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1. INFORMACJE WSTĘPNE 

1.1. Cel opracowania 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy Zmiany Nr 2 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza 

(uchwalonego uchwałą nr XVIII/126/2000 Rady Gminy w Komańczy z dnia 24 października 

2000 roku). Podstawą opracowania jest Uchwała Nr LII/215/14 Rady Gminy Komańcza  

z dnia 24 kwietnia 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. 

Zakres przestrzenny Zmiany Nr 2 Studium obejmuje udokumentowane i zatwierdzone 

złoże surowców mineralnych "Moszczaniec", położonego w miejscowościach Moszczaniec  

i Wisłok Wielki (według stanu prawnego na dzień 24 kwietnia 2014 roku). 

Na potrzeby rozwoju gminy wynikła konieczność dokonania zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. Organem 

zobowiązanym do prowadzenia procedury Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Gminy Komańcza jest:  

Wójt Gminy Komańcza. Adres siedziby Urzędu Gminy: 38-543 Komańcza 166, 

woj. Podkarpackie. 

1.2. Podstawa prawna 

Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Komańcza stanowią następujące akty prawne: 

− Ustawa 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.), 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

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

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017r.,  

poz. 519, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 142,  

z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.,  Prawo Geologiczne i Górnicze (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 

2126, z późn. zm.), 
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− Ustawa z dnia 18 lipca 2001r., Prawo Wodne (j.t. Dz. U. 2017r., poz. 1566,  

z późn. zm.), 

− Obowiązujące przepisy prawne, 

− Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem, 

− Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych statystycznych, 

wyników badań monitoringowych. 

Niniejsza Prognoza została opracowana w oparciu o istniejący stan prawny na dzień 

przedłożenia projektu Zmiany Nr 2 Studium do uzgodnień. 

Prognoza oddziaływania na środowisko nie posiada mocy prawnej i nie stanowi 

przedmiotu uchwalenia. Jest natomiast częścią składową dokumentacji planistycznej, bez której 

nie może być uchwalona przedmiotowa zmiana studium. 

Zgodnie z art. 46, ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają 

projekty: 

1) koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego, 

2) polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, 

rybołówstwa, turystki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

3) polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, których 

realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie 

są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają  

z tej ochrony. 

Ponadto art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stanowi iż, 

przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w 

przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętego dokumentu. 
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1.3. Cel i zawartość opracowania 

Zgodnie z ustawą 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 (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.), prognoza 

oddziaływania na środowisko do przedmiotowej zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza jest elementem procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wykonywanej dla tego właśnie dokumentu 

planistycznego - wynika to z art. 46, punkt 1 w/w ustawy. 

Głównym celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko jest jej 

dołączenie, do projektu przedmiotowej Zmiany Nr 2 Studium, jako dokumentu 

identyfikującego prognozowane oddziaływanie na środowisko, podczas poddania projektu 

Zmiany Nr 2 Studium opiniowaniu przez właściwe organy (art. 54, ust. 1) oraz podczas 

wyłożenia do publicznego wglądu w celu umożliwienia społeczeństwu zapoznania się  

z dokumentem planistycznym oraz wniesienia ewentualnych uwag i wniosków (art. 54, ust. 2). 

Podstawowym celem prognozy jest wykazanie, jak określona w projekcie Zmiana  

Nr 2 Studium wpłynie na środowisko.  

Ze względu na dużą złożoność zjawisk przyrodniczych oraz ogólny charakter 

dokumentów planistycznych, ocena potencjalnych przekształceń środowiska wynikających  

z projektowanego przeznaczenia terenu ma formę prognozy. 

Do pozostałych celów realizacji prognozy zalicza się: 

1) wyeliminowanie jeszcze na etapie sporządzania Zmiany Nr 2 Studium, ustaleń 

sprzecznych z zasadami zrównoważonego rozwoju analizowanego obszaru i jego 

otoczenia, 

2) ocenę skutków oddziaływania przyjętych kierunków zagospodarowania na środowisko,  

3) wprowadzenie ustaleń umożliwiających działalność gospodarczą na analizowanym 

terenie i zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej przy równoczesnym zachowaniu 

równowagi przyrodniczej i trwałości procesów przyrodniczych, 

4) ocenę na ile ustalenia Studium pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów 

środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone, czy też zdegradowane wartości oraz 

w jakim stopniu spotęgują lub osłabią istniejące zagrożenia. 
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Reasumując, prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji 

zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami Studium, a jedynie 

przedstawia prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja ustaleń Studium na 

poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, w szczególności na 

ekosystemy, krajobraz, a także na ludzi, dobra materialne oraz dobra kultury. 

1.4. Ustalenia i główne cele projektu zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza oraz jego 

powiązania z innymi dokumentami 

Prognoza dotyczy dokonania Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy Komańcza, uchwalonego Uchwałą  

Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza z dnia 24.10.2000 roku. 

Opracowanie zmiany Studium wynika z Uchwały Rady Gminy Komańcza 

Nr LII/216/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  

Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Komańcza. 

Zakres Zmiany Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, 

ponieważ w obowiązującym Studium, kontur omawianego złoża został nieprecyzyjne 

wskazany i nieprecyzyjnie opisany. 

Celem Zmiany Nr 2 Studium jest dostosowanie zapisów Studium do wymogów 

prawnych: 

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

(j.t. Dz. U. z 2017r.,poz. 2126, z późn. zm.) stanowi, iż: „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”. 

− Art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i górnicze  

(j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126, z późn. zm.) stanowi, iż: „W terminie do 2 lat od dnia 

zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji 
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geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny […] obowiązkowo wprowadza 

się do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”. 

− Art. 208  ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r., Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. 

z 2017r., poz. 2126, z późn. zm.), 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”. 

 

Uwzględniając złożoność i czasochłonność oraz koszty wprowadzenia do Studium 

obszarów udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w w/w 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. 

Wprowadzenie konturu udokumentowanego i zatwierdzonego złoża w granicach 

Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Komańcza, wynika z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę ustawą Prawo 

geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2126 z późn. zm.) 

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 lub planu miejscowego następuje  

w takim trybie, w jakim są one uchwalane”. 

Według obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 

według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r., w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

(Dz. U. nr 118 poz. 1233) projekt studium, w tym także jego zmiana winna zawierać część 

określającą uwarunkowania wynikające z art. 10 ust. 2 ustawy, które zostały opisane  

w niniejszym opracowaniu. 
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Planowany kierunek zagospodarowania terenu w granicach Zmiany  

Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Komańcza (Uchwała Rady Gminy Komańcza Nr LII/216/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 

roku), został zapisany w kierunkach jako tereny rolne i leśne. 

Projekt zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Komańcza składa się z części tekstowej oraz części graficznej.  

W projekcie Zmiany Nr 2 Studium wyznaczono tereny, w których wskazuje się 

udokumentowane złoże piaskowca cergowskiego. 

Projekt zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Komańcza, powiązany jest z następującymi dokumentami: 

1) Tekst i rysunek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Komańcza, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy w Komańczy 

z dnia 24 października 2000 roku. 

2) Opracowanie ekofizjograficzne do Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza terenów złoża piaskowców 

cergowskich „Moszczaniec”. 

1.5. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzeniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi  

i waloryzacyjnymi. 

Art. 51, ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405, z późn. zm.), stanowi iż, prognoza oddziaływania na 

środowisko: 

1) Zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniami z innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym trans granicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie w języku niespecjalistycznym, 
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f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – 

kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a  

ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy; 

2) Określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 

projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

d) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  

i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a szczególności na: 

− różnorodność biologiczną, 

− ludzi, 

− zwierzęta, 

− rośliny, 

− wodę, 

− powietrze, 

− powierzchnię ziemi, 

− krajobraz, 

− klimat, 

− zasoby naturalne, 

− zabytki, 

− dobra materialne, 

− z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 

oddziaływaniami na te elementy; 

3) Przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 
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realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

 

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

odnośnie rozwiązań przyjętych w projekcie Zmiany Nr 2 Studium w aspekcie ich wpływu na 

środowisko oraz cele jak również przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 oraz 

sprecyzowane zalecenia, odnośnie sposobów minimalizacji potencjalnych negatywnych 

skutków. 

W wyniku analizy ogólnej – charakterystyki terenu i zamierzeń planistycznych oraz 

dostępnych materiałów i wizji terenowej, przyjęto następujące założenia: 

a) prognoza została wykonana w oparciu o istniejące materiały i wizję terenową,  

b) podstawą merytoryczną prognozy jest opracowanie ekofizjograficzne obejmujące 

analizowane obszary (zgodnie z ok. 72 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska), 

c) zastosowana metoda oszacowania terenu, pozwala na ocenę skutków realizacji ustaleń 

planistycznych w środowisku przyrodniczym i antropogenicznym,  

d) część analityczna opracowania prognozy uwzględnia nieco większy teren niż ten 

określony zgodnie z zamierzeniami planistycznymi. 

Określenie prawdopodobnych oddziaływań na środowisko (charakteru, nasilenia jak też 

zasięgu przestrzennego ewentualnych skutków planowanego zamierzenia inwestycyjnego), 

wynikających z wprowadzenia prawidłowego konturu złoża piaskowców cergowskich nie 

zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania i zagospodarowania. Każda zmiana 

wprowadzana do studium jest rzeczą trudną, złożoną dlatego też trzeba liczyć się  

z szacunkowym charakterem prognozy. 
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie dokonania Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stanowi wprowadzenie do Studium 

faktycznych granic udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych 

piaskowców cergowskich, ponieważ w obowiązującym Studium, kontur omawianego złoża 

został nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie opisany. 

2.1. Położenie terenu objętego Zmianą nr 2 Studium 

Charakteryzowany teren położony jest w północno-zachodniej części gminy Komańcza, 

posiada charakter górski z urozmaiconą rzeźbą. Od północy oraz wschodu omawiany teren 

otacza Pasmo Bukowicy. Okoliczne wzgórza porośnięte są zwartym lasem, w którym dominują 

buczyny (Fagion sylvaticae) w wieku około 60 lat. Na grzbietach, w miejscach gdzie dawniej 

dominowały pastwiska, szczególnie od strony Wisłoka Wielkiego, występują przedplonowe 

drzewostany sosnowe (Pinaceae Lindl.). Od strony południowej biegnie pasmo Kiczery 

Długiej (ryc. 1). Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

z gruntami rolnymi i leśnymi, oddalonymi od dróg publicznych.  

Na trenie Zmiany Nr 2 nie funkcjonuje żadna zabudowa oraz brak jest obiektów 

infrastruktury technicznej. Jest to teren rolny i leśny, na którym przed laty prowadzony był 

wypas zwierząt hodowlanych. Aktualnie teren nie jest uprawiany, jedyną notowaną 

aktywnością rolniczą na tym terenie jest dwukrotne w ciągu roku koszenie traw.  

Pod względem regionalizacji przyrodniczo – leśnej omawiane tereny lokują się  

w VIII Krainie Karpackiej, w Dzielnicy Beskidu Niskiego, mezoregion Dukielski.  

Według podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego, gmina Komańcza jest 

położona w obrębie prowincji Karpat Zachodnich, mezoregionie Beskid Niski. Regionalizacja 

ta, jako podstawę przyjmuje zróżnicowanie geomorfologiczne, fizycznogeograficzne oraz 

strefowość geograficzną. 
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Ryc. 1. Położenie terenu objętego Zmiana Nr 2 

 

Teren objęty Zmianą Nr 2 stanowią działki będące we władaniu osoby prawnej. Obszar 

opracowania jest niezabudowany, brak infrastruktury technicznej, stanowi teren użytków 

rolnych i leśnych, obecnie nieuprawianych. 

