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1

DANE OGÓLNE

1.1

Wstęp

Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce dla terenów
położonych w mieście Oleszyce u zbiegu dróg wojewódzkich z przeznaczeniem pod
działalność usługowo gospodarczą, miasto i gmina Oleszyce, powiat lubaczowski - jest
dokumentem wymaganym ustawowo przy sporządzaniu zmiany w studium.
Prognoza zawiera oraz określa, analizuje i ocenia wpływ ustaleń zmiany Nr 1/2012
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Oleszyce na stan środowiska oraz na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000.

1.2

Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania niniejszej prognozy stanowi:
•

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst
jednolity Dz. U. Nr 0, poz. 647 z 2012 r.

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity Dz. U.
poz. 1232 z 2013 r.

•

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko - Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.

•

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – tekst jednolity Dz. U. poz. 145 z 2012 r.
z późn. zm.

•

ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. poz. 21 z 2013 r.

Podstawę merytoryczną pracy stanowi:
•

Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 marca 2012 r. w
sprawie zmiany Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Oleszyce.

•

Ustalenie zakresu prognozy w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie z dnia 16.08.2013 r. znak: WOOŚ.411.1.72.2013.AP-4.
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•

Ustalenia

zakresu

prognozy

zawarte

w

opinii

Podkarpackiego

Państwowego

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dn. 24.07.2013 r. znak:
SNZ.9020.3.94.2013.BW.
•

Ustalenia zakresu prognozy zawarte w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lubaczowie z dn. 30 .07.2013 r. znak: PSNZ.4613-03/13.

Kserokopia Uchwały RM Oleszyce w załączeniu
Kserokopia zakresu prognozy RDOŚ w Rzeszowie stanowi załącznik do opracowania
Kserokopia opinii PPWIS w załączeniu
Kserokopia opinii PPIS w załączeniu

1.3

Materiały wykorzystane do opracowania

Do opracowania prognozy wykorzystano następujące materiały:
[ 1 ] Raporty WIOŚ w Rzeszowie – Stan środowiska w województwie podkarpackim –
www.wios.rzeszow.pl
[ 2 ] Geografia regionalna Polski – J. Kondracki , Wyd. Naukowe PWN W-wa 1998 r.
[ 3 ] Klimat Polski – A. Woś, PWN W-wa 1999 r.
[ 4 ] Województwo przemyskie – Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza – Z-d Fizjografii
i Arboretum w Bolestraszycach, 1994 r.
[ 5 ] Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych
dla potrzeb Technikum Rolniczego i PGR Oleszyce, w Oleszycach, pow. Lubaczów –
Przed. Zaop. Rol. w Wodę WODROL Rzeszów, 1968 r.
[ 6 ] Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w kat. „B” dla potrzeb Centrali Nasiennej w Oleszycach – Przed. Zaop. Rol.
w Wodę WODROL Rzeszów, 1969 r.
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INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI

Rada Miasta Oleszyce planuje grunty położone u zbiegu dróg wojewódzkich
prowadzących z miasta Oleszyce w kierunku Lubaczowa i Bełżca przeznaczyć pod
działalność usługowo gospodarczą. W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
została opracowana zmiana Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Oleszyce.
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Celem opracowania prognozy jest określenie ewentualnych skutków wpływu planowanej
zmiany na środowisko, a także czy przyjęte strategie i kierunki działań gwarantują
zachowanie cennych walorów środowiska przyrodniczego, oraz czy sprzyjają jego ochronie i
zrównoważonemu rozwojowi regionu. Prognoza ma również umożliwić identyfikację
możliwych do określenia skutków środowiskowych powodowanych realizacją postanowień
ocenianego dokumentu oraz ocenić, czy przyjęte rozwiązania w dostateczny sposób chronią
przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.

Teren objęty zmianą studium proponuje się przeznaczyć pod działalność usługowo
gospodarczą. Analizowany teren nie jest zagrożony wielkimi wodami powodziowymi.
W załączniku do Uchwały Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dn. 30
marca 2012 r. wyodrębniono obszar objęty zakresem zmiany studium z funkcją usługowo
gospodarczą na całym obszarze objętym tą zmianą. Jako funkcje uzupełniające przewidziano:
• utrzymanie istniejących ogólniedostępnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, z
możliwością budowy dróg dojazdowych w obszarze zmiany studium,
• możliwość zachowania w znacznym stopniu istniejącego drzewostanu.
Powierzchnia terenu objętego zmianą studium wynosi ok. 18,68 ha. Obszar objęty
opracowaniem przeznacza się pod działalność usługowo gospodarczą, na którym dopuszcza
się lokalizację obiektów i urządzeń pod tego typu działalność, sieci uzbrojenia oraz realizację
dróg dojazdowych i wewnętrznych.

Zaopatrzenie w wodę obszaru objętego zmianą studium odbywać się będzie z
istniejącego ujęcia komunalnego wody w miejscowości Borchów, odprowadzanie ścieków do
kanalizacji komunalnej miasta Oleszyce. Ogrzewanie obiektów będzie się odbywać z
lokalnych źródeł spalających paliwo ekologiczne np. gaz ziemny lub inne paliwo
alternatywne, a energia elektryczna będzie dostarczana z istniejącej sieci krajowej.
Wytwarzane w trakcie planowanej działalności usługowo gospodarczej odpady będą
magazynowane w pomieszczeniach magazynowych lub pod wiatami i po zgromadzeniu
odpowiedniej ilości będą przekazywane do instalacji przetwarzania odpadów. Drogi
wewnętrzne, parkingi i utwardzone place będą wyposażone w lokalne systemy kanalizacji
deszczowej z urządzeniami do oczyszczania wód opadowych i odprowadzeniem do zbiornika
infiltracyjno odparowującego lub do szczelnego zbiornika odparowującego. W granicach
działek zajętych pod planowaną działalność usługowo gospodarczą zostanie zrealizowana
niezbędna infrastruktura komunikacyjna i techniczna.
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Teren objęty zmianą studium jest włączony w istniejący układ dróg wojewódzkich
prowadzących z Oleszyc w kierunku Lubaczowa i Bełżca, oraz dróg lokalnych gruntowych
od północy i wschodu prowadzących do pól uprawnych. Wzdłuż dróg wojewódzkich w
pasach drogowych przylegający do granicy terenu opracowania występuje zieleń.
Głównym celem projektowanego dokumentu jest stworzenie możliwości realizacji
działalności usługowo gospodarczej oraz dostosowanie jej do obowiązujących wymogów
ochrony środowiska. Planowany sposób zagospodarowania terenu będzie połączony ze
zmianą sposobu użytkowania z terenu rolniczego na usługowo gospodarczy.
Celem prognozy jest określenie wpływu zmiany studium na środowisko wynikające ze
zmiany sposobu użytkowania terenu oraz ustalenie możliwości występowania zagrożeń i
uciążliwości dla zdrowia ludzi i środowiska przyrodniczego, w tym dla obszarów
chronionych przyrodniczo w sieci Natura 2000.
Projektowany dokument zmiany Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce ma powiązania z następującymi
dokumentami i opracowaniami:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Oleszyce uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/273/98 z dnia 17.06.1998 r. Rady
Miejskiej w Oleszycach
2. Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007 – 2013 zatwierdzony
Uchwałą Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28.12.2007 r.

