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ROZDZIAŁ 1 

UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU,  ZŁOŻA 
SUROWCÓW MINERALNYCH PIASKOWCÓW CERGOWSKICH ZE ZŁOŻA „KOMAŃCZA 1”, 
GMINA KOMAŃCZA.3 

 

UWARUNKOWANIA – wstęp  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Komańcza 

zostało uchwalone Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza w dniu 24 października 

2000r., na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 1999r., Nr 15 poz. 139, z późn. zm.).  

Potrzeby wynikające z rozwoju gminy spowodowały konieczność Zmiany Nr 1 Studium 

uchwaloną uchwałą Nr XXXII/125/2012 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2012r. 

Opracowanie Zmiany Nr 3 Studium wynika z dalszych potrzeb inwestycyjnych w zakresie 

eksploatacji kruszywa i realizowane jest w oparciu o treść Uchwały Rady Gminy Komańcza  

Nr XXXIII/166/17 z dnia 28 czerwca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza.  

Zakres przestrzenny w/w Zmiany Nr 3  Studium obejmuje udokumentowane i zatwierdzone złoże 

piaskowców cergowskich „Komańcza 1" - zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym 

załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej Zmiany Nr 3 

Studium. 

Uwarunkowania rozwoju gminy mają bezpośredni wpływ na procesy zachodzące  

w środowisku przyrodniczym, kulturowym i społecznym gminy. Każda zmiana Studium, w tym 

również Zmiana Nr 3, poprzedzona była wnikliwą analizą elementów mających wpływ na 

kształtowanie się przestrzeni gminy, rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców.  

Studium Gminy Komańcza zostało uchwalone na podstawie przepisów ustawy z dnia  

7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz.139 z późn. zm.), 

natomiast Zmiana Nr 1 Studium dokonywana była na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r,  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny (Dz. U Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). Zmiana Nr  

3 Studium dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1073, z późn. zm.). 

Zmiana Nr 3 Studium polegająca na wprowadzeniu do Studium konturu  udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, wynika  

z faktu, iż: 

 wnioskodawca planuje uzyskać koncesję na wydobywanie piaskowców cergowskich  

w obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium,   

 konieczności wprowadzenia do Studium udokumentowanego i zatwierdzonego złoża 

piaskowców cergowskich „Komańcza 1”,  

 konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                            

w granicach Zmiany Nr 3 Studium i uzyskania podczas procedury formalno-prawnej zgody 

właściwego organu  na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

Zmiana Nr 3  Studium ma na celu dostosowanie zapisów studium do wymogów prawnych: 

1. Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U z 2017r., poz. 2126), udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody 

podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa.  
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2. Przepis art. 95 ust.2 w/w ustawy stanowi, iż w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopalin oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3. Przepis art. 208  ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126), stanowi, iż obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ 

administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy i które nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż  

w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

 Biorąc pod uwagę złożoność i czasochłonność oraz koszty wprowadzenia do Studium 

obszarów udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w powołanych wyżej przepisach 

prawa, ustawodawca przewidział okres do 2 lat w celu dostosowania wymogów wynikających  

z ustawy Prawo geologiczne i górnicze w trybie formalno – prawnym regulowanym ustawą  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Planowany sposób zagospodarowania terenu w granicach Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, wynika z obowiązków 

ustawowych nałożonych na gminę ustawą Prawo geologiczne i górnicze.   

Studium gminy obejmujące poszczególne zmiany na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz.1073, z późn. 

zm.) zachowuje moc obowiązującą. 

Art. 27 w/w ustawy stanowi, iż zmiana studium następuje w takim trybie, w jakim jest ono 

uchwalane. Zgodnie z obowiązującą ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym            

i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r., w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r., Nr 

118 poz.1233) projekt studium, a więc również jego zmiana powinna zawierać część określającą 

uwarunkowania wynikające z art.10 ust.1 ustawy, które zostały opisane w niniejszym opracowaniu. 
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1. UWARUNKOWANIA W ODNIESIENIU DO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ  

NR 3 STUDIUM3 

 

1.1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, 

ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU3 

 

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje część działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, o użytku Ls  

i powierzchni około 8,18ha. Zarówno na terenie opracowania jak również na całej działce nr ew. 

75/1, nie funkcjonuje żadna infrastruktura techniczna, w tym liniowa. 

Złoże „Komańcza 1”, znajduje się na terenie zalesionym (las mieszany), o różnym stopniu 

nachylenia. Znajdują się tam m.in. siedliska: grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), sztuczny 

drzewostan olszy szarej (Alnus incana), pastwisko obsadzone olchą czarną (Alnus glutinosa)  

z kępami obsiewającej się tarniny (Prunus spinosa), fragmenty buczyny karpackiej (Dentario 

glandulosae-Fagetum) ze znacznym udziałem gatunków grądowych, fragmenty szuwaru 

szerokopałkowego (Typhetum latifoliae) i szuwaru sitowia leśnego (Scirpetum syhatici), inicjalne 

stadia sukcesyjne zarośli olszy szarej (Alnus incana). Teren porośnięty jest drzewostanem w wieku 

od 10 - 100 lat. Na terenie gminy Komańcza lasy zarządzane są przez Nadleśnictwo Komańcza. 

Teren nie wymaga budowy dodatkowej infrastruktury technicznej i drogowej, za wyjątkiem 

dróg wewnętrznych, na warunkach właściciela gruntów.  

Złoże „Komańcza 1” posiada dogodną lokalizację, w odniesieniu do możliwości logistycznych 

transportu kruszywa i bloków przy użyciu specjalistycznych pojazdów. Wzdłuż południowej granicy 

działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, przebiega linia kolejowa łącząca Stary Łupków  

i Zagórz. Wnioskowany teren posiada również pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej numer 892 

(relacji Zagórz - Komańcza), przebiegającej wzdłuż trasy kolejowej. Transport urobku ze złoża 

„Komańcza 1 „ odbywać się będzie drogami wewnętrznymi i ciągami pieszo jezdnymi położonymi 

poza terenem obszaru objętego Zmianą Nr 3 Studium, na warunkach właściciela gruntów. 

Południowa część terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium położona jest w granicach 

obowiązującego planu miejscowego uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/165/2013 Rady Gminy  

Komańcza z dnia 16 maja 2013r. Północna część obszaru Zmiany Nr 3 Studium położona jest 

poza granicami obowiązującego MPZP. 

Planowany sposób zagospodarowania terenu w granicach Zmiany Nr 3 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, wynika  

z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę ustawą Prawo geologiczne i górnicze.  

W związku z powyższym, zaszła potrzeba dokonania Zmiany Nr 3 Studium w niezbędnym 

zakresie. 

        

 1.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO  

I WYMOGI JEGO OCHRONY3 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest na terenie leśnym. Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 300,0m na południowy-wschód, licząc od 

granic udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”. W południowo-

zachodniej części działki nr. ew. 75/1 oraz na działce sąsiedniej nr ew. 664, obręb – Komańcza, 

znajduje się eksploatowane złoże piaskowców cergowskich „Komańcza - Jawornik” wraz  

z zakładem przeróbczym. Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obr. – Jawornik, 

przepływa rzeka Osławica, natomiast rzeka Osława znajduje się około 840,0m na wschód od 

granic omawianej działki.  

Złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1” położone jest na obszarze jednostki 

dukielskiej w obrębie fałdu Brzeżnego, który ciągnie się od poprzecznej dyslokacji Wisłoka 
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Wielkiego po górę Dziurkowiec na wschodzie, gdzie przechodzi poza granice państwa. Utwory 

występujące w rejonie złoża zapadają monoklinalnie w kierunku zachodnim pod kątem 20-25 

stopni. Na omawianym obszarze występuje tektonika blokowa. Kompleksy piaskowcowe pocięte 

są uskokami normalnymi i przesuwczymi, niekiedy rotacyjnymi o zróżnicowanych kierunkach, 

generalnie północ-południe i zrzutach od kilku do dwudziestu-kilku metrów. Z tego względu można 

zaliczyć to złoże do grupy II. 

Zgodnie z regionalizacją geograficzną Jerzego Kondrackiego (2002) teren działki objęty 

Zmianą Nr 3 Studium zaliczany jest do megaregionu Karpackiego, prowincja Karpaty Zachodnie, 

makroregion Beskidy Środkowe, mezoregion Beskid Niski. 

Krajobraz okolicznych terenów tworzą wzgórza o wysokości 500-800 m n.p.m. Udokumentowane 

złoże zlokalizowane jest na południowo-wschodnim stoku Góry Stanków Łaz (617 m n.p.m.), 

schodzącym do doliny rzeki Osławica. 