Obszar obejmuje południowo-wschodni fragment wyniesienia ograniczonego od strony 

północno-wschodniej i wschodniej rzeką Wisłok, a od zachodu i południowego-zachodu 

potokiem Moszczaniec, będącym dopływem Wisłoka. W południowo-wschodniej części 

wyniesienia przepływa potok Kiczera, będący lewostronnym dopływem rzeki Wisłok. 

Rzędne wysokościowe terenu badań wahają się od około 561 m n.p.m. do 515 m n.p.m. 

Omawiany teren położony jest w odległości około 1000 metrów na północny-wschód 

od zabudowań wsi Moszczaniec. W odległości ok. 1100 metrów na południe od granic 

przedmiotowego terenu przebiega droga wojewódzka nr 897. 

Do terenu Zmiany Nr 2 Studium można dojechać drogą utwardzoną biegnącą od drogi 

wojewódzkiej nr 897 do stacji nadawczej telefonii komórkowej. Droga ta przebiega od 

południowo-zachodniej strony terenu. Do działek objętych opracowaniem można również 

dotrzeć od wschodu, gdzie znajduje się droga biegnąca wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok. 
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Od strony północnej, południowej i zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi. Od 

wschodu i południowego-wschodu działki otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej.  

W odległości około 300 m w kierunku wschodnim przepływa rzeka Wisłok (ryc. 2).  
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Obszar opracowania położony jest w granicach: 

− Obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Beskid Niski (PLB180002). 

− Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Uchwała Nr XLVIII/997/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego). 

− Od strony północnej i wschodniej, w odległości około 200 m – 300 m biegnie granica 

Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk – Ostoja Jaśliska (PLH180014). 

− Na południe od obszaru objętego Zmianą Nr 2 Studium, w odległości około 1100 m 

znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Uchwała  

Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 roku 

w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego), (ryc. 3). 
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p i a s k o w c ó w c e rg o w s k i c h

L e g e n d a :

„ O s t o j a  J a ś l i s k a ”
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L e ge n d a :

J aś l i sk i Par k  K r a j ob r azo w y
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i  z a t w i e r d z o n e g o  z ł o ż a 

p i a s k o w có w  c e r g o w s k i c h

L e ge nd a :

Obszar Natura 2000 Beskid Niski
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p oł ożeni e  u do kumen tow anego 
i  z a t w i e r d z o n e g o  z ł o ż a 
p i a s k o w c ó w  c e r g o w s k i c h

L e g e n d a :

Obszar Chronionego Kra jobrazu 
B e s k i d u  N i e s k i e g o

 

Ryc. 3. Położenie terenu Zmiany Nr 2 względem obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych 



2.2. Charakterystyka i parametry geologiczno-górnicze udokumentowanego złoża 

Złoże piaskowców cergowskich „Moszczaniec” udokumentowane jest w kategorii C2. 

Według dokumentacji w kategorii C2 zasoby geologiczne bilansowe złoża wynoszą 21 842 tys. 

ton.  

Nadkład złoża stanowią czwartorzędowe warstwy gliniaste. Są reprezentowane przez 

gliny żółte i żółto-szare, niekiedy z rumoszem piaskowca. Najbardziej wierzchnią warstwę 

stanowi cienka warstwa gleby z humusem. Warstwa nadkładu jest znaczna i waha się od 2,0 m 

do 6,0 m. Kubatura nadkładu w obrębie granic złoża wynosi około 453 750 m3. Łupki 

występujące bezpośrednio pod nadkładem zostały zaliczone do serii złożowej jako przerosty 

płone. Łączna kubatura nadkładu i przerostów łupkowych to około 2 126 630 m3. Stosunek 

średniej grubości nadkładu do maksymalnej miąższości złoża jest korzystny i wynosi 0,04. 

Miąższość serii złożowej jest zmienna i waha się od 27,0 m do 101,3 m – wzrasta  

w kierunku południowym. Średnia miąższość serii złożowej to 74,5 m. Spąg złoża zalega 

nierówno – w północnej i północno-zachodniej części złoża ustalony został na poziomie 525 m 

n. p. m, natomiast w części północno-wschodniej na wysokości 500 m n. p. m. Obniża się on 

w kierunku południowym do wysokości 450 m n. p. m.  

Piaskowce barwy jasno-szarej, niekiedy ciemniejszej o strukturze drobnej  

i średnioziarnistej o bezładnej teksturze są zwięzłe, masywne. Zawierają, głównie na 

płaszczyznach łupliwości, detrytus roślinny i wzbogacenie w łyszczyki. Miejscami 

poprzecinane są siecią żyłek kalcytowych, względnie zawierają toczeńce ilaste. Spoiwo 

piaskowców jest węglanowe, stanowi około 30 % składu mineralnego.  

Warunki hydrogeologiczne złoża są korzystne. W obrębie złoża nie stwierdzono 

ciągłych poziomów wodonośnych. Mogą występować jedynie wody typu szczelinowego  

i pochodzące z infiltracji opadów atmosferycznych. Poziom wód gruntowych w rejonie złoża 

kształtuje się na wysokości zwierciadła wody w rzece Wisłok. Poziom wody w rzece kształtuje 

się na wysokości około 440 m n.p.m. 
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA NA 

OBSZARZE OBJĘTYM PROJEKTEM ZMIANY NR 2 STUDIUM 

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO GMINY KOMAŃCZA 

3.1. Geomorfologia, zagospodarowanie i infrastruktura terenu 

Złoże „Moszczaniec” położone w północno-zachodniej części gminy Komańcza, 

posiada charakter górski z urozmaiconą rzeźbą. Obszar opracowania obejmuje południowo-

wschodni fragment wyniesienia ograniczonego od strony północno-wschodniej i wschodniej 

rzeką Wisłok, a od zachodu i południowego-zachodu potokiem Moszczaniec, będącym 

dopływem Wisłoka. W południowo-wschodniej części wyniesienia przepływa potok Kiczera, 

będący lewostronnym dopływem rzeki Wisłok. Rzędne wysokościowe terenu badań wahają się 

od około 561 m n.p.m. do 515 m n.p.m. 

Obszar złoża położony jest w granicach obszaru Natura 2000 – PLB180002 Beskid 

Niski oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

Obszar opracowania wolny jest od zabudowany. Brak jest elementów infrastruktury 

budowlanej, obiektów liniowych w tym linii energetycznych, telefonicznych i gazowych. 

Działki objęte analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej leżą 

w strefie użytków rolnych, przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej. 

Do nieruchomości można dojechać drogą utwardzoną biegnącą od drogi wojewódzkiej 

nr 897 do stacji nadawczej telefonii komórkowej. Droga ta przebiega od południowo-

zachodniej strony terenu objętego opracowaniem. Do działek można również dostać się od 

wschodu, gdzie znajduje się droga biegnąca wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisłok. 

Od strony północnej, południowej i zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi.  

Od wschodu i południowego-wschodu działki otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej.  

W odległości około 300 m w kierunku wschodnim przepływa rzeka Wisłok. 

3.2. Klimat i zjawiska atmosferyczne 

Teren opracowania zaliczany jest do karpackiej dzielnicy klimatycznej. Na stosunki 

klimatyczne wpływa tu ukształtowanie terenu. Region charakteryzuje się piętrowością klimatu, 

ze spadkiem temperatury średnio 0,5C/100 m wysokości i przyrostem opadów  

o ok. 60 mm/100 m wysokości. Roczne amplitudy temperatury zmniejszają się wraz  

z wysokością. Średnia roczna temperatura waha się od +6 do +7,5C. Średnia roczna 
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temperatura powietrza w miesiącu styczniu wynosi od –4 do –4,5C, w lipcu +16 do +18C. 

Natomiast średnioroczne sumy opadów wahają się od 700 – 1000 mm (w Polsce 500-700 mm). 

Pokrywa śnieżna zalega średnio 80-90 dni w roku. Stosunki wietrzne wykazują duże 

zróżnicowanie. Cechą charakterystyczną tego obszaru są wiatry typu fenowego, zwane 

„dukielskimi” lub „rymanowskimi”. Są to wiatry bardzo silne, wiejące z południa, podnoszące 

temperaturę. W czasie ich trwania (od 2 do 7 dni) następuje spadek ciśnienia 

 i wilgotności powietrza. Średnia długość meteorologicznego okresu wegetacji (wyrażona 

liczbą dni z ustaloną średnią dobową temperaturą powietrza powyżej lub równej 5C) dla 

omawianego obszaru wynosi 190-210 dni. W wielu rejonach, w dolinach i górskich kotlinach, 

można zaobserwować znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi 

mikroklimatami. 

3.3. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 

Obszar opracowania Zmiany Nr 2, według regionalizacji geograficznej opracowanej 

przez Kondrackiego, znajduje się w regionie Karpackim, prowincji Karpaty Zachodnie, 

mezoregionie Beskid Niski. 

Beskid Niski położony jest w strefie trzech jednostek tektonicznych – płaszczowiny 

magurskiej, dukielskiej (tzw. Fałdy dukielsko-użockie) oraz śląskiej. Płaszczowinę śląską 

budują mało odporne na wietrzenie i denudację piaskowce i łupki krośnieńskie. Utwory serii 

dukielskiej to łupki menilitowe z rogowcami i piaskowcami, łupki i piaskowce hieroglifowe 

oraz piaskowce i łupki cergowskie. Odporność tych utworów jest zróżnicowana. Najbardziej 

odporne piaskowce, łupki i margle należą do serii magurskiej.  

Obszar Zmiany Nr 2 Studium znajduje się w obrębie jednostki dukielskiej. W obrębie 

terenu złoża brak jest odsłonięć. Doliny rozcinające teren, głównie od północy i południa, są 

wypełnione czwartorzędowymi utworami aluwialnymi, reprezentowanymi przez gliny i gliny 

z rumoszem piaskowca. Piaskowce facji cergowskiej, tworzące serię złożową, występują  

w formie ławic. Przewagę stanowią piaskowce gruboławicowe szare, mikowe, drobno  

i średnioziarniste o spoiwie wapiennym i ilasto-wapniennym.  

Piaskowce cergowskie są twarde, odporne na wietrzenie i stanowią dobry materiał do 

produkcji m.in. klińca, tłucznia czy grysu. 

W rzeźbie terenu rejonu opracowania zaznacza się wyraźnie pasmo Kiczery ze 

szczytami: Kiczera (705 m n.p.m.), Kiczera Średnia (652 m n.p.m.) i Kiczera (642 m n.p.m.) 

nad Wisłokiem Wielkim. 
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Teren Zmiany Nr 2 Studium pod względem morfologicznym obejmuje południowo-

wschodni fragment wyniesienia ograniczonego od strony północno-wschodniej i wschodniej 

rzeką Wisłok, a od zachodu i południowego-zachodu potokiem Moszczaniec, będącym 

dopływem Wisłoka. W południowo-wschodniej części wyniesienia przepływa niewielki potok, 

będący lewostronnym dopływem rzeki Wisłok.  

Od strony północnej i południowej obszaru złoża, występują dosyć głębokie doliny, 

głównie o przebiegu N-S oraz obniżenia morfologiczne terenu. 

Rzędne wysokościowe terenu badań wahają się od około 561 m n.p.m. do 515 m n.p.m. 

3.4. Złoża kopalin 

W granicach Zmiany Nr 2 Studium występuje udokumentowane i zatwierdzone złoże 

piaskowców cergowskich. Na tym terenie brak jest innych złóż kopalin. 

3.5. Warunki hydrograficzne i jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody powierzchniowe 

Obszar opracowania położony jest w dorzeczu górniej Wisły, w zlewni Wisłoka. 

