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[ROZDZIAŁ 1 



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

 

1.1. UWARUNKOWANIA – WSTĘP  

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza 

uchwalono Uchwałą Nr XVIII/126/2000 Rady Gminy Komańcza w dniu 24 października 2000r., na 

podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

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

Na potrzeby rozwoju gminy wynikła konieczność zmiany studium, które to zmiany zostały 

dokonane: 

✓ Zmianą Nr 1 uchwaloną Uchwałą Nr XXXII/125/2012 Rady Gminy Komańcza z dnia  

21 listopada 2012r. 

Ponadto na potrzeby rozwoju gminy wynikła konieczność przystąpienia do sporządzenia zmiany 

nr 3 Studium, która obejmuje odrębną procedurę: 

✓ Uchwała Nr XXXIII/166/17 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 czerwca 2017r., w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza. 

Opracowanie Zmiany Nr 2 Studium wynika z Uchwały 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" - zgodnie z załącznikiem graficznym do Uchwały Nr 

LII/215/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. 

Uwarunkowania rozwoju gminy mają bezpośredni wpływ na procesy zachodzące w środowisku 

przyrodniczym, kulturowym i społecznym gminy. Wszelkie zmiany Studium, w tym także Zmiana Nr 

2, powinny być poprzedzone wnikliwą analizą elementów mających wpływ na kształtowanie się 

przestrzeni gminy, rozwoju gospodarczego i jakości życia mieszkańców. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 

poz. 139 z późn. zm.) uchwalone zostało Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Komańcza. Natomiast Zmiany Nr 1, Nr 3 i niniejsza Nr 2 Studium 

dokonywane były na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do SUiKZP 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: 

I. Zgodnie z 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.), 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 
II.  
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1. [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. 

2. Przepis 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.]2 
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1.2. [UWARUNKOWANIA W ODNIESIENIU DO OBSZARU OBJĘTEGO ZMIANĄ NR 2 

STUDIUM 



 

1.2.1.   UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA, 

ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU 

 

Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium położony jest w terenach bezpośrednio sąsiadujących  

z gruntami rolnymi i leśnymi, oddalonych od dróg publicznych. Na terenie objętym Zmianą Nr  

2  Studium nie funkcjonują żadne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Jest to teren leśny 

oraz teren rolny, na którym prowadzony był przed laty wypas zwierząt hodowlanych. Obecnie teren 

rolny jest terenem koszonym dwukrotnie w ciągu roku, nie jest prowadzona na nim uprawa. 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich,  

w celu ochrony złoża przez nieplanowaną zabudową np. rozproszoną w formie zagród rolniczych. 

W obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie opisany. 

  

Planowany sposób zagospodarowania terenu 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. 

  

Mając na uwadze powyższe, zaszła potrzeba dokonania Zmiany Nr 2 Studium  

w niezbędnym zakresie. 

        

 

 1.2.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO  

I WYMOGI JEGO OCHRONY 

 

Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium położony jest w północno-zachodniej części gminy 

Komańcza, posiada charakter górski z urozmaiconą rzeźbą. Pasmo Bukowicy otacza omawiany 

teren od północy i wschodu. Okoliczne wzgórza porośnięte są zwartym lasem, w którym dominują 

buczyny w wieku około 60 lat. Na grzbietach, w miejscach gdzie dawniej dominowały pastwiska, 

szczególnie od strony Wisłoka Wielkiego, występują przedplonowe drzewostany sosnowe. Od 

strony południowej biegnie pasmo Kiczery Długiej. 

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. 

Działki objęte analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej leżą 

w strefie użytków rolnych, przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI) oraz w strefie użytków 

leśnych. Przedmiotowy teren stanowią głównie nieużytki z kępami drzew i krzewów. 

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.]2 
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[Omawiany teren położony jest w odległości około 1000,0 metrów na północny-wschód od 

zabudowań wsi Moszczaniec. W odległości ok. 1100,0 metrów na południe od granic 

przedmiotowego terenu przebiega droga wojewódzka nr 897. 