Prognoza będzie dostarczona organom uzgadniającym i opiniującym projekt zmiany
studium celem wniesienia własnych uwag i wniosków. Wraz z projektem zmiany studium
będzie wyłożona do publicznego wglądu, dając tym samym możliwość wszystkim
zainteresowanym podmiotom prawnym, do szczegółowego zapoznania się ze skutkami
wpływu ustaleń zmiany studium na etapie proponowania zmian w zagospodarowaniu tego
terenu. Prognoza analizuje również ewentualny wpływ ustaleń zmiany studium na tereny
sąsiednie pozostające w zasięgu jego oddziaływania.
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INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano metodę analityczną. Do tego celu posłużyły
również wyniki badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Zastosowana w niniejszej pracy metoda sporządzenia prognozy
polegała na porównaniu funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem w zakresie
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ekologicznym w chwili obecnej, z uwzględnieniem stopnia i zasięgu oddziaływania
planowanej zmiany z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń
zmiany studium.
Metodykę pracy w zakresie siedlisk roślinnych i zwierzęcych oparto na inwentaryzacji w
okresie letnim 2013 r. oraz wykorzystano dostępne dane z innych opracowań.

4

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZENIA

Analizę skutków realizacji zmiany studium oparto o ocenę przewidywanego
oddziaływania zakresu zmiany studium oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach tej
zmiany

działań

zapobiegających,

ograniczających,

kompensujących

negatywne

oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i w razie potrzeby zaproponowanie dodatkowych
uzupełnień. Wykorzystano również badania monitoringowe stanu środowiska prowadzone
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy realizacji zapisów projektu zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na środowisko mogą
obejmować:
1. oddziaływania planowanego zagospodarowania terenu,
2. przestrzeganie ustaleń w zakresie przeznaczenia terenu, uwarunkowań zabudowy,
wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochronę zasobów przyrodniczych,
zachowanie ładu przestrzennego, ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków.
Ad.1 W zakresie oddziaływania planowanego zagospodarowania terenu na środowisko:
-

jeśli realizowane będą inwestycje wymagające przeprowadzenia procedury
oddziaływania na środowisko, to w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zostanie określony zakres i metody monitoringu środowiska,

-

w sytuacji skarg mieszkańców na uciążliwość prowadzonej działalności wynikającej
z ustaleń zmiany studium, prowadzona będzie analiza realizacji terenu objętego
zmianą i badania analityczne stopnia oddziaływania na środowisko przeprowadzone
przez właściwy organ administracji samorządowej.

Ad.2 W zakresie realizacji przestrzegania ustaleń zmiany studium powinny być
przeprowadzane okresowe przeglądy zainwestowania terenu i realizacji tej zmiany
wykonane przez organ administracji samorządowej na potrzeby oceny prowadzonej
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polityki przestrzennej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie planowania
przestrzennego ocenę należy przeprowadzić co najmniej raz w czasie kadencji rady.

5

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

Obszar objęty zmianą studium znajduje się w obrębie geodezyjnym Oleszyce w
odległości ponad 20,0 km od granicy Państwa. Z ustaleń zmiany studium wynika, że obszar
objęty opracowaniem zajmuje fragment łagodnego zbocza nad doliną rzeki Przerwa, które
łagodnie opada w kierunku południowym. Rzeka Przerwa płynie w kierunku południowo
wschodnim do rzeki Lubaczówka, która z kolei płynie w kierunku zachodnim, natomiast
granica Państwa przebiega po stronie wschodniej. Z tego względu nie jest możliwe
transgraniczne oddziaływania na wody powierzchniowe planowanej zmiany studium. Z uwagi
na głębokość występowania wód podziemnych planowana zmiana sposobu użytkowania
terenu objętego zmianą studium nie będzie oddziaływać na wody podziemne, a tym samym
nie będzie występować możliwość transgranicznego oddziaływania na wody podziemne.
Inne rodzaje oddziaływań, a zwłaszcza zasięg oddziaływania emisji zanieczyszczeń do
powietrza, będą ograniczone do granicy terenu objętego opracowaniem i również nie będą
stwarzać możliwości transgranicznego oddziaływania. Jeżeli uwzględnimy odległość od
granicy Państwa, kierunek spływu wód powierzchniowych oraz podziemnych, a także
zabezpieczenia wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem to nie
przewiduje się wystąpienia możliwości transgranicznego oddziaływania ustaleń zmiany
studium na środowisko.
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ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU

6.1

Stan istniejący środowiska

Teren objęty zmianą studium aktualnie stanowią grunty rolne o powierzchni ok. 18,68
ha, z których część w okresie ostatnich kilku lat jest odłogowana. W sąsiedztwie terenu
objętego zmianą studium występują grunty użytkowane rolniczo, zarówno jako grunty orne,
jak i sady. Od południa i zachodu przebiegają drogi wojewódzkie. Za drogą na południu
występuje zabudowa mieszkaniowa miasta Oleszyce.
Przez teren objęty opracowaniem przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, a w sąsiedztwie
przebiegają sieci: wody, gazowa i energetyczna. Teren jest niezainwestowany. Łącznie
powierzchnia objęta zmianą studium wynosi 18,68 ha.
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Fizjograficznie rozpatrywany rejon leży w jednostce fizjograficznej Podkarpacia w
makroregionie – Kotliny Sandomierskiej, w mezoregionie – Płaskowyżu Tarnogrodzkiego wg
fizjografii J. Kondrackiego [ 2 ]. Płaskowyż Tarnogrodzki jest ograniczony od północy doliną
Tanwi, od zachodu Doliną Dolnego Sanu, od południa doliną rzeki Szkło, od wschodu zaś
krawędzią Roztocza. Wysokości bezwzględne mieszczą się w granicach 200 – 280 m n.p.m. a
względne od 30 – 60 m, na analizowanym terenie odpowiednio 225,0 m n.p.m. do 235,0 m
n.p.m. a względna 10,0 m. Płaskowyż zbudowany jest z iłów mioceńskich, na których
zalegają gliny i piaski czwartorzędowe. Region ma charakter rolniczy, jednakże na zachód od
Oleszyc występuje dość rozległy kompleks wielogatunkowych, mieszanych lasów. Rzeka
Przerwa płynie poza obszarem objętym opracowaniem po stronie zachodniej w odległości
ponad 0,6 km od analizowanego terenu.
Ukształtowanie powierzchni – teren objęty opracowaniem stanowi fragment zbocza
nad doliną rzeki Przerwa, które łagodnie opada w kierunku południowym i południowo
wschodnim. Dno doliny rzeki Przerwa na wysokości terenu objętego opracowaniem jest
stosunkowo szerokie. Nad doliną łagodne zbocza o niewielkich spadkach przechodzą w
wierzchowiny Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Przeważający spadek terenu w kierunku
południowym wynosi 1,67 – 2,74 %, natomiast po stronie południowej w części środkowej
rozpoczyna się nieznacznych rozmiarów forma obniżenia terenu ze sadkiem ku
południowemu wschodowi. Analizowany teren jest w miarę wyrównany o niewielkim spadku
powierzchni.
Teren objęty opracowaniem w granicach planowanych pod działalność usługowo
gospodarczą jest w przewadze użytkowany rolniczo, na częściach odłogowanych wkracza
roślinność ruderalna oraz zakrzewienia i zadrzewienia, natomiast w otoczeniu od północy,
zachodu i wschodu grunty są użytkowane rolniczo. Na południu za drogą wojewódzką
występuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna.
Powierzchnia omawianego terenu opada od rzędnej 235,0 m n.p.m. w części północno
zachodniej do rzędnej 225,00 m n.p.m. na południowym wschodzie.
Budowa geologiczna – teren objęty zmianą studium znajduje się w obrębie
Zapadliska Przedkarpackiego, które zbudowane jest z mioceńskich iłów krakowieckich,
pylastych, zwartych z okresu trzeciorzędowego, o znacznej miąższości. Są to najmłodsze
osady trzeciorzędowe, których strop na analizowanym terenie występuje na głębokości ponad
20 m p.p.t.
Całość przykryta jest utworami czwartorzędowymi wykształconymi w warstwie
przypowierzchniowej w postaci glin pylastych i pyłów o miąższości do 13,5 m oraz
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podścielających je piasków drobno- i średnioziarnistych. Miąższość serii utworów
czwartorzędowych wynosi ponad 20 m. Są to osady pochodzenia eoliczno-aluwialnego,
polodowcowego z okresu holoceńsko-plejstoceńskiego. Gliny pylaste i pyły należą do
utworów słaboprzepuszczalnych.
Wody podziemne – tego rejonu znajdują się w obrębie JCWPd 127, kod:
PLGW2200127 - region Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny LubelskoLwowskiej. Pierwszy poziom wodonośny związany jest z utworami czwartorzędowymi
akumulacji rzecznej ( piaski, żwiry ) i występuje na głębokości ponad 13,0 m p.p.t. w
analizowanym rejonie. Podstawę nieprzepuszczalną stanowią iły mioceńskie trzeciorzędowe
na głębokości ok. 20,0 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, z kierunkiem spływu
ku południowemu zachodowi do rzeki Przerwa. Zasilanie wód podziemnych odbywa się
przez infiltrujące wody opadowe z powierzchni terenu. Poziom wodonośny czwartorzędowy
charakteryzuje się wydajnościami rzędu 6 – 7 m3/h. Stan ilościowy i jakościowy wód
czwartorzędowych oceniono jako dobry, niezagrożony nieosiągnięciem ustanowionych dla
nich celów środowiskowych.
Obszar planowanej działalności znajduje się poza Głównym Zbiornikiem Wód
Podziemnych Nr 428 – „Dolina Kopalna Biłgoraj, Lubaczów” oraz jego strefy ochronnej.
Odległość GZWP Nr 428 wynosi ponad 1,5 km w kierunku wschodnim od terenu objętego
opracowaniem.
Brak jest w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem ujęć wody podziemnej. Miasto
Oleszyce zaopatruje się w wodę z ujęcia komunalnego w miejscowości Borchów odległego o
ok. 2,0 km od analizowanego terenu. Badania monitoringowe jakości wód podziemnych w
tym rejonie nie są prowadzone. Punkty badań monitoringowych jakości wód podziemnych są
zbyt odległe od analizowanego terenu. Wg oceny zawartej „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisły” stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych JCWPd Nr 127
został oceniony jako dobry. Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych otrzymała
ocenę - cele niezagrożone.
Wody powierzchniowe – teren objęty zmianą studium znajduje się w zlewni rzeki
Przerwa. Przerwa dopływ rzeki Lubaczówki przepływa na zachód od terenu objętego
opracowaniem. Miasto Oleszyce leży w zlewni Przerwy dopływie Lubaczówki, która z kolei
uchodzi do rzeki San. Ze względu na w miarę wyrównaną powierzchnię Płaskowyżu
Tarnogrodzkiego rzeka ma charakter nizinny, a spadki koryta wynoszą ok. 0,3‰ - 0,5 ‰.
Źródła Przerwy znajdują się na rzędnej – 244,0 m n.p.m. w kompleksie Lasów
Sieniawskich. Spadek rzeki na wysokości planowanej zmiany studium wynosi – 0,27 ‰, czyli
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rzeka ma charakter nizinny. Powierzchnia zlewni rzeki Przerwa wynosi 100,2 km2, a
całkowita długość rzeki wynosi – ok. 21,75 km. Zlewnia ma charakter w miarę wyrównany z
niewielkimi pagórkami.
Charakterystyczne dla dna doliny rzeki są liczne rowy melioracyjne świadczące, że
dno doliny rzeki jest podmokłe. Koryto rzeki na wysokości terenu objętego opracowaniem
znajduje się na rzędnej – 211,3 m n.p.m., natomiast obszar objęty opracowaniem znajduje się
na rzędnej ponad – 225,0 m n.p.m. Z porównania tych rzędnych wynika, że teren objęty
opracowaniem nie jest narażony na zalanie wielkimi wodami powodziowymi. Wg „Studium
Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleszyce” oraz informacji
uzyskanej od ludności, nie wystąpiło zalanie wodami powodziowymi terenu objętego
planowaną zmianą studium. Prawa właścicielskie do wód rzeki Przerwa posiada Podkarpacki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, ze względu na znaczenie rzeki dla
regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Do rzeki Przerwa w granicach miasta
Oleszyce są odprowadzane ścieki z gminnych oczyszczalni. Przepustowość oczyszczalni przy
ul. Zamkowej wynosi – 450 m3/d, a przy ul. Futorzańskiej – 100 m3/d.
Z powierzchni terenu objętego opracowaniem wody opadowe spływają głównie w
kierunku południowo wschodnim i dalej w kierunku do rzeki Przerwa. Z uwagi na łagodną
formę zbocza opadającą w kierunku południowym, wody opadowe spływają swobodnie na
tym terenie. Wody powierzchniowe poza analizowanym terenem nie posiadają znaczenia
gospodarczego.

