oczyszczania
ścieków (ewentualne ścieki z obiektu techniczno-sanitarnego będą odprowadzane do oczyszczalni
ścieków).
Ocenia się również, iż kierunki rozwoju wskazane w obowiązującym Studium dotyczące
gospodarki ściekowej uwzględniają cele środowiskowe, określone w Planie gospodarowania wodami
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na obszarze dorzecza Wisły i zapewniają warunki realizacji projektu Zmiany Studium, którego
funkcjonowanie nie spowoduje pogorszenia stanu wód i nie będzie kolidować z procesem osiągnięcia
celów środowiskowych.
Przewiduje się: oddziaływania negatywne, bezpośrednie, długoterminowe związane
z funkcjonowaniem istniejącej zapory wodnej, bezpośrednie (możliwe wytwarzanie ścieków –
obiekt techniczno-socjalny), okresowe, negatywne (rozumiane jako zauważalne, niepowodujące
istotnych zmian ilościowych i jakościowych), pozytywne (wykorzystanie kanalizacji
i oczyszczanie ścieków), negatywne, bezpośrednie, krótkookresowe (czas prowadzenia robót
remontowych i czas odmulania zbiornika). Przy zastosowaniu środków minimalizujących
i najnowszych technik i technologii prognozuje się brak oddziaływań znacząco negatywnych.
Powietrze atmosferyczne, klimat
W zakresie wpływu na jakość powietrza atmosferycznego, realizacja ustaleń projektu Zmiany
Studium nie spowoduje lokalizowania nowych źródeł emisji zanieczyszczeń (baseny będą odkryte,
więc obiekty socjalno-techniczne nie będą ogrzewane). Po ewentualnym zrealizowaniu basenów
można się spodziewać zwiększone ruchu samochodów osobowych w okolicach basenów, ale tylko
w czasie, w którym będzie można korzystać z kąpieli w basenach (sezon wakacyjny, sprzyjające
warunki pogodowe)
W odniesieniu do powietrza atmosferycznego przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie
(emisja głownie zanieczyszczeń komunikacyjnych spoza terenów objętych projektem Zmiany
Studium, głównie w czasie sezonu wakacyjnego), lokalne, negatywne (małoznaczące, rozumiane,
jako zauważalne, niepowodujące na przedmiotowych terenach i w ich otoczeniu przekroczeń
standardów jakości powietrza, określonych obowiązującymi przepisami), brak oddziaływań
znacząco negatywnych. W odniesieniu do klimatu wystąpią oddziaływania neutralne tj.
oddziaływania niepowodujące odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku.
Środowisko biotyczne (flora, fauna), bioróżnorodność
Na terenach objętych projektem Zmiany Studium znajduje się zbiornik wodny i niewielka część
terenu, który nie jest zalany wodą. Tereny te są wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Na
terenach, które nie są zalane wodą nie stwierdzono chronionych gatunków ani ich siedlisk, a ze
względu na brak zróżnicowania flory nie występują tu dogodne warunki do bytowania zróżnicowanej
pod względem gatunkowym fauny. W rzece Wisłoka, a tym samym w zbiorniku wodnym, znajdują się
chronione gatunki ryb i minogów oraz ich siedliska.
W wyniku ewentualnej realizacji dwóch basenów oraz obiektu techniczno-socjalnego istniejąca
szata roślinna reprezentowana przez gatunki niechronione i pospolite w części ulegnie zniszczeniu.
Nie będzie to stanowić strat dla bioróżnorodności ze względu na jej niską wartość florystyczną.
Przewiduje się, iż oddziaływania generowane przez realizację kierunków rozwoju określonych
w projekcie Zmiany Studium, które potencjalnie mogą niekorzystnie wpływać na różnorodność
biologiczną to oddziaływania bezpośrednie, odwracalne, krótko i długoterminowe, stałe, możliwe do
ograniczenia np. poprzez takie zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego, aby
maksymalnie ograniczyć powstawanie dzikich plaż i kąpielisk nad rzeką Wisłoka zarówno powyżej
jak i poniżej zbiornika wodnego.
Istniejący zbiornik wodny jest płytki i często ulega zamulaniu, co niekorzystnie wpływa na
gatunki i siedliska występujące w zbiorniku. Zapora wodna jest również barierą ekologiczną dla ryb
dwuśrodowiskowych.
Należy podkreślić, że odmulenie zbiornika wodnego będzie mieć pozytywny wpływ na gatunki
i ich siedliska, co prowadzić będzie do poprawy warunków bytowania oraz rozwoju gatunków ryb
i minogów, w tym gatunków chronionych i ich siedlisk. Poza tym prace remontowo-konserwatorskie
przy zaporze wodnej powinny być prowadzone w taki sposób, aby maksymalnie udrożnić korytarz
ekologiczny rzeki Wisłoki, co będzie sprzyjało zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków i ich siedlisk
