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1. Podstawa prawna, informacje dotyczące metodyki i zakresu prognozy i metod 

zastosowanych przy jej sporządzaniu 

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest realizacją obowiązku określonego  

w art. 50 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 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).  

Prognoza jest elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tj. postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studiów uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania i ich zmian zgodnie z art. 46 i art. 50 cytowanej ustawy.  

W niniejszej prognozie przedmiotem oceny są ustalenia projektu II zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica 

Wola, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/181/2002 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia  

4 października 2002r. zmienionego w części dla obszaru miasta Koprzywnica uchwałą Nr 

XLVII/210/2010 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 października 2010 r.  

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana z uwzględnieniem zagadnień 

wymienionych w art. 51 ust.2 i art. 52 w/w. ustawy.  

Zakres merytoryczny prognozy zgodnie z art. 53 został uzgodniony z właściwymi organami, 

określonymi zapisami art. 57 i art. 58 wyżej cytowanej ustawy.  

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano aktualne i archiwalne opracowania fizjograficzne  

i planistyczne odnoszące się do obszaru przedmiotowej gminy oraz dostępne informacje 

dotyczące zasobów i stanu środowiska. Spis wykorzystanych materiałów zawiera pkt. 15 

niniejszego opracowania.  

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

 projektowanego przeznaczenia terenów na określone rodzaje użytkowania, 

 określenia zasad zagospodarowania tych obszarów. 

Ocenie poddano te elementy środowiska, na które projekt zmienianego dokumentu może mieć 

wpływ przekształcający tj. m.in.: powietrze, klimat akustyczny, powierzchnia ziemi łącznie  

z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, zasoby naturalne, świat roślinny i zwierzęcy, 

bioróżnorodność, krajobraz we wzajemnym ich powiązaniu z uwzględnieniem stanu środowiska 

obszaru opracowania jego wrażliwości i odporności.  

Dokonano również identyfikacji, analizy i oceny wpływu projektowanych funkcji (możliwych 

oddziaływań generowanych w wyniku ich wprowadzenia) na obszary chronione z mocy ustawy  

o ochronie przyrody tj.: na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.  

Ponadto przeanalizowano i oceniono skutki realizacji ustaleń projektu zmiany Studium pod 

kątem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. 

Analizowano i oceniono wpływ na środowisko projektowanych funkcji, które są przedmiotem 

II zmiany SUiKZP, wyszczególnionych w pkt. 2 i pkt. 6 niniejszego opracowania.  

Istota prognozy zawiera się w ocenie: 

 na ile projektowane zmiany Studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości 

środowiska, 

 na ile projektowane zmiany Studium wzbogacą lub odtworzą obniżone wartości 

środowiska, 

 w jakim stopniu projektowane zmiany Studium będą potęgować istniejące zagrożenia. 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi  

i waloryzacyjnymi.  

Skutki wpływu realizacji zmiany SUiKZP na obszary Natura 2000 oraz środowisko zostały 

oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz 

prognozowanie oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000. 

Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska w rejonie projektowanych zmian 

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

wykorzystania publikowanych poradników, wytycznych i przepisów branżowych oraz analogii 

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

uwarunkowaniach środowiskowych. 

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

rozwiązań przyjętych w zmianie Studium, w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz cele, 

przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 oraz sprecyzowane zalecenia odnośnie 

sposobów minimalizacji potencjalnych negatywnych skutków. 

 

2. Informacje dotyczące projektowanego dokumentu i powiązań z innymi opracowaniami 

 

2.1. Zakres terytorialny zmiany SUiKZP , charakterystyka terenu objętego zmianą 
 

Granice obszaru objętego analizowaną zmianą zostały określone Uchwałą Nr XXV/136/2012 

Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Koprzywnica. 

Przedmiotowy teren objęty projektem zmiany Studium o powierzchni ok. 1,46ha położony 

jest w środkowej części miasta, przy drodze gminnej (ul. Leśna), w bezpośrednim sąsiedztwie 

istniejących terenów usługowo-produkcyjnych oraz stacji uzdatniania wody na północy i 

północnym-wschodzie, od południa, południowego - zachodu i południowego – wschodu 

przylega do pojedynczych zalesionych działek oraz niewielkich powierzchniowo, odłogowanych 

użytków rolnych. Dalej ku południowemu – wschodowi występuje niewielki obszar leśny.  

W obowiązującym Studium terenom tym (łącznie z terenem projektowanej zmiany) przypisano 

funkcję produkcyjno - usługową i usługowo – mieszkaniową oraz leśną. Po przeciwnej stronie 

ul. Leśnej na terenie lasu, zlokalizowane są studnie gminnego ujęcia wody. Z uwagi na brak 

decyzji administracyjnych o ustanowieniu stref ochronnych w obowiązującym Studium 

wyznaczono proponowaną strefę ochrony pośredniej wewnętrznej z zakazem lokalizacji 

przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody ujęcia. Przedmiotowy teren zmiany 

Studium znajduje się poza zasięgiem tej strefy.  

Teren objęty projektem zmiany ewidencyjnie stanowi jedną działkę i w stanie obecnym  

w części jest wykorzystywany pod działalność usługowo – produkcyjną. Znajduje się tu obiekt 

przechowalni owoców wraz z placem utwardzonym. Pozostała część działki ewidencyjnie 

stanowi grunt orny klasy VI na powierzchni 0,10ha oraz grunty inne – Bi, na powierzchni 

1,36ha.  

Przedmiotowy teren posiada możliwość pełnego wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

poprzez rozbudowę istniejących sieci do faktycznych potrzeb. 

 

2.2. Zakres merytoryczny zmiany SUiKZP  

 

Zmiana SUiKZP dotyczy wydzielenia z części terenów przeznaczonych w obowiązującym 

Studium pod tereny działalności usługowo – produkcyjnej i magazynowej (3UP) oraz z części 

terenów rozwoju osadnictwa mieszkaniowego z usługami (20U,MN), terenu 8UP – z 

przeznaczeniem pod działalność usługowo – produkcyjną i magazynową. Celem zmiany 

Studium jest umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Inwestora (rozwoju istniejącej 

funkcji związanej z przechowywaniem owoców poprzez rozbudowę i rozszerzenie działalności o 

przetwórstwo - zamrażanie owoców i warzyw), w granicach własności tej samej działki.  

 

2.3. Powiązania z innymi dokumentami 

 

Projekt analizowanej zmiany SUiKZP uwzględnia cele, wytyczne i ustalenia opracowań 

strategicznych i planistycznych, które zostały sporządzone na poziomie wojewódzkim  

i lokalnym. Opracowania te zawierają wytyczne i ustalenia, o których mowa w dokumentach 
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sporządzonych na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Cechą charakterystyczną tych 

dokumentów jest ustawowa hierarchiczność ich ustaleń i zapisów. 

Do podstawowych dokumentów powiązanych z analizowanym dokumentem należą: 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego  
 

Ustalenia przedmiotowej zmiany Studium uwzględniają i nie są sprzeczne z poniższymi 

ustaleniami Planu województwa – zasadami i kierunkami regionalnej polityki przestrzennej,  

w szczególności dotyczącymi ochrony środowiska przyrodniczego:  

 

Ochrona środowiska i gospodarka wodna 

 

Nadrzędne zasady polityki regionalnej  

 zgodność charakteru i poziomu intensyfikacji zagospodarowania z cechami środowiska 

przyrodniczego oraz jego naturalną chłonnością i odpornością na zniszczenie; 

 respektowanie wymogów ochronnych obowiązujących w strefach ochrony wód 

podziemnych; 

 prowadzenie gospodarki zasobami wodnymi w granicach zlewni. 

Preferowane kierunki zagospodarowania przestrzennego 

 ochrona ostoi przyrody, ważnych elementów systemu przyrodniczego oraz prawnych 

form ochrony przyrody ustanowionych na terenie gminy; 

 udrażnianie korytarzy ekologicznych poprzez likwidację barier ekologicznych lub 

minimalizację ich ograniczającego działania; 

 zahamowanie oddrzewiania krajobrazu, istotne zwiększenie zadrzewień, zakrzewień oraz 

skupień roślinności o różnych funkcjach (szczególnie zadrzewień o funkcjach 

ochronnych wzdłuż cieków zapobiegających przedostawaniu się do wód związków 

chemicznych stosowanych w rolnictwie); 

 pozostawianie nieuregulowanych odcinków rzek, szczególnie tych, których funkcje 

przyrodnicze dotychczas nie uległy dewastacji; 

 ochrona zasobów wód podziemnych, ujęć wody i źródeł poprzez ustanowienie stref 

ochronnych i właściwe ich zagospodarowanie; 

 realizacja programu „Kompleksowa gospodarka w dorzeczu Wisły na odcinku pomiędzy 

ujściem Nidy i Kamiennej” projekt „Budowa i modernizacja wodociągów, kanalizacji i 

oczyszczalni ścieków w Sandomierzu i dorzeczu Koprzywianki” zawartego w „Strategii 

rozwoju województwa świętokrzyskiego”; 

 utrzymanie w sprawności technicznej istniejących wałów przeciwpowodziowych; 

 stosowanie technicznych urządzeń ochrony środowiska, szczególnie w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza i ochrony przed hałasem; 

 rekultywacja byłych wyrobisk, hałd i osadników (dotyczy głównie terenów po 

wcześniejszej eksploatacji siarki). 

 

Strategia rozwoju gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 

 
W Strategii została określona wizja rozwoju gminy - Misją Gminy Koprzywnica jest 

stworzenie warunków mających wpływ na podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez 

rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, wykorzystanie potencjału ludzkiego  

i gospodarczego, a także dążenie do maksymalizacji tegoż komfortu. 

Dla jej osiągnięcia zostały sformułowane cele strategiczne i cele operacyjne oraz zadania je 

realizujące.  

Projekt zmiany SUiKZP nie pozostaje w sprzeczności z ustaleniami Strategii, nawiązuje do  

i uwzględnia cele strategiczne i operacyjne oraz planowane zadania, w szczególności: 
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Cel strategiczny:  

II. Wsparcie lokalnej gospodarki 

Cele operacyjne: 

Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości 

Restrukturyzacja i modernizacja rolnictwa oraz rozwój przetwórstwa rolno –spożywczego 

 

Cel strategiczny:  

III. Rozwój usług dla mieszkańców 

Cele operacyjne: 

Działalność na rzecz zwiększenia dochodów mieszkańców gminy i ograniczania obszarów biedy 

 

Program ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na 

lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017 

 

Za cel główny Programu uznano: 

Poprawę stanu i podniesienie walorów przyrodniczych gmin 

Na realizację tego celu składają się działania we wszystkich komponentach środowiska. 