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. Do działek można również dotrzeć 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 300,0 m w kierunku wschodnim przepływa rzeka Wisłok. 

 

Na terenie objętym Zmianą Nr 2 Studium, ład przestrzenny zostanie zachowany na warunkach 

dotychczasowych. Złoże zostało udokumentowane i zatwierdzone, zatem obowiązkiem Gminy jest 

wprowadzenie faktycznych konturów złoża do Studium, ponieważ zaistniała konieczność weryfikacji 

oczywistej omyłki, w dokumencie stanowiącym politykę przestrzenną gminy Komańcza. 

 

1.2.3.   UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA, W TYM STANU 

ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, WIELKOŚCI  

I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 

Obszar opracowania Zmiany Nr 2 Studium położony jest w granicach obszarów Natura 2000 

– Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków o kodzie PLB180002 i nazwie „Beskid Niski” oraz  

w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Od strony północnej i wschodniej,  

w odległości około 200,0m – 400,0m biegnie granica Specjalnego Obszaru Ochrony Siedliskowej – 

o nazwie „Ostoja Jaśliska” i kodzie PLH180014. Na południe od obszaru złoża "Moszczaniec",  

w odległości około 1100 m znajduje się północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. 

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). 

 Podstawowym celem tego obszaru jest ochrona populacji dziko występujących gatunków 

ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk, przywracanie zniszczonych 

biotopów oraz tworzenie nowych. 

Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG oraz ich naturalne siedliska.   

Złoże „Moszczaniec” znajduje się również w zasięgu granic Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego. Obszar ten utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Krośnieńskiego Nr 10 

z dnia 2 lipca 1998r. w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie 

województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Krośnieńskiego nr 17 poz. 223). Obecnie Obszar 

Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonuje na mocy: 

Uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r.  

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. z 2014r., poz. 1950 z późn. 

zm.).]2 
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[Od południowego zachodu Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego przylega do 

Magurskiego Parku Narodowego, od południa do Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, a od wschodu 

do Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego, na którym znajduje się omawiany teren obejmuje powierzchnię 82 946,00ha. 



Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego chroni przedpole najwyżej wzniesionej 

partii Beskidu Niskiego. 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 złoża „Moszczaniec” położony jest w obrębie obszaru węzłowego o znaczeniu 

międzynarodowym Beskid Niski – 44M.   

Teren opracowania położony jest w bliskiej odległości (około 200m – 400 m) od Specjalnego 

Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Jaśliska PLH180014. 

Podstawowym celem ochrony tego obszaru jest zachowanie kompleksu górskich siedlisk 

przyrodniczych i związanych z nimi gatunków. 

Głównym zagrożeniem dla tego obszaru jest zarzucenie gospodarowania na terenach 

otwartych i uruchomienie procesu sukcesji. Potencjalnym zagrożeniem może być zintensyfikowana 

gospodarka leśna.  

 

 Na południe od obszaru złoża „Moszczaniec”, w odległości około 1100 m znajduje się 

północny kraniec Jaśliskiego Parku Krajobrazowego. Jaśliski Park Krajobrazowy został powołany 

Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 r. (Dz. Urz. Woj. 

Krośnieńskiego Nr 7, poz. 54 z 1992r.). 

Aktualnie Jaśliski Park Krajobrazowy funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. z 2014r., poz. 1946). 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: 

▪ zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz leśnych 

zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów nieleśnych ze 

szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupą 

chronionych i rzadkich gatunków roślin, na obszarze wschodniej części Beskidu Niskiego, 

▪ zachowanie i ochrona gatunków dziko żyjących zwierząt należących do gatunków rzadkich, 

w szczególności rzadko występujących i zagrożonych wyginięciem, 

▪ zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych, 

▪ ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, 

▪ kultywowanie i przywracanie tradycji kultury ludowej, 

▪ zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych z nim elementów 

przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku działalności człowieka, 

▪ zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu, 

▪ zachowanie ciągów i punktów widokowych w celu ich udostępniania turystom.]2 
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[Jaśliski Park Krajobrazowy chroni wschodnią część Beskidu Niskiego - obszaru 

źródliskowego Jasiołki i Wisłoka. Stanowi od zachodu 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 (Rezerwat 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. 