Rzeka Przerwa znajduje się w jednolitej części wód powierzchniowych ( JCW ) „Przerwa” o kodzie: PLRW20001724789. Jest to potok nizinny lessowo-gliniasty stanowiący
naturalną część wód o złym stanie jakościowym, natomiast nie jest zagrożony
nieosiągnięciem celów środowiskowych. Brak jest badań monitoringowych jakości wód rzeki
Przerwa.
Powietrze – wg ostatniej oceny jakości powietrza w kryterium ochrony zdrowia,
dokonanej przez WIOŚ Rzeszów za rok 2012, ze względu na zanieczyszczenie powietrza
pyłem zawieszonym PM10, pyłem zawieszonym PM2,5 i benzo(α)pirenem na niektórych
obszarach, strefa podkarpacka, w tym powiat lubaczowski, została sklasyfikowana w klasie
C. Oznacza to, że jakość powietrza na terenie strefy nie spełniła określonych kryteriów także
wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra na obszarze całej strefy, z wyjątkiem
wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Miasto Oleszyce jest poza wydzielonym
obszarem wykazującym przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłów zawieszonych PM10 i
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PM2.5 i benzo(α)pirenu w powietrzu. Dla metali ciężkich w pyle PM10 ( arsen, kadm, nikiel,
ołów ) wartości odniesienia zostały dotrzymane w całym województwie, jak również w
mieście Oleszyce. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stan jakości powietrza w analizowanym
rejonie utrzymuje się w podanych granicach.
Dla pozostałych substancji w kryterium ochrony zdrowia, nie są przekraczane poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 roku.
Natomiast w kryterium ochrony roślin, ze względu na wszystkie analizowane
zanieczyszczenia, strefa podkarpacka została sklasyfikowana w klasie A, czyli nie
stwierdzono przekroczeń norm dopuszczalnych.
Gleby - w granicach objętych planem występują gleby w stanie naturalnym na gruntach
użytkowanych rolniczo. Na całym terenie występują gleby mineralne, zaliczone do
kompleksu średniego w klasie RIIIa, RIIIb i PsIII, PsIV. Jak wynika z mapy geodezyjnej
działki posiadają gleby o średniej przydatności dla rolnictwa. Są to gleby brunatne
wyługowane wytworzone z glin piaszczystych i pyłów. Położenie tych gruntów poza terenami
zabudowanymi sprawia, że są użytkowane rolniczo, zarówno jako grunty orne, jak i użytki
zielone – łąki, z przewagą tych pierwszych, a obecnie z uwagi na odłogowanie część gruntów
została one zajęte przez roślinność naturalną w wyniku sukcesji wtórnej.
Poza terenem objętym opracowaniem grunty są użytkowane rolniczo na północ, na wschód i
na zachód za drogą wojewódzką. Na południu w odległości ponad 50 m od terenu objętego
opracowaniem występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna przy ulicy
płk St. Dąbka.
Badania gleb prowadzone w ramach państwowego monitoringu środowiska nie wykazują
nadmiernego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, jak również wielopierścieniowymi
węglowodorami aromatycznymi (WWA) w granicach województwa podkarpackiego.
Wniosek ten jest aktualny również dla rozpatrywanego rejonu. W oparciu o wyniki badań
monitoringowych środowiska przyrodniczego w granicach gminy Oleszyce stwierdza się, że
środowisko gminy należy uznać za czyste.
Hałas – jak wykazują badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego wzdłuż
głównych szlaków komunikacyjnych dopuszczalny poziom hałasu jest przekroczony. W
ostatnich latach w analizowanym rejonie nie prowadzono badań monitoringowymi hałasu. W
związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania analizowanego terenu i przewidywanym
natężeniem ruchu pojazdów transportowych oraz ewentualnie planowanych do eksploatacji
instalacji nie przewiduje się przekroczenia wartości normatywnej dla rozpatrywanego terenu
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chronionego w porze dziennej, czyli wartości normatywnej 55 dB-A (pora dzienna) i 45 dB-A
(pora nocna) na granicy terenu objętego opracowaniem. Jeśli wystąpi taka potrzeba to zostaną
zastosowane środki techniczne ograniczające poziom hałasu, tak aby zasięg oddziaływania
akustycznego zawierał się w granicach obszaru objętego zmianą studium i nie naruszał norm
akustycznych poza jego granicami.
Warunki klimatyczne - Podział Polski na dzielnice rolniczo – klimatyczne (A. Woś
1999 – Klimat Polski) klasyfikuje obszar miasta Oleszyce do Regionu ZamojskoPrzemyskiego (R-XXVIII). Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. +7,8°C, przy
izotermach lipca na poziomie +17,0 ÷ +18,0°C, a stycznia na poziomie - -3,0 ÷ -4,0°C. Liczba
dni z przymrozkami wynosi ok. 75 w roku, a dni z pokrywa śnieżną od 70 do 80. Średnia
roczna suma opadów z mapy izohiet wynosi od 600 do 700 mm.
Cyrkulacja mas powietrza odzwierciedla ogólną cyrkulację w obszarze równoleżnikowo
rozciągniętego zapadliska przedkarpackiego, w obrębie którego położony jest teren objęty
zmianą studium. Dominują wiatry z kierunków W (ok. 20,7%), SW (ok. 15,5%) i NW (ok.
10%) przy dużym udziale wiatrów z kierunku E (ok. 15%). Wiatry z sektora zachodniego
wieją generalnie przez cały rok, natomiast z kierunku wschodniego głównie w okresach
październik-listopad i luty-marzec, czasem jeszcze do kwietnia a nawet do maja. Udział cisz
wynosi ok. 5,5% w skali roku.
Warunki topoklimatyczne są wypadkową ukształtowania terenu, własności termicznych
podłoża, stopnia pokrycia szatą roślinną i zagospodarowania terenu. Na terenie objętym zmianą
studium wyróżniono topoklimat związany z użytkowaniem terenu – rolniczy, a ze względu na
ukształtowanie terenu - topoklimat zbocza. Typ zbocza, ze względu na ekspozycję
południową charakteryzuje się dobrymi warunkami solarnymi i termicznymi, małą
częstotliwością tworzenia się mgieł i krótszym okresem zalegania pokrywy śnieżnej.
Surowce mineralne – na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania
surowców naturalnych.
Zabytki i obiekty o wartościach kulturowych – w granicach objętych zmianą studium
brak jest obiektów lub innych form objętych ochroną zabytkową. Najbliższe obiekty o
wartościach kulturowych to zespół kościelny z dzwonnicą i bramą w ogrodzeniu - kościół pw.
NMP murowany z 1517 r., plebania rzymsko-katolicka murowana z ok. 1844 r., cerkiew
greko-katolicka pw. św. Onufrego murowana z 1809 r., ratusz murowany z 1727 r., Szkoła
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Parafialna murowana z 1842 r., zespół pałacowy – pozostałości z XVIII/XIX w. znajdujące
się w odległości ponad 0,5 km na zachód od granicy terenu objętego zmianą studium.

Przyroda i formy ochrony przyrody
Waloryzacja florystyczna

Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem opracowania, w tym
elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 25
sierpnia 2009 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm) wykonała
Stanisława Bańcarz.
Projektowana zmiana studium według fizycznogeograficznego podziału Jerzego
Kondrackiego zlokalizowana jest w makroregionie Kotliny Sandomierskiej, mezoregionie
Płaskowyż Tarnogrodzki, natomiast według podziału geobotanicznego Pawłowskiego i
Szafera przedsięwzięcie położone w Okręgu Lubaczowskim, krainie Kotlina Sandomierska.
Kotlina Sandomierska, jako całość, charakteryzuje się zwiększonym kontynentalizmem
w porównaniu do Kotliny Oświęcimskiej, z którą sąsiaduje. Na skład florystyczny wielki
wpływ mają sąsiadujące z nią Karpaty, z których potokami i rzekami schodzą gatunki górskie
i karpackie, zasilając w ten sposób flory niżowe.
Płaskowyż Tarnogrodzki obejmuje płaski obszar wyżyn osiągających od 220 do 280
m n.p.m. Budują go iły mioceńskie, na których zalegają gliny i piaski czwartorzędowe z na
dość znacznej powierzchni utwory pylaste typu lessów. Ukształtowanie terenu i żyzność gleb
sprawiają, że region ma charakter przeważnie rolniczy.
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Według

klasyfikacji

(Rozporządzenie

Ministra

Środowiska

z

dnia

9.09.2002

r.

w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi – D.U. Nr 165, poz. 1359)
teren zaliczany jest do grupy B – użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów
przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych.
Teren objęty zmianą studium w miejscowości Oleszyce o łącznej powierzchni 18,68 ha, na
którym projektowana jest działalność usługowo gospodarcza położony jest na rozwidleniu
dróg: Oleszyce – Lubaczów biegnącej w kierunku wschodnim oraz Jarosław-Bełżec
prowadzącej w kierunku północnym. Od strony północnej i wschodniej przedmiotowy teren
okalają drogi gruntowe. Obszar objęty zmianą studium zlokalizowany jest poza terenami
zabudowanymi, jednakże po prawej stronie drogi Jarosław – Lubaczów znajduje się osiedle
mieszkaniowe domów jednorodzinnych oraz bloków mieszkaniowych Zielonka. Od strony
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wschodniej i północnej obszar zmiany studium graniczy z terenami rolniczymi i okalają go
drogi gruntowe.
Działki z racji swojego położenia narażone są na zanieczyszczenie środowiska
przyrodniczego wynikającego z ruchu kołowego odbywającego się na obu drogach
publicznych biegnących po stronie południowej i zachodniej przedmiotowego obszaru.
W pasie drogowym przy działkach drogi biegnącej od skrzyżowania do Lubaczowa rosną 4
okazałe lipy drobnolistne o wymiarach na wysokości pnia 1,3 m w obwodzie od 160 do 280
cm, natomiast w pasie drogowym przy drodze biegnącej w kierunku Bełżca rośną jesiony
wyniosły oraz topole.