Założenia planu zadań na lata 2010-2013 przeprowadzono w podziale na grupy: 

 

 Ochrona powietrza 

 Ochrona przed hałasem 

 Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 

 Ochrona gleb 

 Ochrona zasobów kopalin 

 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 Ochrona lasów 

 Ochrona środowiska przyrodniczego 

 Minimalizacja zagrożeń dla środowiska 

 Edukacja ekologiczna 

 

Projekt zmiany SUiKZP nie pozostaje w sprzeczności z celem głównym Programu i 

wyszczególnioną listą zadań realizujących ten cel.  
 

Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 

 

Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Koprzywnica na lata 2007-2013 wskazuje następujące 

obszary problemowe: 

 Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru, 

 Rozwój systemu komunikacji, 

 Rozwój systemu infrastruktury, 

 Poprawa stanu środowiska kulturowego, 

 Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców. 

Wśród projektów przewidzianych do realizacji wyróżniono inwestycje z zakresu: 

 Poprawy infrastruktury drogowej w gminie Koprzywnica, 

 Poprawy gospodarki ściekowej w gminie Koprzywnica, 

 Ochrony dziedzictwa kulturowego, 

 Oświaty, 

 Gospodarki. 

Funkcja projektowana w przedmiotowej zmianie Studium jest zgodna z odpowiednimi, 

zadaniami wskazanymi jako priorytetowe w Planie rozwoju lokalnego, zawiera się  

w odpowiednich obszarach tematycznych: 
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Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

 

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

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

realizację postanowień tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Najważniejszym przesłaniem 

RDW jest ochrona zasobów wodnych dla przyszłych pokoleń, a głównym celem jest osiągnięcie 

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

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

narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych i 

stanowić fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych.  

W PGW cele środowiskowe dotyczące osiągnięcia dobrego stanu wód odniesiono do 

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

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

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

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

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

plany gospodarowania wodami powinny zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych 

wszystkich szczebli.  

W PGW cele środowiskowe dla części wód powierzchniowych zostały oparte na 

wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i 

hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez wody 

dobrego stanu. Za cele środowiskowe przyjęto wartości graniczne odpowiadające dobremu 

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

w związku z wymogiem niepogarszania ich stanu.  

Teren objęty projektem zmiany Studium położony jest w obrębie wydzielonej JCW: pn. 

Dopływ od Jezior o kodzie PLRW20006219349.  

Dla naturalnych
1
 części wód (jaką jest wymieniona JCW) celem środowiskowym jest 

osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i w celu osiągnięcia dobrego stanu 

ekologicznego utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Wg charakterystyki jednolitych części wód rzecznych zawartej w PGW, przedmiotowej JCW 

przypisano status naturalnej części wód, jej stan oceniono jako zły, a w ocenie ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych do 2015 roku, uznano za zagrożoną. Przyczyną takiego 

stanu jest przede wszystkim niski stopień kanalizacji na znacznej części obszaru JCW  

(z wyłączeniem części miasta Koprzywnica). 

 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych są następujące: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych; 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych; 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych; 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 

człowieka. 

Teren objęty projektem zmiany Studium znajduje się w obrębie JCWPd nr 125, której w 

PGW przypisano dobry stan ilościowy oraz jakościowy i uznano za niezagrożoną 

nieosiągnięciem celów środowiskowych do 2015 roku.  

                                                 
1 RDW wyróżnia trzy rodzaje JCW: naturalne, silnie zmienione (których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w wyniku działalności 

człowieka) i sztuczne (powstałe w wyniku działalności człowieka). 
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Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym (stan odpowiadający JCWPd 125) celem 

środowiskowym jest utrzymanie takiego stanu. 

Ze względu na zakres zmiany Studium, który został precyzyjnie określony uchwałą Rady 

Miejskiej w Koprzywnicy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Koprzywnica i 

dotyczył zmiany funkcji określonego terenu nie była możliwa aktualizacja Studium 

wprowadzająca ustalenia (cele) PGW.  

Niemniej ustalenia polityki obowiązującego Studium w zakresie ochrony środowiska, w tym 

ochrony wód nie pozostają w sprzeczności z celami określonymi w PGW, a przy sporządzaniu 

przedmiotowej zmiany Studium cele powyższe zostały uwzględnione.  

 

3. Analiza i ocena aktualnego stanu i funkcjonowania środowiska na obszarze 

przewidywanych oddziaływań oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektu zmiany SUiKZP 

 

3.1. Charakterystyka stanu i zasobów środowiska 

 

Położenie geograficzne i morfologia terenu 

 

Wg podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego teren objęty opracowaniem położony 

jest w obrębie makroregionu .Kotlina Sandomierska, w obrębie mezoregionu Nizina 

Nadwiślańska. Morfologicznie stanowi fragment, rozległej terasy nadzalewowej rzeki Wisły. 

Jest to teren płaski, o rzędnych od 150,0 – 151,5m npm. Rzeźba terenu, w tym w części 

niezainwestowanej nie wykazuje zróżnicowania stwarzającego ograniczenia dla 

zagospodarowania. 

 

Budowa geologiczna, warunki geologiczno-inżynierskie 

 

Pod względem geologicznym przedmiotowy teren położony jest na skraju jednostki 

tektonicznej – Zapadliska Przedkarpackiego. Jest to rozległe obniżenie tektoniczne wypełnione 

trzeciorzędowymi osadami miocenu morskiego. Utwory je wypełniające wykształcone są  

w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków z przewarstwieniami wapieni, często z dużą domieszką 

frakcji piaszczystej. Ostatnim ogniwem utworów trzeciorzędowych są iły krakowieckie,  

o zmiennej miąższości do kilkudziesięciu metrów. Strop tych utworów w rejonie opracowania 

występuje na głębokości ok. kilkunastu m p.p.t. 

Nadkład utworów trzeciorzędowych stanowią osady rzeczne czwartorzędu wykształcone od 

spągu w postaci żwirów i pospółek w stropie w postaci piasków różnoziarnistych i pylastych z 

wkładkami pyłów i glin piaszczystych.  

Pod względem przydatności do celów budowlanych, są to grunty nadające się do 

bezpośredniego posadowienia fundamentów projektowanych obiektów oraz prowadzenia 

wszelkich robót ziemnych związanych z rozbudową sieci infrastruktury technicznej. 

 

Wody powierzchniowe 

 

W obrębie przedmiotowego terenu, którego zmiana dotyczy i w jego sąsiedztwie nie 

występują wody powierzchniowe.  

 

Wody podziemne 

 

Wody podziemne występujące w rejonie terenu opracowania są wodami typu aluwialnego. 

Wody poziomu czwartorzędowego występują w piaskach i pospółkach na głębokości 2,0–14,4 m 

p.p.t.  
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W rejonie terenu opracowania funkcjonuje ujęcie wody pitnej o zatwierdzonych zasobach 

(wody czwartorzędowe) eksploatacyjnych, udokumentowanych w kategorii „B” 76,00 m
3
/h, 

łącznie dla pięciu studni. 

Z uwagi na brak decyzji administracyjnych o ustanowieniu stref ochrony pośredniej ujęcia,  

w Studium wprowadzono proponowane strefy ochrony pośredniej i wprowadzono w ich obrębie 

zasadę wykluczenia lokalizacji przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody 

ujęcia. Ustalenia dotyczące ochrony ujęcia „Koprzywnica” i związanych z tym ograniczeń w 

zainwestowaniu zostały uściślone w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koprzywnica. Teren objęty zmianą Studium znajduje się poza obszarem 

proponowanej strefy pośredniej wewnętrznej ujęcia (w mpzp jest to obszar ochrony jakości wód 

ujęcia „Koprzywnica”).  

 

Warunki glebowe  
 

W obrębie terenu opracowania zasadniczo nie występują grunty użytkowane rolniczo, za 

wyjątkiem 0,10ha gruntów sklasyfikowanych w klasie VI. Pozostała część to teren 

zainwestowany i teren ujęty w ewidencji jako Bi – tereny inne. 

 

Szata roślinna, fauna, gatunki chronione 

 

Omawiany teren zmiany Studium położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

zainwestowanych, produkcyjno-usługowych o przekształconych pierwotnych warunkach 

przyrodniczych. W stanie obecnym teren opracowania jest po części zainwestowany. W jego 

części niezainwestowanej występują trawiaste zbiorowiska ruderalne, brak zbiorowisk leśnych i 

roślinności wysokiej. Stąd omawiany fragment terenu nie posiada istotnego potencjału 

przyrodniczego, położony jest poza systemem powiązań ekologicznych obszaru miasta.  

W obrębie niewielkich powierzchniowo terenów leśnych położonych w sąsiedztwie, 

występuje jeden typ siedliskowy lasu – bór świeży w stanie naturalnym lub zbliżonym do 

naturalnego oraz w stanie częściowej degradacji. Pod względem gatunkowym zdecydowanie 

dominuje sosna, są to różnowiekowe nasadzenia sosnowe.  

Ze względu na położenie i brak zróżnicowania florystycznego brak w tym rejonie warunków 

siedliskowych do bytowania zróżnicowanej pod względem gatunkowym fauny. Zalesione działki 

występujące w sąsiedztwie nie są siedliskami cennymi i ważnymi dla zasiedlania przez gatunki 

szczególnie cenne i zagrożone. Stanowią miejsca okresowego bytowania i żerowania 

nielicznych, pospolitych gatunków ornitofauny, niezagrożonych w skali kraju i Europy. 

W granicach terenu opracowania i w jego sąsiedztwie nie występują prawnie chronione siedliska 

przyrodnicze, ani stanowiska chronionych gatunków flory i fauny
2
.  

 

Zasoby przyrody prawnie chronione 

 

W obrębie terenu opracowania i w jego sąsiedztwie nie występują obiekty (pomniki przyrody) 

i obszary prawnie chronione w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.  

Teren objęty zmianą Studium znajduje się w odległości ok. 4,5km od granic najbliżej 

położonego, projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 Tarnobrzeska 

Dolina Wisły - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, obejmujący koryto rzeki wraz z 

terenami położonymi w międzywalu..  