  

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

n.p.m.  

 

Obszar opracowania wolny jest od zabudowy. Brak jest elementów infrastruktury technicznej, 

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) oraz w strefie użytków leśnych. 

Dojazd do nieruchomości odbywa się 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 prowadzi również droga zlokalizowana od wschodu, 

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.  

 

Obszar objęty analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej leży 

w strefie użytków rolnych - przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI) oraz w strefie użytków 

leśnych. W części obszaru, występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Od północy, południa i zachodu 

teren otaczają kompleksy leśne. W południowo-wschodniej części obszaru występuje źródlisko. 

Rzeka Wisłok opływa od strony północnej i wschodniej przedmiotowy teren. 

 

Teren będący 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 do 14.09). Pora kontroli przypadała na 

1-3 godziny po wschodzie słońca, najpóźniej między godziną 8-12 oraz  

w godzinach popołudniowych między 12-18 godziną. 

Na terenie objętym Zmianą Nr 2 Studium nie występują żadne obiekty objęte ochroną 

konserwatora zabytków, w tym nie występują stanowiska archeologiczne.]2 
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1.2.3.1. [ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA 

 

Obszar objęty Zmianą Nr 2 Studium stanowi tereny użytków leśnych oraz użytków rolnych, 

przez poprzednie lata użytkowanych do wypasu zwierząt hodowlanych. 

W obszarze górzystym, w rejonie złoża "Moszczaniec", dominują gleby brunatne, wytworzone 

z wietrzejących utworów fliszu karpackiego. W obniżeniach terenu, o utrudnionym odpływie wód 



spotkać można gleby glejowe. 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. 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 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. Obszar objęty 

Zmianą Nr 2 Studium stanowi tereny użytków leśnych oraz rolnych. 

W analizowanym rejonie, stwierdzono występowanie trzech jednostek potencjalnej roślinności 

naturalnej: 

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 

(Galeobdolon luteum), 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 (Acer pseudoplatanus) 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).]2 
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[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 (Mercurialis perennis), 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 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). 

 

Obecnie większą powierzchnię tego terenu stanowią grunty użytkowane rolniczo - łąki kośne 

(głównie zbiorowiska łąkowe – siedliska silnie przekształcone) mniejszą natomiast użytki leśne. Na 

omawianym terenie zwraca uwagę brak zbiorowisk o charakterze naturalnym, za wyjątkiem użytku 

leśnego. 

  
1.2.3.2. WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Obszar Zmiany Nr 2 Studium położony jest w dorzeczu górniej Wisły, w zlewni Wisłoka. 

Największym ciekiem w sąsiedztwie terenu Zmiany Nr 2 Studium jest rzeka Wisłok. Opływa on od 

strony północnej i wschodniej teren Zmiany Nr 2 Studium. W południowo-wschodniej części terenu 

występuje źródlisko, z którego wypływa niewielki ciek wodny uchodzący do potoku Kiczera, który z 

kolei jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisłok. 

 Teren Zmiany Nr 2 Studium położony jest w JCWP o europejskim kodzie 

PLRW20001222613 i nazwie „Wisłok do zb. Besko”. 

W/w JCWP 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.  

 
1.2.3.3. WODY PODZIEMNE 

 

W obrębie surowców mineralnych złoża piaskowców cergowskich „Moszczaniec”,  

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.  

Według Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995r., obszar opracowania należy do XIV - 

karpackiego regionu hydrogeologicznego.]2 
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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. 



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). 