Na terenie objętym Zmianą Nr 3 Studium, ład przestrzenny zostanie zachowany na 

warunkach dotychczasowych. Eksploatacja złoża może być dokonana na podstawie koncesji  

i innych dokumentów i dokumentacji, które nie są przedmiotem Zmiany Nr 3 Studium. Złoże 

zostało udokumentowane i zatwierdzone, zatem obowiązkiem Gminy jest wprowadzenie 

faktycznych konturów złoża do Studium, ponieważ zaistniała konieczność weryfikacji oczywistej 

omyłki, w dokumencie stanowiącym politykę przestrzenną gminy Komańcza. 

  

1.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU 

ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI I JAKOŚCI 

ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY  

I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO3 

 

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium funkcjonują następujące formy ochrony przyrody, 

o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Uchwały  

Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r., w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, 

poz. 1950, z późn. zm.),  

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB180002 „Beskid Niski”, funkcjonujący 

na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 

W związku z powyższym na terenie Zmiany Nr 3 Studium wprowadza się zakazy, nakazy  

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczące z warunków ochrony środowiska, przyrody  

i krajobrazu, wynikające z ustawy z dnia 16.04.2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., 

poz. 142) oraz ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji  

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

oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.) bowiem przedmiotowy 

teren  podlega w/w przepisom szczególnym. 

Teren opracowania Zmiany Nr 3 Studium nie jest objęty innymi formami ochrony przyrody,  

o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.  

z 2018r., poz. 142). W związku z powyższym nie wprowadza się dodatkowych zakazów, nakazów 

i ograniczeń, wynikających z przepisów odrębnych. 

Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego zakazuje się: 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
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ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć, 

o których mowa w art. 24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody; 

 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; 

 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;  

 budowy nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od: 

a) linii brzegów rzek: Wisłoka, Jasiołka, Osława, Wisłok, zgodnie z załącznikiem 

mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników rolnych, 

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach płynących 

przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, 

o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r., prawo wodne 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, 

 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; 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna 

lub rybacka; 

 likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych. 

Zakaz, o którym mowa wyżej 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 20.11.2010r. 

Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa wyżej, 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 2004r., o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę 

przyrody Obszaru. 

Zakazy, o których mowa wyżej nie dotyczą: 

 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 2004r.,  

o ochronie przyrody wykazano brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

Obszaru, 

 realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 

wpływu na ochronę przyrody Obszaru. 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium położony jest w obrębie obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym Beskid Niski – 44M oraz w granicach krajowego korytarza ekologicznego GKK-

2 „Beskid Niski”. 

W bliskim sąsiedztwie dokumentowanego złoża „Komańcza 1”, ani na jego obszarze nie 

występują obiekty objęte ochroną prawną w postaci rezerwatów przyrody lub pomników przyrody,  

zabytki kultury materialnej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, ani też obiekty 

posiadające znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe. 
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1.3.1. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA3 

 

Całość obszaru objętego Zmianę Nr 3 Studium znajduje się na terenie zalesionym (las 

mieszany), o różnym stopniu nachylenia. Nadkład złoża o grubości  od 0 do 25m (średnio 8m) 

składa się z pokrywy humusu leśnego, glin zwietrzelinowych, zwietrzeliny i rumoszu piaskowcowo-

łupkowego. 

W podłożu geologicznym obszaru projektu Zmiany Nr 3 Studium występuje flisz karpacki, na 

którego zwietrzelinie wytworzyły się gleby: brunatne kwaśne wytworzone ze zwietrzeliny 

piaskowców i brunatne właściwe – powstałe z łupków, o różnej zawartości szkieletu i miąższości. 

Udostępnienie złoża „Komańcza 1” będzie polegało na wylesieniu terenu i usunięciu 

nadkładu. Materiał nadkładowy będzie składowany na obrzeżach wyrobiska w  wyznaczonych 

miejscach. Warstwa humusu leśnego będzie składowana selektywnie. 

Zmiana Nr 3 Studium dokonana na potrzeby wydobycia udokumentowanego kruszywa 

naturalnego, nie będzie stanowiła bariery ekologicznej utrudniającej lub całkowicie hamującej 

przemieszczanie się gatunków. 

Dla zapewnienia zachowania walorów krajobrazowych, Zmiana Nr 3 Studium  jest mało 

znacząca, ponieważ obejmuje powierzchnię ok. 8,18ha, a  planowane wydobycie kruszywa 

naturalnego ze złoża „Komańcza 1” w sąsiedztwie odkrywki „Komańcza – Jawornik” i przyjęty 

leśny kierunek rekultywacji po zakończonym wydobyciu, nie spowodują znaczących zmian  

w leśnej przestrzeni produkcyjnej. 

Na terenie opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, objętego ochroną 

prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

 
1.3.2. WODY POWIERZCHNIOWE3 

 

Obszar Zmiany Nr 3 Studium położony jest w dorzeczu górniej Wisły, w zlewni Wisłoka.  

Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obr. – Jawornik, na której zlokalizowany jest  

obszar objęty Zmianą Nr 3 Studium, przepływa rzeka Osławica, natomiast rzeka Osława znajduje 

się około 840,0m na wschód od granic omawianej działki. 

Obszar złoża „Komańcza 1” przecinany jest przez okresowe spływy wód w kierunku 

Osławicy. 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest w JCWP o europejskim kodzie 

PLRW20001222252 i nazwie „Osława do Rzepedki”. JCWP Osława do Rzepedki określane są 

mianem potoków fliszowych – jako mała rzeka fliszowa. JCWP Osława do Rzepedki posiadają 

status naturalnej części wód. Dla rzeki cel środowiskowy określono jako dobry stan wód. 

Stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny w/w jednolitych części wód określono jako dobry.  

 
1.3.3. WODY PODZIEMNE3 

 

Gmina Komańcza jest obszarem deficytowym pod względem zasobów wód podziemnych. 

Potwierdzają to wykonane na terenie gminy studnie wiercone, których wydajność jest mniejsza od 

10 m3/h. 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest z dala od Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. Najbliżej zlokalizowanym zbiornikiem jest oddalony o około 20km na północny-

wschód Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko). 

Na terenie całego złoża piaskowców cergowskich „Komancza 1” występują wody lecznicze – 

wody słabo zmineralizowane, opisane w dokumentacji hydrogeologicznej wód podziemnych dla 

celów leczniczych w rejonie Komańczy, pow. Sanok z 1971r.  

W konturach Zmiany Nr 3 Studium nie występują solanki oraz wody termalne. 
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Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 

168 (wg podziału na 172 części obowiązujący od 01.01.2016r). Wody jednolitych części wód 

podziemnych, w obrębie których położony jest obszar Zmiany Studium odznaczają się dobrym 

stanem ilościowym i chemicznym. Dodatkowo JCWPd w omawianych granicach nie są zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

 

1.3.4. TERENY ZALEWOWE3 

 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza nie zostały opracowane mapy ryzyka 

powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na obszarach dla których nie zostały 

sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego obowiązuje 

opracowanie pn.: Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, 

jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiący I etap "Studium 

Ochrony Przeciwpowodziowej", sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium Zmiany Nr 3 

Studium położony jest poza terenami narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi od rzeki 

Osławicy. 

W Gminie Komańcza zagrożenie powodziowe występuje na terenach położonych wzdłuż 

rzeki Wisłok i Osława oraz ich dopływów, które są rzekami o reżimie górskim. Zagrożenie 

powodziowe występuje w czasie wiosennych roztopów oraz tzw. „wyżówki” latem. Gwałtowne  

i wysokie wezbrania opadowe od 0,5 do 1,5 m występują na przełomie czerwca i lipca i są 

spowodowane deszczami nawalnymi. 

 
1.3.5. OBSZARY OSUWISKOWE3 

 

 Zmiana Nr 3 Studium obejmuje tereny poza udokumentowanymi terenami osuwiskowymi lub 

predysponowanymi do osuwania się mas ziemnych.    

 

1.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO   

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ, REKOMENDACJI  

I WNIOSKÓW ZAWARTYCH W AUDYCIE KRAJOBRAZOWYM LUB OKREŚLENIA 

PRZEZ AUDYT KRAJOBRAZOWY GRANIC KRAJOBRAZÓW PRIORYTETOWYCH3 

 

 W granicach Zmiany Nr 3 Studium jak również w jej najbliższym sąsiedztwie nie występują 
zabytki kultury materialnej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, ani też obiekty 
posiadające znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe.     

Dla terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium nie został sporządzony audyt krajobrazowy, nie 
zostały określone granice krajobrazów priorytetowych, zatem nie ma możliwości dokonania analizy 
i rekomendacji wniosków  zawartych w audycie krajobrazowym. 
 
1.5.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POZIOMU WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA3 

 

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium funkcjonują tereny leśne oraz teren górniczy 

prowadzonej od kilku lat działalności wydobywczej na złożu „Jawornik – Komańcza”. Najbliższa 

zabudowa mieszkaniowa położona jest w odległości ok. 300m na południowy-wschód, licząc od 

granic udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”.  