występujących w zbiorniku wodnym oraz rzece Wisłoka, a tym samym w obrębie obszaru Natura
2000 Wisłoka z dopływami PLH180052 (oddziaływania bezpośrednie, pozytywne, odwracalne).
W odniesieniu do środowiska biotycznego przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie
(uszczuplenie powierzchni biologicznie czynnej, małoznaczące pogorszenie warunków bytowania
pospolitych gatunków fauny, głównie bezkręgowców i drobnych gryzoni wraz ograniczenie ich
przestrzeni życiowej), długoterminowe, negatywne (rozumiane, jako zauważalne), miejscowe,
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lokalne, oraz oddziaływania bezpośrednie, pozytywne, odwracalne (jako wynik procesu
odmulania i udrożnienia korytarza ekologicznego w wyniku prowadzonych prac remontowokonserwatorskich), brak oddziaływań znacząco negatywnych.
Krajobraz
W wyniku realizacji kierunków rozwoju w ramach obszaru przestrzeni publicznej, określonych
w projekcie Zmiany Studium nie przewiduje się zasadniczych zmian w krajobrazie (tereny
zainwestowane zgodnie zobowiązującym Studium, jako tereny do rekreacji, turystyki), natomiast
niewielkiemu przeobrażeniu ulegnie obecny krajobraz terenów znajdujących się w bezpośrednim
sąsiedztwie zbiornika wodnego – mogą powstać dwa odkryte baseny oraz konieczna infrastruktura
i obiekty budowlane konieczne do prawidłowego funkcjonowania tych basenów. Obszar przestrzeni
publicznej określony w projekcie Zmiany Studium został wyznaczony w obrębie terenów
wykorzystywanych do celów rekreacyjno-turystycznych. Znajdują się one w sąsiedztwie terenów
istniejącej i projektowanej zabudowy związanej z wypoczynkiem. Tereny te są już wyznaczone
obowiązującym Studium.
Podkreślić należy, że realizacja projektu Zmiany Studium nie będzie powodować rozproszenia
zabudowy, poza tym zbiornik wodny już od wielu lat istnieje i jest wykorzystywany do celów
rekreacyjnych. Ewentualna realizacja odkrytych dwóch basenów nie będzie w sposób znaczący
wpływać na krajobraz.
Biorąc powyższe pod uwagę nie przewiduje się znaczących zmian w krajobrazie. Dla ochrony
walorów krajobrazowych proponuje się, aby ewentualne obiekty techniczno-socjalne służące
potrzebom basenów wpisywały się w obecny krajobraz i nie tworzyły dominanty (np. obiekty niskie,
drewniane).
Oddziaływania realizacji projektu Zmiany Studium w odniesieniu do krajobrazu będą
miały charakter bezpośredni, długoterminowy, trwały, odwracalny. Brak znaczących
oddziaływań.
Dziedzictwo kulturowe, zabytki
W związku z lokalizacją projektowanych funkcji w sąsiedztwie zabudowy współczesnej nie
wystąpią kolizje przestrzenne z obiektami zabytkowymi i strefami konserwatorskimi.
Analogiczne na terenach projektowanego zainwestowania nie występują zewidencjonowane
stanowiska archeologiczne ani obiekty zabytkowe.
Ludzie, ochrona klimatu akustycznego i ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym, dobra materialne
Ze względu na charakter kierunków rozwoju określonych w projekcie Zmiany Studium nie
przewiduje się znaczących oddziaływań na ludzi. Realizacja kierunków rozwoju nie spowoduje
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
Przewiduje się, iż realizacja kierunków rozwoju nie będzie generować hałasu skutkującego
istotnym pogorszeniem klimatu akustycznego i niedotrzymywaniem norm akustycznych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest zachowanie standardów akustycznych,
określonych dla terenów chronionych pod względem akustycznym tj. terenów rekreacyjnowypoczynkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).
Ponadto w celu ewentualnego ograniczenia emisji hałasu komunikacyjnego emitowanego przez
samochody poruszające się po drodze w sąsiedztwie terenów objętych projektem Zmiany Studium
można wprowadzić nasadzenia roślinności wzdłuż muru (żywopłoty) od strony drogi głównej
i skarpy, co zabezpieczy korzystających z basenów przed ewentualnym oddziaływaniem hałasu.
Podkreślić należy, że baseny nie będą kryte i będą wykorzystywane tylko w miesiącach letnich.
Możliwa jest również emisja hałasu w czasie prowadzenia prac związanych z odmulaniem
zbiornika oraz prowadzeniem prac remontowo-konserwatorskich. W celu ograniczenia emisji hałasu
do środowiska prace należy prowadzić w dzień i stosować sprzęt o jak najmniejszej emisji hałasu.
Emisja hałasu będzie ograniczona do czasu prowadzenia prac.
Urządzenie terenów wykorzystywanych do celów rekreacyjno-turystycznych i realizacja