 

 

1.2.3.4. TERENY ZALEWOWE 

 

Dla terenów położonych w gminie Komańcza nie zostały opracowane mapy ryzyka 

powodziowego oraz mapy zagrożenia powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej. 

Na terenie Gminy Komańcza zagrożenie powodziowe występuje na terenach położonych 

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

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

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

spowodowane deszczowymi nawałnicami. 

Ze względu na położenie i ukształtowanie terenu Zmiany Nr 2 Studium, można jednoznacznie 

stwierdzić, że teren ten nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi.  

 
 

1.2.3.5. OBSZARY OSUWISKOWE 

 

 Zmiana Nr 2 Studium znajduje się poza terenami udokumentowanych osuwisk lub terenów 

predysponowanych do osuwania się mas ziemnych. 

 

 

1.2.4.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO   

  I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

 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.). 

      
 

1.2.5.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POZIOMU WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW, W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 

 

W obszarze objętym Zmianą Nr 2 Studium funkcjonują tereny upraw rolnych oraz tereny leśne, 

a zatem warunki i jakość życia mieszkańców w terenach rolnych i leśnych nie podlegają 

szczegółowej analizie w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców i ochrony ich zdrowia,  

w związku ze Zmianą Nr 2 Studium.]2 
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1.2.6. [UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 

LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

  

Przedmiot Zmiany Nr 2 Studium oraz jego położenie, nie powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludności i mienia, z uwagi na to iż, nie obejmuje terenów zagrożenia powodziowego, 



nie obejmuje terenów osuwiskowych lub predysponowanych do osuwania się mas ziemnych czy 

powstania obrywów skalnych. Nie jest terenem zagrożonym ponadnormatywną emisją hałasu czy 

zanieczyszczeń kierowanych do atmosfery. 

 Zmiana Nr 2 Studium dotyczy terenów użytkowanych rolniczo oraz terenów leśnych, 

sąsiadującymi z dalszymi terenami uprawianymi rolniczo oraz z terenami leśnymi. 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, 

ponieważ w obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie 

opisany. W części graficznej obowiązującego Studium kontur złoża w 75% powierzchni został 

oznaczony mylnie. 

 
 

1.2.7. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

GMINY 

 

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

poprawy warunków życia, poprawy warunków komunikacji i potrzebę budowy dodatkowych 

elementów infrastruktury technicznej. Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium nie stanowi szansy 

zatrudnienia mieszkańców gminy, więc nie będzie mieć pozytywnego wpływu na sferę gospodarczą 

gminy. 

 

 

1.2.8.    UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU PRAWNEGO GRUNTÓW 

 

W granicach opracowania Zmiany Nr 2 Studium znajdują się grunty stanowiące własność 

podmiotu gospodarczego oraz grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa. 

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

kompleksu zbożowego górskiego. 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 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. 

 

 

1.2.9. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA OBIEKTÓW I TERENÓW 

CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

 

 Na terenie objętym Zmianą Nr 2 Studium nie występują obiekty objęte ochroną prawną na 

podstawie przepisów odrębnych. Na opracowywanym terenie występują wielkopowierzchniowe 

formy ochrony przyrody, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 142 z późn. zm.):]2 
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▪ [Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, funkcjonujący na mocy Uchwały  

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

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

poz. 1950 z późn. zm.), 



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

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

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011r. nr 25, poz. 133 z późn. zm.). 

 

 

1.2.10.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ 

GEOLGICZNYCH 

 

Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 2 Studium stanowi obszar położony poza terenami 

osuwiskowymi oraz poza terenami predysponowanymi do osuwania się mas ziemnych.   

 

 

1.2.11.   UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z UDOKUMENTOWANIA ZŁÓŻ KOPALIN 

ORAZ ZASOBÓW ZŁÓŻ PODZIEMNYCH 

 

Teren objęty opracowaniem Zmiany Nr 2 Studium obejmuje udokumentowane i zatwierdzone 

złoże  surowców mineralnych piaskowców cergowskiech „Moszczaniec”. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (j.t. z 2018r., Dz. 