Eksploatacja złoża „Komańcza 1” rozpocznie się po zakończeniu wydobycia na złożu 

„Komańcza – Jawornik”, zatem należy uznać, iż planowana inwestycja w graniach Zmiany  

Nr 3 Studium nie spowoduje pogorszenia warunków i jakości życia mieszkańców.  
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Zważywszy na prowadzoną od kilku lat eksploatację złoża „Komańcza – Jawornik” 

zaakceptowaną przez mieszkańców wsi Jawornik, która nie stworzyła jak do tej pory lokalnych 

konfliktów, nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy w zakresie warunków  

i jakości mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia w zawiązku ze Zmianą Nr 3 Studium. 

 
 

 
 

1.6.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI  

I JEJ MIENIA3 

  

Zarówno położenie terenu jak również przedmiot Zmiany Nr 3 Studium, nie powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności i mienia, ponieważ nie obejmuje terenów zagrożenia 

powodziowego, nie obejmuje terenów osuwiskowych lub predysponowanych do osuwania się mas 

ziemnych czy powstania obrywów skalnych. Nie jest to teren zagrożony ponadnormatywną emisja 

hałasu czy zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery. Eksploatacja złoża „Komańcza 1” 

planowana jest do rozpoczęcia po zakończeniu prac wydobywczych na złożu „Komańcza – 

Jawornik”. Nie zajdzie również prawdopodobieństwo powstania kumulowania się oddziaływań. 

 W dokumentacji koncesyjnej wskazuje się rozwiązania techniczne i organizacyjne, które 

zapewnią bezpieczne wykorzystanie terenu złoża, z dala od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wsi 

Jawornik. 

 Dotychczasowa eksploatacja na złożu „Komańcza – Jawornik”  nie spowodowała zaniku wody, 

zatem należy uznać, że ewentualna eksploatacja złoża „Komańcza 1” nie spowoduje zaniku wody, 

ani pogorszenia jej jakości w ujęciach (studniach) mieszkańców wsi. Eksplantacja złoża „Komańcza 

1” nie wpłynie w sposób znaczący na udokumentowane na tym terenie wody lecznicze. 

 

1.7. UWARUNKOWANIA WYNIKACJĄCE Z POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY3 

 

Gmina Komańcza, jako gmina typowo rolnicza, potrzebuje zapewnienia nowych miejsc 

pracy, poprawy warunków życia, poprawy warunków komunikacji, potrzebę budowy dodatkowych 

elementów infrastruktury technicznej i rozwoju gospodarczego.  

Realizacja zamierzeń zawartych w Zmianie Nr 3 Studium może skutkować:  

 w sferze gospodarczej – możliwością rozwoju gospodarczego, większe zainteresowanie 

inwestorów zewnętrznych terenami gminy,  

 w sferze społecznej – możliwości zatrudnienia ludzi zamieszkałych na terenie gminy, 

 w sferze przyrodniczej – kontrolowane pozyskiwanie kruszywa zminimalizuje negatywne  

oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, 

 w sferze zarządzania gminą – możliwości łatwego nabycia kruszywa na potrzeby inwestycyjne 

gminy, bez konieczności sprowadzania surowca z zewnątrz. 

Na sytuację gospodarczą Gminy Komańcza wpływa również atrakcyjność inwestycyjna 

obszaru. Podregion krośnieński, w którym znajduje się Gmina Komańcza znalazł się wśród 

regionów niskiej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności gospodarczej oraz przeciętnej dla 

działalności zaawansowanej technologicznie.  

Zgodnie z powyższym odstąpienie od eksploatacji na złożu piaskowców cergowskich 

„Komańcza 1” przyniesie ze sobą negatywne skutki społeczne. Dodatkowo odstąpienie od 

eksploatacji kopaliny skutkować będzie niegospodarnym wykorzystaniem zasobów złoża.  

 

1.7.1. ANALIZA EKONOMICZNA, ŚRODOWISKOWA I SPOŁECZNA3 

 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium nie będzie wymagał nakładów finansowych z budżetu 

gminy na wykonanie infrastruktury technicznej oraz drogowej. Złoże „Komańcza 1” posiada 
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dogodną lokalizację, w odniesieniu do możliwości logistycznych transportu kruszywa i bloków przy 

użyciu specjalistycznych pojazdów. Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obręb – 

Jawornik, przebiega linia kolejowa łącząca Stary Łupków i Zagórz. Wnioskowany teren posiada 

również pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej numer 892 (relacji Zagórz - Komańcza), 

przebiegającej wzdłuż trasy kolejowej. Transport urobku odbywał się będzie drogami 

wewnętrznymi, położonymi poza terenem wydobycia, wg, udzielnych umów cywilno-prawnych i 

zasad korzystania, ustalonych z właścicielem danego gruntu. 

Na potrzeby planowanej eksploatacji złoża „Komańcza 1” nie  zachodzi potrzeba budowy sieci 

infrastruktury technicznej, zatem gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów z tym związanych. 

Wykonanie indywidualnych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz 

energetycznej (przyłącz energetyczny), nie należy do zadań własnych gminy lecz do inwestora 

realizującego zadanie.  

 Zmiana Nr 3 Studium niesie ze sobą również korzyści społeczne, ponieważ na terenie  

z dużym stopniu bezrobocia utworzą się nowe miejsca pracy. 

Zakończenie eksploatacji złoża przyniesie pozytywne skutki środowiskowe, na skutek 

rekultywacji terenu w kierunku leśnym.  

 

1.7.2. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE, W TYM UWZGLĘDNIAJĄCE, TAM GDZIE TO 

UZASADNIONE, MIGRACJE W RAMACH MIEJSKICH OBSZARÓW 

FUNKCJONALNYCH OŚRDOKA WOJEWÓDZKIEGO3 

 

Liczba ludności w Gminie Komańcza na przestrzeni lat 2008–2014 podlegała wahaniom,  

a do 2011 roku systematycznie spada. 

Prognoza demograficzna na lata 2020, 2025 i 2030 według stanu z 2014 roku dla 

województwa podkarpackiego i powiatu sanockiego przedstawia się bardzo niekorzystnie 

Przewiduje się, że w kolejnych latach będzie następował spadek liczby ludności. Sytuacja 

demograficzna w województwie i powiecie będzie niekorzystnie wpływać na liczbę ludności  

w Gminie Komańcza, co z kolei będzie przekładać się na sytuację gospodarczą gminy. 

Sytuację demograficzną w gminie obrazuje także udział ludności wg ekonomicznych grup 

wieku w % ludności ogółem. W Gminie Komańcza maleje liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, 

rośnie natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Sytuacja ta świadczy o starzejącym się 

społeczeństwie. Zmniejszający się potencjał osób w wieku przedprodukcyjnym w gminie jest 

widoczny także w porównaniu z wynikami dla kraju, województwa i powiatu. 

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje tereny gminy wiejskiej, zatem prognozy demograficzne  

uwzględniające tendencje migracyjne w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, ośrodka 

wiejskiego nie dotyczą.  

 
1.7.3. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEZ GMINĘ WYKONANIA SIECI 

KOMUNIKACYJNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, A TAKŻE 
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ, SŁUŻĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY3 

 

Zmiana Nr 3 Studium nie będzie skutkować poniesieniem wydatków z budżetu gminy na 

realizację infrastruktury technicznej i drogowej. Na potrzeby eksploatacji złoża „Komańcza 1” 

zostanie  wykonane zaplecze techniczne, wg oddzielnego planu zagospodarowania złoża. Zatem 

na   potrzeby funkcjonowania zakładu przeróbczego, wystarczające są    indywidualne rozwiązania 

gospodarki wodno – ściekowej, które po zakończeniu eksploatacji i rekultywacji, zostaną usunięte. 

Zatem w tym zakresie gmina nie będzie ponosić żadnych dodatkowych kosztów inwestycyjnych.  

Ze względu na charakter przedsięwzięcia gmina nie będzie ponosić żadnych dodatkowych 

kosztów społecznych rozumianych w szerokim zakresie. 
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1.7.4. BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ3 

 

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje zakaz zabudowy obiektów kubaturowych, zatem dokonanie 

bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę jest bezprzedmiotowe. 

 

1.8. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW3 

 

W granicach opracowania Zmiany Nr 3 Studium znajdują się grunty leśne będące własnością 

Skarbu Państwa.  

W podłożu geologicznym obszaru projektu Zmiany Nr 3 Studium występuje flisz karpacki, na 

którego zwietrzelinie wytworzyły się gleby: brunatne kwaśne wytworzone ze zwietrzeliny 

piaskowców i brunatne właściwe – powstałe z łupków, o różnej zawartości szkieletu i miąższości. 

 

1.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH3 

 

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium nie występują obiekty (przyrody ożywionej lub 

nieożywionej) objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych. Teren ten objęty jest ochroną  

w ramach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. Z 2018r, poz. 142) 

- tzw. wielkopowierzchniowe formy ochrony przyrody. 