basenów podniesie atrakcyjność tych, a przede wszystkim poprawi komfort wypoczynku turystów jak
i lokalnej społeczności.
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Dla poprawy jakości życia mieszkańców i polepszenia warunków sanitarnych ewentualne ścieki
pochodzące z terenów objętych projektem Zmiany Studium należy odprowadzić do oczyszczalni
ścieków i tam poddać procesowi oczyszczania.
Na terenach projektowanego zainwestowania zostaną zachowane wymogi określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów jest wymagane zachowanie obszaru wolnego od zabudowy
(przeznaczonego na stały pobyt ludzi) w zasięgu określonym przepisami branżowymi. W projekcie
Zmiany Studium bezpieczne odległości zabudowy mieszkaniowej od linii elektroenergetycznych
zostały zachowane.
Należy podkreślić, że zbiornik wodny pełni również funkcje przeciwpowodziowe, a więc
zdrowie, życie i mienie ludzi.
Przewiduje się, iż realizacja projektu Zmiany Studium nie spowoduje zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi oraz zagrożeń dla dóbr materialnych, oddziaływania na ludzi będą miały
charakter neutralny oraz pozytywny. Brak oddziaływań znacząco negatywnych.
Zasoby naturalne (surowce)
Nie przewiduje się oddziaływań w związku z brakiem udokumentowanych zasobów kopalin na
terenie objętym projektem Zmiany Studium.
8.1. Określenie zasięgu znaczących oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany
Studium na cele i przedmioty ochrony najbliżej położonych obszarów Natura 2000,
integralność i spójność sieci Natura 2000
Określając zasięg znaczących oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Studium
odniesiono się do wyników analiz przeprowadzonych dla obszarów Natura 2000: Beskid Niski
PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001. Z przeprowadzonych analiz wynika, że:
 nie jest konieczne wyznaczanie kompensacji przyrodniczej;
 nie przewiduje się znaczących oddziaływań na obszary Natura 2000;
 przewidywany miejscowy zasięg oddziaływań pośrednich nie wykraczający poza tereny
obszaru przestrzeni publicznej (zbiornik wodny już istnieje);
 w wyniku realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego określonych w projekcie
Zmiany Studium nie dojdzie do fragmentacji siedlisk naturowych;
 realizacja ustaleń projektu Zmiany Studium nie spowoduje zaburzeń w funkcjonowaniu
obszarów Natura 2000 (zbiornik wodny już istnieje od wielu lat i jest wykorzystywany do
celów rekreacyjnych);
 nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań dla przedmiotów ochrony obszarów
Natura 2000 (tereny objęte projektem Zmiany Studium ze względu na bardzo częste
przebywanie ludzi nie są atrakcyjne dla żerujących ptaków drapieżnych, w tym orlika
krzykliwego);
 realizacja kierunków zagospodarowania określonych w projekcie Zmiany Studium nie
spowoduje dodatkowego przerywania ciągłości lokalnych powiązań przyrodniczych (tereny
objęte projektem Zmiany Studium znajdują się poza korytarzami ekologicznymi
wyznaczonymi w obowiązującym Studium);
 nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań dla spójności obszarów Natura
2000.
8.2. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji projektu Zmiany Studium, w szczególności na cele i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów
W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań
na poszczególne elementy środowiska oraz cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura
2000 Beskid Niski PLB180002 i Ostoja Magurska PLH180001. Zatem nie jest konieczne
przedstawianie rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie istotnego negatywnego
wpływu na środowisko. Niemniej jednak z uwagi na zasadę przezorności wskazane jest
przedstawienie rozwiązań zapobiegających potencjalnym negatywnym oddziaływaniom. I tak:
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sprzęt wykorzystywany do prac remontowo-konserwatorskich i odmulania zbiornika powinien
być sprawny technicznie i zabezpieczony przed ewentualnym wyciekiem paliwa,
uzupełnianie paliwa powinno odbywać się na terenach do tego odpowiednio przystosowanych.
w obrębie terenu, na którym prowadzone będą roboty powinny znajdować się środki do
neutralizacji substancji ropopochodnych,
należy też zadbać, aby na terenach objętych pracami gospodarka odpadami była prowadzona
w sposób właściwy,
prace przy zaporze wodnej należy prowadzić przy niskim przepływie wody.