Jesion wyniosły rosnący w pasie drogowym drogi krajowej Jarosław – Bełżec

Działki położone w części południowo zachodniej projektowanego obszaru, sądząc po
nierównej powierzchni gleby, użytkowane były wcześniej rolniczo jako grunty orne. Poprzez
zaniechanie użytkowania rolniczego stanowią obecnie ugory i w wyniku sukcesji wtórnej
pojawiły się na nich samosiejki robinii akacjowej, olszy, lipy oraz brzozy brodawkowatej,
topoli, przy drogach zaś wkroczyły krzewy: tarnina, czarny bez, dzika róża oraz robinia
akacjowa. Sądząc po wielkości samosiejek oraz zdrewniałej części roślin naczyniowych,
należy sądzić, że działki nie były one użytkowane rolniczo co najmniej od 3 – 5 lat.

18

Samosiejki brzozy brodawkowatej, robinii akacjowej osiągają w obwodzie średnicę ok. 5-8
cm, co pozwala określić ich wiek na ok. 5-8 lat. Część działek położona w części wschodniej,
wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Lubaczowa użytkowana była jako użytki zielone,
głównie jako pastwisko, natomiast działki w części północno zachodniej porastają ok. 10letnie samosiejki brzozy brodawkowatej, wierzby, olchy i topoli.
Najbliższa rzeka Przerwa, przepływa w odległości ok. 0,6 km od terenu opracowania w
kierunku południowo-zachodnim.
Zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do terenu działek, na
których realizowane będą poszczególne przedsięwzięcia.

Widok na przedmiotowe działki od strony drogi Jarosław – Lubaczów (w oddali rosnące
topole przy drodze Jarosław - Bełżec
Położenie przedsięwzięcia względem obszarów chronionych
Planowany obszar objęty zmianą studium zlokalizowany będzie poza wielkoobszarowymi
formami ochrony przyrody podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
z dnia 25 sierpnia 2009 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.):
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Niżej wymienione formy ochrony przyrody położone są w odległościach:
1) Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu - 8 km
2) Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu - 6 km
3) rez. Jedlina - 12,6
4) rez. Kamienne - 6 km

Natomiast w stosunku do obszarów wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 przedsięwzięcie położone jest w odległościach :
1) SOO Lasy Sieniawskie - 6 km
2) SOO Łukawiec - 8,5 km
3) SOO Horyniec - 14,7

Na terenie objętym zmianą studium oraz w bliskim jego sąsiedztwie nie występują pomniki
przyrody,

stanowiska

dokumentacyjne

ani

zespoły

przyrodniczo-krajobrazowe.

Na

projektowanej trasie inwestycji nie ma również terenów zieleni urządzonej, parków czy
terenów leśnych.

Waloryzacja florystyczna
Celem opracowania była waloryzacja botaniczna terenu objętego opracowaniem oraz
obszaru

pośredniego

potencjalnego

oddziaływania.

Waloryzację

przeprowadzono

w dniach: 11.07.2013r. w godzinach od 9.00 do godziny 14.00 - dzień był słoneczny, po
południu pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, temperatura w granicach 20-26º C. oraz
02.09.2013 roku, w godzinach od 8.00 do 15.00, zachmurzenie dosyć duże, w godzinach
południowych przeddeszczowo i przedburzowo, temperatura wynosiła ok. 20-25 st. C.
W trakcie inwentaryzacji szczególną uwagę zwrócono na występowanie chronionych
i rzadkich gatunków oraz siedlisk przyrodniczych w szczególności wymienionych w:
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. Nr 14, poz. 81) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia
2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do
uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77, poz. 510).
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CHARAKTERYSTYKA ROŚLINNOŚCI
Obszar objęty zmianą studium położony jest przy skrzyżowaniu dróg publicznych
Oleszyce – Lubaczów oraz Jarosław –Bełżec. Od strony północnej i wschodniej działki objęte
opracowaniem okalają drogi gruntowe.
Część działek położonych w części zachodniej obszaru objętego zmianą studium, sądząc
po nierównej powierzchni gleby, użytkowane była wcześniej rolniczo jako grunty orne.
Poprzez zaniechanie użytkowania rolniczego stanowią obecnie ugory i w wyniku sukcesji
wtórnej pojawiły się na nich samosiejki robinii akacjowej, olszy, lipy oraz brzozy
brodawkowatej, topoli, przy drogach zaś wkroczyły tarnina, czarny bez, dzika róża oraz
robinia akacjowa. Sądząc po wielkości samosiejek oraz zdrewniałej części roślin
naczyniowych należy sądzić, że nie była ona użytkowana rolniczo co najmniej od 3 – 5 lat.
Samosiejki brzozy brodawkowatej, robinii akacjowej osiągają w obwodzie średnicę ok. 8 cm,
co pozwala określić ich wiek na ok. 5-8 lat. Część działek położona w części wschodniej,
wzdłuż drogi prowadzącej w kierunku Lubaczowa użytkowana była jako użytki zielone,
głównie jako pastwisko, natomiast działki w części północno zachodniej porastają ok. 10letnie samosiejki brzozy brodawkowatej, wierzby, olchy i topoli.
Z roślin naczyniowych porastają ją głównie: nawłoć pospolita Solidago virgaurea L, ,
komosa biała Chenopodium album L., dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, ostrożeń
łąkowy Cirsum rivulare, skrzyp polny Equisetum arvense, krwawnik pospolity Achillea
millefiolum, wyka ptasia Vicia cracca oraz kilka gatunków traw: ekspansywny trzcinnik
piaskowy (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), kłosówka wełnista Holcus lanatus, kostrzewy
Festuca sp., wiechliny Poa sp., kupkówka pospolita Dactylis glomerata, grzebienica pospolita
Cynosurus cristatus, życica trwała Lolium perenne rajgras wyniosły Arrhenatherum elatius,
kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, i inne.
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Samosiejki robinii akacjowej oraz lipy drobnolistnej to rezultat sukcesji wtórnej wynikłej z
zaniechania uprawy na działce
W składzie runa pojawiają się jeszcze gatunki: takie jak: przetacznik bluszczykowy Veronica
hederifolia., żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga parviflora, gwiazdnica pospolita Stelaria
media, babka lancetowata Plantago lanceolata, szczaw łąkowy Rumex acetosa, jaskier ostry
Ranunculus acris oraz inne gatunki dwuliścienne jak sadziec konopiasty Eupatorium
cannabium, wierzbówka kiprzyca Chamaenerion angustifolium L., jastrzębiec kosmaczek
Hieracium pilosella, powój polny Convolvulus arvense L. marchew zwyczajna Daucus
carota, wrotycz pospolity Panaceum vulgare L., cykoria podróżnik Cichorium intybus L.,
wyka ptasia Vicia cracca L. Ponadto występuje: koniczyna biała Trifolium repens, stokrotka
pospolita Bellis parennis, brodawnik jesienny Leontodon autumnalis, bodziszek łąkowy
Geranium pratense, krwawnik pospolity Achillea millefolium, mniszek pospolity Taraxacum
officinale, koniczyna łąkowa Trifolium pratense, szczaw łąkowy Rumex acetosa oraz inne
wykazane w tabeli.
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Nawłoć pospolita oraz samosiejki brzozy brodawkowatej wkroczyły ekspansywnie na teren
działek w związku z zaniechaniem upraw rolnych.

Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios (L.) Roth) oraz ostrożeń polny Cirsium arvense
(L.) SCOP ekspansywne gatunki na nie użytkowanych gruntach ornych
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Ostrożeń łąkowy oraz kwitnący krwawnik pospolity

Nad rowem występują: dziki bez oraz samosiejki robinii akacjowej oraz lipy. Rów znajdujący
się poza granicami działek objętych zmianą studium porasta roślinność trawiasta, ostrożeń
łąkowy Cirsium rivulae, krwawnica pospolita Lythrum salicaria, oraz pokrzywa zwyczajna
Urtica dioica L. Rów wzdłuż dróg publicznych został wykoszony.

Dziki bez rosnący na granicy działki nad rowem na granicy działki
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W składzie gatunkowym roślinności nie ma gatunku dominującego, trudno jest

więc

zakwalifikować to zbiorowisko do konkretnego zbiorowiska roślinnego.

Lp Nazwa polska

Nazwa łacińska

Plantago lanceolata L.

Status
PCKR
ochr.
Krajowej
-

Konw.
Berneńska
-

1

babka lancetowata

2

babka zwyczajna

Plantago major L.

-

-

-

3

bodziszek łąkowy

Geranium pratense L.

-

-

-

4

bratek polny

Viola arvensis L.

-

-

-

4

brodawnik jesienny

Leontodon autumnalis L.

-

-

-

5

cykoria podróżnik

Cichorium intybus L.

-

-

-

6

dziurawiec zwyczajny

Hypericum perforatum L.

-

-

-

7

dzwonek rozpierzchły

Campanula patula L.

-

-

-

8

firletka poszarpana

Lychnis flos-cuculi L.

-

-

-

9

głowienka pospolita

Prunella vulgaris L.

-

-

-

10

gorczyca polna

Synaps arvensis L.

-

-

-

11

grzebienica pospolita

Cynosurus cristatus L.

-

-

-

12

gwiazdnica pospolita

Stelaria media L,

-

-

-

13

gwiazdnica trawiasta

Stellaria graminea L.

-

-

-

14

jaskier ostry

Ranunculus acris L.

-

-

-

15

jaskier rozłogowy

Ranunculus repens L.

-

-

-

16

jasnota biała

Lamium album L.

-

-

-

17

jasnota purpurowa

Lamium maculatum L.

-

-

-

18

jasnota różowa

Lamium amplexicaule L.

-

-

-

19

jastrzębiec kosmaczek

Hieracium pilosella L.

-

-

-

20

komosa biała

Chenopodium album L.

-

-

-

21

koniczyna biała

Trifolium repens L.

-

-

-

22

koniczyna łąkowa

Trifolium pratense L.

-

-

-

23

kosmatka polna

Luzula campestris L.

-

-

-

24

krwawnik pospolity

Achillea millefolium

-

-

-

25

kupkówka pospolita

Dactylis glomerata L.

-

-

-

26

marchew zwyczajna

Daucus carota L.

-

-

-

27

mlecz zwyczajny

Sonchus oleraceus L.

-

-

-
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28

mniszek lekarski

-

-

-

-

30

niecierpek
drobnokwiatowy
nawłoć pospolita

Taraxacum officinale F. H. WIGG.
Impatiens parviflora DC.
-

29

Solidago virgaurea L

-

-

-

31

ostrożeń polny

Cirsium arvense (L.) SCOP

-

-

-

32

ostrożeń warzywny

-

-

33

pięciornik gęsi

Cirsium
oleraceum (L.)SCOP.
Potentilla anserina L
-

-

-

34

pięciornik kurze ziele

(L.) -

-

-

35

podbiał pospolity

Potentilla erecta
Raeusch.
Tussilago farfara L..

-

-

-

36

podagrycznik pospolity

Aegopodium podagraria L.

-

-

-

37

pokrzywa zwyczajna

Urtica dioica L.

-

-

-

38

powój polny

Convolvulus arvense L.

-

-

-

39

Veronica hederifolia Ls.str

-

-

-

40

przetacznik
bluszczykowy
przetacznik ożankowy

-

-

41

przetacznik perski

Veronica chamaedrys L. S. STR.
Veronica perlica Poir.
-

-

-

42

przytulia czepna

Galium aparine L.

-

-

-

43

przytulia właściwa

Galium verum L,

-

-

-

44

przywrotnik

Alchemilla sp.

-

-

-

44

rajgras wyniosły

-

-

45

rdest plamisty

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv.
Polygonum lapathifolium L. -

-

-

46

rdestówka powojowata

-

-

47

skrzyp łąkowy

Fallopia convolvulus (L.) Á. LÖVE.
Equisetum pratense Ehrh.
-

-

-

48

stokrotka pospolita

Bellisperennis L.

-

-

-

49

szczaw łąkowy

Rumex acetosa L.

-

-

-

50

szczaw tępolistny

Rumex obtusifolium L.

-

-

-

51

śmiałek darniowy

Deschampsia caepitosa L.

-

-

-

52

Trzcinnik piaskowy

-

-

53

tymotka łąkowa

(Calamagrostis epigeios (L.) Roth),
Phleum pratense L.
-

-

-

54

wiechlina roczna

Poa annua L.

-

-

-

55

wiechlina łąkowa

Poa pratensis L.

-

-

-

56

wierzbówka kiprzyca

Chamaenerion
angustifolium L.

-

-

-

26

57

wilczomlecz obrotny

Euphorbia helioscopia L.

-

-

-

58

wrotycz pospolity

Panaceum vulgare L .

-

-

-

59

wyczyniec łąkowy

Alopecuris pratensis L.

-

-

-

60

wyka ptasia

Vicia craca L.

-

-

-

61

złocień właściwy

-

-

62

żółtlica drobnokwiatowa

Leucanthemum vulgareLam. S. str
Galinsoga parviflora CAV. -

-

-

63

życica trwała

. Lolium perenne L.

-

-

-

PCKR - Polska Czerwona Księga Roślin
Wyniki:
Obszar w obrębie planowanej zmiany studium oraz jego najbliższe otocznie pod względem
florystycznym posiada niską wartość przyrodniczą. Teren jest uprawiany rolniczo, a
występujące zbiorowiska roślinne stanowią tu gatunki pospolite. Na badanym terenie nie
stwierdzono gatunków roślin objętych ochroną prawną oraz znajdujących się w Polskiej
czerwonej liście roślin i grzybów. W przedmiotowym obszarze nie stwierdzono siedlisk
przyrodniczych w randze chronionych i zagrożonych.