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium funkcjonują następujące formy ochrony przyrody, 

o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Uchwały  

Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r., w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, 

poz. 1950 z późn. zm.),  

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB180002 „Beskid Niski”, funkcjonujący 

na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 

Położenie obszaru Zmiany Nr 3 Studium w terenach objętych ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody, powoduje konieczność uwzględnienia wymogów ochrony środowiska  

w ramach planowanej odkrywki, w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju społeczno- 

gospodarczego oraz w sposób polegający na ochronie środowiska. 

W celu dokonania oceny wpływu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża surowców mineralnych 

na Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz Obszar Natura 2000 „Beskid Niski”, 

dokonano analizy zgodności planowanego przedsięwzięcia z zakazami obowiązującymi  

w granicach w/w obszarów oraz przeanalizowano wpływ planowanego wydobycia na ochronę 

przyrody tych obszarów. 

 
 

1.10. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLGICZNYCH3 

 

Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium, stanowi obszar położony poza 

udokumentowanymi terenami osuwiskowymi oraz poza terenami predysponowanymi do osuwania 

się mas ziemnych i powstania obrywów skalnych. 
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1.11. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z UDOKUMENTOWANIA ZŁÓŻ KOPALIN, 

ZASOBÓW ZŁÓŻ PODZIEMNYCH ORAZ UDOKUMENTOWANYCH KOMPLESKÓW 

PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENU WEGLA3 

 

Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium obejmuje teren udokumentowanych złóż  

surowców mineralnych piaskowców cergowskich.   

 

Informacje dotyczące złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”: 

 Kopalina: kamienie budowlane i drogowe. 

 Podtyp kopaliny: piaskowce cergowskie. 

 Powierzchnia całkowita udokumentowanego złoża: 81 769 m2 ~ 8,18 ha; 

 Kierunek rekultywacji: leśny. 

 Stan zagospodarowania złoża: złoże niezagospodarowane. 

 Sposób eksploatacji: odkrywkowy. 

 System eksploatacji: ścianowy, poziomami eksploatacyjnymi. 

 Zagrożenia eksploatacji: nie występują. 

 Rodzaj kopaliny: pospolita. 

 Parametry jakościowe kopaliny: 

 gęstość przestrzenna: 2,653Mg/m3, 

 nasiąkliwość: 0,85%, 

 mrozoodporność: bardzo dobra, 

 wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym 169,8 MPa, 

 wytrzymałość na ściskanie po nasyceniu wodą: 133,2 MPa, 

 ścieralność na tarczy Boehmego: 4,0mm. 

 Kopalina towarzysząca: nie występuje. 

 Kopalina współwystępująca: nie występuje. 

 Forma złoża: pokładowa. 

 Ilość pokładów: złoże wielopokładowe. 

 Grubość nadkładu (N): 0 – 25, śr. 8m. 

 Miąższość serii złożowej (Z): 10 – 80, śr. 47. 

 Głębokość spągu złoża: 440 – 480 m n.p.m. 

 

W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U.  

z 2017r, poz. 519, z późn. zm.) złoża kopalin podlegają ochronie, polegającej na racjonalnym 

gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. W przypadku 

uzyskania koncesji, eksploatację złoża kopaliny należałoby prowadzić w sposób gospodarczo 

uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy 

zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. Podejmujący eksploatację 

złoża jest obowiązany przedsięwziąć środki niezbędne do ochrony zasobów złoża, jak również do 

ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić 

rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy 

przyrodnicze. 

W granicach objętych opracowaniem Zmiany Nr 3 Studium, nie występują udokumentowane 

kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla. 

Na terenie całego złoża piaskowców cergowskich „Komancza 1” występują wody lecznicze – 

wody słabo zmineralizowane, opisane w dokumentacji hydrogeologicznej wód podziemnych dla 

celów leczniczych w rejonie Komańczy, pow. Sanok z 1971r.  
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Dane charakterystyczne wód leczniczych występujących na terenie Zmiany Nr 3 Studium: 

 stratygrafia – Pg, 

 mineralizacja – 1g/dm3, 

 zasoby eksploatacyjne – 0,7m3/h. 

 

1.12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW I OBSZARÓW 

GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH3 

   

Południowa granica złoża „Komańcza 1” bezpośrednio przylega do obszaru górniczego 

„Komańcza”. Południowa część złoża „Komańcza 1” leży na terenie górniczym „Komańcza”, 

w związku z czym na tym terenie obowiązują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

Południowa część złoża, objęta obowiązującym planem miejscowym, leży w terenie górniczym 

„Komańcza”. 

 

1.13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA 

GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI3 

 

W obszarze Zmiany Nr 3 Studium nie funkcjonują żadne ciągi komunikacyjne o charakterze 

publicznym. W obszarze Zmiany Nr 3 Studium, funkcjonować będą ciągi pieszo-jezdne oraz 

wewnętrzne drogi dojazdowe służące do transportu kruszywa do zakładu przeróbczego, którego 

lokalizacja oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne, zostaną wskazane w odrębnej 

dokumentacji.  Teren Zmiany Nr 3 Studium posiada pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej numer 

892 (relacji Zagórz - Komańcza), która przebiega wzdłuż trasy kolejowej łączącej Stary Łupków i 

Zagórz. 

W obszarze Zmiany Nr 3 Studium Gminy Komańcza, nie są zlokalizowane żadne inne 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej wodociągowej, kanalizacyjnej czy też energetycznej, 

jako sieci stanowiące inwestycje celu publicznego. Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują 

żadne obiekty związane z gospodarką odpadami. Jest to teren leśny.   

 Podczas eksploatacji złoża „Komańcza 1” woda na teren odkrywki dostarczana będzie  

w szczelnych zbiornikach. Woda będzie zużywana wyłącznie do celów socjalno – bytowych. Nie 

planuje i nie projektuje się wtłaczania wód do górotworu. Nie przewiduje się również wykorzystania 

wody do procesów technologicznych związanych z eksploatacją złoża. 

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie odkrywki uzależniona będzie od  ilości 

pracowników. Ścieki komunalne gromadzone będą w szczelnych zbiornikach, a następie 

odbierane przez uprawniony do tego podmiot. Wszelkie  rozwiązania indywidualne, zostaną 

wykonane na potrzeby planowanej odkrywki, które następnie zostaną zlikwidowane po 

zakończonej eksploatacji i rekultywacji złoża „Komańcza 1”. 

Gospodarka odpadami na terenie Zmiany Nr 3 Studium odbywać się będzie na zasadach 

obowiązujących w Gminie Komańcza.  
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1.14. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI 

PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH3 

 

Zakres przedsięwzięcia Zmiany Nr 3 Studium, obejmujący eksploatację udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, nie obejmuje przeznaczenia na 

potrzeby zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.  

W przypadku uruchomienia odkrywki (pobór kruszywa), świadczone będą usługi komercyjne, nie 

będące usługami publicznymi, w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 

1.15. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY 

PRZECIWPOWODZIOWEJ3 

 

Na terenie Zmiany Nr 3 Studium nie ma wałów przeciwpowodziowych jak również innych 

obiektów i urządzeń służących ochronie przed powodzią. 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza nie zostały opracowane mapy ryzyka 

powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na obszarach dla których nie zostały 

sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego obowiązuje 

opracowanie pn.: Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, 

jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiący I etap "Studium 

Ochrony Przeciwpowodziowej", sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium Zmiany Nr 3 

Studium położony jest poza terenami narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi od rzeki 

Osławicy. 

Dla terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium nie obowiązują przepisy ustawy Prawo wodne.   
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ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA UWARUNKOWAŃ. 

WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO3 

 

2.1.    DOTYCHCZASOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU3 

  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, (j.t. Dz. U z 2017r poz. 1073, z późn. zm.) – w Studium uwzględnia się 

uwarunkowania wynikające z powołanego przepisu prawa. Przy czym Zmiana Studium 

dokonywana jest w takim samym trybie jak opracowanie Studium. W związku z powyższym, na 

potrzeby Zmiany Nr 3 Studium dokonano opisu uwarunkowań koniecznych do uwzględnienia 

w opracowanej zmianie. Opisane uwarunkowania obejmują teren Zmiany Nr 3 Studium na tle 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu w granicach opracowania. 

Uwarunkowania zapisane w tekście Zmiany Nr 3 Studium wynikają z Ekofizjografii 

podstawowej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby Zmiany  

Nr 3 Studium. Analiza uwarunkowań oparta na w/w dokumentach, potwierdziła, iż Zmiana  

Nr 3  Studium w granicach wskazanych w uchwale o przystąpieniu do Zmiany Studium, nie 

spowoduje znaczących zmian w środowisku tak przyrodniczym jak też kulturowym.  

Zmiana Nr 3 Studium polegająca na wprowadzeniu do Studium konturu udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, wynika  

z faktu, iż wnioskodawca planuje uzyskać koncesję na wydobywanie piaskowców cergowskich  

w obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium oraz z konieczności wprowadzenia do studium 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”.  