Największym ciekiem w sąsiedztwie inwentaryzowanego obszaru jest rzeka Wisłok. Opływa 

on od strony północnej i wschodniej przedmiotową nieruchomość. W południowo-wschodniej 

części działek występuje źródlisko, z którego wypływa niewielki ciek wodny uchodzący do potoku 

Kiczera, który z kolei jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisłok (ryc. 4). 

 

Ryc. 4. Warunki hydrograficzne rejonu objętego Zmianą Nr 2  
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Teren Zmiany Nr 2 Studium położony jest w Jednolitych Częściach Wód 

Powierzchniowych o europejskim kodzie PLRW20001222613 i nazwie „Wisłok do zb. Besko”. 

Wyżej wymienione Jednolite Części Wód Powierzchniowych określane są jako potok 

fliszowy, posiadający status naturalnych 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. 

 

Tabela 1. Ogólna charakterystyka środowiskowa Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

Nazwa JCWP Wisłok do zb. Besko 

Europejski kod JCWP PLRW20001222613 

Długość JCWP 63,293747 km 

Powierzchnia JCWP 163,648399 km2 

Obszar dorzecza Obszar dorzecza Wisły (2000) 

Region wodny górnej Wisły 

Scalona Część Wód GW0815 – Wisłok od źródeł do zb. Besko 

Zlewnia bilansowa KR10 San z Wisłokiem 

Właściwe RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Krakowie (KR) 

Typ JCWP Potok fliszowy (12) 

Status JCWP naturalna część wód (NAT) 

Ocena stanu dobry 

Ocena zagrożenia niezagrożona 

Cel środowiskowy – stan/potencjał 

ekologiczny 

dobry stan ekologiczny 

Cel środowiskowy – stan chemiczny dobry stan chemiczny 

Ekoregion wg. Kondrackiego 10 

Wody podziemne 

W obrębie Zmiany Nr 2 Studium w czasie robót dokumentacyjnych geologicznych, nie 

stwierdzono ciągłych poziomów wodonośnych. Mogą występować jedynie wody typu 

szczelinowego i pochodzące z infiltracji opadów atmosferycznych. Poziom wód gruntowych 

odpowiada wysokości zwierciadła wody w rzece Wisłok – około 440 m n.p.m. 
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Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium położony jest w obrębie jednolitej części wód 

podziemnych nr 152 (wg podziału na 172 części obowiązujący od 01.01.2016r.). Wody 

jednolitych części wód podziemnych, w obrębie których położony jest obszar Zmiany  

Nr 2 Studium odznaczają się dobrym stanem ilościowym i chemicznym. Dodatkowo JCWPd 

w omawianych granicach nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

 

Tabela 2. Ogólna charakterystyka środowiskowa Jednolitych Części Wód Podziemnych 152 

Jednolite Części Wód Podziemnych 

Europejski kod PGLW2000152 

Powierzchnia [km2] 2043,9 

Obszar dorzecza Obszar dorzecza Wisły (2000) 

Region wodny Górnej Wisły (2000GW) 

Właściwe RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Krakowie (KR) 

Ocena stanu ilościowego dobry 

Ocena stanu chemicznego dobry 

Cel środowiskowy – stan ilościowy dobry stan ilościowy 

Cel środowiskowy – stan chemiczny dobry stan chemiczny 

 

Jednolita Część Wód Podziemnych nr 152 znajdują się w regionie Górnej Wisły, a jej 

powierzchnia wynosi 2043,9 km2. 

Obszar analizy znajduje się poza obszarem najbliższego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 432 Dolina rzeki Wisłok 

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium znajduje się poza obszarem Zbiorników Wód 

Podziemnych. Najbliżej znajdują się: Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 432 o nazwie 

„Dolina rzeki Wisłok” (w odległości około 16,2km) oraz Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych 

Nr 431 o nazwie „Zbiornik warstw krośnieńskich (Sanok-Lesko)” (w odległości około 21,5km). 
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3.6. Klimat akustyczny 

Na dzień dzisiejszy, w aktualnym stanie zagospodarowania terenu, jedynym źródłem 

hałasu w pobliżu obszaru objętego Zmianą Nr 2 Studium jest droga wojewódzka nr 897. 

Jednakże ze względu na znaczną odległość (około 1,1 km) oraz małe natężenie ruchu ciężkich 

samochodów jest on praktycznie bez znaczenia dla terenu Zmiany Nr 2 Studium. Położenie 

zabudowań wsi Moszczaniec w odległości około 1 km obszaru Zmiany Nr 2 Studium 

powoduje, iż hałas typu zagrodowego jest praktycznie niewyczuwalny. 

3.7. Powietrze atmosferyczne 

W obszarze Zmiany Nr 2 Studium stan powietrza jest dobry i nie występuje zagrożenie 

ponadnormatywnymi poziomami emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Emisja zanieczyszczeń jest znikoma i pochodzi głównie antropogenicznej działalności 

człowieka (spalanie paliw na potrzeby mieszkaniowe oraz komunikacyjne). 

3.8. Charakterystyka gleb 

W obszarze górzystym, w rejonie Zmiany Nr 2 Studium dominują gleby brunatne, 

wytworzone z wietrzejących utworów fliszu karpackiego. W obniżeniach terenu,  

o utrudnionym odpływie wód spotkać można gleby glejowe, a w obrębie dolin rzek i potoków 

mady. Gleby płytkie, szkieletowe pokrywają zbocza, strome stoki, gleby średniogłębokie  

i głębokie reprezentowane są w obniżeniach oraz łagodnych zboczach i stokach. Gleby te są 

zasobne w składniki odżywcze dla roślin, a stopień wysycenia gleby kationami alkalicznymi 

(m.in. Ca2+, Mg2+) wynosi około 50%. Poziom próchniczy jest dobrze wykształcony, chociaż 

zasadniczo niezbyt głęboki (10 - 15 cm).  

Z punktu widzenia przydatności rolniczej, grunty orne w okolicy Moszczańca, 

zaliczono do kompleksu zbożowego górskiego, co stanowi około 5% gruntów rolnych gminy 

Komańcza. Na gruntach tego kompleksu można efektywnie uprawiać podstawowe zboża: żyto, 

pszenicę, owies i jęczmień. Większość, bo ponad 74% gruntów ornych w gminie, zaliczonych 

zostało do owsiano-ziemniaczanego kompleksu glebowo-rolniczego. 

W podłożu geologicznym obszaru projektu zmiany Nr 2 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. 
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3.9. Szata roślinna 

Pod względem fizycznogeograficznym, omawiany obszar usytuowany jest we 

wschodniej części Mezoregionu Beskidu Niskiego. Według podziału geobotanicznego Polski, 

wieś Moszczaniec i tereny sąsiednie zaliczane są do Działu Karpat Zachodnich, Okręgu 

Beskidów, Podokręgu Beskidu Niskiego. Podokręg ten wykazuje pod względem florystycznym 

cechy pośrednie między Działami Karpat Wschodnich i Karpat Zachodnich. Granica między 

nimi przebiega przez Przełęcz Łupkowską oraz Dolinę Osławy. Beskid Niski w omawianym 

podziale w całości położony jest w obrębie Karpat Zachodnich. W najnowszym podziale 

geobotanicznym J. M. Matuszkiewicza Beskid Niski włączony został do Działu 

Wschodniokarpackiego, Krainy Karpat Wschodnich, Okręgu Beskidu Niskiego  

z Podokręgami: Beskidu Niskiego Środkowego i Beskidu Niskiego Wschodniego. 

Wschodniokarpacki charakter nadają Beskidowi Niskiemu niektóre ze zbiorowisk leśnych, jak 

Dentario glandulosae – Fagetum lunarietosum  oraz D. g. – Fagetum festucetosum drymeiae 

oraz liczne rośliny naczyniowe między innymi Aposeris foetida, Glechoma hirsuta, Symphytum 

cordatum, Festuca drymeia, Scopoliaca rnolicai Scilla bifolia. 

W szacie roślinnej Beskidu Niskiego dominują zbiorowiska leśne, które zajmują 70% 

jego powierzchni. W piętrze pogórza sięgającym do około 530,0 m n.p.m. spotkać można 

fragmenty grądów (Tilio-Carpinetum), olszynki karpackiej (Alnetum incanae), a na 

żwirowiskach nadrzecznych zarośla wiklinowe (Salicetum triandro – viminalis). W reglu 

dolnym przeważa buczyna karpacka (Dentario glandulosae – Fagetum) w podzespołach  

z jodłą, kostrzewą górską i miesiącznicą. Zdarzają się również płaty olszyny bagiennej (Caltho 

– Alnetum) oraz kwaśnej buczyny górskiej (Luzulo luzuloidis – Fagetum). 

Znaczne powierzchnie zajmują sztuczne drzewostany sosnowe pochodzące z nasadzeń, 

a także zbiorowiska roślinności drzewiastej powstałe w drodze naturalnej sukcesji na 

wyłączonych spod gospodarki rolnej terenach. Beskid Niski znajduje się na obszarze 

śródkarpackiej dysjunkcji świerka. 

Beskid Niski graniczy na wschodzie z Bieszczadami od zachodu z Kotliną Sądecką  

a od północy z Pogórzem Środkowobeskidzkim. W centralnej części Beskidu Niskiego 

usytuowany jest Magurski Park Narodowy, a we wschodniej jego części Jaśliski Park 

Krajobrazowy. Wyjątkowe walory przyrodnicze Beskidu Niskiego chronione są w ramach 

programu Natura 2000. Specjalny obszar ochrony ptaków (OSO) o symbolu PLB 180002 

obejmuje praktycznie cały Beskid Niski poczynając od przełęczy Tylickiej na zachodzie po 

przełęcz Łupkowską na wschodzie. Na tym obszarze znajduje się miejscowość Moszczaniec  
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i tereny przyległe. Inną forma ochrony wynikająca z zapisów Dyrektywy Siedliskowej jest 

utworzenie na omawianym terenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk o nazwie „Ostoja 

Jaśliska” i symbolu PLH 180014. Ostoja ta obejmuje tereny położone między przełęczami 

Dukielską i Łupkowską. Jedną z największych osobliwości okolic miejscowości Moszczaniec, 

położonej na terenie tej ostoi jest stanowisko ponikła kraińskiego (Eleoharis carnolica) 

usytuowane na południe od Moszczańca na drodze leśnej oddzielającej oddziały 309/310 od 

311 w Nadleśnictwie Rymanów. Z rejonu miejscowości Moszczaniec podane jest też 

stanowisko chronionego w ramach Dyrektywy Siedliskowej rzepika szczeciniastego 

(Agrimonia pilosa). 

Szczegółowe informacje o stanowiskach wymienionych roślin oraz o problemach 

ochrony interesującej flory i fauny Jasielskiego Parku Krajobrazowego znajdują się  

w publikacji Inst. Ochrony Przyrody zatytułowanej: Strategia Zarządzania dla obszaru Natura 

2000 „ Ostoja Jaśliska” PLH 180014 (Koordynacja opracowania Wojciech Mróz). Cenne dane 

o „Ostoi Jaśliska” zawiera publikacja: „Obszary Natura 2000 na Podkarpaciu”, opublikowana 

w 2011 roku przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Inwentaryzacja przyrodnicza opracowana dla potrzeb Zmiany Nr 2 Studium, 

przeprowadzona została w 2012 roku. 

W zachodniej części obszaru opracowania (działki sąsiadujące z myśliwską amboną) 

występowały niegdyś uprawy rolne, o czym świadczy występowanie gatunków roślin 

uprawnych i chwastów. Ruń łąkowa w tej części terenu zdominowana jest przez szczaw (Rumex 

obtusifolius), który osiąga pokrycie od 70 do 90% powierzchni. W dużej obfitości pojawia się 

również kapusta czarna (Brassica nigra). Podobny charakter posiadają również stanowiska 

gwiazdnicy (Stellaria media), ostrożenia (Cirsium arvense), maruny (Matricaria indora) oraz 

gryki (Phagopyrum esculentum).  