U. poz. 799, z późn. zm.) złoża kopalin podlegają ochronie, polegającej na racjonalnym 

gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin.  

 

1.2.12. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WYSTĘPOWANIA TERENÓW I OBSZARÓW 

GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH 

   

Teren objęty opracowaniem  Zmiany Nr 2 Studium nie obejmuje terenów górniczych ani też 

obszarów górniczych w rozumieniu przepisów odrębnych, ponieważ nie zostały one ustanowione. 

Ze względu na mylnie wprowadzone granice złoża do obowiązującego Studium, gdzie w części 

graficznej obowiązującego Studium, zachodzi konieczność dokonania korekty faktycznej granicy 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża.  

 

1.2.13. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STOPNIA UPORZĄDKOWANIA 

GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI 

 

W obszarze Zmiany Nr 2 Studium nie funkcjonują żadne ciągi komunikacyjne o charakterze 

publicznym. Obszar objęty Zmianą Nr 2 Studium jest poprzecinany drogami wewnętrznymi, 

dojazdowymi do poszczególnych powierzchni terenu gruntów rolnych i leśnych w obrębie 

własności.]2 
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[W obszarze Zmiany Nr 2 Studium, nie są zlokalizowane żadne inne obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej wodociągowej czy kanalizacyjnej, a także energetycznej. Na 

przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne obiekty związane z gospodarką odpadami. Jest to 

teren typowo upraw rolnych oraz teren leśny. 

  

  

1.2.14.   UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI 

PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH2 



 

Teren objęty Zmianą Nr 2 Studium nie obejmuje przeznaczenia na potrzeby zadań służących 

realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Obszar w granicach opracowania Zmiany Nr 2 Studium stanowi własność Skarbu Państwa 

(użytek leśny objęty opracowaniem) oraz własność podmiotu gospodarczego. Natomiast złoże, jest 

własnością Skarbu Państwa i nie może być eksploatowane w sposób dowolny wg uznania 

właściciela gruntu. W każdym przypadku na eksploatację  złoża jest wymagana koncesja, która nie 

jest przedmiotem  procedury formalno-prawnej Zmiany Nr 2 Studium.]2 
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[ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA UWARUNKOWAŃ. 

WPŁYW UWARUNKOWAŃ NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

2.1.    DOTYCHCZASOWE ZMIANY W ŚRODOWISKU 

  



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

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

uwarunkowania wynikające z powołanego przepisu prawa. Natomiast zmiana Studium dokonywana 

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

Zmiany Nr 2 Studium dokonano opisu uwarunkowań koniecznych do uwzględnienia w opracowanej 

Zmianie. 

W związku z opracowaniem Zmiany Nr 2 Studium została dokonana analiza istniejących 

uwarunkowań przestrzennych i została dokonana analiza tych uwarunkowań w kontekście 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu w granicach opracowania, uwzględniająca 

obowiązujące przepisy prawne. 

  Uwarunkowania określone w tekście Zmiany Nr 2 Studium wynikają z opracowanej 

Ekofizjografii podstawowej oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby 

Zmiany Nr 2 Studium. 

Analiza uwarunkowań oparta na ww. dokumentach potwierdza iż,  Zmiana Nr 2  Studium  

w granicach wskazanych w uchwale o przystąpieniu do zmiany Studium, nie będzie powodować 

zmian w środowisku, zarówno przyrodniczym jak też kulturowym. 

 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, 

ponieważ w obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany                              i 

nieprecyzyjnie opisany. W części graficznej obowiązującego Studium kontur złoża został mylnie 

oznaczony. 

  

Zmiana Nr 2  Studium ma na celu dostosowania zapisów studium do wymogów prawnych: 

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

Dz. U. z 2017r., poz. 2126, 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. Zgodnie z 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.); „W terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia 

dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny […] obowiązkowo wprowadza się do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.’. 