W związku z przewidywanym brakiem znaczących, negatywnych oddziaływań na środowisko,
w tym na obszary Natura 2000 oraz brakiem niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia
bioróżnorodności (zajmowania szczególnie cennych chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk
chronionych gatunków priorytetowych) nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia działań
kompensacyjnych.
Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Zmiany Studium

9.

Projekt Zmiany Planu został opracowany w celu uwzględnienia potrzeb wynikających
z rozwoju cywilizacyjnego i dotyczy wyznaczenia obszaru przestrzeni publicznej. Obszar przestrzeni
publicznej wyznaczony w miejscowości Krempna, obejmuje istniejący zbiornik wodny
wykorzystywany dla celów rekreacyjno-turystycznych. Czasza zbiornika stanowi obszar około 4 ha.
Zbiornik wykorzystywany jest zarówno przez mieszkańców, jak i przybywających do gminy turystów.
Dla obszaru przestrzeni publicznej oznaczonego symbolem OPP – nie zmienia się przeznaczenia
terenu wyznaczonego w studium. Obszar przestrzeni publicznej został określony zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jako teren o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów
społecznych.
W przypadku, kiedy uchwała o przystąpieniu do opracowania określa cel zmiany Studium jako
„Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krempna jako obszaru przestrzeni
publicznejˮ, rozpatrywanie rozwiązań alternatywnych jest bezprzedmiotowe.
Biorąc powyższe pod uwagę nie wprowadza się rozwiązań alternatywnych do tych, które są
zawarte w projekcie Zmiany Studium.
Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy

10.