Przeznaczenie terenu pod planowaną funkcję będzie oddziaływać na poszczególne 

elementy środowiska. Pomimo bezpośredniego i stałego charakteru niektórych oddziaływań, przy 

zastosowaniu uwag zawartych w prognozie i nowoczesnych rozwiązań technicznych, 

przekroczenie standardów jakości środowiska określonych prawem będzie mało znaczące i nie 

przekroczy norm dopuszczalnych. Znaczące oddziaływanie na stan środowiska, będzie 

występować w obrębie terenu, na którym będzie realizowane działanie inwestycyjne w ramach 

priorytetów ekologicznych. Oddziaływanie to będzie związane z wydobyciem kruszywa oraz jego 

transportem. 

 Inwestycja ta nie będzie wpływała w sposób chwilowo negatywny na przyrodę Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

„Beskid Niski” jak również okolicznych terenów, co zostało udowodnione w Raporcie 

o oddziaływaniu na środowisko. Tymczasowe oddziaływanie w trakcie eksploatacji, związane 

głównie z płoszeniem i hałasem, nie będzie mieć negatywnego wpływu przyrodniczego, gdyż 

większość zwierząt takich jak ptaki i ssaki szybko przyzwyczają się do tego czynnika. 

Eksploatacja kruszywa ze złoża „Komańcza 1” będzie stanowić kontynuację prowadzonej od 

kilku lat działalności górniczej w tym rejonie. Eksploatacja złoża „Komańcza 1” rozpocznie się po 

zakończeniu prac wydobywczych na złożu sąsiednim „Komańcza – Jawornik”, celem uniknięcia 

kumulowania się oddziaływań na środowisko. Na potrzeby prowadzenia przedmiotowej 

działalności górniczej zostanie wykorzystane istniejące zaplecze techniczne usytuowane na 

terenie złoża „Komańcza – Jawornik”.  

Planowane rozwiązanie rekultywacyjne w kierunku leśnym wraz z utworzeniem ścieżek 

dydaktycznych pozwoli przywrócić teren Zmiany Nr 3 Studium do pierwotnego stanu. Po 

zakończeniu wydobycia kruszywa ze złoża „Komańcza 1” i nasadzeniu rodzimych gatunków drzew 

na terenie poeksploatacyjnym, dzikie zwierzęta oraz ptaki odzyskają rewir do żerowania.  

 

 

…
3 

Wprowadzono Zmianą Nr 3 Studium Gminy Komańcza 



 

2.2.   STRUKTURA PRZYRODNICZA OBSZARU OPRACOWANIA3  

 

Analiza obszaru objętego Zmianą Nr 3 Studium pozwoliła na wyodrębnienie struktury 

przyrodniczej, utworzonej poprzez użytki leśne. 

Obszar objęty analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej 

leży w strefie użytków leśnych.  

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium funkcjonują następujące formy ochrony przyrody, 

o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Uchwały  

Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r., w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, 

poz. 1950, z późn. zm.),  

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB180002 „Beskid Niski”, funkcjonujący 

na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 

Teren Zmiany Nr 3 Studium objęto szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą,  

którą dokonano w oparciu o obserwacje terenowe przeprowadzone w roku 2016 wiosną  

oraz w pełni sezonu wegetacyjnego w granicach powierzchni przeznaczonej do eksploatacji  

oraz w jej sąsiedztwie. Kartowanie flory i roślinności przeprowadzono metodą marszrutową  

z wykorzystaniem ortofotomapy oraz odbiornika GPS. 

W trakcie inwentaryzacji koncentrowano się na wykryciu jak największej liczby gatunków 

wartościowych, w tym zagrożonych i chronionych w kraju. 

 

Inwentaryzacja flory terenu złoża „Komańcza 1” oraz terenu sąsiadującego 

 

Powierzchnię przeznaczoną do eksploatacji złoża zajmują zbiorowiska leśne 

reprezentujące zespół żyznej buczyny karpackiej (Dentario glandulosae-Fagetum) oraz 

zbiorowiska zastępcze utworzone na jej siedlisku w wyniku gospodarki leśnej. Ten sam typ 

roślinności występował w najbliższym otoczeniu rozpatrywanej powierzchni. Jedynie od strony 

południowej (poza granicami powierzchni) terasę zalewową rzeki Osławica zajmowała roślinność 

aluwialna, były to łęgi reprezentujące zespół nadrzecznej olszyny górskiej (Alnetum incanae) oraz 

towarzyszące im zbiorowiska ziołoroślowe z rzędu Glechometalia hederacea. 

 

Gatunki chronione 

 ochrona ścisła: 

 tojad mołdawski (Aconitum moldavicum) – kilkanaście osobników poza granicą powierzchni 

złoża „Komańcza 1”, 

 ochrona częściowa: 

 czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) – masowo w całym płacie zespołu buczyny 

karpackiej, 

  obrazki alpejskie (Arum alpinum) – nielicznie (około 12 os.) w rozproszeniu w płacie 

zespołu buczyny karpackiej, 

 wawrzynek wilcze łyko (Daphne mezereum) – niezbyt licznie (ok. 30 os.), w rozproszeniu  

w płacie zespołu buczyny karpackiej, 

 śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis) – niezbyt licznie (<50 os.) w części środkowo-

wschodniej, głównie poza granicami powierzchni, 

 goryczka trojeściowa (Gentiana asclepiadea) – niezbyt licznie (<50 os.) w płacie zespołu 

buczyny karpackiej, 

…
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 pierwiosnek wyniosły (Primula elatior) – nielicznie (około 10 os.) w płacie zespołu buczyny 

karpackiej oraz w płacie olszyny górskiej, 

 cebulica dwulistna (Scilla biforia) – niezbyt licznie (<50 os.) w części środkowo-wschodniej, 

głównie poza granicami powierzchni, na południe od granicy powierzchni, 

 smardz jadalny (Morchella esculenta) – nielicznie (2 owocniki) w płacie zespołu buczyny 

karpackiej, poza granicami powierzchni złoża „Komańcza 1”. 

 

Gatunki z krajowej czerwonej listy: 

 Aconitum moldavicum – Czerwona Księga, kategoria zagrożenia VU. 

 Allium ursinum – Czerwona Lista, kategoria zagrożenia [V – tylko populacje izolowane], nie 

dotyczy rozpatrywanej powierzchni. 

 Arum alpinum – Czerwona Lista, kategoria zagrożenia R. 

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: 

 9130 Żyzne buczyny, podtyp 9130-3 Żyzna buczyna górska; zajmuje ok. 75% powierzchni 

przeznaczonej do eksploatacji, siedlisko w stanie optymalnym, wykształcone wzorcowo, 

 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe i olszowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), podtyp 91E0-6 Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum 

incanae), siedlisko priorytetowe – występuje jedynie w sąsiedztwie przedmiotowej powierzchni 

w postaci niewielkich płatów wzdłuż rzeki Osławica, stan zachowania płatów oceniono jako 

inicjalny i suboptymalny, 

 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliarie) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium), podtyp 6430-2 Górskie, nadpotokowe ziołorośla lepiężnikowe – siedlisko występuje 

jedynie w sąsiedztwie przedmiotowej powierzchni w postaci niewielkich płatów wzdłuż rzeki 

Osławica, stan zachowania płatów oceniono jako suboptymalny. 

 

Inwentaryzacja fauny terenu złoża „Komańcza 1” oraz terenu sąsiadującego 

 

Bezkręgowce 

 

 Nie odnotowano w obrębie planowanej inwestycji, oraz w jej buforze żadnego gatunku  

z załącznika 1 Dyrektywy Siedliskowej. 

W przypadku zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus) mimo, że na terenie planowanej 

inwestycji znajduje się stosunkowo duża liczba martwych drzew, to jednak znaczna ich część jest 

zbyt stara i uległa silnemu rozkładowi, przez co jest nieodpowiednia dla zgniotka cynobrowego. 

Świeższe drzewa i świeża leżanina, które w obrębie inwentaryzacyjnym występuje w znacznie 

mniejszej ilości nie potwierdziły występowania tego gatunku. 

Jednakże w różnych okolicznych miejscach w regionie Komańczy należy liczyć się z tym, że ten 

gatunek będzie występował. Jak podaje baza GIS gatunków PGL- LP Krosno najbliższe 

stanowisko zgniotka cynobrowego podawane jest w odległości około 300 metrów na zachód od 

planowanej inwestycji. 

W przypadku biegacza gruzełkowatego (Carabus variolosus) na terenie złoża brak jest 

odpowiednich wilgotnych siedlisk wymaganych dla tego leśnego i wilgociolubnego chrząszcza.  