Waloryzacja faunistyczna

Opis elementów faunistycznych objętych zakresem możliwego oddziaływania
planowanej zmiany studium na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 25 sierpnia 2009 o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.) wykonano na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w
dniach: 11.07.2013r. w godzinach od 9.00 do godziny 14.00 - dzień był słoneczny, po
południu pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, temperatura w granicach 20-26º C. oraz
02.09.2013

roku,

w

godzinach

od

8.00

do

15.00,

zachmurzenie

dosyć

duże,

w godzinach południowych przeddeszczowo i przedburzowo, temperatura wynosiła ok. 20-25
st. C.
Inwentaryzację zwierząt przeprowadzono metodą:
- obserwacji bezpośredniej w kilku punktach na terenie działek inwestycyjnych, na terenach
rolniczych graniczących z działkami oraz przy drogach publicznych okalających z dwóch
stron (zachodniej i południowej) oraz dróg gruntowych okalających od strony wschodniej
i północnej działki objęte opracowaniem,
- na podstawie słyszanych głosów,
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- metodą identyfikowania śladów ich bytowania.

W trakcie inwentaryzacji odnotowano następujące gatunki z poszczególnych grup
zwierząt.

Bezkręgowce
Owady stanowią ponad 75% wszystkich gatunków naszej krajowej fauny, a stan
poznania tej gromady daleki jest od zadowalającego. Intensyfikacja rolnictwa, zabudowa
terenów, stosowanie na szeroką skalę insektycydów powoduje zmniejszanie się bogactwa
gatunkowego. Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w dniu lustracji nie stwierdzono
żadnych gatunków z zespołu bezkręgowców.

Płazy
W trakcie lustracji terenowych na terenie Inwestycji nie stwierdzono żadnych
gatunków płazów.

Gady
W trakcie prac terenowych nie stwierdzono występowania żadnego gatunku spośród 8
znanych w skali całego kraju. Wszystkie gatunki gadów występujących w kraju podlegają
całkowitej ochronie gatunkowej.

Ptaki
Obszary użytkowane rolniczo tworzyły przez całe stulecia mozaikę środowisk,
do której doskonale przystosowały się liczne gatunki ptaków. Wiele z nich skorzystało
z prowadzonych przez człowieka przekształceń i ekstensywnej gospodarki rolnej.

Wykaz gatunków ptaków z terenu planowanej zmiany studium. Skrót (p) gatunek
przelotny
Nazwa gatunku

Kos Turdus
merula
GawronCorvus
frugilegus

Projektowane
przedsięwzięcie
11.07.2013r.
09.09.2013r.

Tereny sąsiednie mogące być
w zasięgu oddziaływania
11.07.2013 r.
09.09.2013 r.

-

-

1p

1p

2p

-

2p

2p
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Gąsiorek Lanius collurio
Kawka Coloeus
monedula
Kopciuszek Phoenicurus
ochruros
Wróbel Passer
domesticus
Szpak - Sturnus
vulgaris

2p

-

-

-

-

-

2p

-

-

1p

1p

-

-

2p

2p

-

3p

-

-

9p

Suma

7

3

8

12

Analizowany teren, zarówno użytkowany rolniczo, jak również, na którym od kilku lat
zaniechano użytkowania rolniczego, porośnięty jest roślinnością naczyniową, z wkraczającą
roślinnością krzewiastą i drzewiastą. Nie stwierdzono tu wyjątkowo cennych gatunków
ptaków. Jedynym gatunkiem, stwierdzonym na inwentaryzowanej powierzchni, wpisanym do
Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, jest gąsiorek. Jednak gatunek ten wykorzystuje północno
zachodnią część terenu objętego opracowaniem, jako miejsce polowania i żerowania,
natomiast gniazdo ma poza jego granicami. Letnie terminy obserwacji pozwalają stwierdzić,
że wszystkie występujące tu gatunki ptaków to ptaki przelotne, które tylko okazjonalnie
zatrzymywały się w obrębie działek inwestycyjnych oraz terenów z nimi sąsiadujących.

Ssaki
Grupa ssaków, która może zasiedlać agrocenozy charakteryzuje się takimi gatunkami
m.in. jak: kret Talpa europaea, którego kopce można często spotkać na polach i w ogrodach
jest gatunkiem chronionym poza terenem ogrodów; nornik zwyczajny Microtus arvalis oraz
mysz polna Apodemus agarius. Na przedmiotowym terenie w okresie lustracji nie
stwierdzono żadnych gatunków ssaków.

Wyniki:
Uważa się, że na terenie objętym zmianą studium ze względu na niewielkie walory
przyrodnicze terenu oraz swój charakter nie wpłyną negatywnie zarówno bezpośrednio jak i
pośrednio na występujące tu grupy zwierząt.

PODSUMOWANIE INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ
Na terenie objętym zmianą studium nie stwierdzono występowania roślin
wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r.
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w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz.
1764).
Ponadto

nie

stwierdzono

występowania

na

omawianym

terenie

grzybów

wymienionych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004
roku w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168,
poz. 1765).
Letnie terminy obserwacji pozwalają stwierdzić, że wszystkie występujące tu gatunki
ptaków to ptaki przelotne, które tylko okazjonalnie zatrzymywały się w obrębie działek
inwestycyjnych oraz terenów z nimi sąsiadującymi. Wszystkie stwierdzone tu ptaki
w regionie i kraju należą do pospolitych gatunków.
W trakcie obserwacji faunistycznych nie stwierdzono występowania zwierząt z innych
grup systematycznych.
Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest poza wielkoobszarowymi formami
ochrony przyrody ustanowionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 25
sierpnia 2009 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm), jak również na
analizowanym terenie nie występują siedliska i stanowiska objęte ochroną przyrody typu:
drzewa uznane za pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne,
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
Na obszarze objętym zmianą studium nie ma również terenów zieleni urządzonej,
parków czy terenów leśnych.
Na podstawie przeprowadzonych obserwacji oraz dokonanej analizy stwierdza się, że
planowana działalność usługowo gospodarcza ze względu na swój charakter i sposób
wykonania nie wpłynie negatywnie na okoliczny obszar i gatunki tu występujące, a przy
zachowaniu

opisanych

rozwiązań

chroniących

środowisko

wpływ

na

środowisko

przyrodnicze będzie mało znaczący. Standardy jakości środowiska za sprawą zastosowanych
rozwiązań zastaną dotrzymane. Planowana działalność nie spowoduje pogorszenia
krajobrazu i środowiska przyrodniczego.
Literatura:
1. Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa;
2. Adam Pałczyński, Tadeusz Stepa – Nasza przyroda – województwa krośnieńskie,
przemyskie, rzeszowskie - Liga Ochrony Przyrody 1983 r.
3. Obserwacje terenowe własne.
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6.2

Potencjalne zmiany w przypadku braku realizacji zmiany studium

Zmiana studium wprowadza zmianę polegającą na zmianie sposobu użytkowania
terenów rolniczych na tereny działalności usługowo gospodarczej. Brak zmiany studium
pozostawia istniejącą powierzchnię terenu w stanie niezmienionym, z dalszym użytkowaniem
rolniczym oraz odłogowaniem z postępującymi procesami sukcesji wtórnej. W analizowanym
obszarze systematycznie wzrasta powierzchnia terenów odłogowanych, które w wyniku
procesów sukcesji wtórnej są zajmowane przez roślinność ruderalną. Opracowanie zmiany
studium związane jest z koniecznością przygotowania analizowanego obszaru do realizacji
zakładanej funkcji usługowo gospodarczej.
Realizacja inwestycji usługowo gospodarczych na terenie objętym zmianą studium
wprowadzi zmiany w istniejącym krajobrazie. W obszarze zajętym przez drzewa, które są
planowane w znacznym stopniu do ochrony, zmiana w krajobrazie będzie mniejsza niż na
terenie sąsiednim, gdzie brak jest naturalnej szaty roślinnej.