3. Zgodnie z 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.); „Obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ 

administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem 

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

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

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

zagospodarowania przestrzennego gminy.”.]2 
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2.2.   [STRUKTURA PRZYRODNICZA OBSZARU OPRACOWANIA   

 

Analiza obszaru objętego Zmianą Nr 2 Studium pozwoliła na wyodrębnienie struktury 

przyrodniczej, utworzonej poprzez użytki rolne oraz użytki leśne. 

Teren objęty analizą przyrodniczą pod względem struktury funkcjonalno - przestrzennej leży 

w strefie użytków rolnych - przeważają łąki niskiej klasy bonitacyjnej (V, VI) oraz strefie użytków 

leśnych. 



Obszar będący 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. 

Zakres obserwacji uwzględniał skład gatunkowy awifauny, ocenę liczebności 

poszczególnych gatunków i ocenę liczby par lęgowych. 

Obserwacje prowadzono na powierzchni ok. 70,00 ha. 

 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie 20 gatunków ptaków. Liczebność 

gatunków przedstawiono poniższej: 

  

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 się przy ścianie lasu. Wśród tych gatunków nie ma 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.]2 
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[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 I Dyrektywy Ptasiej.   

 



 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 miejscach zawilgoconych (młaki, okresowe cieki 

powierzchniowe, kałuże itp.). Przeszukiwane były wszelkie potencjalne siedliska ich występowania 

znajdujące się w granicach analizowanego terenu i w jego najbliższym sąsiedztwie. 

W wyniku inwentaryzacji na terenie opracowania spotkano przedstawicieli gatunków: 

ropuchy szarej, żaby trawnej, żaby zielonej, 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 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).]2 
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[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. Ponadto, 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.]2 
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[ROZDZIAŁ 3 

WNIOSKI 

 

 Zmiana Nr 2 Studium dotyczy terenów użytków rolnych oraz leśnych. Zmiana Nr 2 Studium 

wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic udokumentowanego  

i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Moszczaniec”, ponieważ  



w obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie opisany. W 

części graficznej obowiązującego Studium kontur złoża został mylnie oznaczony.]2 
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V.  [UZASADNIENIE I SYNTEZA ZMIANY NR 2 STUDIUM 

 

1. Uzasadnienie  Zmiany Nr 2  Studium. 

 

Rada Gminy w Komańczy w dniu 24 kwietnia 2014r. podjęła Uchwałę Nr LII/215/14 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków 



Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza,  terenu położonego w gminie Komańcza. 

  

Opracowanie  Zmiany Nr 2 Studium wynika z faktu, iż:  

Zmiana Nr 2  Studium ma na celu dostosowania 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 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.”. 

  

 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich, 

ponieważ w obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany i nieprecyzyjnie 

opisany. W części graficznej obowiązującego Studium kontur złoża został mylnie oznaczony. 

  

   

2. Synteza Zmiany Nr 2 Studium. 

 

Zmiana Nr 2 Studium obejmuje tereny położone w granicach administracyjnych gminy    

Komańcza, stanowiące zarówno użytki rolne, jak i użytki leśne.   

 

Zmiana Nr 2 Studium jest zgodna z Uchwałą Rady Gminy Komańcza Nr LII/215/14 z dnia 24 kwietnia 

2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań  

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy  Komańcza.]2 
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[Zmiany dokonane dotyczą: 

 

1. Na rysunku Studium „Kierunki zagospodarowania przestrzennego i polityka przestrzenna 

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

Komańcza w dniu  24 października 2000r., ze zm. zostały wprowadzone tereny oznaczone 

symbolami i konturem: 



− III – obszary lasów wodo- i glebochronnych (strefa ochrony krajobrazowej), 

− V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym 

prawem zabudowy, 

− kontur oznaczony linią ciągłą koloru fioletowego – granica udokumentowanego złoża 

surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Moszczaniec”. 