 

                                                 
2
 Rozporządzenie MŚ z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz.U. z 2010 roku 
Nr 77 poz.510 ze zmianą Dz.U. z 2012 r. poz. 1041); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (DZ.U. z 2012 r. poz. 81). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011r. poz. 1419),  
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Dziedzictwo kulturowe, krajobraz kulturowy 

 

Na terenie opracowania, ani w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują wymagające 

ochrony stanowiska archeologiczne, ani obiekty zabytkowe. Teren położony jest poza strefami 

konserwatorskimi zabytkowego układu urbanistycznego miasta.  

 

3.2 Jakość środowiska i zagrożenia środowiskowe 

 

Jakość powietrza atmosferycznego 

 

Na stan jakości powietrza wpływ posiada wielkość emisji ze źródeł przemysłowych, 

transportu, głównie komunikacji drogowej, wielkość emitowanych zanieczyszczeń 

pochodzących z emisji niskiej (ogrzewnictwo indywidualne) oraz zanieczyszczenia napływowe.  

Jakość powietrza w rejonie terenu opracowania kształtuje się przede wszystkim za sprawą 

emisji niskiej, pochodzącej z indywidualnych systemów grzewczych, w tym z działalności 

usługowej i produkcyjnej, oraz pod wpływem emisji komunikacyjnej. Wielkość emisji niskiej w 

tym rejonie nie jest znacząca, choć względy ekonomiczne decydują o znacznym udziale 

stosowanego paliwa stałego w ogrzewnictwie indywidualnym. Spalanie paliw stałych, różnej 

jakości daje największe ilości zanieczyszczeń. Emisja niska wykazuje, wyraźną zmienność 

sezonową. Brak tu rozległych obszarowo osiedli mieszkaniowych oraz znaczących źródeł emisji 

pochodzącej z działalności produkcyjnej.  

Wielkość emisji komunikacyjnej również nie jest znacząca ze względu na brak tras 

komunikacyjnych prowadzących ruch tranzytowy, o znacznym natężeniu ruchu.  

Wg corocznych ocen jakości powietrza
3
 wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach, w roku 2010 i 2011 na terenie województwa nie stwierdzono 

przekroczeń wartości kryterialnych ustalonych dla zanieczyszczeń gazowych oraz zawartości 

metali w pyle, dla kryterium ochrony zdrowia ludzi
4
.  

Pomiary wykonywane w strefie świętokrzyskiej
5
 w roku 2010 wykazały natomiast 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów (dla kryterium ochrony zdrowia ludzi) w zakresie pyłu 

PM10 i benzo(a)pirenu w pyle PM10, a w roku 2011 dodatkowo przekroczenia norm pyłu 

PM2,5. Stwierdzone pomiarami i wytypowane obszary przekroczeń w strefie świętokrzyskiej to 

kilka największych miast w regionie, na terenie Koprzywnicy pomiarów nie przeprowadzano.  

Dla terenów stwierdzonych przekroczeń norm zanieczyszczeń zarząd województwa 

opracowuje naprawcze Programy Ochrony Powietrza. W opracowanych nPOP dla strefy 

świętokrzyskiej w zakresie pyłu PM10, benzo(a)pirenu oraz pyłu PM2,5, na podstawie metod 

modelowania wytypowano obszary występowania przekroczeń, dla których określono zakres 

niezbędnych działań w celu uzyskania poprawy. Miasto Koprzywnica znajduje się poza 

obszarami przekroczeń norm pyłu PM10 i pyłu PM2,5. Natomiast występują tu stosunkowo 

niewysokie (w porównaniu do innych rejonów) przekroczenia norm benzo(a)pirenu, które 

stwierdzono na podstawie metod modelowania na obszarze całego województwa. Określone w 

nPOP działania zmierzające do poprawy stanu dotyczą przede wszystkim obniżenia emisji ze 

źródeł powierzchniowych (emisja z sektora komunalno-bytowego - emisja z ogrzewnictwa 

indywidualnego, ze źródeł usługowych oraz mniejszych emitorów produkcyjnych). 

Proponowane działania na poziomie miast i gmin to działania edukacyjne oraz przede wszystkim 

eliminowanie węgla jako paliwa lub stosowanie węgla lepszej jakości, stosowanie 

                                                 
3

 Kryteria jakości powietrza oraz zasady i mechanizmy jego ochrony i poprawy regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Oceny dokonuje się w celu  ustalenia 

potrzeby przeprowadzenia działań naprawczych. 

4 Substancje wymagające oceny pod kątem spełnienia kryteriów ustalonych w celu ochrony zdrowia to: zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek 

azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen i ozon) oraz pyłowe (pył PM10 – pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10μm oraz zawartość w 
pyle metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) i węglowodoru - benzo(a)pirenu) oraz pył PM2,5 – pył o średnicy ziaren poniżej 2,5 μm). 
5 Zgodnie z wymogami w/w ustawy oceny dokonuje się w strefach. Na terenie województwa w roku 2010 i 2011 wydzielono dwie strefy: 

obejmującą miasto Kielce i strefę świętokrzyską obejmującą pozostałą część województwa.  
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nowocześniejszych technik spalania węgla, stosowanie paliw czystszych ekologicznie (gaz 

ziemny), stosowanie do produkcji energii cieplnej źródeł odnawialnych.  

Zakres działań dla terenów wolnych od przekroczeń wartości kryterialnych ocenianych 

zanieczyszczeń to utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie.  

 

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

 

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

dnia 23 października 2000 r.) wprowadziła obowiązek oceny stanu/potencjału ekologicznego
6
 i 

stanu chemicznego
7
 silnie zmienionych wód powierzchniowych. Oceny stanu wód 

powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu lub potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód
8
 wyznaczany jest przez gorszy z tych stanów. 

Podstawowe znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy biologiczne, 

charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów organizmów. Stan chemiczny 

określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, które charakteryzują występowanie w 

wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, określonych 

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

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

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

diagnostycznego i operacyjnego.  

Monitoring diagnostyczny jest wykonywany w cyklu 6-letnim, a monitoring operacyjny w 

cyklu 3- letnim dla JCW zagrożonych niespełnieniem osiągnięcia celów środowiskowych do 

roku 2015
10

. Klasyfikacja stanu wód w punktach monitoringu operacyjnego sporządzana jest na 

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

część wód. 

Monitoring wykonywany jest na potrzeby oceny stanu wód i klasyfikacji wszystkich 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania 

wodami (co 6 lat). Pierwszy skrócony (3-letni) cykl oceny obejmował lata 2007-2009. Kolejny 

(pełny 6-letni cykl) rozpoczął się w roku 2010. 

Teren objęty zmianą Studium położony jest, w obrębie JCW pn. Dopływ od Jezior. 

Przedmiotowej JCW w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przypisano 

status naturalnej, lecz zagrożonej niespełnieniem celów środowiskowych do roku 2015, jej stan 

oceniono jako zły. Dotychczas (najbardziej aktualne dane dotyczą roku 2011) omawiana JCW 

nie podlegała badaniom, prowadzonym przez WIOŚ w Kielcach.  

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut  

Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną 

zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu jednolitych części wód podziemnych  

(JCWPd)
11

, wyznaczonych zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Celem 

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

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń.  

                                                 
6
 Stan ekologiczny określa strukturę i funkcjonowanie ekosystemu wodnego, porównywany jest ze stanem referencyjnym tj. stanem zbliżonym 

do naturalnego; nadawane klasy odpowiadają stopniowi odchylenia od stanu referencyjnego: I klasa –bardzo dobry stan, II klasa – dobry stan, 

III klasa – umiarkowany stan, IV klasa – słaby stan, V klasa – zły stan. W przypadku potencjału ekologicznego części wód silnie zmienionych 
lub sztucznych I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał 

i V klasa - zły potencjał.  
7
 Stan chemiczny określa się na podstawie wskaźników chemicznych (stężeń substancji szkodliwych dla środowiska wodnego); klasyfikacja 

wyróżnia dwa stany: dobry i poniżej dobrego.  
8 Stan wód, zarówno dla części wód o statusie naturalnych, jak i silnie zmienionych oraz sztucznych określa się jako: dobry i zły. 
9
 Jednolite części wód powierzchniowych (JCW) - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 1) jezioro lub inny naturalny  

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

przejściowe lub wody przybrzeżne (na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – j.t. (Dz.U. z 2012r. poz. 145); 
10 Cele określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dotyczą osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2015. 
11 Jednolita części wód podziemnych – określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych (na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. (Dz.U. z 2012r. poz. 145); 
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Ocena stanu chemicznego
12

 realizowana jest na potrzeby zarządzania zasobami wód 

podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych, ukierunkowanych na 

osiągnięcie dobrego stanu wód.  

Dla jednolitej części wód podziemnych nr 125 w obrębie, której położone jest miasto 

Koprzywnica, w tym przedmiotowy teren, najbardziej aktualne, publikowane wyniki badań 

dotyczą stanu chemicznego i pochodzą z roku 2011. Na terenie miasta i gminy brak punktów 

kontrolnych, najbliższe punkty pomiarowe są zlokalizowane na terenie sąsiedniej gminy Łoniów 

w Zawidzy i Sulisławicach. Na podstawie uzyskanych wyników badań oraz przeprowadzonej 

klasyfikacji stwierdzono, że woda z otworu obserwacyjnego w Zawidzy jest zadowalającej 

jakości - klasy III (w skali pięciostopniowej), co oznacza dobry stan chemiczny. Natomiast woda 

z otworu obserwacyjnego w Sulisławicach jest niezadowalającej jakości – klasy IV, co oznacza 

słaby stan chemiczny.  

 

Klimat akustyczny 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przed hałasem
13

, 

przedmiotowy teren w stanie obecnym jak i projektowym nie jest normowany pod względem 

akustycznym. Istniejąca zabudowa związana ze stałym pobytem ludzi znajduje się w znacznych 

odległościach. Zgodnie ze stanem projektowym w Studium, teren objęty zmianą sąsiadować 

będzie z zabudową usługowo – mieszkaniową, dla której w obowiązujących przepisach 

określono dopuszczalne poziomu hałasu, które muszą być dotrzymane.  

W stanie obecnym w rejonie terenu opracowania nie występują znaczące źródła emisji 

hałasu przemysłowego, ani komunikacyjnego. 

 

Zagrożenia środowiskowe 

 

Teren objęty projektem zmiany Studium położony jest w rejonie charakteryzującym się 

stosunkowo niewielkim stopniem przekształcenia warunków środowiskowych. Nie występują tu 

istotne zagrożenia antropogeniczne, związane z działalnością człowieka w środowisku. 