Z roślin typowo łąkowych występują: 

− kupkówka (Dactylis glomerata), 

− jaskier (Ranunculus reptans), 

− koniczyna (Trifolium repens), 

− dziurawiec (Hypericum maculatum), 

− wyka (Vicium sp.), 

− komonica (Lotus corniculatus), 

− skrzyp (Equisetum arvense), 

− krwawnik (Achillea millefolium), 
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− kłosówka (Holcu slanatus), 

− mietlica (Agrostis vulgaris), 

a także: 

− kostrzewy (Festuca rubra, Festuca pratensis). 

Spotkać można również: 

− rajgras (Arrhenatherumelatius), 

− przytulię (Galliummollugo), 

− świerząbka (Chaerophyllumaromaticum), 

− szczaw (Rumem acetosa), 

a w miejscach najwilgotniejszych sit Juncus effusus. 

W środkowej części działki opadającej ku Wisłokowi, zwracają uwagę nieliczne 

heliofity m.in.: 

− czyścica (Calamintha vulgaris), 

− koniczyna (Trifolium medium), 

−  rzepik (Agrimonia eupatoria). 

Z innych gatunków wymienić można: 

− pokrzywę (Urtica dioica), 

− przetacznika (Veronica chamaedrys), 

− śmiałka (Deschampsia caespitosa), 

− wyczyńca (Alopecuru spratensis), 

− groszka (Lathyrus pratensis), 

− koniczynę (Trifolium hybridum), 

− biedrzeńca (Pimpinella saxifraga), 

− tymotkę (Phleum pratense),  

− habra (Centaurea jacea), 

− babkę (Plantago lanceolata). 

Gdzieniegdzie zdarzają się także płaty trzcinnika (Calamagrostis epigeios). Łąki są 

corocznie koszone i podsiewane trawami pastewnymi. Pomimo to obsiewają się na nich rośliny 

drzewiaste w tym brzoza (Betula pendula), wierzba iwa (Salix caprea). 

W południowo-wschodniej części analizowanej powierzchni opadającej ku Wisłokowi, 

znajduje się źródlisko, z którego wypływa potok, wcinający się na głębokość do kilku metrów. 

Towarzyszą mu po obu stronach gęste zarośla tarniny (Prunus spinosa).  Wzdłuż potoku 

występują liczne helofity m.in.: 
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− sity (Juncus effusus, J. glaucus), 

− mięta (Mentha longifolia), 

− ostrożeń (Cirsium palustre). 

Nad potokiem pojawiają się: 

− olchy (Alnus incana), 

− kalina (Viburnum opulus) oraz inne gatunki krzewów. 

Pod względem fitosocjologicznym omawiane łąki reprezentują silnie zniekształcone 

fragmenty zbiorowisk ze związku Arrhenatherion. Na skutek wieloletniego użytkowania, 

przynajmniej częściowo w charakterze gruntów ornych oraz podsiewu trawami pastewnymi, 

głównie kupkówką, wyczyńcem i tymotką posiadają one niewielką wartość przyrodniczą. 

Z roślin podlegających ochronie gatunkowej na omawianym obszarze stwierdzono 

jedynie występowanie kaliny koralowej (Viburnum opulus). 

Dokumentacja fotograficzna zbiorowisk roślinnych występujących na terenie 

projektowanej Zmiany Nr 2 Studium (zdjęcia wykonane w 2012 roku). 

 

 

Fot. 1. Ambona myśliwska zlokalizowana w południowo-zachodnim krańcu obszaru badań (2012 r.) 
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Fot. 2. Łąka zdominowana przez szczaw (Rumex obtusifolius), (2012 r.) 

 

 

Fot. 3. Silnie zniekształcona łąka kośna ze związku (Arrhenatherion), (2012 r.) 
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Fot. 4. Fragment łąki kośnej z widocznym drzewostanem sosnowym, stanowiącym południową granicę 

opracowania (2012 r.) 

 

 

Fot. 5. Sztuczne drzewostany z dolnym piętrem innych gatunków (2012 r.) 
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Fot. 6.Łąki w centralnej części działek, opadające łagodnie ku dolinie rzeki Wisłok (2012 r.) 

 

 

Fot. 7. Nad potokiem, w południowo-wschodniej części obszaru, pojawiają się olchy (Alnusincana),  

(2012 r.) 
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Fot. 8. W południowo-wschodniej części analizowanej powierzchni opadającej ku Wisłokowi, znajduje się 

źródlisko, z którego wypływa potok, wcinający się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu 

stronach gęste zarośla tarniny (Prunusspinosa) oraz wierzby (2012 r.) 

 

Fot. 9. Okaz kaliny koralowej (Viburnum opulus) występującej we wschodniej części obszaru działek 

(2012 r.) 
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Fot. 10. Gęste zarośla tarniny (Prunus spinosa), (2012 r.) 

 

 

Fot. 11. Źródlisko w południowo-wschodniej części terenu opracowania (2012 r.) 
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Fot. 12. Lizawka – pień drzewa, w którym znajduje się sól kamienna, służąca zwierzynie grubej do 

uzupełniania składników pokarmowych, przede wszystkim w okresie zimy – środkowa część południowej 

granicy terenu (2012 r.) 

 

Fot. 13. Tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) wśród runi łąkowej w zachodniej części działek (2012 r.) 
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Potencjalna roślinność naturalna 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan 

roślinności, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji, gdyby oddziaływania 

człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu roślinność mogła w pełni 

wykorzystać możliwości stwarzane przez siedlisko. Potencjalna roślinność naturalna 

opisywana jest przy pomocy podstawowych typologicznych jednostek geobotanicznych, jakimi 

są zespoły roślinne. Nazwy zbiorowisk są znanymi z badań w danym regionie końcowymi 

etapami w szeregu rozwojowym zbiorowisk roślinnych w sukcesji pierwotnej lub wtórnej, 

które możliwe są do zrealizowania na danym siedlisku. 

W rejonie planowanej inwestycji, stwierdzono występowanie trzech jednostek 

potencjalnej roślinności naturalnej (ryc. 5). 

 

 

Ryc. 5. Potencjalna roślinność naturalna w obszarze inwestycji (źródło: Jan Marek Matuszkiewicz, 

Potencjalna roślinność naturalna Polski, IGiPZ PAN Warszawa, 2008)  
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a) Grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, forma podgórska, seria żyzna (Tilio-

Carpinetum) - w skład drzewostanu, oprócz dębu, lipy, grabu, klonu i jesionu, mogą 

wchodzić: świerk, jodła lub sosna. Grądy odmiany małopolskiej, wyróżniają takie 

gatunki, jak: jodła pospolita (Abies alba), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), jawor (Acer 

pseudoplatanus), pierwiosnek wyniosły (Primula elatior), szałwia lepka (Salvia 

glutinosa), przenęt purpurowy (Prenanthes purpuraea), żywiec gruczołowaty (Dentaria 

glandulosa), i bluszcz pospolity (Hedera helix). Warstwę krzewów budują najczęściej 

leszczyna (Corylus avellana), bez czarny (Sambucus nigra), trzmielina zwyczajna 

(Euonymus europaeus), kalina koralowa (Viburnum opulus) i podrosty drzew. Do 

najpospolitszych roślin runa należą: gajowiec żółty (Galeobdo lonluteum), przytulia 

(marzanka) wonna (Galium odoratum), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), zawilec 

gajowy (Anemone nemorosa), fiołek leśny (Viola reichenbachiana), kopytnik pospolity 

(Asarum europaeum). 

b) Dentario glandulosae-Fagetum - żyzna buczyna karpacka. Naturalne lasy bukowe, które 

kiedyś zajmowały całe piętro regla dolnego (od ok. 600 do 1200 m n.p.m.) obecnie 

zachowały się jeszcze w mało dostępnych okolicach Karpat. W drzewostanach tych 

zespołów panującymi gatunkami są buk (Fagus) i jodła (Abies), a ponadto w ich skład 

wchodzi przede wszystkim świerk (Picea) oraz jawor (Ace rpseudoplatanus) i wiąz 

górski (Ulmus glabra). W partiach pierwotnych, nie zniszczonych, buczyna karpacka 

przedstawia się okazale. Buki osiągają tu pokaźne rozmiary, często dorastają do 40 m 

wysokości, ponad nimi — jodła. W miarę wznoszenia się wysokości nad poziom morza, 

struktura lasu ulega zmianie. Maleje udział jodły na korzyść świerka, buki zaś tracą swój 

okazały wzrost kolumnowy, stają się niskie i sękate. Warstwa krzewów rozwija się słabo. 

Runo pokrywa 30—60% dna lasu i jest bardziej rozwinięte wiosną niż latem, resztę 

zajmuje ściółka, nagiej gleby zupełnie brak, a udział mchów w runie jest bardzo 

nieznaczny. Gatunkami charakterystycznymi dla zespołu są żywiec gruczołowaty 

(Dentaria glandulosa), paprotnik kolczysty (Polystichum aculeatum = P. lobatum). 

Wysokie stopnie trwałości osiągają: żywiec cebulkowy (Dentaria bulbifera), przetacznik 

górski (Veronica montana), przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum = Asperula 

odorata), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), czernieć gronkowy (Actaea spicata), 

szczyr trwały (Mercuriali sperennis), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), fiołek leśny 

(Viola reichenbachiana) i żankiel zwyczajny (Sanicula europaea). Gleby w buczynach 

karpackich powstają głównie z piaskowców i łupków zawierających przynajmniej drobne 

ilości węglanu wapnia. Są to gleby płytkie, gliniaste lub gliniasto-piaszczyste, często 
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kamieniste i dość zasobne w składniki mineralne. Pod wpływem oddziaływania zespołu 

kształtują się jako gleby brunatne górskie lub skrytobielicowe. W Karpatach optimum 

rozwoju buczyn przypada w górnej części regla dolnego, na wysokości 800-1150 m 

n.p.m., gdzie płaty zespołu wykazują dużą żywotność i rozwijają się na wszystkich 

ekspozycjach. 

c) Nadrzeczna olszyna górska (Alnetum incanae) – lasy występujące na aluwiach rzecznych 

w górach, z olszą szarą. W składzie florystycznym zespołu w warstwie drzew oprócz 

olszy szarej (Alnus incana) pojedynczo występują: jesion (Fraxinus excelsior), 

czeremcha (Padus avium), świerk (Picea abies), wierzba krucha (Salix fragilis) oraz inne 

wierzby. Za gatunki charakterystyczne dla zespołu Alnetum incanae uważa się: olszę 

szarą (Alnus incana), perz psi (Agropyron caninum), świerząbek orzęsiony 

(Chaerophyllum hirsutum ssp. cicutaria), szałwię lepką (Salvia glutinosa), rutewkę 

orlikolistną (Thalictrum aquilegifoliuni), prawnie chroniony pióropusznik strusi 

(Matteucia struthiopteris), żywokost sercowaty (Symphytum cordatum), bodziszek 

żałobny (Geranium phaeum), lepiężniki (Petasites) — wyłysiały (P. kablikianus)  

i różowy (P. hybridus). 

 

3.10. Charakterystyka fauny 

Obszar objęty analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - 

przestrzennej leży w strefie użytków rolnych - przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej  

(V, VI). W części obszaru, występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Od stron: północnej, 

południowej i zachodniej, analizowane działki otaczają kompleksy leśne. W południowo-

wschodniej części obszaru występuje źródlisko. Rzeka Wisłok opływa od strony północnej  

i wschodniej przedmiotową nieruchomość.  