 

2. W tekście „Studium  Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego Gminy  

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

w dniu 24 października 2000.r, ze zm. zostały wprowadzone zapisy oznaczone kolorem 

zielony, czcionką pochyłą dotyczące udokumentowanego i zatwierdzonego złoża 

„Moszczaniec”. 

 

   

 

Zmiany wyróżniono:  

▪ w tekście  kolorem zielonym, 

▪ na rysunku, wprowadzając: 

− granicę obszaru objętego Zmianą Nr 2 Studium linią przerywaną koloru czarnego 

− granicę udokumentowanego i zatwierdzonego złoża piaskowców cergowskich ze złoża 

„Moszczaniec” 

− symbol literowy III – obszary lasów wodo- i glebochronnych (strefa ochrony 

krajobrazowej), 

− symbol literowy V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – 

z ograniczonym prawem zabudowy.]2 
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[XIV. KIERUNKI I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 

OBJĘTEGO  ZMIANĄ Nr 2 STUDIUM 

 

Zmiana Nr 2 Studium wynika z konieczności wprowadzenia do Studium faktycznych granic 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża surowców mineralnych piaskowców cergowskich 



„Moszczaniec”, ponieważ w obowiązującym Studium, kontur złoża został nieprecyzyjne wskazany  

i nieprecyzyjnie opisany. W części graficznej obowiązującego Studium kontur złoża został mylnie 

oznaczony.    

  

Zmiana Nr 2  Studium ma na celu dostosowania zapisów studium do wymogów prawnych: 

1. 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.”. 

2. 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 geologicznej obszar 

udokumentowanego złoża kopaliny […] obowiązkowo wprowadza się do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”. 

3. 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.”. 

 

Dla potrzeb ochrony złoża przez niekontrolowaną zabudowę np. zagrodową, stworzenia 

warunków ochrony i zachowania ładu przestrzennego, ochrony życia mieszkańców, ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, w Zmianie Nr 2 Studium, zostały wprowadzone ustalenia 

dotyczące kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego. 

Kształtowanie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu w obszarze Zmiany Nr 2 

Studium stanowi wprowadzenie zakazu bodowy obiektów budowlanych tj. mieszkalnych, 

gospodarczych itp. dla ochrony złoża przed chaotyczną zabudową rozproszoną, w terenach 

otwartych wolnych przestrzeni.  

  

Na potrzeby czytelnego określenia kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego obszaru 

objętego Zmianą Nr 2 Studium został wyznaczony teren obejmujący udokumentowane  

i zatwierdzone złoże oznaczony konturem linii ciągłej koloru fioletowego na rysunku Studium  

i opisany: granice udokumentowanego złoża piaskowców cergowskich „Moszczaniec”,  

a także wyznaczono teren o symbolu III na rysunku Studium i opisano: obszary lasów wodo-  

i glebochronnych (strefa ochrony krajobrazowej) oraz wyznaczono teren o symbolu V na rysunku 

Studium i opisano: obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) –  

z ograniczonym prawem zabudowy.]2 
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1) [Ustala się następujące zasady zagospodarowania przestrzennego: 

a) teren objęty  Zmianą Nr 2 Studium stanowi obszar, dla którego określono funkcję terenu 

oraz sposób i zasady zagospodarowania. Obszar ten przedstawiony został za pomocą 

granicy oraz symbolami i konturem: 



− III – obszary lasów wodo- i glebochronnych (strefa ochrony krajobrazowej), 

− V – obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym 

prawem zabudowy, 

− kontur oznaczony linią ciągłą koloru fioletowego – granica udokumentowanego złoża 

surowców mineralnych piaskowców cergowskich „Moszczaniec”. 

b) przy zagospodarowaniu terenu  objętego  Zmianą Nr 2 Studium należy w szczególności 

uwzględnić walory krajobrazowe oraz środowiska przyrodniczego, 

c) wymagania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego obejmują zakaz wszelkiej 

zabudowy kubaturowej w tym zakaz budowy budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz 

zagród rolniczych, ze względu na potrzebę ochrony złoża przed chaotyczną zabudową oraz 

degradacją. 

d) nie dopuszcza się lokalizacji turbin elektrowni wiatrowych, baterii ogniw fotowoltaicznych 

oraz masztów o wysokości powyżej 12,0m. 