Zagrożenia naturalne - powodziowe mają charakter zagrożeń potencjalnych. Przepływająca w 

kilkukilometrowej odległości rzeka Wisła posiada na tym odcinku wysokie obwałowania.  

W chwili obecnej brak wymaganych ustawą Prawo wodne 
14

map zagrożenia powodziowego i 

map ryzyka powodziowego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami mają być opracowane 

do 22 grudnia 2013 roku, dla obszarów określonych w opracowanej w grudniu 2011 roku 

Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, jako obszary narażone na niebezpieczeństwo 

wystąpienia powodzi.  

Teren projektowanej zmiany Studium położony jest na pograniczu wyznaczonych we 

Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 

wystąpienia powodzi. Ponadto znajduje się w obrębie wyznaczonych w SUiKZP terenów 

chronionych wałami, które mogą być narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi  

w przypadku wystąpienia katastrofalnych stanów wód i równoczesnego uszkodzenia wałów 

przeciwpowodziowych. Tereny chronione wałami zostały również wyznaczone w 

obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Koprzywnica z 

określeniem zasad ochrony przed skutkami powodzi, polegających na stosowaniu rozwiązań 

konstrukcyjno-technicznych i materiałowych obiektów budowlanych, chroniących przed 

skutkami oddziaływania potencjalnych wód powodziowych.  

 

                                                 
12 Stan chemiczny wód podziemnych określa się jako dobry (I-III klasa jakości), słaby (IV i V klasa jakości). 
13 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. z 2007r. Nr 120, poz. 826) oraz jego zmiana - Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz. 1109).  
14 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 roku (Dz.U. z 2012r. poz. 145) w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne.  
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3.3. Ocena potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu 

zmiany SUiKZP 

Teren objęty projektem zmiany Studium w stanie obecnym jest po części zainwestowany i 

przewidziany w zmianie pod działalność usługowo – produkcyjną, do kontynuacji aktualnej 

działalności związanej z przechowywaniem i przetwórstwem owoców. W przypadku braku 

realizacji projektu omawianego dokumentu teren zgodnie z przeznaczeniem w obowiązującym 

Studium prawdopodobnie w części pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu (tereny 

produkcyjno – usługowe – przechowalnia owoców), a w części zostanie zainwestowany 

zabudową usługowo – mieszkaniową. Brak realizacji projektu zmiany Studium prawdopodobnie 

nie spowoduje tendencji istotnych zmian pozytywnych ani istotnych zmian negatywnych w 

odniesieniu do obecnego stanu środowiska, przy założeniu, iż projektowana inwestycja będzie 

zrealizowana zgodnie z wymogami ochrony środowiska. W wymiarze społecznym brak 

realizacji zmiany Studium pozbawi lokalną społeczność szans na powstanie nowych miejsc 

pracy.  

 

4. Identyfikacja, analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska i 

uwarunkowań środowiskowych istotnych z punktu widzenia projektu zmiany SUiKZP, w 

szczególności dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody  

Na terenie objętym zmianą Studium, ani w jego sąsiedztwie nie występują ustanowione, ani 

projektowane obiekty i obszary prawnie chronione w rozumieniu Ustawy o ochronie przyrody
15

,  

w tym obszary Natura 2000. Stąd nie identyfikuje się problemów dotyczących obszarów 

podlegających ochronie na podstawie w/w ustawy ani bezpośrednich oddziaływań projektowanej 

funkcji na takie obszary. 

Ważne w kontekście projektowanego rozwoju działalności produkcyjnej są uwarunkowania 

środowiskowe związane z koniecznością zapewnienia właściwego stanu środowiska na 

bezpośrednio przyległych projektowanych terenach usługowo –mieszkaniowych.  

 

5. Ocena uwzględnienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu 

zmiany SUiKZP gminy 

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

międzynarodowym wspólnotowym i krajowym znajdują swoje odzwierciedlenie w prawie 

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

ochrony środowiska.  

Ważnymi dokumentami szczebla krajowego kształtującymi i kreującymi politykę społeczną 

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

Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 i Polityka ekologiczna państwa 

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

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

Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z pespektywą do roku 2016). Zapisy tych 

dokumentów są wiążące dla odpowiednich dokumentów szczebla niższego pod rygorem 

nieważności.  

Mając na uwadze wykazaną zgodność omawianego dokumentu (pkt.2.3. niniejszego 

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

Województwa Świętokrzyskiego, Strategią Rozwoju gminy Koprzywnica, Programem ochrony 

środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, Planem rozwoju 

lokalnego miasta i gminy można stwierdzić, iż cele ochrony środowiska szczebla 

międzynarodowego i krajowego oraz wspólnotowego zostały uwzględnione w omawianym 

                                                 
15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) 
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projekcie. Dotyczą one przede wszystkim takich dziedzin jak: ochrona powietrza 

atmosferycznego, ochrona wód, ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, ochrona 

przyrody uwzględnione poprzez zapisy uchwalonego SUiKZP, które nie ulegają zmianie.  

Przy sporządzaniu zmiany Studium, jak również niniejszej prognozy – uwzględniono 

podstawowe, obowiązujące przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody, 

planowania przestrzennego. 

 

6. Problematyka projektu zmiany SUiKZP gminy, ocena stanu środowiska  

i analiza uwarunkowań ekologicznych i kulturowych na obszarach objętych 

przewidywanym oddziaływaniem 

Zakres i zasięg terytorialny zmiany Studium został określony Uchwałą Nr XXV/136/2012 

Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 września 2012 roku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta i Gminy Koprzywnica. 

Poniżej omówiono funkcję projektowaną w zmianie Studium oraz przedstawiono syntezę 

uwarunkowań ekologicznych i kulturowych.  

 

8UP – teren projektowanej funkcji usługowo - produkcyjnej o powierzchni ok. 1,46ha 

wydzielony kosztem części terenów produkcyjno – usługowych 3UP (istniejąca funkcja – 

przechowalnia owoców) oraz części projektowanych terenów usługowo – mieszkaniowych 

20U,MN. Teren projektowanej zmiany obejmuje obszar pojedynczej działki, jednego 

właściciela. Położony jest przy drodze gminnej, w sąsiedztwie istniejących obiektów usługowo – 

produkcyjnych oraz w sąsiedztwie niewielkich obszarowo działek zalesionych, w części 

przeznaczonych pod projektowaną zabudowę produkcyjno – usługową i usługowo – 

mieszkaniową, w części przeznaczonych do utrzymania funkcji leśnej oraz pod zalesienia. Teren 

niebezpośrednio (poprzez drogę gminną) przylega do wyznaczonej w Studium i mpzp miasta 

strefy ochrony jakości wód ujęcia gminnego.  

Aktualnie jest w części zainwestowany (przechowalnia owoców, plac utwardzony) w części 

stanowi grunty, określone w ewidencji jako Bi. Grunty rolne występują na powierzchni 

niespełna 0,10ha, są to użytki rolne VI klasy bonitacyjnej.  

Pod względem florystycznym i faunistycznym teren nie posiada wartości, położony jest poza 

systemem powiązań przyrodniczych miasta. W jego sąsiedztwie brak obiektów i obszarów 

przyrody prawnie chronionej. Skrajna odległość od obszarów Natura 2000 wynosi ok. 4,5km  

W obrębie terenu objętego zmianą Studium występują korzystne warunki gruntowo- wodne 

i morfologiczne dla lokalizacji wszelkiego typu zabudowy.  

Omawiany teren położony jest w granicach obszarów chronionych wałami rzeki Wisły, 

wyznaczonych w Studium i mpzp miasta i określonych jako obszary potencjalnych zagrożeń 

powodziowych.  
W stanie obecnym i projektowym teren nie podlega ochronie akustycznej, w jego sąsiedztwie 

od zachodu w Studium i mpzp miasta projektuje się tereny usługowo – mieszkaniowe 

wymagające ochrony akustycznej.  

Na terenie objętym zmianą Studium oraz w jego otoczeniu brak stref ochrony 

konserwatorskiej, zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych oraz obiektów 

zabytkowych, będących przedmiotem zainteresowania konserwatorskiego.  

Projektowane zainwestowanie posiada możliwość wyposażenia w niezbędną infrastrukturę 

techniczną na bazie istniejących i projektowanych urządzeń i sieci poprzez rozbudowę do 

faktycznych potrzeb.  

 

 

 

 



 15 

7. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 

realizacji projektu zmiany SUiKZP gminy 

 

7.1. Identyfikacja oddziaływań na środowisko wynikających z projektowanego 

przeznaczenia 
 

Przewiduje się, iż realizacja projektowanej zmiany Studium polegająca na poszerzeniu 

terenów usługowo - produkcyjnych wiązać się będzie z pewnym oddziaływaniem na 

środowisko. Przedsięwzięcie planowane na projektowanych terenach produkcyjno – usługowych 

będzie stanowić kontynuację istniejącej działalności – przechowywanie i przetwórstwo owoców 

(mroźnia). Zgodnie z obowiązującymi przepisami
16

 przetwórstwo owoców może być zaliczone 

do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w zależności od 

rocznej wielkości produkcji.  

Z uwagi na brak sprecyzowanych informacji odnośnie skali przedsięwzięcia na 

projektowanym terenie usługowo - produkcyjnym, na etapie oceny dokumentu, jakim jest 

projekt zmiany Studium, omówione zostaną prawdopodobne oddziaływania i potencjalny wpływ 

na środowisko. Przy czym przyjęto założenie, iż na przedmiotowym terenie nie wyklucza się 

lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które 

będą wymagać uzyskania decyzji środowiskowej i mogą wymagać przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko wraz z weryfikacją raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

W strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko przeprowadzanej na etapie zmiany 

Studium jest możliwe wstępne oszacowanie wpływu na środowisko, w tym na obszary Natura 

2000, potwierdzenie lub wykluczenie potencjalnego znaczącego negatywnego oddziaływania. 

Na potrzeby identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko przyjęto, iż projektowana 

funkcja nie będzie wiązać z zajęciem nowych terenów (zmiana Studium dotyczy częściowej 

zmiany funkcji), natomiast jej wpływ na środowisko wiązać się będzie z oddziaływaniem na 

etapie funkcjonowania.  

W poniższej tabeli dokonano identyfikacji potencjalnego wpływu na środowisko 

projektowanej funkcji z określeniem charakteru wpływu i wyszczególnieniem elementów 

środowiska, na które projektowane funkcje mogą mieć wpływ przekształcający. 