Napotkane trudności oraz luki we współczesnej wiedzy to przede wszystkim:
Brak danych badawczych prowadzonych na poziomie planowania przestrzennego dających
podstawę do precyzowania jednoznacznych ocen.
 Wymóg dokonywania bardzo szczegółowych analiz już na etapie studium, czyli dokumentu
bardzo ogólnego, wyznaczającego kierunki zagospodarowania, w którym nie są znane żadne
rozwiązania konstrukcyjne, techniczne ewentualnych przedsięwzięć,
 Brak planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002.


11.

Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektu Zmiany Studium oraz częstotliwości jej przeprowadzania

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje
wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Ocena aktualności studium
odbywa się co najmniej raz w czasie kadencji.
Projekt Zmiany Studium nie przewiduje prowadzenia innego monitoringu niż ten określony
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Niemniej jednak w celu zapewnienia ochrony komponentów środowiska przyrodniczego,
a w szczególności środowiska wodnego ważne jest prowadzenie monitoringu związanego z jakością
wód powierzchniowych.
Monitoring powinien być prowadzony w oparciu o badania terenowe, a jego częstotliwość
powinna zależeć od identyfikacji zagrożeń dla jakości wód.
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Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

12.

W wyniku realizacji projektu Zmiany Studium nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko ponieważ:
 projekt Zmiany Studium nie wyznacza nowych kierunków zagospodarowania, tylko wyznacza
obszar przestrzeni publicznej,
 odległość terenu objętego projektem Planu do granicy z Ukrainą wynosi ponad 84 km, a do
granicy ze Słowacją ponad 8 km (pod uwagę były brane najbliższe odległości terenów
objętych projektem Zmiany Planu do granicy z Ukrainą i Słowacją).
13.

Wnioski







Ocena potencjalnych oddziaływań ma charakter hipotetyczny ze względu na charakter
opracowania dokumentu, jakim jest prognoza – prognoza oddziaływania na środowisko nie
jest raportem o oddziaływaniu na środowisko.
Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń
inwestycyjnych, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie realizacja zmian
przyjętych w projekcie Planu może mieć na poszczególne elementy środowiska.
Biorąc pod uwagę przeprowadzone w prognozie analizy i oceny nie przewiduje się
znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000.
Z związku z przeprowadzonymi analizami stwierdza się, że realizacja projektu Studium nie
będą powodować znaczących negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym
i projektowane zagospodarowanie nie kwalifikuje się do działów wymienionych w art. 33,
ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.
Na podstawie przeprowadzonych analiz nie prognozuje się oddziaływań transgranicznych.
Wykorzystane materiały

14.


















Projekt Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Krempna,
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krempna
uchwalonym Uchwałą RADY GMINY KREMPNA Nr III/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.,
Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoża gruntowego ustalająca warunki
gruntowo-wodne dla zagospodarowania zbiornika wodnego w Krempnej, miejscowość
Krempna, gmina Krempna, powiat jasielski, województwo podkarpackie, K. Potoniec,
2017 r.,
Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu – RDOŚ w Rzeszowie, Rzeszów, 2011 r.,
Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim – Raport za 2011 rok –
WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów 2012 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku – WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2012 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2012 roku – WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2013 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2013 roku – WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2014 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku – WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2015 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2013-2015– WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2016 r.,
Stan środowiska w województwie podkarpackim w 2016 roku – WIOŚ w Rzeszowie,
Rzeszów 2017 r.,
Europejska Konwencja Krajobrazowa,
Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa,
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,
Informacja o stanie środowiska w województwie podkarpackim – Inspekcja Ochrony
Środowiska WIOŚ Rzeszów; źródło: www.wios.rzeszow.pl
Sdf obszarów Natura 2000: Beskid Niski PLB180002, Ostoja Magurska PLH180001,
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Prognoza oddziaływania na środowisko
Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego
w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych,
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016, poz. 1911).
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