Teren działek będących przedmiotem niniejszego opracowania, objęto szczegółową 

inwentaryzacją ornitologiczną. Do inwentaryzacji zastosowano metodę polegającą na 

połączeniu liczenia samców, wyszukiwania gniazd, rozpoznawaniem za pomocą głosów oraz 

obserwacjami zachowania ptaków, celem zwiększenia wydajności pojedynczej kontroli. 

Kontrole przeprowadzano średnio co 12 dni, przez okres od połowy czerwca do połowy 

września (od 9.06.2012 do 14.09.2012). Pora kontroli przypadała na 1-3 godziny po wschodzie 

słońca, najpóźniej między godziną 8-12 oraz w godzinach popołudniowych między 12-18 

godziną. 
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Zakres obserwacji uwzględniał skład gatunkowy awifauny, ocenę liczebności 

poszczególnych gatunków i ocenę liczby par lęgowych.  

Obserwacje prowadzono na powierzchni ok. 70 ha. Szczególną uwagę zwrócono na 

siedliska przy źródlisku. 

Wyznaczono transekty wzdłuż których dokonywano zliczeń gatunków ptaków.  

W trakcie przejścia przez transekt wszystkie ptaki widziane lub słyszane notowano  

w odległości do około 100 m od linii transektu używając lornetki lub podchodząc do ptaków  

w miarę konieczności (ryc. 6). 

 

 

Ryc. 6. Układ transektów na badanym terenie (transekty wyznaczone czerwonymi liniami). 

 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków. 

Liczebność gatunków przedstawiono w poniższej tabeli (tab. 3). 
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Tabela 3. Zestawienie informacji o ptakach zaobserwowanych na terenie będącym przedmiotem 

opracowania 

Nazwa gatunkowa Liczebność  Uwagi 

Dzięcioł duży 1 + (las) 

Kruk 1 + 

Pokrzywnica 9 + 

Pierwiosnek 6 + 

Rudzik 7 + 

Sikora bogatka 10 + (las, 

zadrzewienia) 

Sikora modra 5 + (las) 

Sikora czubata 4 + (las) 

Kos 6 + (las) 

Kapturka 7 + 

Strzyżyk 9 + 

Strumieniówka 8 + 

Śpiewak 4 + (las) 

Mysikrólik 5 + (las) 

Gajówka 5 + (las) 

Sójka 2 + (las) 

Świergotek 3 + 

Skowronek 3 + 

Zięba 5 +(las) 

Trznadel 3 + 

Łącznie 103 

 

Ptaki koncentrowały sie przy głównie w rejonie południowo-wschodnim, w pobliżu 

źródliska oraz przy ścianie lasu. Wśród tych gatunków nie ma żadnych rzadkich i zagrożonych, 

zarówno w skali regionu jak i kraju. 

Wszystkie zaobserwowane ptaki objęte są ochrona gatunkową, ponadto żaden  

z powyższych gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej.  

Przeprowadzone badania awifauny na powierzchni próbnej wykazały gniazdowanie  

103 par ptaków należących do 20 gatunków. Najliczniejszym ptakiem na badanym terenie była 

sikora bogatka. Zagęszczenie tego gatunku na powierzchni obserwacyjnej wynosiło  

1,4 pary/10ha. Wśród licznych gatunków znalazły się również strzyżyk i pokrzywnica 

(1,3par/10ha), strumieniówka 1,1 par/10ha. Zagęszczenie rudzika i kapturki wynosiło  

1 para/10ha. W trakcie penetracji otoczenia nie wykryto stanowisk lęgowych ptaków 

szponiastych. Na badanym terenie nie stwierdzono gatunków z załącznika nr 1 Dyrektywy 

Ptasiej (tab. 4). 
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Tabela 4. Zagęszczenie ptaków lęgowych na powierzchni badawczej 

Nazwa gatunkowa Zagęszczenie(par/10ha) 
Dzięcioł duży 0,14 

Kruk 0,14 

Pokrzywnica 1,29 

Pierwiosnek 0,86 

Rudzik 1,00 

Sikora bogatka 1,43 

Sikora modra 0,71 

Sikora czubata 0,57 

Kos 0,86 

Kapturka 1,00 

Strzyżyk 1,29 

Strumieniówka 1,14 

Śpiewak 0,57 

Mysikrólik 0,71 

Gajówka 0,71 

Sójka 0,29 

Świergotek 0,43 

Skowronek 0,43 

Zięba 0,71 

Trznadel 0,43 

 

Obszar opracowania badano również pod kątem występowania innych przedstawicieli 

fauny.  

Poszukiwania płazów i gadów prowadzono głównie poprzez poszukiwanie dorosłych  

i młodych osobników, przede wszystkim w okolicach cieków wodnych oraz w miejscach 

zawilgoconych (młaki, okresowe cieki powierzchniowe, kałuże itp.). Przeszukiwane były 

wszelkie potencjalne siedliska ich występowania znajdujące się w granicach analizowanych 

działek i w ich najbliższym sąsiedztwie.  

W wyniku inwentaryzacji na terenie opracowania spotkano przedstawicieli gatunków: 

ropuchy szarej, żaby trawnej, żaby zielone, jaszczurki żyworodnej i zwinki. Większość 

gatunków koncentrowała się  południowo-wschodnim sektorze badań.  

Podczas wizji terenowych obserwowano głównie owady reprezentujące rząd 

prostoskrzydłych, motyli, muchówek, ważek i chrząszczy. Chrząszcze reprezentowane były 

przez liczne gatunki z rodziny biegaczowatych, stonkowatych, ogłodkowatych, kózkowatych 
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oraz omomiłkowatych. Wśród owadów, licznie występowały przedstawiciele prostoskrzydłych 

(np. konik pospolity, skoczek) i pasikonikowatych. Motyle reprezentowały m.in.: bielinki, 

rusałki, sówki. Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono liczne występowanie błonkówek.  

Obserwowano również przedstawicieli innej gromady stawonogów - pajęczaków. 

Licznie występowały pająki z rodziny krzyżakowatych, w tym tygrzyk paskowany (Argiope 

bruennichi) (Fot. 13).  

Inwentaryzację ssaków przeprowadzono wykorzystując metodę obserwacyjną.  

W południowo-zachodniej części obszaru, kilka metrów w kierunku północnym od 

ambony, myśliwi założyli nęcisko dla zwierząt, gdzie stwierdzono liczne ślady bytowania 

zwierzyny płowej i dzików. Ponad to, stwierdzono obecność kretów (Talpa europaea), ryjówki 

(Sorex araneus), a z myszowatych – myszy polnej i zaroślowej, również z rodziny łasicowatych 

- kuny.  

Nie spotkano śladów bytowania chronionych ssaków, w tym chronionych dyrektywą 

siedliskową wydry lub bobra.  

Na omawianym obszarze nie znaleziono schronień mogących mieć istotne znaczenie 

dla populacji nietoperzy – brak potencjalnych kryjówek dla nietoperzy. 

3.11. Obszary chronione. Powiązania ekologiczne obszaru opracowania z otoczeniem 

Charakteryzowany teren, położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 

(OSO), utworzonego na podstawie Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej (dyrektywa Rady 

79/409/EWG zmodyfikowana dyrektywą 94/24/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków)  

o nazwie Beskid Niski (kod PLC180002) (Ryc. 7).  

Nadzór nad w/w obszarem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie. Podstawowym celem tego obszaru jest ochrona populacji dziko występujących 

gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk, przywracanie 

zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków 

wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz ich naturalne siedliska. Obszar 

Beskid Niski (kod PLC180002) charakteryzuje się największą w Polsce liczebnością orlika 

krzykliwego i puszczyka uralskiego. Jest to jedna z najważniejszych w naszym kraju ostoi orła 

przedniego, bociana czarnego, dzięciołów - zielonosiwego, białogrzbietego, białoszyjego, 

trójpalczastego oraz muchołówki małej.  

Głównym zagrożeniem dla przyrody Beskidu Niskiego są zanieczyszczenia powietrza 

(ze strony Słowacji) powodujące zamieranie drzewostanów jak również wyrąb niektórych 

drzewostanów, kłusownictwo oraz zalesienia terenów otwartych. 
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Dokumentem określającym jego powierzchnię, granice oraz obowiązujące zakazy 

 i nakazy jest Uchwała Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia  

23 czerwca 2014 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego  

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz. 1950, z późn. zm.). 

Obszar położony jest w południowej części województwa podkarpackiego. Od 

południowego wschodu przylega do Magurskiego Parku Narodowego, od południa do Jaśliskiego 

Parku Krajobrazowego, a od wschodu do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Obejmuje powierzchnię 82 360 ha. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego chroni przedpole najwyżej 

wzniesionych partii Beskidu Niskiego  chronionych w ramach parków: krajobrazowego  

i narodowego. Lesistość obszaru jest stosunkowo wysoka - w drzewostanach przeważają jodła 

i buk, często w starszych klasach wieku. Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna 

karpacka (Dentario glandulosae-Fagetum). O wysokich walorach krajobrazowych decyduje 

również ukształtowanie terenu – łagodne wzniesienia porozcinane bogatą siecią rzek i potoków, 

w wielu miejscach tworzących malownicze przełomy. 

 

Obszar Zmiany Nr 2 Studiumpołożony jest w obrębie obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym Beskid Niski – 44M. Obszar ten charakteryzuje się wysokim stopniem 

naturalności siedlisk, a jego położenie stwarza możliwości dość swobodnej migracji gatunków. 

Korytarz ten, uznano również częściowo za biocentrum, w którym ostoję znalazły cenne 

obiekty przyrodnicze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.  

 

Teren opracowania położony jest w bliskiej odległości (około 300 m) od specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk - Ostoja Jaśliska PLH180014 (Ryc. 9). 
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Podstawowym celem ochrony tego obszaru Natura 2000 jest zachowanie kompleksu 

górskich siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi gatunków. 

Największą wartością obszaru Natura 2000 Ostoja Jaśliska są zachowane biocenozy 

leśne o naturalnym składzie gatunkowym - przede wszystkim buczyny, a także dobrze 

zachowane jaworzyny również rozległe obszary źródliskowe i naturalne doliny rzeczne. Jest to 

ważna ostoja fauny puszczańskiej z dużymi drapieżnikami: niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. 

Silne są też w ostoi populacje nadobnicy alpejskiej oraz kumaka górskiego.  

Unikatowe jest występowanie cennych gatunków bezkręgowców (zgniotek cynobrowy, 

zagłębek bruzdkowany). Obszar charakteryzuje się też bogatą fauną ptaków, zwłaszcza 

drapieżnych, a przez Przełęcz Dukielską prowadzi ważny szlak migracyjny ptaków. W 1997 

roku u źródeł Jasiołki znaleziono po raz pierwszy w Polsce, stanowisko ponikła kraińskiego 

(Eleocha riscarniolica) - bardzo rzadkiej w Polsce rośliny z zał. II Dyrektywy Siedliskowej. 

Głównym zagrożeniem dla tego obszaru chronionego jest zarzucenie gospodarowania 

na terenach otwartych i uruchomienie procesu sukcesji oraz penetracja jaskiń w okresie 

hibernacji nietoperzy. Potencjalnym zagrożeniem może być zintensyfikowana gospodarka 

leśna.  

Na południe od obszaru inwestycji, w odległości około 1,10 km znajduje się północny 

kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (ryc. 10). 

Status prawny Jaśliskiego Parku Krajobrazowego określa Uchwała nr XLVIII/992/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie Jaśliskiego 

Parku Krajobrazowego. 

 Celem utworzenia Parku jest utrzymanie w stanie niezmienionym jego zasobów 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także szersze ich upowszechnienie  

i udostępnienie dla celów turystyczno-poznawczych. 