 
Identyfikacja potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikającego z realizacji zmiany Studium 

Projektowana funkcja  Charakter wpływu  
Elementy środowiska objęte 

oddziaływaniem  

8UP - tereny usługowo-

produkcyjne  

● wytwarzanie odpadów 

związanych z produkcją i 

odpadów komunalnych 

● zwiększony pobór wody do celów 

produkcyjnych  

● wytwarzanie ścieków 

produkcyjnych i komunalnych  

● emisja hałasu przemysłowego i 

komunikacyjnego 

● emisja zanieczyszczeń powietrza 

związanych z wytwarzaniem 

energii cieplnej 

● powstawanie ścieków 

deszczowych i roztopowych 

 

● powierzchnia ziemi 

● wody 

● powietrze 

● ludzie 

● fauna i flora 

● krajobraz 
 

                                                 
16 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.  

z 2010r. Nr. 213 poz. 1397 
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Realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje zajęcia i zmiany użytkowania nowych 

terenów, ponieważ przedmiotowy teren zmiany dotyczy jedynie zmiany funkcji na terenach 

przeznaczonych do zainwestowania.  

Oddziaływania generowane w trakcie funkcjonowania to wytwarzanie odpadów, emisja 

zanieczyszczeń powietrza, w tym komunikacyjnych, ścieków, hałasu przemysłowego oraz 

komunikacyjnego związanego z dojazdami do nowych obiektów.  

Przewidywane oddziaływania na poszczególne elementy środowiska będą miały w przewadze 

charakter bezpośredni, pośredni, długoterminowy i trwały.  

Nie przewiduje się jednak by realizacja projektowanego przeznaczenia (przy zastosowaniu 

środków ograniczających i minimalizujących potencjalny negatywny wpływ) oddziaływała na 

całokształt środowiska, w tym bezpośrednio i pośrednio na ludzi w sposób znacząco negatywny, 

powodujący naruszenie standardów środowiskowych i powstawanie zagrożeń.  

 

7.2. Analiza przewidywanych oddziaływań na poszczególne elementy środowisko oraz 

ocena skutków środowiskowych 

 

Analizę i ocenę przewidywanych oddziaływań na środowisko funkcji projektowanej  

w zmianie SUiKZP przeprowadzono identyfikując prawdopodobne skutki środowiskowe  

w zależności od: 

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

 trwałości ich występowania (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, 

stałe, chwilowe); 

 zasięgu oddziaływania (lokalne - miejscowe, ponadlokalne) 

Punktem odniesienia był istniejący stan środowiska, w rejonie lokalizacji projektowanych 

funkcji. 
 

Analizowano, w jaki sposób realizacja projektowanych funkcji wpłynie na: 
 

bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, chronione siedliska przyrodnicze, gatunki chronione, 

wody, 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 nie powodujące 

odczuwalnych (mierzalnych) skutków w środowisku. 

 oddziaływanie negatywne - oddziaływanie zauważalne, powodujące odczuwalne skutki 

środowiskowe, lecz nie powodujące przekroczeń standardów, istotnych zmian 

ilościowych i jakościowych, możliwe do ograniczenia. 

 oddziaływanie znacząco negatywne – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę 

określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, 

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 oraz zdrowie i życie ludzi, będących rezultatem realizacji 

projektu zmiany SUiKZP gminy. W toku analiz i ocen uwzględniono działania prowadzące do 

minimalizacji potencjalnych negatywnych oddziaływań. 
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Powierzchnia ziemi, gleby 

Projekt zmiany Studium wprowadza zmianę funkcji w obrębie terenów przeznaczonych w 

obowiązującym Studium do zainwestowania. Stąd realizacja zmiany Studium nie będzie 

skutkować zajęciem nowych terenów, w tym (gleb) użytkowanych rolniczo.  

W sąsiedztwie projektowanego zainwestowania brak kompleksów użytkowanych rolniczo. 

Występują tereny zalesione oraz tereny zainwestowane: produkcyjno– usługowe. Zatem nowe 

zainwestowanie na etapie funkcjonowania nie będzie powodować oddziaływań pośrednich na 

stan środowiska glebowego. Realizacja zmiany Studium nie spowoduje istotnych, trwałych 

deformacji powierzchni terenu. Lokalna niwelacja terenu w celu umożliwienia wprowadzenia 

zabudowy będzie oddziaływaniem krótkotrwałym, występującym na etapie prowadzenia prac 

budowlanych (deformacje terenu, wykopy).  

Realizacja liniowych przedsięwzięć infrastrukturalnych, niezbędnych dla wyposażenia nowej 

zabudowy spowoduje konieczność przemieszczania mas gruntu. Praktycznie cały wykopany 

grunt zostanie wykorzystany na miejscu do niwelacji wykopów. 

Realizacja zmiany Studium wiązać się będzie z powstawaniem różnego rodzaju odpadów w 

tym przede wszystkim produkcyjnych, opakowaniowych oraz komunalnych i niebezpiecznych w 

rodzaju oleje, emulsje olejowe. Odpady pochodzące z projektowanej działalności produkcyjnej 

będą wymagać unieszkodliwienia w zależności od ich rodzaju, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Odpady produkcyjne z branży przechowywania i przetwórstwa owoców i 

warzyw to głównie odpady organiczne, które w blisko 100% nadają się do zagospodarowania i 

wtórnego wykorzystania (inne branże przetwórstwa, nawożenie gruntów rolnych). Podmioty 

gospodarcze zobligowane są stosownymi przepisami do właściwego gospodarowania odpadami. 

Odpady komunalne unieszkodliwiane będą na zasadach określonych w gminie. Odpady 

niebezpieczne winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach i zabierane oraz 

zagospodarowane przez uprawnione firmy, które w dalszej kolejności zajmą się ich utylizacją.  

Zasady postępowania z odpadami na obszarze gminy zostały określone w obowiązującym 

Studium oraz uszczegółowione w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta, (który stanowi podstawę do realizacji inwestycji), co 

zapewni ochronę powierzchni ziemi przed potencjalnym zanieczyszczeniem wynikającym z ich 

wytwarzania. 

Realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje znaczących, trwałych deformacji 

powierzchni terenu.  

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

długoterminowe, trwałe, lokalne, negatywne, lecz w przewadze małoznaczące, rozumiane, 

jako zauważalne, niepowodujące istotnych zmian ilościowych i jakościowych, brak 

oddziaływań znacząco negatywnych. 
 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Realizacja zmiany Studium wiązać się będzie ze zwiększeniem poboru wody do celów 

produkcyjnych, w konsekwencji ze zwiększonym wytwarzaniem ścieków pochodzących z 

produkcji oraz ścieków sanitarnych. Prawdopodobnie będą to ilości większe niż przy realizacji 

zabudowy usługowo - mieszkaniowej, projektowanej na części przedmiotowego terenu w 

obowiązującym Studium. W konsekwencji zwiększy się ilość ścieków odprowadzanych do 

środowiska. Ścieki wytwarzane w przetwórstwie owocowo – warzywnym powstają głównie w 

efekcie zużywania wody do mycia surowca, a więc charakteryzują się przede wszystkim 

ładunkiem obciążeń w postaci zawiesin. Nie powinny one stanowić zagrożeń dla środowiska 

wodnego – wód podziemnych poprzez infiltrację z powierzchni zanieczyszczeń i wód 

powierzchniowych poprzez spływy obszarowe. Teren projektowanej zmiany posiada dostęp do 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z możliwością rozbudowy do faktycznych potrzeb. Ścieki 

produkcyjne, w miarę potrzeb, przed ich odprowadzeniem do kanalizacji winny być oczyszczane 

w separatorach, w celu eliminacji ładunku obciążeń. Najskuteczniejszą metodą ograniczenia 
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ilości ścieków w przetwórstwie owocowo – warzywnym jest zmniejszenie ilości zużywanej 

wody poprzez m.in. stosowanie obiegów zamkniętych.  

Przy realizacji przedsięwzięcia istotne będzie również zaprojektowanie rozwiązań w zakresie 

oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych.  

Zasady ochrony środowiska wodnego zawarto w obowiązującym Studium. Zasady 

obowiązkowego wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej, oczyszczania ścieków 

produkcyjnych, oczyszczania wód opadowych i roztopowych z placów utwardzonych, 

zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów produkcyjnych i komunalnych 

uszczegółowiono w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta, który stanowi podstawę do wydawania pozwoleń na budowę. Ustalenia 

przedmiotowego mpzp, (istotne w kontekście przedmiotowej zmiany Studium) w zakresie 

ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko terenów produkcyjno – usługowych są 

wystarczające. Dodatkowe wymagania dotyczące ochrony środowiska wodnego zostaną zawarte 

w decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia, gdzie zostaną określone parametry ilości 

i jakości ścieków. 

Spełnienie powyższych warunków nie spowoduje zmian jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych.  

Ocenia się również, iż ustalenia polityki obowiązującego Studium w zakresie ochrony 

środowiska, w tym ochrony wód nie pozostają w sprzeczności z celami środowiskowymi 

dotyczącymi osiągnięcia dobrego stanu wód, określonymi w Planie gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Wisły, a realizacja projektu zmiany Studium z wykorzystaniem istniejącej i 

planowanej do modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej w zakresie ochrony wód, 

przy respektowaniu obowiązującego prawa nie spowoduje pogorszenia stanu wód i nie będzie 

kolidować z procesem osiągnięcia celów środowiskowych. 

Przewiduje się: oddziaływania bezpośrednie (wytwarzanie odpadów i ścieków 

poprodukcyjnych oraz deszczowych i roztopowych), długoterminowe, trwałe, neutralne dla 

środowiska wodnego, pozytywne (bezpośrednie – poprzez wykorzystanie kanalizacji i 

oczyszczanie ścieków, w konsekwencji eliminacja odprowadzania zanieczyszczeń w sposób 

rozproszony), brak oddziaływań znacząco negatywnych. 

 

Powietrze atmosferyczne, klimat 

 

W zakresie wpływu na powietrze atmosferyczne, realizacja zmiany Studium prawdopodobnie 

spowoduje zlokalizowanie nowego źródła emisji zanieczyszczeń, powstałych przy wytwarzaniu 

energii cieplnej (procesy spalania) w kotłowni przyzakładowej. Procesy produkcyjne w 

zakładach przetwórstwa owoców i warzyw nie są źródłem emisji zorganizowanej. Z procesów 

tych do powietrza emitowane są tylko niewielkie ilości oparów (kondensatu pary wodnej) w 

postaci emisji niezorganizowanej. Źródłem emisji komunikacyjnej będzie również ruch 

komunikacyjny (spaliny) związany z obsługą projektowanego rozszerzenia funkcji produkcyjnej.  