W związku z brakiem występowania stałej obecności wody teren złoża „Komańcza 1” nie jest 

atrakcyjny dla tego gatunku i nie został on odnaleziony na inwentaryzowanym terenie. Jego 

obecności można spodziewać się w rejonie cieków wodnych, w niższych położeniach poza 

terenem planowanej eksploatacji. Jak podaje baza gatunków PGL- LP Krosno, najbliższe 

stanowisko tego gatunku zlokalizowane jest w odległości 500 metrów na południowy zachód od 

planowanej inwestycji. 
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Herpetofauna 

 

Podczas inwentaryzacji na terenie stwierdzono następujące gatunki: 

 kumak górski (Bombina variegata) kilkadziesiąt osobników w rozlewiskach przy rzece 

Osławica oraz na drogach leśnych w kałużach poza terenem złoża „Komańcza 1” - jaja, 

kijanki, młode i dorosłe osobniki, 

 zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) – 1 osobnik przy rzece Osławica z dala od terenu złoża 

„Komańcza 1” na południowym zachodzie od złoża „Komańcza 1”, 

 jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) – kilka osobników w lasach. 

W trakcie wszystkich kontroli nie odnotowano miejsc z migracją płazów. 

 

Awifauna 

 

Obszar inwentaryzacji cechuje się występowaniem 33 gatunków ptaków. Gatunki z terenu 

złoża „Komańcza 1” nie należą do gatunków szczególnie wymagających, co do siedliska.  

Na uwagę wśród tych gatunków zasługuje 4 gatunków zał. I Dyrektywy Ptasiej, są to: 

 puszczyk uralski (Strix uralensis) - gatunek odnotowano dwukrotnie - ze względu na duże 

terytorium gatunku nie jest wykluczone że będzie on zalatywał również na teren 

udokumentowanego złoża „Komańcza 1”, 

 muchołówka mała (Ficedula parva) - gatunek potwierdzono dwukrotnie na wschód od 

udokumentowanego złoża „Komańcza 1”, 

 dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) - gatunek potwierdzono trzykrotnie z odległego regionu na 

podstawie śpiewu, 

 dzięcioł czarny (Dryocopus martiu)s - gatunek odnotowano jednokrotnie na podstawie głosu 

samca. 

Według informacji uzyskanej z Nadleśnictwa Komańcza najbliższa strefa ochronna wokół 

gniazda orła przedniego (leśnictwo Turzańsk) jest położona w odległości 3 km od obszaru 

górniczego Komańcza, natomiast najbliższa strefa ochronna wokół gniazda orlika krzykliwego 

(leśnictwo Jesionka) jest położona w odległości 3,5 km od obszaru górniczego. 

Teren złoża „Komańcza 1” stanowi potencjalnie dobre warunki dla życia i żerowania 

występujących w regionie ptaków i region ten można określić jako wartościowy dla ptaków. 

 

Teriofauna 

 

Na terenie górniczym odnotowano liczne tropy jelenia oraz sarny w tym obserwowano 

pojedyncze osobniki tych gatunków. W kilku miejscach spotkano tropy lisa oraz stwierdzono 

borsuka. Zaobserwowano że mimo eksploatacji kopalni poniżej terenu złoża przy rzece Osławica 

oraz powyżej złoża na drodze leśnej swobodnie przemieszczają się zwierzęta, głównie 

jeleniowate, w tym potwierdzono przechodnie wilki 
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Zastawienie danych inwentaryzacyjnych z terenu górniczego planowanej inwestycji: 

 

Gatunek Charakter występowania i znaczenie ostoi 

jeleń szlachetny 
Gatunek w obrębie całego terenu górniczego spotykany licznie. 
Duża ilość tropów oraz nagrania na fotopułapce. Spora części to 
osobniki przechodnie. 

sarna 

Gatunek o podobnym statusie występowania, co jeleń. Często 
spotykany na całym terenie inwentaryzacji. Duża ilość tropów 
odnotowana w okresie zimowym oraz często rejestrowały go 
fotopułapki. 

lis 
Gatunek odnotowany wielokrotnie w nocy przez w tym 
fotopułapki. 
Odnotowano tropy. 

borsuk 
Odnotowano tropy. Obserwowano osobnika w nocy na terenie 
złoża „Komańcza 1” 

wilk 

Odnotowany w rejonie rzeki Osławicy w sąsiedztwie trwającej 
eksportacji oraz na południe od terenu eksploatacji na podstawie 
tropów. Gatunek ten wykazywany przez pracowników kopalni 
Komańcza oraz ndl. Komańcza. Zgodnie z informacjami od 
nadleśnictwa Komańcza w rejonie drogi wojewódzkiej w bliskim 
sąsiedztwie terenu górniczego spotykane są przechodnie wilki. 

kuna 
Odnotowano w sąsiedztwie złoża „Komańcza 1” na podstawie 

tropów 

dzik Obserwacje śladów bytności poza terenem złoża. 

wiewiórka Odnotowano w na złożu „Komańcza 1” na podstawie tropów 
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ROZDZIAŁ 3 

WNIOSKI3 

 

Zmiana Nr 3 Studium polegająca na wprowadzeniu do Studium konturu  udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, wynika  

z faktu, iż: 

 wnioskodawca planuje uzyskać koncesję na wydobywanie piaskowców cergowskich  

w obszarze objętym Zmianą Studium,   

 konieczności wprowadzenia do studium udokumentowanego i zatwierdzonego złoża 

piaskowców cergowskich „Komańcza 1”. 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest na terenie leśnym. Najbliższa zabudowa 

mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości około 300,0m na południowy-wschód, licząc od 

granic udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”. W południowo-

zachodniej części działki nr. ew. 75/1 oraz na działce sąsiedniej nr ew. 664, obręb – Komańcza, 

znajduje się eksploatowane złoże piaskowców cergowskich „Komańcza – Jawornik” wraz  

z zakładem przeróbczym. Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obr. – Jawornik, 

przepływa rzeka Osławica, natomiast rzeka Osława znajduje się około 840,0m na wschód od 

granic omawianej działki. Złoże „Komańcza 1” posiada dogodną lokalizację, w odniesieniu do 

możliwości logistycznych transportu kruszywa i bloków przy użyciu specjalistycznych pojazdów. 

Wzdłuż południowej granicy działki nr ew. 75/1, obręb – Jawornik, przebiega linia kolejowa łącząca 

Stary Łupków i Zagórz. Wnioskowany teren posiada również pośredni dostęp do drogi 

wojewódzkiej numer 892 (relacji Zagórz - Komańcza), przebiegającej wzdłuż trasy kolejowej, 

poprzez system dróg wewnętrznych, ciągów pieszo jezdnych, z których jest możliwość 

korzystania, na warunkach właściciela gruntów. 

W obszarze objętym Zmianą Nr 3 Studium funkcjonują następujące formy ochrony przyrody, 

o których mowa w przepisach ustawy o ochronie przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Uchwały Nr 

XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r., w sprawie 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego, 

poz. 1950, z późn. zm.),  

 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 PLB180002 „Beskid Niski”, funkcjonujący 

na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r., w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest z dala od Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych. Najbliżej zlokalizowanym zbiornikiem jest oddalony o około 20km na północny-

wschód Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko). 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 

168 (wg podziału na 172 części obowiązujący od 01.01.2016r). Wody jednolitych części wód 

podziemnych, w obrębie których położony jest obszar Zmiany Studium odznaczają się dobrym 

stanem ilościowym i chemicznym. Dodatkowo JCWPd w omawianych granicach nie są zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Teren Zmiany Nr 3 Studium położony jest w JCWP o europejskim kodzie 

PLRW20001222252 i nazwie „Osława do Rzepedki”. JCWP Osława do Rzepedki określane są 

mianem potoków fliszowych – jako mała rzeka fliszowa. JCWP Osława do Rzepedki posiadają 

status naturalnej części wód. Dla rzeki cel środowiskowy określono jako dobry stan wód. 

Stan/potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny w/w jednolitych części wód określono jako dobry. 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza nie zostały opracowane mapy ryzyka 

powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na obszarach dla których nie zostały 

sporządzone mapy ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego obowiązuje 
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opracowanie pn.: Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, 

jako integralnego elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiący I etap "Studium 

Ochrony Przeciwpowodziowej", sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium Zmiany Nr 3 

Studium położony jest poza terenami narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi od rzeki 

Osławicy. 

W granicach Zmiany Nr 3 Studium jak również w jej najbliższym nie występują zabytki kultury 

materialnej w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków, ani też obiekty posiadające znaczenie 

historyczne, archeologiczne lub kulturowe.     

 Zarówno położenie terenu jak również przedmiot Zmiany Nr 3 Studium, nie powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ludności i mienia, ponieważ nie obejmuje terenów zagrożenia 

powodziowego, nie obejmuje terenów osuwiskowych lub predysponowanych do osuwania się mas 

ziemnych czy powstania obrywów skalnych. Nie jest to teren zagrożony ponadnormatywną emisja 

hałasu czy zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery. Eksploatacja złoża „Komańcza 1” 

planowana jest do rozpoczęcia po zakończeniu prac wydobywczych na złożu „Komańcza – 

Jawornik”. 