 

2) Ustalenia dotyczące planu miejscowego: 

a) do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wskazuje się cały 

obszar objęty Zmianą Nr 2 Studium. Granica obszaru objętego MPZP, powinna być zgodna 

z granicą terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium, 

b) w granicach opracowania MPZP należy uwzględnić uwarunkowania wynikające  

z położenia obszaru opracowania złoża „Moszczaniec”, w terenach otwartych wolnych 

przestrzeni, z ustaleniem obsługi komunikacyjnej od strony drogi wojewódzkiej, poprzez 

włącznie dróg wewnętrznych dojazdowych skomunikowanych z drogą publiczną, 

 

3) Dla terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium Gminy Komańcza, obowiązują kierunki 

zagospodarowania przestrzennego dla kategorii terenu oznaczonej symbolami:  III – obszary 

lasów wodo- i glebochronnych (strefa ochrony krajobrazowej) oraz V – obszary rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej (ochrona krajobrazowa) – z ograniczonym prawem zabudowy, 

a) charakter zagospodarowania i użytkowania terenu: 

■ przeznaczenie podstawowe: teren użytków rolnych oraz teren leśny,   

■ przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządzenia oraz obiekty infrastruktury technicznej, 

nadziemnej i podziemnej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, 

b) główne kierunki w zakresie kształtowania ładu przestrzennego: 

■ zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych, jak również baterii ogniw fotowoltaicznych oraz 

masztów o wysokości powyżej 12,0m,   

■ zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej w tym: budowy budynków mieszkalnych, 

gospodarczych, zagród rolniczych, itp. , skutkujących rozproszeniem zabudowy, 

■ nie dopuszcza się lokalizacji szyldów i reklam itp. urządzeń nadziemnych, w tym 

również podświetlanych,]2 
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■ [ewentualne drogi wewnętrzne dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-jezdne wykonać jako 

utwardzone kruszywem naturalnym, 
 
 

 

c) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenu i kształtowania 

zabudowy:  

■ ze względu na zakaz zabudowy oraz potrzebę wprowadzenia konturu 

udokumentowanego i zatwierdzonego złoża w granicach Zmiany Nr 2 Studium, 

odstępuje się od określenia wskaźników urbanistycznych dotyczących zabudowy i 

zagospodarowania terenu. 

d) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 



■ obsługa komunikacyjna terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium z drogi  publicznej 

wojewódzkiej, położonej poza terenem objętym Zmianą Nr 2 Studium, połączoną 

systemem komunikacji wewnętrznej, 

■ przy zagospodarowaniu terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium, należy uwzględnić 

uwarunkowania wynikające z istniejącego uzbrojenia terenu. W przypadku wystąpienia 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym, należy uzbrojenie przystosować do 

nowych warunków pracy, określonych przez dysponenta sieci, 

■ budowa nowych elementów infrastruktury technicznej, w powiązaniu z uzbrojeniem 

technicznym położonym poza granicami Zmiany Nr 2 Studium na warunkach 

określonych przez dysponentów sieci, 

e) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej: 

■ w granicach terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium nie zachodzi konieczność 

dokonania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych klasy I-III objętych ochroną 

prawną, na cele nierolnicze i nieleśne, na podstawie ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, ponieważ w granicach opracowania nie występują grunty klas 

chronionych, w tym również  nie występują grunty pochodzenia organicznego, 

■ w granicach terenu objętego Zmianą Nr 2 Studium występują częściowo grunty leśne, 

dla których w przypadku utrzymania dotychczasowego przeznaczenia leśnego, nie 

zachodzi konieczność dokonania zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i 

nieleśne. 
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