Ilość emisji pochodzącej z procesów spalania paliw z prawdopodobnej lokalizacji kotłowni 

nie powinna być istotna i nie powinna spowodować zmian w warunkach aerosanitarnych, 

ponieważ w zakładach przetwórstwa (chłodniach, mroźniach) wykorzystuje się przede 

wszystkim energię elektryczną. Prawdopodobnie ilość emitowanych, potencjalnych 

zanieczyszczeń z kotłowni może być porównywalna z emisją, która powstałaby przy realizacji 

zabudowy usługowo –mieszkaniowej, gdzie ilość emitorów byłaby zdecydowanie większa.  

Na terenie opracowania może zostać zlokalizowane przedsięwzięcie zaliczane do mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na późniejszym etapie będzie wymagało 

uzyskania decyzji środowiskowej, może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. W decyzji środowiskowej zostaną określone, wymagające dotrzymania, 

dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń dla emitora kotłowni.  

Nie przewiduje się również istotnego zwiększenia i znaczącego oddziaływania na stan 

atmosfery emisji komunikacyjnej, z uwagi na wprowadzenie ruchu związanego jedynie z 

obsługą projektowanego, lokalnego zainwestowania. 
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Zapisy obowiązującego Studium w zakresie ochrony atmosfery oraz ustalenia 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczące 

zaopatrzenia w ciepło na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować emisję niską, zapewnią 

eliminację negatywnego oddziaływania projektowanej funkcji na stan atmosfery.  

Pozytywny skutek w zakresie ochrony atmosfery przed emisją zanieczyszczeń przynosi 

stosowanie paliwa gazowego, dającego mniejszą emisję substancji zanieczyszczających. Istnieje 

możliwość zaopatrzenia nowego zainwestowania w gaz ziemny z istniejącej sieci gazowej, 

poprzez jej rozbudowę.  

Przy spełnieniu powyższych warunków w zakresie ochrony powietrza nie przewiduje się 

istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko atmosferyczne.  

W odniesieniu do powietrza atmosferycznego przewiduje się: oddziaływania 

bezpośrednie, długoterminowe, lokalne, negatywne, lecz małoznaczące, rozumiane jako 

zauważalne, niepowodujące przekroczeń standardów jakości powietrza, określonych 

obowiązującymi przepisami, brak oddziaływań znacząco negatywnych.  

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

mikroklimatyczne, związane z niewielkim wzrostem emisji ciepła do atmosfery. 

 

Środowisko biotyczne (fauna i flora), bioróżnorodność, gatunki i siedliska chronione 

 Na terenach objętych projektem zmiany Studium zostanie wprowadzona nowa funkcja w 

obrębie terenów przeznaczonych w obowiązującym Studium do zainwestowania. Zatem 

realizacja zmiany Studium nie spowoduje zajmowania dodatkowej powierzchni biologicznie 

czynnej, nie będzie się również wiązać z koniecznością wylesień, ani z usuwaniem zadrzewień. 

 Przewidziany do zmiany funkcji teren nie przedstawia wartości pod względem florystycznym 

i faunistycznym. W stanie obecnym jest częściowo zainwestowany (zabudowa przechowalni 

owoców, plac utwardzony), a w części stanowi zbiorowiska ruderalne na terenach określanych w 

ewidencji jako Bi (tereny inne niż rolne). Położony jest poza systemem przyrodniczym miasta. 

Na terenach zalesionych, położonych w sąsiedztwie (w części przeznaczonych w 

obowiązującym Studium pod zainwestowanie zabudową usługowo – mieszkaniową i 

produkcyjno - usługową, w części przeznaczonych do utrzymania funkcji leśnej i zalesienia), nie 

stwierdzono występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, ani stanowisk chronionych 

gatunków flory i fauny, w tym ornitofauny.  

Przedmiotowe obszary leśne przeznaczone w obowiązującym Studium do utrzymania funkcji 

leśnej, ze względu na niewielki zasięg terytorialny i położenie w zainwestowanej części miasta 

nie stanowią cennych siedlisk dla bytowania licznej i zróżnicowanej pod względem gatunkowym 

fauny.  

 Zatem realizacja projektu zmiany Studium nie będzie miała bezpośredniego, ani pośredniego, 

istotnego, negatywnego wpływu na środowisko biotyczne (florę i faunę), ani na 

bioróżnorodność. Realizacja zmiany Studium nie spowoduje istotnego negatywnego wpływu na 

bioróżnorodność, głównie z uwagi na aktualną, niewielką wartość przyrodniczą terenu objętego 

zmianą oraz jego sąsiedztwa. 

W odniesieniu do środowiska biotycznego i bioróżnorodności przewiduje się 

oddziaływania neutralne.  

 

Krajobraz 

 

W wyniku realizacji projektu zmiany Studium nie przewiduje się istotnych zmian krajobrazu. 

Teren objęty zmianą Studium położony jest w rejonie nie posiadającym cech składających się 

szczególną atrakcyjność krajobrazową. W stanie obecnym przedmiotowy teren jest po części 

zainwestowany i położony w sąsiedztwie istniejących i projektowanych terenów produkcyjno – 

usługowych. Wprowadzenie nowych obiektów zabudowy usługowo-produkcyjnej na 

stosunkowo niewielkim obszarze, będzie stanowić uzupełnienie istniejącego zainwestowania i 

nie spowoduje istotnego przekształcenia w krajobrazie.  
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Planowana zabudowa w sensie krajobrazowym, może zostać dzięki ograniczonej wysokości, 

wkomponowana w tereny zieleni leśnej. Ponadto w celu zachowania ładu przestrzennego w 

obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta, który stanowi 

podstawę do wydawania pozwoleń budowlanych, określono formy architektoniczne zabudowy, 

wskaźniki zagospodarowania działek oraz procentowe określenie powierzchni biologicznie 

czynnej. Ustalenia te winny być uszczegółowione w odniesieniu do przedmiotowego terenu w 

równolegle opracowywanej zmianie mpzp.  

Oddziaływania realizacji projektowanego dokumentu w odniesieniu do krajobrazu 

będą miały charakter pośredni, długoterminowy, negatywny (rozumiany jako zauważalny, 

lecz niepowodujący istotnych zmian jakościowych), przy wypełnieniu warunków 

dotyczących ładu przestrzennego, form architektonicznych nie spowodują skutków 

znacząco negatywnych. 

 

Zabytki, stanowiska archeologiczne 

W sąsiedztwie projektowanej w zmianie Studium funkcji brak obiektów zabytkowych, teren 

położony jest poza wyznaczonymi w Studium strefami konserwatorskimi zabytkowego układu 

urbanistycznego miasta. Zatem przy realizacji zmiany Studium nie wystąpią kolizje przestrzenne 

z obiektami zabytkowymi i strefami konserwatorskimi. Analogicznie na terenie projektowanego 

zainwestowania nie występują zewidencjonowane stanowiska archeologiczne.  

 

Zdrowie i życie ludzi, dobra materialne, ochrona klimatu akustycznego i ochrona przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym  

 

Ze względu na charakter projektowanego przeznaczenia, niewprowadzającego istotnych 

zanieczyszczeń do środowiska i oddziaływań znacząco negatywnych, realizacja projektu zmiany 

Studium nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Nie przewiduje się również 

powstania uciążliwości akustycznej dla przyszłych mieszkańców na terenach projektowanej 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej w sąsiedztwie. Zakłady branży przetwórstwa owoców i 

warzyw na ogół nie są źródłami uciążliwego hałasu zewnętrznego. W sporadycznych 

przypadkach źródłem uciążliwości hałasowej mogą być linie produkcyjne, sprężarki powietrza, 

systemy wentylacji, transport wewnętrzny (wózki widłowe) oraz transport do i z zakładu. Hałas 

tego rodzaju jest stosunkowo łatwy do eliminacji poprzez właściwą lokalizację źródeł hałasu, 

stosowanie wyciszeń, zieleni izolacyjnej oraz dostosowanie ruchu pojazdów do godzin i tras 

minimalizujących ilość osób narażonych.  

Ponadto w ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta, stanowiącego podstawę do realizacji projektowanej funkcji (po jego zmianie) 

uwzględniono ochronę przed hałasem. Ustalenia planu określają dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku w zależności od funkcji terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Przedmiotowe zapisy stanowią narzędzie ochrony przed hałasem.  

W przypadkach niedotrzymywania standardów akustycznych niezbędne będzie 

podejmowanie wyż wym. działań mających na celu ograniczenie oddziaływania hałasu.  

Funkcjonowanie projektowanego zainwestowania nie będzie wymagać lokalizacji urządzeń 

elektroenergetycznych, które powodowałyby znaczącą emisję promieniowania i pola 

elektromagnetycznego. Zatem planowane przedsięwzięcie nie naruszy obowiązujących 

przepisów w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
17

.  

Teren projektowanej zmiany położony jest w szerokiej dolinie rzeki Wisły, posiadającej na 

tym odcinku obustronne, wysokie obwałowania.  

                                                 
17 Rozporządzenie 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. 
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Zgodnie z ustawą Prawo wodne ochrona ludzi i ich mienia przed powodzią realizowana jest 

poprzez kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych oraz budowę  

i utrzymanie w należytym stanie technicznym budowli chroniących przed powodzią.  

Zgodnie z zapisami ustawy sporządza się wstępną ocenę ryzyka powodziowego, w której 

wskazuje się obszary narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi, dla których 

sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.  

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się: obszary, na których 

prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, które należy wyłączyć z zabudowy oraz obszary narażone na zalanie  

w przypadku niespełnienia roli przypisanej wałom przeciwpowodziowym.  

W grudniu 2011 roku dla obszaru kraju opracowano Wstępną ocenę ryzyka powodziowego. 

Mapy zagrożenia powodziowego mają być opracowane w terminie do 22 grudnia 2013 roku. 

Teren objęty zmianą Studium, położony jest na pograniczu wyznaczonych we Wstępnej ocenie 

ryzyka powodziowego obszarów narażonych na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi. 