Z opracowania przyrodniczego wynika, iż inwestycja nie będzie powodować znacząco 

negatywnego oddziaływania tak na całość środowiska przyrodniczego jak i na poszczególne jego 

elementy, zarówno w skali lokalnej jak i krajowej. 

Wnikliwe obserwacje przeprowadzone przez wyspecjalizowanych przyrodników oraz analiza 

wyników tych obserwacji wykazały, iż w przypadku przedmiotowej inwestycji, w szczególności 

sposobu jej lokalizacji oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych proponowanych przez 

Inwestora, nie nastąpi negatywne oddziaływanie na obszary chronione w ramach Obszaru 

Chronionego Beskidu Niskiego oraz sieci Natura 2000. 

Na potrzeby planowanej eksploatacji złoża „Komańcza 1” nie  zachodzi potrzeba budowy 

sieci infrastruktury technicznej, zatem gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów z tym 

związanych. Na potrzeby eksploatacji złoża zostaną wykonane indywidualne rozwiązania w 

zakresie gospodarki wodno- ściekowej oraz przyłącz energetyczny, które po zakończonym 

wydobyciu i rekultywacji zostaną zlikwidowane, jako urządzenia tymczasowe. Tak samo zostanie 

zlikwidowane zakład przeróbczy jako zakład mobilny mogący się przemieszczać z miejsca na 

miejsce, wg potrzeb. 

 Zmiana Nr 3 Studium niesie ze sobą również korzyści społeczne, ponieważ na terenie  

z dużym stopniu bezrobocia utworzą się nowe miejsca pracy. 

Zakończenie eksploatacji złoża przyniesie pozytywne skutki środowiskowe, na skutek 

rekultywacji terenu w kierunku leśnym.  
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V.  UZASADNIENIE I SYNTEZA ZMIANY Nr 3 STUDIUM3 

 

1. Uzasadnienie Zmiany Nr 3  Studium3 

 

Rada Gminy w Komańczy podjęła Uchwałę Nr XXXIII/166/17 z dnia 28 czerwca 2017r.,  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza,  terenu położonego w gminie Komańcza. 

  

Zmiana Nr 3 Studium polegająca na wprowadzeniu do Studium konturu udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, wynika  

z faktu, iż: 

 wnioskodawca planuje uzyskać koncesję na wydobywanie piaskowców cergowskich  

w obszarze objętym Zmianą Studium,   

 konieczności wprowadzenia do studium udokumentowanego i zatwierdzonego złoża 

piaskowców cergowskich „Komańcza 1”.  

 

Zmiana Nr 3  Studium ma na celu dostosowania zapisów studium do wymogów prawnych: 

1) Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U z 2017r., poz. 2126), udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody 

podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa.  

2) Przepis art. 95 ust.2 w/w ustawy stanowi, iż w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopalin oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3) Przepis art. 208  ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126), stanowi, iż obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ 

administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy i które nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

2. Synteza Zmiany Nr 3 Studium3 

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych gminy    

Komańcza, stanowiące użytki leśne.   

Zmiana Nr 3 Studium jest zgodna z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr XXXIII/166/17 

z dnia 28 czerwca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza.    

Zmiany dokonane dotyczą:  

 na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna 

gminy Komańcza” stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy  

Komańcza w dniu 24 października 2000r, ze zm. zostały wprowadzone tereny oznaczone 
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symbolem Z9/PG – udokumentowane złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1” 

przeznaczone do eksploatacji,   

 w tekście „Studium  Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy  

Komańcza” - stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy  Komańcza  

w dniu 24 października 2000r, ze zm. zostały wprowadzone zapisy dotyczące terenu 

oznaczonego symbolem Z9/PG – udokumentowane złoże piaskowców cergowskich 

„Komańcza 1” przeznaczone do eksploatacji.    

 

Zmiany wyróżniono:  

 w tekście – kolorem fioletowym, czcionką wpisaną kursywą 

 na rysunku – wprowadzając granicę terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium oraz symbol 

literowy Z9/PG – udokumentowane złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1” 

przeznaczone do eksploatacji.     
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XIV. KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

OBJĘTEGO  ZMIANĄ NR 3 STUDIUM3 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, 

zwane dalej Studium, zostało uchwalone Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza  

w dniu  24 października 2000r. Potrzeby wynikające z rozwoju gminy spowodowały konieczność 

Zmiany Nr 1 Studium uchwałą Nr XXXII/125/2012 Rady Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 

2012r., a następnie Zmiany Nr 3 Studium, objętej niniejszą procedurą. 

Załącznikami do tej uchwały są:  

 załącznik tekstowy,  

 rysunek Studium w skali 1: 25000 – Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki 

Przestrzennej Gminy.  

 

Zmiana Nr 3 Studium polegająca na wprowadzeniu do Studium konturu  udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, wynika  

z faktu, iż: 

 wnioskodawca planuje uzyskać koncesję na wydobywanie piaskowców cergowskich  

w obszarze objętym Zmianą Studium,   

 konieczności wprowadzenia do studium udokumentowanego i zatwierdzonego złoża 

piaskowców cergowskich „Komańcza 1”,  

 konieczności opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                            

w granicach Zmiany Nr 3 Studium i uzyskania podczas procedury formalno-prawnej zgody 

właściwego organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

 

Zmiana Nr 3  Studium ma na celu dostosowania zapisów studium do wymogów prawnych: 

1) Zgodnie z art. 95 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U z 2017r., poz. 2126), udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody 

podziemne, w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 

zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania przestrzennego 

województwa.  

2) Przepis art. 95 ust.2 w/w ustawy stanowi, iż w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopalin oraz obszar udokumentowanego kompleksu podziemnego 

składowania dwutlenku węgla obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

3) Przepis art. 208  ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126), stanowi, iż obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ 

administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy i które nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu  

terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium, w tym wynikające z audytu krajobrazowego3 

 

Dla potrzeb wyznaczenia obszaru udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich 

„Komańcza 1”,  dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenu z użytkowania leśnego na lokalizację 

odkrywki (pozyskanie kruszywa naturalnego). Na terenie złoża istnieje możliwość lokalizacji jedynie 

urządzeń technicznych towarzyszących wydobyciu kruszywa. Na potrzeby eksploatacji złoża 

„Komańcza 1” zostanie  zlokalizowane mobilne zaplecze techniczne. Eksploatacja złoża „Komańcza 1” 

rozpocznie się po zakończeniu prac wydobywczych na złożu „Komańcza – Jawornik”, w celu uniknięcia 

kumulowania się oddziaływań.  

 

 Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych oraz ciągów komunikacji wewnętrznej (dojścia  

i dojazdy), połączonych z drogami wewnętrznymi i publicznymi, położonymi poza obszarem 

objętym Zmianą Nr 3 Studium. 

 Zakazuje się lokalizacji urządzeń i obiektów technicznych nie związanych z eksploatacja złoża.  

 Zakazuje się lokalizacji zabudowy niezwiązanej z podstawowym przeznaczeniem terenu 

eksploatacji złoża. 

 Nakazuje się rekultywację złoża w kierunku leśnym wraz z ścieżkami dydaktycznymi, wychodniami 

skalnymi itp. 

 

Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego terenu objętego Zmianą Nr  

3 Studium, który stanowi obszar w granicach udokumentowanego złoża surowców mineralnych 

„Komańcza 1”, dla którego określono funkcję terenu oraz sposób i zasady zagospodarowania. Obszar 

ten został przedstawiony za pomocą granicy oraz symbolu literowego jak również barwy na rysunku 

Zmiany Nr 3 Studium pod nazwą „Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego i Polityki Przestrzennej 

Gminy”: 

 należy stosować rozwiązania eliminujące lub ograniczające, do norm dopuszczalnych uciążliwości 

dla otoczenia, wynikające z charakteru zagospodarowania terenu, w związku ze zmianą sposobu 

użytkowania gruntów leśnych na cele odkrywki, 

 dopuszcza się budowę ciągów komunikacji wewnętrznej (dojścia i dojazdy) oraz lokalizację 

urządzeń infrastruktury technicznej związanych bezpośrednio lub pośrednio z obsługą terenu 

objętego Zmianą Nr 3 Studium, 

 gospodarka wodno – ściekowa na potrzeby pracowników zatrudnionych przy wydobyciu, winna być 

rozwiązana w oparciu o indywidualne rozwiązania techniczne i organizacyjne, jako elementy 

podlegające likwidacji po zakończonej eksploatacji i rekultywacji terenu, 

 obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i gleby, 

 obowiązuje zakaz odprowadzania wód opadowych z miejsc postojowych, placów i terenów 

komunikacji wewnętrznej, w sposób powodujący zanieczyszczenie wody i gleby,    

 gospodarka odpadami komunalnymi, na warunkach obowiązujących w gminie, 

 gospodarka odpadami pochodzącymi z działalności odkrywkowej, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 

 nie dopuszcza się lokalizacji turbin elektrowni wiatrowych oraz ogniw fotowoltaicznych, 

 kierunek rekultywacji: rekultywacja obszaru przeprowadzona zostanie w kierunku leśnym  

z utworzeniem ścieżek dydaktycznych. 
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Ustalenia dotyczące planu miejscowego: 

 do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wskazuje się  obszar objęty 

granicami Zmiany Nr 3 Studium, stanowiący złoże piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, 

oznaczone symbolem Z9/PG, przeznaczone do eksploatacji i rekultywacji, w następujący sposób: 

południowa część udokumentowanego złoża położona w granicach obowiązującego MPZP, 

podlega procedurze zmiany planu miejscowego obowiązującego, natomiast północna część 

udokumentowanego złoża położona poza granicami obowiązującego MPZP, podlega procedurze 

opracowania nowego planu miejscowego,  

 w granicach opracowania mpzp oraz zmiany obowiązującego mpzp  należy uzyskać zgodę na 

zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z przepisami ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 kierunek rekultywacji: nakazuje się rekultywację złoża w kierunku leśnym wraz z utworzeniem 

ścieżek dydaktycznych.  