Za cele strategiczne Parku uznaje się: 

1. Dla ochrony przyrody nieożywionej: 

1) Zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących 

świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów  

o charakterze antropogenicznym; 

2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, 

zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz 

zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej; 

3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi; 
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4)  udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych 

obiektów przyrody nieożywionej; 

5) Poprawa stanu czystości wód powierzchniowych oraz ochrona wód 

powierzchniowych i podziemnych; 

6) Zachowanie naturalnych zbiorników wodnych; 

7) Zachowanie ciągów rzecznych, przełomów, mokradeł i torfowisk; 

2. Dla ochrony przyrody ożywionej: 

1) szaty roślinnej: 

a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, rzadkich  

i zagrożonych; 

b) zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup 

systematycznych; 

c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; 

d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności naturalnych 

i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami 

zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych  

i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów; 

2) dla ochrony fauny: 

a) zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich 

grup systematycznych; 

b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, 

rzadkich  

i zagrożonych; 

c) zachowanie korytarzy ekologicznych, 

d) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

3. Dla ochrony dóbr kultury: 

1) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, w tym elementów kultury 

łemkowskiej, a zwłaszcza cerkwi, kościołów, młynów, kapliczek i krzyży 

przydrożnych; 

2) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, 

w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych; 

3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: tradycyjnego 

drewnianego budownictwa zagrodowego (chałupy i chyże), oraz obiektów 

wykonanych ze skał fliszowych, 
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4) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury 

wiejskiej; 

5) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na  ochronie  

i restauracji jego charakterystycznych elementów; 

6) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, 

krajoznawczych i edukacyjnych, 

4. Dla ochrony walorów krajobrazu i rzeźby Beskidu Niskiego: 

1) zachowanie w niewielkim stopniu przekształconego krajobrazu rolniczego 

wynikającego z prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej, 

2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 

3) zachowanie istniejącego krajobrazu wraz z jego składnikami, walorami 

fizjonomicznymi  i wiązaniami ekologicznymi; 

4) zachowanie punktów widokowych w celu udostępniania turystom; 

5) zapobieganie dewastacji degradacji krajobrazu. 

 

Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru 

źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. Stanowi od wschodu otulinę dla Magurskiego Parku 

Narodowego. Obszary leśne parku to głównie naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej. 

Charakterystycznym elementem parku są zespoły łąkowo-pastwiskowe dawnych - nie 

istniejących dziś wsi: Jasiel (rezerwat Źródliska Jasiołki), Czeremcha i Lipowiec.  

W parku występują naturalne stanowiska cisa pospolitego - chronione w postaci rezerwatów 

przyrody: Modrzyna i Wadernik. Rangę rezerwatu przyrody posiada także przełom Jasiołki 

(rez. Przełom Jasiołki) pomiędzy Piotrusiem a Ostrą oraz kompleks leśny Kamień nad 

Jaśliskami. Jaśliski Park Krajobrazowy ma aktualny plan ochrony, ustanowiony 

Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 września 2003 roku. 
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3.12. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu Zmiany Nr  2 

Studium zabytków 

W obszarze objętym Zmianą Nr 2 Studium nie występują żadne stanowiska 

archeologiczne ani też jakiekolwiek obiekty objęte ochroną konserwatora zabytków  

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na 

zabytkami (j.t. Dz. U. z 2017r., 2187 z późn. zm.). 

We wsi Moszczaniec, wzdłuż drogi prowadzącej do Komańczy, spotyka się kamienne 

 i żeliwne przydrożne krzyże (najstarszy datowany na 1923 rok). Ciekawym obiektem, 

mieszczącym się miejscowości Wisłok Wielki, jest drewniana cerkiew pw. św. Onufrego 

(obecnie kościół rzymskokatolicki), wybudowana w 1850 roku. W skład zespołu cerkwi pw. 

św. Onufrego wchodzi murowana dzwonnica wzniesiona w latach 1850-1854, w której 

znajdują się współczesne trzy dzwony poświęcone przez Ojca Świętego Jana Pawła II  

w Krośnie w czerwcu 1997 r. 

4. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

ZWIĄZANYCH Z EWENTUALNYM URUCHOMIENIEM 

KAMIENIOŁOMU 

4.1. Oddziaływanie na krajobraz i powierzchnię terenu 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium swoim zakresem obejmuje na wprowadzenie 

faktycznych granic udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych 

piaskowców cergowskich, ponieważ w obowiązującym Studium, kontur złoża został 

nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie opisany. 

W związku z powyższym, nie przewiduje się oddziaływania projektowanej Zmiany 

Nr 2 Studium na krajobraz  i powierzchnię terenu. 

Tok formalno-prawny Zmiany Nr 2 Studium, nie jest tokiem koncesyjnym, zatem 

na obecnym etapie sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium nie można przesądzać czy  

i kiedy będzie prowadzona działalność odkrywkowa. 
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4.2. Skutki realizacji ustaleń projektu zmiany Nr 2 Studium na wody powierzchniowe 

i podziemne 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie będzie generowała żadnych skutków dla wód 

powierzchniowych oraz podziemnych, bowiem przedmiotem projektowanej Zmiany Nr 2 

Studium jest wyłącznie wprowadzenie prawidłowego konturu udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich. 

4.3. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Klimat akustyczny jest to zespół zjawisk akustycznych występujących na danym 

obszarze, niezależnie od źródeł je wywołujących. Najczęściej klimat akustyczny ocenia się 

ilościowo przy pomocy poziomu dźwięku (hałasu). Podstawowym technicznym wskaźnikiem 

oceny poziomu hałasu w środowisku jest tzw. równoważny poziom dźwięku A, określany 

symbolem LAeq. Hałas w środowisku charakteryzuje się zmiennymi poziomami w czasie. 

W świetle obowiązujących przepisów prawnych, wartości dopuszczalnego poziomu 

hałasu w środowisku odnoszą się tylko do terenów wymagających ochrony przed hałasem. 

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia, za pomocą 

których, określa się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, są ściśle uzależnione od 

funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. 

Hałas w środowisku, na który narażeni są ludzie reguluje Dyrektywa Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie oceny i zarządzania 

hałasem w środowisku 2002/49/WE. Dyrektywa wprowadziła ujednolicone i stosowane  

w krajach Unii wskaźniki oceny hałasu. Wskaźniki te są stosowane do prowadzenia 

długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem (LN i LDWN) oraz do 

ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD 

i LAeqN). Kryteria oceny hałasu zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu 

lub działalności będącej źródłem hałasu oraz w zależności od pory dnia lub nocy są określone 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku(Dz. U. Nr 120 poz.826). 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium polegająca na wprowadzeniu faktycznych 

granic udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców 

cergowskich nie będzie oddziaływała na klimat akustyczny obszaru. 
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4.3.1. Lokalizacja obiektu z punktu widzenia akustycznego 

W sąsiedztwie analizowanego terenu z trzech stron (północnej, zachodniej  

i południowej) znajdują się tereny leśne, a od strony wschodniej tereny rolne (łąka). 

Przedmiotowe działki wolne są od zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Wizja terenowa 

obszaru Zmiany Nr 2 Studium wykazała, że najbliższy teren z istniejącą zabudową  - 

podlegający ochronie przed hałasem - znajduje się w odległości około 1,2 km na południowy-

zachód od złoża (ryc. 11). 

Jako, że istotą Zmiany Nr 2 Studium jest wprowadzenie do Studium prawidłowego 

konturu złoża piaskowców cergowskich, przedsięwzięcie nie zmieni dotychczasowego sposobu 

użytkowania terenu, zatem nie będzie generowany hałas. 

 

Ryc. 7. Położenie najbliższej zabudowy w stosunku do obszaru projektowanej Zmiany Nr 2 Studium 

 

4.3.2. Określenie oddziaływania ewentualnej eksploatacji na klimat akustyczny 

Określenie prognozowanego poziomu emitowanego hałasu, związanego z potencjalną 

działalnością górniczą na złożu "Moszczaniec" będzie możliwe dopiero po opracowaniu 

założeń technologicznych wydobycia piaskowca dla tego złoża na etapie ewentualnego 
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ubiegania się o uzyskanie decyzji środowiskowej na potrzeby koncesji, co nie jest przedmiotem 

niniejszego opracowania, a tym bardziej toku formalno-prawnego Zmiany Nr 2 Studium. 

4.4. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne 

Ze względu na charakter projektowanej Zmiany Nr 2 Studium, której przedmiotem jest 

wprowadzenie prawidłowego konturu udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców 

mineralnych piaskowców cergowskich, stwierdza się brak oddziaływania na powietrze 

atmosferyczne. 

4.5. Wpływ Zmiany Nr 2 Studium na gleby i przestrzeń produkcyjną 

Teren Zmiany Nr 2 Studium stanowią nieużytki z kępami drzew i krzewów. Działki 

objęte analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej leżą w strefie 

użytków rolnych, przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI). Obszar opracowania 

wolny jest od zabudowany. 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium polegająca na wprowadzeniu prawidłowego 

konturu udokumentowanego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich nie 

będzie miała wpływu na gleby oraz przestrzeń produkcyjną. Opisana Zmiana Nr 2 Studium nie 

spowoduje negatywnych skutków w stosunku do środowiska. 

4.6. Oddziaływanie projektowanej zmiany Nr 2 Studium na florę i faunę 

Teren projektowanej zmiany nie ulegnie przekształceniu, będzie w dotychczasowym 

użytkowaniu (rolnym, leśnym). Na obszarze projektowanej Zmiany Nr 2 Studium nie będą 

prowadzone żadne prace, zatem nie będzie generowane oddziaływanie na florę oraz faunę 

terenu. 

4.7. Oddziaływanie na obszary chronione 

4.7.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000 - 

PLB180002 Beskid Niski, Ostoja Jaśliska PLH180014, bowiem wprowadzenie prawidłowego 

konturu złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich nie wnosi ze sobą żadnych 

działań w obszarze dla którego sporządzana jest prognoza. 

Wpływ na obszar Beskid Niski PLB 180002 
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Teren projektowanej Zmiany Nr 2 Studium zlokalizowany jest w obszarze specjalnej 

ochrony ptaków Beskid Niski PLB180002.  

Podstawowym celem tego obszaru jest ochrona populacji dziko występujących 

gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk. Obszar ten, 

charakteryzuje się występowaniem, co najmniej 40 gatunków ptaków z Załącznika  

I Dyrektywy Ptasiej w tym 18 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.  

Podczas przeprowadzonej w 2012 roku inwentaryzacji ornitologicznej w rejonie 

projektowanej Zmiany Nr 2 Studium stwierdzono występowanie 20 gatunków awifauny. 

Wśród tych gatunków nie stwierdzono żadnych rzadkich i zagrożonych, zarówno w skali 

regionu jak i kraju. Wszystkie zaobserwowane ptaki objęte są ochroną gatunkową, ponadto 

żaden z powyższych gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej.  

Realizacja inwestycji spowoduje ubytek siedlisk gatunków pospolitych, które przeniosą 

się na tereny sąsiednie, nie stworzy jednak ryzyka zniszczenia siedlisk lęgowych ani żerowisk 

gatunków ptaków, dla których wyznaczono ostoję, gdyż gatunki takie nie zostały stwierdzone 

na terenie złoża. 

Ze względu na położenie projektowanej Zmiany Nr 2 Studium, możliwe jest 

przelatywanie ptaków chronionych, w tym z rodzaju Aquila. Jednak oddziaływania związane  

z zakresem w jakim dokonywana jest Zmiana Nr 2 Studium  nie zakłócą łączności pomiędzy 

miejscem gniazdowania, a żerowiskiem gatunków tego rodzaju. 