Ponadto znajduje się w wyznaczonych w SUiKZP terenach chronionych wałami, które mogą być 

narażone na niebezpieczeństwo wystąpienia powodzi w przypadku wystąpienia katastrofalnych 

stanów wód i równoczesnego uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. 

Wobec powyższego można uznać, iż na analizowanym obszarze istnieje potencjalne 

zagrożenie wystąpienia powodzi lub podtopień, choć nie potwierdzają tego fakty historyczne. 

Celem spełnienia wymagań bezpieczeństwa ludzi i ich mienia oraz minimalizowania strat 

powodziowych w Studium oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta 

zawarto zapisy dotyczące stosowania rozwiązań konstrukcyjno-technicznych i materiałowych 

obiektów budowlanych, chroniących przed skutkami oddziaływania potencjalnych wód 

powodziowych. Ponadto warunkiem uniknięcia ewentualnego wystąpienia powodzi jest 

utrzymanie w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły. 

Przewiduje się, iż realizacja projektu zmiany Studium (przy spełnieniu powyższych 

wymagań) nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zagrożeń dla dóbr 

materialnych, oddziaływania na ludzi będą miały charakter neutralny. 

 

Zasoby naturalne  

Nie przewiduje się oddziaływań w związku z brakiem na przedmiotowym terenie 

udokumentowanych zasobów kopalin. 

 

8. Analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na cele i przedmiot ochrony oraz 

integralność obszarów Natura 2000 

Oceny wpływu projektu zmiany Studium na Europejską sieć ekologiczną Natura 2000 

dokonano poprzez identyfikację i analizę przewidywanych oddziaływań na najbliżej położony 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk 

Tarnobrzeska Dolina Wisły o kodzie PLH180049. 

Teren objęty zmianą Studium znajduje się w znacznej odległości (ok. 4,5km) od granicy 

obszaru Natura 2000, który obejmuje na terenie miasta i na terenach gmin sąsiednich 

międzywale rzeki.  

Wykonanie prognozy z uwzględnieniem przedmiotowego obszaru Natura 2000 wynika z 

zasady przezorności stosowanej w praktyce ochrony środowiska. 

Inne obszary Natura 2000 (OSO Małopolski Przełom Wisły, OSO Puszcza Sandomierska, 

SOO Przełom Wisły w Małopolsce, SOO Góry Pieprzowe, SOO Ostoja Żyznów, SOO Kras 

Staszowski) z uwagi na ich oddalenie (kilkanaście do kilkudziesięciu km) znajdują się 

bezsprzecznie poza zasięgiem oddziaływania zmiany Studium. 

Poniższa tabela zawiera charakterystykę analizowanego obszaru Natura 2000, sporządzoną 

w oparciu o Standardowy Formularz Danych.  
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Podstawowe dane dotyczące obszaru Natura 2000 SOO Tarnobrzeska Dolina Wisły PLH180049. 

Cel ochrony  Przedmiot ochrony  Zagrożenia  

 

Zachowanie siedlisk przyrodniczych i 

zbiorowisk genetycznie i funkcjonalnie 

związanych z dynamiką dużej niżowej 

rzeki. 

 

 

Siedliska przyrodnicze wymienione  

w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG:  

starorzecza i naturalne eutroficzne 

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion, nizinne i 

podgórskie rzeki ze zbiorowiskami 

włosieniczników Ranunculion fluitantis, 

zalewane muliste brzegi rzek, ziołorośla 

górskie (Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium), łąki selernicowe (Cnidion 

dubii), niżowe i górskie świeże łąki 

użytkowane ekstensywnie 

(Arrhenatherion elatioris), łęgi 

wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion). 

Ptaki wymienione w Załączniku I 

Dyrektywy Rady 79/409/EWG: rybitwa 

rzeczna, bocian biały, bocian czarny, 

zimorodek  

Ssaki wymienione w Załączniku II do 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG: wydra, 

bóbr europejski. 

Płazy wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG: traszka 

grzebieniasta, kumak nizinny. 

Ryby wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG: boleń, 

różanka, piskorz, kiełb białopłetwy. 

Bezkręgowce (owady-motyle) 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG: czerwończyk 

nieparek, modraszek nausitous. 

 

Zagrożenia łąk powodowane 

zaniechaniem dwukrotnego w ciągu 

roku ich wykaszania, powodujące ich 

zarastanie na terenie zalewowym, a w 

konsekwencji zmianę krajobrazu w 

międzywalu rzeki. Giną rośliny 

charakterystyczne dla tego typu łąk, 

roślinność łąkowa jest stopniowo 

zastępowana poprzez zarośla. Łęgi w 

postaci pozostałości, niewielkich 

fragmentów lasów zagrożone są poprzez  

nadmierny, niekontrolowany wyrąb. 

Kolejne zagrożenia to regulacja rzeki, 

równanie starorzeczy, likwidacja wysp i 

mielizn oraz kłusownictwo. 

 

 

 

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

2000 zastosowano kryteria określające na ile utrzymany zostanie korzystny status ochrony 

obszaru chronionego.  

Analizowano i oceniono czy i w jakim stopniu projektowane w zmianie Studium 

przeznaczenie terenu i wynikające z jego realizacji oddziaływanie w połączeniu z 

oddziaływaniem aktualnym:  

 zmniejszy zasięg siedlisk podlegających ochronie,  

 zachowane zostaną specyficzne struktury i funkcje oraz typowe siedliska gatunków 

chronionych,  

 zmniejszy się liczebność gatunków chronionych,  

 ograniczony zostanie zasięg ich występowania,  

 zapewniona zostanie wystarczająco duża powierzchnia siedlisk dla bytowania 

gatunków chronionych; 

 zachowana zostanie spójność obszaru chronionego i sieci obszarów.  

 

 Przewiduje się, iż skala i zasięg oddziaływań generowanych w wyniku realizacji projektu 

zmiany Studium, dotyczącej realizacji zabudowy usługowo-produkcyjnej na stosunkowo 

niewielkiej powierzchni, możliwość wykorzystania pełnego uzbrojenia terenu oraz zapisy 

Studium i wymogi ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska, będzie miała zasięg lokalny i charakter 

negatywny, lecz małoznaczący dla środowiska.  

Mając na uwadze znaczne oddalenie projektowanej w zmianie Studium funkcji od granic 

obszaru Natura 2000, lokalny zasięg i negatywny, lecz małoznaczący charakter oddziaływania 

nie przewiduje się by omawiany projekt zmiany Studium powodował zagrożenia i negatywne 

oddziaływania na cele ochrony obszaru Natura 2000.  

Realizacja zmiany Studium nie spowoduje zagrożeń dla zachowania korzystnego stanu ochrony 

obszaru chronionego ze względu na:  

 brak oddziaływań bezpośrednich wynikających z położenia poza i w znacznej 

odległości od obszaru chronionego; 

 przewidywane małoznaczące, pośrednie oddziaływania o zasięgu miejscowym nie 

powodujące naruszenia standardów poszczególnych elementów środowiska; 

 przewidywany miejscowy zasięg oddziaływań pośrednich, nie wykraczających poza 

granice terenu przeznaczonego do zainwestowania;  

 separację przestrzenną poprzez tereny leśne i rozległe tereny rolne. 

 

Przewiduje się, iż oddziaływania na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

Tarnobrzeska Dolina Wisły będą miały charakter neutralny, stąd nie należy spodziewać się 

zagrożeń dla jego integralności, rozumianej jako spójność czynników strukturalnych i 

funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, będących celem ochrony Obszaru. Realizacja projektu zmiany Studium nie 

spowoduje zaburzeń w funkcjonowaniu obszaru Natura 2000.  

Projektowane zmiany zagospodarowania terenu nie kwalifikują się do działań 

wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 
 

9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą 

przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko  

 

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

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

Natura 2000. Zatem nie jest konieczne przedstawianie rozwiązań mających na celu zapobieganie 

i ograniczanie istotnego negatywnego wpływu na środowisko.  

Niemniej z uwagi na zasadę przezorności oraz możliwą lokalizację przedsięwzięcia 

zaliczanego do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wskazane jest 

przedstawienie rozwiązań zapobiegających potencjalnym negatywnym oddziaływaniom.  

Prawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska daje narzędzie zapobiegania  

i ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć mogących znacząco 

negatywnie wpływać na stan środowiska w postaci procedur postępowania w sprawie ocen 

oddziaływania na środowisko, na etapie lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

Stąd szczególnej uwagi wymagać będzie proces projektowy inwestycji. Projektowane 

przedsięwzięcie może ponadto wymagać przeprowadzenia dokładnej analizy oddziaływania na 

środowisko planowanego przedsięwzięcia w trybie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia, w tym może wymagać opracowania raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  

Zapobieganie, ograniczanie i eliminacja, negatywnych oddziaływań, które potencjalnie mogą 

być rezultatem realizacji projektowanego przedsięwzięcia następować będzie poprzez:  

 wykorzystanie przepisów prawa ochrony środowiska w zakresie w/w; 

 w procesie decyzyjnym wybór projektu o znikomej skali oddziaływania na środowisko, 

w tym nie powodującego pogorszenia stanu wód, powietrza, powierzchni ziemi i klimatu 

akustycznego.  
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Zasady ochrony środowiska zawarte w obowiązującym Studium i ustalenia obowiązującego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koprzywnica w zakresie ochrony 

środowiska oraz dotyczące zasad wykorzystania infrastruktury technicznej wyczerpują kwestie 

minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium, na 

przedmiotowym etapie procesu planistycznego. Zatem nie zachodzi potrzeba ich uzupełniania  

o rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko.  

 W związku z przewidywanym brakiem istotnych negatywnych oddziaływań na środowisko, 

w tym na obszary Natura 2000 oraz brakiem niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia 

bioróżnorodności (zajmowania chronionych siedlisk przyrodniczych) nie zachodzi potrzeba 

przeprowadzenia działań kompensacyjnych.  
 

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie zmiany SUiKZP gminy 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

zakres prognozy oddziaływania na środowisko powinien obejmować przedstawienie rozwiązań 

alternatywnych do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany Studium, w szczególności  

w odniesieniu do obszarów Natura 2000.  

W wyniku przeprowadzonej analizy nie przewiduje się znaczących negatywnych oddziaływań 

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

przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań projektowanych w zmianie Studium. 