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu, w tym 

tereny wyłączone spod zabudowy3 

 teren przeznaczony do eksploatacji złoża z zakazem budowy obiektów kubaturowych, 

 dopuszcza się budowę infrastruktury drogowej wewnętrznej (dojść i dojazdów, ciągów pieszo 

jezdnych), 

 maksymalny wskaźnik powierzchni terenu eksploatacji – do 100% powierzchni terenu objętego 

planem, 

 dojścia i dojazdy, place postojowe i manewrowe wykonać jako utwardzone żwirem, odwodnione, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, które po zakończonej eksploatacji należy zlikwidować i poddać 

rekultywacji, 

 po zakończeniu eksploatacji złoża należy z terenu usunąć obiekty związane z prowadzoną 

odkrywką, które nie będą powiązane z przyjętym kierunkiem rekultywacji, 

 minimalna ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 1 miejsce/1 zatrudnionego, 

 powierzchnia biologicznie czynna po zakończonej rekultywacji – 100%. 

 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, 

krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego i uzdrowisk3 

 w granicach udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich „Komańcza 1”, obowiązuje zakaz 

lokalizacji funkcji niezwiązanej z podstawowym przeznaczeniem terenu eksploatacji złoża,  

 przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić ogólne zasady ochrony środowiska, 

 kierunek rekultywacji w kierunku leśnym wraz z utworzeniem ścieżek dydaktycznych. 

 

4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej3 

W granicach obszaru Zmiany Nr 3 Studium, nie występują obiekty kubaturowe  

dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej, dla których należałoby ustalić zasady ochrony. Na 

w/w terenie brak jest stanowisk archeologicznych. 

 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej3 

 obsługa komunikacyjna terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium poprzez system ciągów pieszo-

jezdnych o szerokości min. 5m oraz dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku Zmiany Nr 

3 Studium, powiązanych komunikacyjnie z drogami wewnętrznymi oraz drogą publiczną 

położonymi poza terenem objętym Zmianą Nr 3 Studium, 
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 budowa nowych elementów infrastruktury technicznej, w ramach indywidualnych rozwiązań 

gospodarki wodno ściekowej. Budowa  przyłącza energetycznego, w powiązaniu z uzbrojeniem 

technicznym położonym poza granicami Zmiany Nr 3 Studium. Wymienione rozwiązania podlegają 

likwidacji po zakończonej eksploatacji i rekultywacji,  na warunkach określonych przez dysponenta 

sieci energetycznej, 

 przy zagospodarowaniu terenu objętego Zmianą Nr 3  Studium, w zakresie zaopatrzenia w wodę,  

nie przewiduje się budowy dodatkowych indywidualnych ujęć wód podziemnych, ponieważ woda 

na teren eksploatacji złoża dostarczana będzie beczkowozami w niezbędnych ilościach, 

 gospodarka ściekowa w zakresie uporządkowania i zagospodarowania ścieków bytowych  

w oparciu o indywidualne rozwiązania, w sposób nie powodujący zanieczyszczenia wody i gleby, 

 z dopuszczeniem zbiorników bezodpływowych, które po zakończonej eksploatacji i rekultywacji 

należy zlikwidować, 

 rozwój sieci elektroenergetycznej, budowa sieci napowietrznych i kablowych, powiązanych  

z sieciami położonymi poza obszarem Zmiany Nr 3 Studium, na potrzeby obsługi terenu objętego 

Zmianą Studium, 

 w zakresie telekomunikacji dopuszcza się budowę sieci zarówno w formie tradycyjnej, jak  

i wykorzystując nowe technologie; np. światłowody, w systemie telekomunikacyjnym połączonym  

z innymi systemami z zachowaniem wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, 

 uporządkowanie gospodarki odpadami na obszarze całego terenu eksploatacji złoża zgodnie  

z  zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Komańcza, 

 uporządkowanie gospodarki odpadami pochodzącymi w związku z prowadzonym wydobyciem 

kruszywa, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym3 

 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium, nie obejmuje obszarów, na których rozmieszczone będą 

inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym. 

 

7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu 

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 13 

 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium znajduje się poza obszarami, na których rozmieszczone 

będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Dla terenu objętego Zmianą  

Nr 3 Studium, plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, nie 

wprowadził inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. 

 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary 

wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, a także obszary 

przestrzeni publicznej3 

 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium, planowany do eksploatacji wymaga sporządzenia nowego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (północna część złoża), oraz zmiany 

obowiązującego planu miejscowego (południowa część złoża),ze względu na wymogi przepisów 

odrębnych. Teren ten nie obejmuje obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, a także nie obejmuje obszarów przestrzeni publicznych. 
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9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne3 

 

Obszar objęty Zmianą Nr 3 Studium, wymaga sporządzenia nowego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego (północna część złoża) oraz zmiany obowiązującego planu 

miejscowego (południowa część złoża), ze względu na potrzebę uzyskania zgody właściwego 

organu na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.  
 
 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej3    

 

Na części obszaru objętego Zmianą Nr 3 Studium, prowadzona będzie działalność 

eksploatacyjna, natomiast po zakończeniu eksploatacji teren zostanie zrekultywowany w kierunku 

leśnym wraz z utworzeniem ścieżek dydaktycznych. Teren nie obejmuje użytków rolnych. 

 

11. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych3 

 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza nie zostały opracowane mapy ryzyka 

powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. Zgodnie ze stanowiskiem RZGW, na obszarach dla których nie zostały sporządzone mapy 

ryzyka powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego obowiązuje opracowanie pn.: 

Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu, jako integralnego 

elementu studium ochrony przeciwpowodziowej, stanowiący I etap "Studium Ochrony 

Przeciwpowodziowej", sporządzone przez RZGW Kraków. W w/w studium Zmiany Nr 3 Studium 

położony jest poza terenami narażonymi na zalewanie wodami powodziowymi od rzeki Osławicy. 

Zmiana Nr 3 Studium obejmuje tereny poza udokumentowanymi terenami osuwiskowymi lub 

predysponowanymi do osuwania się mas ziemnych.    

 

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny3 

 

Dla terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium, nie zachodzi potrzeba wyznaczania w złożu filara 

ochronnego. Szczegółowy sposób zagospodarowania terenu zostanie określony w Projekcie 

Zagospodarowania Złoża „Komańcza 1”,  na etapie ubiegania się o koncesję. 

 

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich 

ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 7 mają 1999r., o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady  

(Dz. U Nr 41, poz. 412 z późn. zm.)3 

 

Teren objęty Zmianą Nr 3 Studium, nie obejmuje obszarów pomników zagłady i ich stref 

ochronnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999r., o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady. 

  

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji  lub remediacji3 

 

W stanie istniejącym teren objęty Zmianą Nr 3 Studium, nie wymaga przekształceń,  

rehabilitacji,  rekultywacji,  remediacji, jednak po zakończonej eksploatacji kruszywa, będzie wymagał 

rekultywacji w kierunku leśnym wraz z utworzeniem ścieżek dydaktycznych.   
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15. Obszary zdegradowane3 

 

W granicach terenu objętego Zmianą Nr 3 Studium, nie występują obszary zdegradowane.  

     

16. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych3 

 

Obszar objęty Zmianą Nr 3 Studium znajduje się poza terenami zamkniętymi i ich strefami 

ochronnymi w rozumieniu przepisów odrębnych. 

 

17. Obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie3 

 

Obszar objęty Zmianą Nr 3 Studium, znajduje się poza obszarami funkcjonalnymi o znaczeniu 

lokalnym, wynikających z uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie. 

Zmiana Nr 3 Studium nie pociąga za sobą konieczności wprowadzenia obszarów funkcjonalnych. 
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