Podsumowując, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na cele ochrony 

obszaru Natura 2000 Beskid Niski PLB180002. Projektowana Zmiana Nr 2 Studium w żaden 

sposób nie wpłynie negatywnie na integralność tego obszaru, a tym samym na spójność całej 

sieci. 

Wpływ na obszar Ostoja Jaśliska PLH180014 

Obszar Ostoja Jaśliska znajduje się w kierunku północnym i wschodnim od działek 

objętych projektowaną Zmianą Nr 2 Studium. W związku z bliską odległością poddano analizę 

możliwego wpływu planowanej inwestycji na przedmiotowy obszar.  

Podstawowym celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kompleksu górskich 

siedlisk przyrodniczych i związanych z nimi gatunków. Największą wartością są zachowane 

biocenozy leśne o naturalnym składzie gatunkowym.  

Głównym zagrożeniem dla tego obszaru chronionego jest zarzucenie gospodarowania 

na terenach otwartych i uruchomienie procesu sukcesji oraz penetracja jaskiń w okresie 
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hibernacji nietoperzy. Potencjalnym zagrożeniem może być zintensyfikowana gospodarka 

leśna. 

Na terenie obszaru projektowanej Zmiany Nr 2 Studium nie występują siedliska  

z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Na obszarze inwentaryzowanych działek nie 

stwierdzono schronień nietoperzy - brak starodrzewów, jaskiń powoduje, iż  teren opracowania 

nie jest miejscem atrakcyjnym dla tej grupy zwierząt. Projektowana Zmiana Nr 2 Studium w 

żaden sposób nie wpłynie na liczebność czy kondycję populacji nietoperzy w regionie. 

Podsumowując powyższe projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie będzie wpływać 

negatywnie na obszar Ostoja Jaśliska. Nie wpłynie na spójność sieci, w tym swobodną migrację 

zwierząt w ramach obszarów sieci Natura 2000. 

4.7.2. Oddziaływanie na spójność sieci ekologicznej. Wpływ na korytarz 

ekologiczny 

Korytarze ekologiczne to struktury krajobrazu które są świadomie pozostawione lub są 

odtwarzane, by przeciwdziałać na postępującą fragmentacje środowiska. Generalnie służą do 

przemieszczania się gatunków, ale przy stosownej szerokości i strukturze mogą być również 

siedliskiem dla tych gatunków. W naturze korytarzami ekologicznymi są głównie doliny  

i pradoliny rzek, ale też pasma lasów, pasma górskie i wyżynne, a w terenie zurbanizowanym 

pasy zieleni. 

W otoczeniu obszaru projektowanej Zmiany Nr 2 Studium znajdują się duże kompleksy 

leśne, umożliwiające swobodne przemieszczanie się osobników różnych gatunków. Teren 

znajduje się bowiem w granicach głównego (międzynarodowego) korytarza ekologicznego-

Karpackiego. Korytarz ten przebiega przez Bieszczady, Beskid Niski i Sądecki, Pieniny aż do 

Tatr. Na całej swojej długości łączy się z częściami Karpat leżącymi po stronie ukraińskiej i 

słowackiej (ryc. 12). 
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Ryc. 8. Korytarze ekologiczne południowo-wschodniej Polski 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium polegająca na wprowadzenie do Studium 

prawidłowego konturu udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych 

piaskowców cergowskich nie będzie miała wpływu na korytarz ekologiczny. Zakres Zmiany 

Nr 2 Studium nie będzie oddziaływał na spójność sieci ekologicznej. 

Podsumowanie 

Położenie obszaru Zmiany Nr 2 Studium w obszarze korytarza ekologicznego nie będzie 

oddziaływało na migrację zwierząt. Projektowane zamierzenie inwestycyjne bowiem, głównie 

z uwagi zakres oraz charakter nie spowoduje blokady tego korytarza ekologicznego, nie 

naruszy ciągłości ani nie wpłynie na jego funkcjonalność. 

Biorąc pod uwagę zakres Zmiany Nr 2 Studium, polegającym na wprowadzeniu 

udokumentowanego oraz zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców 

cergowskich można założyć brak wpływu inwestycji na spójność sieci ekologicznej tego 

regionu. 

W związku z powyższym należy uznać, że projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie 

wpłynie negatywnie na integralność i spójność sieci obszarów Natura 2000. 

4.7.3. Oddziaływanie na Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 

Obszar opracowania, leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu 

Niskiego. Dokumentem określającym jego powierzchnię, granice oraz obowiązujące zakazy  

i nakazy określa Uchwała nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

23 czerwca 2014 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.  
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W tabeli poniżej zestawiono zakazy i nakazy obowiązujące na przedmiotowym obszarze w 

nawiązaniu do ewentualnej  działalności górniczej. 

Tabela 5. Zakazy obowiązujące na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego w związku 

z projektowaną Zmianą Nr 2 Studium 

Rodzaj zakazu 

 

Wpływ projektowanej Zmiany Nr 2 Studium na 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 

• realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 3 października 2008  

o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t. j. 

Dz.U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.) 

z wyłączeniem przedsięwzięć,  

o których mowa w art. 24, ust. 3 

ustawy o ochronie przyrody 

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

roku o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. 2018r., poz. 142  

z późn. zm.), zakaz nie dotyczy realizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzona ocena 

oddziaływania na środowisko wykazała brak 

znaczącego negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

obszaru chronionego krajobrazu. W przypadku, kiedy 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko 

wykaże brak znaczącego negatywnego wpływu na 

środowisko, zakaz ten nie będzie dotyczył planowanej 

inwestycji. 

Przedstawiona prognoza o oddziaływaniu na 

środowisko nie wykazuje znaczącego negatywnego 

oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Zgodnie  

z przedstawionym opracowaniem nie będzie istniał 

istotny negatywny wpływ na inwentaryzowane grupy 

roślin, siedliska przyrodnicze i zwierzęta. Rozległe 

obszary leśne występujące w pobliżu planowanej 

inwestycji pozwalają na bezpieczne dalsze 

występowanie zinwentaryzowanych grup zwierząt. 

• 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 

Zakaz nie zostanie złamany, bowiem zakres Zmiany 

Nr 2 Studium nie będzie powodował zabijania dziko 

występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, 

złożonej ikry. 

• 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; 

Zakaz nie zostanie złamany bowiem, Zakres Zmiany 

Nr 2 Studium nie przewiduje prowadzenia żadnych 

prac w obszarze prognozy. Tereny będą użytkowane 

jak dotychczas (rolniczo-leśnie). 
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• Lokalizowania obiektów 

budowlanych w pasie szerokości 100 

m od linii brzegów rzek: Wisłoka, 

Jasiołka, Osława, Wisłok, jezior  

i innych zbiorników wodnych,  

z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służącej prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej 

lub rybackiej, przy czym dla 

sztucznych zbiorników wodnych za 

linię brzegową uważa się linię wody 

przy maksymalnej rzędnej piętrzenia 

wody w zbiorniku;  

Zakaz nie zostanie złamany, bowiem na obszarze 

projektowanej Zmiany Nr 2 Studium nie przewiduje 

się lokalizacji obiektów budowlanych. 

• wykonywania prac ziemnych trwale 

zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych  

z zabezpieczeniem 

przeciwsztormowym, 

przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową odbudową 

naprawą lub remontem urządzeń 

wodnych;  

Zakaz nie będzie łamany, bowiem na obszarze 

projektowanej Zmiany Nr 2 Studium – żadne  

z wymienionych działań nie będą podejmowane. 

• dokonywania zmian stosunków 

wodnych, jeżeli służą innym celom 

niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie 

użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub 

rybacka; 

Zakaz nie będzie łamany – żadne z wymienionych 

działań nie będzie podejmowane. 

Nie nastąpi zmiana stosunków wodnych gdyż na 

obszarze projektowanej Zmiany Nr 2 Studium nie 

przewiduje się działań mogących wpłynąć na stosunki 

wodne. 

• likwidowania naturalnych 

zbiorników wodnych, starorzeczy  

i obszarów wodno-błotnych 

Zakaz nie będzie łamany – zbiorniki wodne, 

starorzecza i obszary wodno-błotne na 

dokumentowanym terenie nie występują 

 

Dokonując podsumowania analizy wpływu projektowanej Zmiany Nr 2 Studium na 

przyrodę oraz krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidy Niskiego, należy 

podkreślić, że zakres zmiany obejmuje wyłącznie wprowadzenie konturu udokumentowanego 

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, zatem nie dojdzie do 

żadnych zmian w krajobrazie oraz przyrodzie omawianego ternu. 

4.7.4. Oddziaływanie na zabytki kultury 

Zmiana Nr 2 Studium nie wpłynie na zabytki kultury oraz udokumentowane stanowiska 

archeologiczne. Najbliższe zabytki kultury znajdują się w odległości 2 km od granic obszaru 

objętego Zmianą Nr 2 Studium, we wsi Moszczaniec. 
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4.8. Skutki realizacji ustaleń projektu Zmiany Nr 2 Studium na zdrowie ludzi 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie będzie w żaden sposób oddziaływać na zdrowie 

ludzi, bowiem teren objęty ową Zmianą pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu,  

tj. rolniczym i leśnym. 

Zmiana dotyczy jedynie wprowadzenia prawidłowego konturu udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich. 

5. OPIS POTENCJALNYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ USTALEŃ 

PROJEKTU ZMIANY NR 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I 

KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY KOMAŃCZA ORAZ OPIS  ZASTOSOWANYCH METOD 

PROGNOZOWANIA 

5.1. Opis metod prognozowania 

W niniejszym opracowaniu zastosowano następujące metody prognozowania: 

− indukcyjno – opisową; 

− analogii środowiskowych; 

− diagnozy stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego; 

− modelowania matematycznego; 

− analiz kartograficznych. 

Skutki wpływu projektowanej Zmiany Nr 2 Studium na obszary Natura 2000, Obszar 

Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego oraz środowisko, zostały oszacowane poprzez 

prognozowanie zmian poszczególnych elementów środowiska oraz prognozowanie 

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

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Punktem odniesienia był aktualny stan środowiska. 

Zastosowane metody prognozowania oparte zostały głównie na publikowanych poradnikach, 

wytycznych i przepisach branżowych oraz analogii do skutków działalności o podobnym lub 

tym samym charakterze. 
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5.2. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,  

krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na 

środowisko 

5.2.1. Oddziaływania wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

Projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie dotyczy przedsięwzięcia. Obszar Zmiany 

pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu. Przedmiotem Zmiany Nr 2 Studium jest bowiem 

wprowadzenie konturu udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych 

piaskowców cergowskich. 

Nie prognozuje się, zatem oddziaływania wynikającego z istnienia przedsięwzięcia. 

 

Tabela 6. Oddziaływanie projektowanej Zmiany Nr 2 Studium na poszczególne elementy środowiska 

Element 

środowiska 

Sposób oddziaływania i 

zasięg 

Ocena skutków oddziaływania 

Powierzchnia ziemi Brak oddziaływania  Brak wpływu 

 

Krajobraz Brak oddziaływania Brak wpływu 

 

Rośliny Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

 

Zwierzęta Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

 

Różnorodność 

biologiczna 

Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

Wody Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu  

Powietrze Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

Gleby Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

Klimat akustyczny Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

Ludzie Brak oddziaływania 

 

Brak wpływu 

Dobra materialne Nie występują  Brak wpływu 
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Spośród rozpatrywanych oddziaływań projektowanej Zmiany Nr 2 Studium na 

poszczególne elementy środowiska stwierdza się brak oddziaływania oraz wpływu na 

powierzchnię ziemi, krajobraz, rośliny, zwierzęta, różnorodność biologiczną, wody, powietrze, 

gleby, klimat akustyczny, ludzi oraz dobra materialne. Planowa Zmiana Nr 2 Studium nie 

zakłada bowiem zmiany dotychczasowego użytkowania terenu. 