 Teren objęty przedmiotową zmianą Studium położony jest w sąsiedztwie istniejących i 

projektowanych terenów usługowo – produkcyjnych i jest aktualnie w części zainwestowany 

(przechowalnia owoców). Celem zmiany Studium jest umożliwienie Inwestorowi rozwoju 

funkcji przetwórstwa owoców i warzyw poprzez rozbudowę zakładu, w granicach 

niezabudowanej części tej samej działki. Wobec powyższego przedstawienie innych propozycji 

lokalizacyjnych nie ma uzasadnienia (wniosek Inwestora dotyczy wskazanego terenu).  

Teren objęty zmianą posiada możliwość wykorzystania pełnego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną. Ponadto nie jest cenny pod względem florystycznym i faunistycznym. Istnieją 

możliwości minimalizacji potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko. Stąd nie 

zachodzi potrzeba przedstawiania rozwiązań alternatywnych.  

Dodatkowo należy rozważyć również aspekt społeczny, dotyczący zapewnienia nowych 

miejsc pracy dla lokalnej społeczności.  

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

środowisko projekt ustaleń wyczerpuje rozwiązania proekologiczne.  

 

11. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

Ze względu na odległe usytuowanie miasta Koprzywnica w stosunku do granic Państwa oraz 

zakres projektowanej zmiany SUiKZP tj. brak potencjalnych źródeł, których oddziaływanie 

mogłoby wykraczać poza terytorium RP nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia 

transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

 

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

współczesnej wiedzy 

Ze względu na stosunkowo niewielki zakres zmiany Studium, przy sporządzaniu niniejszej 

prognozy w zasadzie nie wystąpiły trudności w ocenie oddziaływania na środowisko.  

 

13. Podsumowanie i wnioski  

 

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

zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy 
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Koprzywnica może oddziaływać na obszary Natura 2000 i środowisko, czy i w jakim stopniu 

ustalenia zmienianego dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż funkcja projektowana  

w zmianie SUiKZP będzie miała na środowisko wpływ neutralny i negatywny (rozumiany jako 

oddziaływanie zauważalne lecz nie powodujące naruszenia standardów środowiskowych).  

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę 

określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla liczebności i bioróżnorodności 

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

Realizacja projektu zmiany przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego 

negatywnego oddziaływania na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000.  

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

chronionych. 

Zmiana sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektem zmiany 

Studium nie kwalifikuje się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 o ochronie przyrody. 

Powyższe stwierdzenia są uwarunkowane wypełnieniem wymienionych w pkt. 7.2. i pkt. 10. 

działań i rozwiązań zapobiegawczych oraz minimalizujących i/lub eliminujących potencjalne 

negatywne oddziaływania na ludzi i środowisko.  

 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu zmiany SUiKZP oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

W przypadku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego istnieje 

ustawowo określona procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji. 

Procedura ta wynika z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, stąd jako metodę analizy realizacji projektu zmiany Studium proponuje się 

monitoring, polegający na ocenie aktualności zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przez 

Burmistrza miasta Koprzywnica. Należy również zauważyć, że studium jest dokumentem o 

charakterze strategicznym (określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady 

zagospodarowania) niebędącym podstawą do realizacji poszczególnych przedsięwzięć i zmiany 

przeznaczenia terenów - ich realizacja jest możliwa dopiero po uchwaleniu miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego lub wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania.  

Z powyższych względów nie ma potrzeby określania dla zmiany Studium specjalnego 

monitoringu wpływu na środowisko.  

W zakresie oddziaływania projektowanego zagospodarowania na środowisko: 

 w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia, jeżeli zostanie wydana decyzja 

środowiskowa, obowiązywać będzie monitoring środowiska, określony w decyzji;  

 w odniesieniu do pozostałych terenów może to być państwowy monitoring środowiska, 

prowadzony przez służby w tych celach powołane. 

 

15. Wykaz materiałów wykorzystanych przy opracowaniu prognozy 

 

1. Opracowanie fizjograficzne wstępne gminy Koprzywnica GEOPROJEKT Kielce 1986 r.  

2. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla potrzeb projektu m.p.z.p. miasta 

Koprzywnica. Koprzywnica 2006r. opr. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w 

Rzeszowie O/Z w Tarnobrzegu. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Koprzywnica, Koprzywnica październik 2002r  

4. I zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Koprzywnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Koprzywnica 2011r. 

5. Projekt II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Koprzywnica. Koprzywnica 2013r. 
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6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koprzywnica wraz  

z Prognozą oddziaływania na środowisko. Koprzywnica 2011r.  

7. Geografia fizyczna Polski; PWN Warszawa 1988 r. 

8. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009 – 2010 Raport WIOŚ  

w Kielcach. Kielce 2011r. 

9. Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2011. WIOŚ w Kielcach. 

Kielce marzec 2012r. 

10. Wyniki pomiarów jakości wód podziemnych w województwie świętokrzyskim w roku 2011. 

WIOŚ w Kielcach. Kielce 2012r. 

11. Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie świętokrzyskim w 

roku 2011. WIOŚ w Kielcach. Kielce 2012r. 

12. Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego: Część A – strefa miasto 

Kielce – ze względu na przekroczenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu Część B – 

strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia pyłu PM10 i benzo(a)pirenu Część C – 

strefa świętokrzyska – ze względu na przekroczenia ozonu”. Kielce 2011r. 

13. Program ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego – strefa świętokrzyska – ze 

względu na przekroczenia pyłu PM2,5. Kielce 2012r. 

14. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Kielce 2002r. 

15. Strategia rozwoju gminy Koprzywnica na lata 2007-2013. Koprzywnica 2007r. opr. Agencja 

Wspierania Inicjatyw Lokalnych S.A. - Poznań. 

16. Program ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na 

lata 2010 – 2013 z perspektywą do roku 2017. Klimontów 2010r.  

17. Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy Koprzywnica na lata 2007-2013. Koprzywnica 

2007r. 

18. Standardowy Formularz Danych i mapy obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

Tarnobrzeska Dolina Wisły. www.mos.gov.pl  

19. Specyfika ocen oddziaływania na środowisko dotyczących ochrony obszarów Natura 2000 

Przemysław Chylarecki Muzeum i Instytut Zoologii PAN. 

20. Zarządzanie obszarami Natura 2000. MŚ wrzesień 2008r. 

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

wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach 

Specjalnych Obszarów Ochrony sieci Natura 2000 w Polsce. Joanna Perzanowska. 

22. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej. Warszawa 2011r. 

 

16. Streszczenie 

 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu II zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Koprzywnica. 

Celem prognozy była ocena czy i w jaki sposób projektowana zmiana SUiKZP może 
oddziaływać na obszary Natura 2000 i środowisko, czy i w jakim stopniu ustalenia zmienianego 

dokumentu sprzyjają zrównoważonemu rozwojowi.  

Prognozę opracowano zgodnie z obowiązującymi wymogami, określonymi w ustawie 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 2008r. Nr 199 poz. 1227).  

Celem II zmiany Studium jest umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Inwestora 

(rozwoju istniejącej funkcji związanej z przechowywaniem i przetwórstwem - zamrażaniem 

owoców i warzyw), w granicach własności tej samej działki.  

W ujęciu szczegółowym zmiana Studium dotyczy wydzielenia terenów produkcyjno - 

usługowych 8UP o powierzchni ok. 1,46ha kosztem części terenów produkcyjno – usługowych 

3UP (istniejąca funkcja produkcyjno – usługowa) i części projektowanych terenów usługowo – 

mieszkaniowych 20U,MN. 

http://www.mos.gov.pl/
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W Prognozie w szczególności przedstawiono problematykę zmiany Studium na tle 

uwarunkowań przyrodniczych, charakteryzując lokalizację, stan i funkcjonowanie środowiska 

rejonu położenia terenu objętego zmianą.  

Zidentyfikowano prawdopodobne oddziaływania na środowisko, jakie mogą wynikać z 

wprowadzenia projektowanej funkcji oraz określono, jakie elementy środowiska może 

przekształcać. Następnie przeanalizowano i oceniono skutki dla środowiska, które mogą 

wynikać z projektowanego przeznaczenia terenu na określony rodzaj użytkowania. 

Ocenie poddano wszystkie elementy środowiska, na które projekt zmienianego dokumentu 

może mieć zróżnicowany wpływ przekształcający: powietrze, klimat akustyczny, powierzchnia 

ziemi łącznie z glebą, wody powierzchniowe i podziemne, świat roślinny i zwierzęcy, 

bioróżnorodność, krajobraz, dziedzictwo kulturowe. Dokonano również identyfikacji, analizy i 

oceny wpływu projektowanej funkcji (możliwych oddziaływań generowanych w wyniku jej 

wprowadzenia) na obszary chronione z mocy ustawy o ochronie przyrody tj.: na cele, przedmiot 

ochrony i integralność obszarów Natura 2000. Ponadto przeanalizowano i oceniono skutki 

realizacji ustaleń projektu zmiany Studium pod kątem zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. 

Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska w rejonie projektowanej zmiany 

przeznaczenia. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i ocen prognozuje się, iż realizacja projektu II zmiany 

Studium w proponowanej wersji będzie miała ograniczony wpływ na środowisko przyrodnicze.  

Funkcja projektowana w zmianie SUiKZP będzie miała na środowisko wpływ neutralny i 

negatywny (rozumiany jako oddziaływanie zauważalne lecz niepowodujące naruszenia 

standardów środowiskowych).  

Nie przewiduje się oddziaływań znacząco negatywnych tj. powodujących zasadniczą zmianę 

określonych parametrów jakości środowiska, zagrożenia dla ludzi, zagrożenia dla liczebności i 

bioróżnorodności gatunków, bariery dla migracji, zagrożenia dla obszarów przyrodniczo 

cennych. 

Realizacja projektu zmiany Studium nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania 

na cele, przedmiot ochrony i integralność najbliżej położonego, obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty - Natura 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły. Nie przewiduje się zagrożeń dla 

utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk chronionych. 

Zmiany sposobu użytkowania i zagospodarowania obszarów objętych zmianą Studium nie 

kwalifikują się do działań wymienionych w artykule 33 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004  

o ochronie przyrody. 

Uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska przy realizacji projektu 

zmiany Studium jest w pewnym stopniu uwarunkowane zastosowaniem rozwiązań 

zapobiegających potencjalnym negatywnym oddziaływaniom. Wskazane w prognozie 

propozycje takich rozwiązań dotyczą przede wszystkim ochrony środowiska wodnego, ochrony 

powierzchni ziemi, ochrony środowiska atmosferycznego, ochrony klimatu akustycznego.  

 