5.2.2. Oddziaływania skumulowane 

W związku z tym, iż projektowana Zmiana Nr 2 Studium nie zakłada zmiany sposobu 

użytkowania terenu objętego zmianą, zatem nie będzie zjawiska oddziaływania 

skumulowanego. 

Obszar objęty Zmianą pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu – rolniczym oraz 

leśnym, nie przewiduje się lokalizacji inwestycji, która niosłaby ze sobą oddziaływanie 

skumulowane. 

5.2.3. Oddziaływanie wynikające z użytkowania zasobów naturalnych 

Istotą Zmiany Nr 2 Studium jest wprowadzenie prawidłowego konturu 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich. 

Nie dopuszcza się eksploatacji kruszywa bez wymaganych dokumentów formalno-prawnych 

w tym koncesji. Teren objęty Zmianą Nr 2 będzie w dotychczasowym użytkowaniu, zatem nie 

prognozuje się oddziaływania wynikającego z użytkowania zasobów naturalnych. Teren 

pozostaje użytkiem rolnym oraz użytkiem leśnym. Ewentualna eksploatacja złoża nie jest 

przedmiotem sporządzanego dokumentu prognozy.  

5.2.4. Oddziaływania wynikające z emisji 

W związku z zakresem projektowanej Zmiany Nr 2 nie przewiduje się emisji gazów i 

pyłów, hałasu oraz wytwarzania odpadów. Stwierdza się brak oddziaływania wynikającego z 

emisji. Obszar objęty Zmianą nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania, zatem nie 

będzie emisji do środowiska wyżej wymienionych czynników. 
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6. PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA W CELU ZAPOBIEGANIA, 

ZMNIEJSZANIA LUB KOMPENSOWANIA SZKODLIWYCH  

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Przedmiotem Zmiany Nr 2 Studium jest wprowadzenie prawidłowego konturu 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, 

nie przewiduje się kompensacji szkodliwych oddziaływań na środowisko. 

7. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA 

Na obszarze opracowania nie występują istotne problemy środowiskowe. 

W rejonie Zmiany Nr 2 Studium nie występują skupiska emitorów przemysłowych czy 

szlaki komunikacyjne o dużym nasileniu ruchu. 

Z zagrożeń naturalnych zasygnalizować należy zdarzające się w warunkach górskich co 

jakiś czas klęski huraganów powodujących szkody w postaci złomów i wywrotów drzew  

w rozmiarze nawet kilkuhektarowych powierzchni klęskowych. 

Ogólnie stan powietrza na terenie gminy Komańcza jest dobry i nie występuje 

zagrożenie ponadnormatywnymi poziomami emisji zanieczyszczeń powietrza. Emisja 

zanieczyszczeń na tych terenach w skali województwa jest znikoma i pochodzi głownie  

z przydomowych palenisk oraz gminnych kotłowni. Poza niską emisją, zagrożeniem jest także 

zanieczyszczenie powietrza w pobliżu ciągów komunikacyjnych, spowodowane rosnącym 

natężeniem ruchu samochodowego. 

8. OCENA POTENCJALNYCH  ZMIAN STANU ŚRODOWISKA PRZY 

BRAKU REALIZACJI USTALEŃ STUDIUM 

Zgodnie z art. 96 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, jeżeli po upływie 2 lat od 

wejścia w życie przepisów ustawy tj. do końca 2013r, udokumentowane złoże kopaliny nie 

zostanie wprowadzone do Studium, wówczas Wojewoda wprowadza obszar 

udokumentowanego złoża do studium i wydaje w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Koszty 

sporządzenia studium w tym trybie ponosi w całości gmina, na terenie której dotyczy 

zarządzenie zastępcze. Oznacza, to, że udokumentowane złoże winno być wprowadzone do 

dokumentów planistycznych gmin, pod rygorem zarządzenia zstępczego Wojewody, bez 

względu na wysokość kosztów opracowania określonych przez Wojewodę.   
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Zaniechanie wprowadzenia do zmiany Nr 2 Studium udokumentowanego złoża 

„Moszczaniec" spowoduje konsekwencje administracyjne i finansowe, w stosunku do gminy. 

Pozostawienie rozpatrywanych terenów w dotychczasowym przeznaczeniu, nie stwarza 

w zasadzie istotnych zagrożeń dla środowiska. Użytkowanie rolnicze wzmagać może procesy 

erozji wietrznej objawiające się wywiewaniem cząstek warstwy próchnicznej. Intensywne 

nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin może prowadzić do spływów zanieczyszczeń 

do cieków. Pozostawienie części obszaru jako nieużytek rolniczy prowadzić będzie do 

stopniowego zarastania roślinnością krzewów i samosiewami drzew. Potencjalnym skutkiem 

dla środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń Studium będzie niewykorzystanie 

gospodarczego potencjału terenu.  

9. OCENA PRZYDATNOŚCI ŚRODOWISKA DLA 

PRZEWIDYWANYCH FORM ZAGOSPODAROWANIA 

Odstępuje się od dokonania oceny przydatności środowiska dla przewidywanych 

form zagospodarowania, bowiem Zmiana Nr 2 Studium polega na administracyjnym 

wprowadzeniu złoża do dokumentów planistycznych, skutkującym tym, iż na danym 

terenie (udokumentowanego i zatwierdzonego złoża piaskowców cergowskich) 

obowiązuje bezwzględny zakaz zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej rozproszonej.  

10. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU 

OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA WRAZ OKREŚLENIE 

GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE 

PRZEZNACZENIE TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSÓB KORZYSTANIA Z NICH 

Wprowadzenie do Studium prawidłowego konturu udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża nie pociąga za sobą konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania w rozumieniu przepisów odrębnych. 
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11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH 

ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

Projektowana zmiana Studium nie niesie ze sobą żadnych konfliktów społecznych. 

Ewentualne konflikty społeczne mogłyby być związane z oddziaływaniem potencjalnego 

procesu wydobycia, jeżeli Inwestor uzyska decyzję środowiskowa i koncesję na wydobycie. 

Istotą Zmiany Nr 2 Studium jest tylko wprowadzenie do Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza obszaru udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża piaskowców cergowskich. W sporządzanym dokumencie 

planistycznym nie bada się oceny oddziaływania na środowisko ewentualnej eksploatacji, gdyż 

nie owa eksploatacja złoża jest przedmiotem Zmiany. Zakres prognozy dla Zmiany Nr 2 

Studium nie traktuje o ewentualnym wydobyciu piaskowców cergowskich. 

Lokalizacja Zmiany Nr 2 Studium nie naruszy interesów osób trzecich tak pod 

względem formalno - prawnym, jak również pod względem wpływu na środowisko. Zmiana 

Studium  nie będzie ingerować w sposób zagospodarowania terenów sąsiednich oraz nie 

spowoduje uciążliwości w korzystaniu z infrastruktury w rejonie inwestycji. Projektowana 

Zmiana Nr 2 Studium nie powinna wywoływać negatywnych odczuć lokalnej społeczności, 

ponieważ: 

− nie zmienia dotychczasowego sposobu użytkowania terenu objętego Zmianą, 

− nie ma negatywnego wpływu na obszary chronione, różnorodność biologiczną, ludzi, 

zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki oraz dobra materialne. 

12. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 

ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Zmiana Nr 2 Studium wyklucza się możliwość wystąpienia transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD  

ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 

PROJEKTOWANEGO STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

Zmiana Studium nie niesie ze sobą konieczności dokonywania analizy skutków 

realizacji postanowień projektowanego Studium pod kątem negatywnego wpływu na 

środowisko. Wprowadzenie granicy udokumentowanego złoża do Studium przyczyni się do 

jego ochrony przed niekontrolowanym wydobyciem (często spotykanym na terenie złóż), jak 

również ochroni złoże przed zagospodarowaniem terenu w sposób powodujący jego 

degradację, np. poprzez rozproszoną zabudowę tzw. zagród na terenach rolnych, czy też przed 

lokalizacją  innych obiektów np. wież stacji bazowych telefonii komórkowej i innych obcych 

form istniejącego krajobrazu przyrodniczego. 

14. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII 

PRZEMYSŁOWEJ 

Poważna awaria zgodnie z definicją prawa ochrony środowiska to zdarzenie,  

w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu technologicznego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi 

lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Istotą Zmiany Nr 2 jest wprowadzenie prawidłowego konturu udokumentowanego 

złoża piaskowców cergowskich, zatem nie będzie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej w rozumieniu przepisów prawa ochrony środowiska. 

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko dotyczy projektu Zmiany Nr 2 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. 

Analizowana zmiana obejmuje obszar złoża surowców mineralnych, położonego  

w miejscowości Wisłok Wielki. Podstawowym celem prognozy było wykazanie, jak określone 
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w Studium kierunki zagospodarowania przestrzennego wpłyną na środowisko  

i w jakim stopniu naruszą zasady prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi. 

Zmiana Studium ma głównie na celu dostosowanie zapisów Studium do wymogów 

prawnych, tzn: 

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

j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), 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 obowiązkowo wprowadza się do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

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

(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.), 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. 

 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z obowiązków ustawowych nałożonych na gminę ustawą 

Prawo geologiczne i górnicze. 

Obszar opracowania położony jest w odległości około 1 km na północny-wschód od wsi 

Moszczaniec. W odległości ok. 1100 metrów na południe od granic przedmiotowego terenu 

przebiega droga wojewódzka nr 897. Teren wolny jest od zabudowy. Od strony północnej, 

południowej i zachodniej obszar graniczy z gruntami leśnymi. Od wschodu i południowego-

wschodu działki otaczają użytki rolne niskiej klasy bonitacyjnej. W odległości około 300 m 

przepływa rzeka Wisłok. Opływa on od strony północnej i wschodniej przedmiotową 

nieruchomość. 
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Na opisywanym obszarze dominują zniekształcone zbiorowiska łąkowe niskiej klasy 

bonitacyjnej. W zachodniej części obszaru opracowania (działki sąsiadujące z myśliwską 

amboną) występowały niegdyś uprawy rolne, o czym świadczy występowanie gatunków roślin 

uprawnych i chwastów. W środkowej części działki opadającej ku Wisłokowi, zwracają uwagę 

nieliczne heliofity. Łąki są corocznie koszone i podsiewane trawami pastewnymi. Pomimo to 

obsiewają się na nich rośliny drzewiaste w tym brzozy i wierzby. W południowo-wschodniej 

części analizowanej powierzchni, znajduje się źródlisko, z którego wypływa potok, wcinający 

się na głębokość do kilku metrów. Towarzyszą mu po obu stronach gęste zarośla tarniny. Nad 

potokiem pojawiają się olchy i inne gatunki krzewów. Grunty te, na skutek wieloletniego 

użytkowania, przynajmniej częściowo w charakterze gruntów ornych oraz podsiewu trawami 

pastewnymi, głównie kupkówką, wyczyńcem i tymotką posiadają niewielką wartość 

przyrodniczą. 

Działki będące przedmiotem niniejszej pracy, znajdują się w granicach obszaru Natura 

2000 – PLB 180002 Beskid Niski oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskid Niski. Od 

strony północnej i wschodniej, w odległości około 200 m - 300 m biegnie granica specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk - Ostoja Jaśliska PLH180014. Na południe od obszaru opracowania, 

w odległości około 1,10 km znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

Wprowadzenie udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich do Zmiany Nr 2 

Studium, nie jest równoznaczne z podjęciem działań wydobywczych. 
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Załączniki: 

1. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 

Studium, 

2. Rysunek do Uchwały, 

3. Projekt rysunków, 

4. Oświadczenie. 
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