7

STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM

Jakość środowiska przedstawiona wyżej odnosi się do terenu objętego zmianą studium,
jak również do terenów sąsiadujących i jest to środowisko którego jakość, zarówno w
zakresie stanu wód, jakości powietrza, gleb nie wykazuje naruszenia ustanowionych norm dla
tych komponentów środowiska. Klimat akustyczny wzdłuż głównych tras komunikacyjnych
wykazuje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Świat roślin i zwierząt w ze
względu na rolniczą działalność człowieka zmienił ich naturalne siedliska.
Zmiana studium jako istotną zmianę przewiduje przeznaczenie terenów rolnych o
powierzchni ok. 18,68 ha pod działalność usługowo gospodarczą. W związku z planowaną
działalnością powstaną obiekty i instalacje, których eksploatacja połączona będzie z
wytwarzaniem ścieków, odpadów, hałasu, emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do
powietrza. Równocześnie realizacja planowanej działalności będzie musiała stosować
rozwiązania ograniczające do minimum wpływ eksploatacji na jakość środowiska, w tym na
siedliska i stanowiska roślin i zwierząt w granicach objętych zmianą studium.
Planowana zmiana studium nie przewiduje ingerencji w poziom wód gruntowych, jak
również wód powierzchniowych. Pośrednio do wód powierzchniowych będą odprowadzane
ścieki bytowe i przemysłowe z planowanej działalności poprzez urządzenia komunalne.
Emitowane do powietrza zanieczyszczenia pyłowe i gazowe będą dotrzymywać obowiązujące
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standardy jakości powietrza. Z tych względów nie będzie występować niekorzystny wpływ na
siedliska roślinne.
W przypadku ptaków terenów otwartych często przyjmuje się, że ptaki nie preferują
obszaru o natężeniu hałasu większym niż 50 dB. Jednak faktem jest, że ptaki gatunków takich
jak m.in. gąsiorek i innych przyzwyczajają się do znacznie większego natężenia hałasu oraz
stałego ruchu i z sukcesem przeprowadzają lęgi. Głównym elementem ograniczającym
występowanie gatunków nie jest hałas, a dostępność odpowiedniej bazy pokarmowej. Dlatego
też na gatunki ptaków stwierdzone na analizowanym terenie i w jego sąsiedztwie, hałas z
pewnością nie będzie miał dużego wpływu, a wręcz powinien być przez ptaki ignorowany.
Dla ochrony ptaków, prace budowlane w fazie realizacji obejmujące m.in. wycinkę drzew i
krzewów, będą prowadzone po ich okresie lęgowym.

Na zachód od analizowanego obszaru, w odległości ponad 6,0 km przebiega granica
obszaru specjalnej ochrony siedlisk PLH180054 „Lasy Sieniawskie” jako siedlisko lasów
mieszanych i występujących w nich chronionych ssaków. Dodatkowo obszar ten jest ważny
dla wilków oraz bobra i wydry. Ochronę wymienionego siedliska będzie zapewniać m.in.
odległość od planowanej działalności usługowo gospodarczej – ponad 6,0 km oraz
zastosowane rozwiązania chroniące środowisko. W tej samej odległości tj. ponad 6,0 km na
zachód znajduje się granica Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

8

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16
KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar objęty zmianą studium znajduje się poza terenami objętymi ochroną przyrody. W
odległości 6,0 km na północ występuje obszar Natura 2000 jako obszar specjalnej ochrony
siedlisk PLH180054 „Lasy Sieniawskie” z objętym ochroną siedliskiem lasów mieszanych i
chronionych ssaków. Pozostałe tereny objęte ochrony przyrody znajdują się w znacznej
odległości ponad 6,0 km od obszaru objętego zmiana studium i są to:
- Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu ( SOChK ),
- użytki ekologiczne,
- pomniki przyrody.
Celem wymienionych form ochrony przyrody jest zachowanie pełnego zróżnicowania
i bogactwa szaty roślinnej oraz populacji dziko występujących zwierząt. Równocześnie z
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walorami przyrodniczymi chronione są wartości historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe.
Z dokumentacji hydrogeologicznej terenów sąsiednich w stosunku do terenu objętego
zmianą studium wynika, że spływ wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego
odbywa się ku południowemu zachodowi, czyli w kierunku rzeki Przerwa. W oparciu o dane
odnośnie głębokości występowania wód podziemnych – ponad 13,0 m oraz słabo
przepuszczalną warstwę nadkładu ocenia się, że planowana działalność usługowo
gospodarcza na terenie objętym zmianą studium nie będzie ingerować w środowisko wód
płynących rzeki Przerwa, a także wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego, a
tym samym nie stoi w sprzeczności z celami powołania wymienionych form ochrony
przyrody, które występują w odległości ponad 6,0 km od granic terenu objętego
opracowaniem. Dla potwierdzenia tego wniosku należy na etapie projektowania inwestycji
przewidzieć rozwiązania chroniące wody powierzchniowe i podziemne.

Aktualnie siedliska roślin i zwierząt na sporej części głównie użytkowanej rolniczo są
mocno przekształcone w wyniku upraw rolniczych, natomiast na działki odłogowane wkracza
działalności ruderalna. Z powyższych względów w granicach opracowania nie odnotowano
siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt.
Planowana działalność usługowo gospodarcza będzie powodowała oddziaływania na
środowisko przyrodnicze, jednak z uwagi na zachowane standardy jakości środowiska nie
będą to oddziaływania znaczące.
Oddziaływanie ustaleń zmiany studium będzie się wiązało głównie z oddziaływaniem
bezpośrednim tj. odprowadzaniem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza,
wycinką drzew kolidujących z planowaną działalnością oraz z pośrednim polegającym na
odprowadzaniu ścieków do urządzeń komunalnych.
W granicach objętych zmianą studium nie stwierdzono występowanie typów siedlisk
oraz gatunków zwierząt mających znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura 2000, jak
również nie stwierdzono pojedynczych stanowisk roślin i zwierząt chronionych.
Zgodnie z inwentaryzacją na terenie objętym przewidywanym oddziaływaniem w
przypadku bezkręgowców nie stwierdzono żadnych chronionych, w tym cennych gatunków.
W związku z tym zmiana sposobu użytkowania tego terenu nie będzie miała istotnego
znaczenia dla zachowania cennych gatunków bezkręgowców
Nie odnotowano w czasie inwentaryzacji przyrodniczej bezkręgowców, gadów i
płazów, a z odnotowanych 8 gatunków ptaków były to ptaki przelotne, z których żaden nie
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był lęgowym lub prawdopodobnie lęgowym gatunkiem z zał. 1 Dyrektywy Ptasiej. Dla
ptaków teren ten nie charakteryzuje się dużymi wartościami i posiada przeciętne wartości
ornitologiczne. W celu minimalizacji wpływu na ptaki planuje się wykonać wycinkę drzew i
krzewów poza okresem lęgowym ptaków, która dodatkowo będzie ograniczona do
niezbędnego minimum. Ponadto siedliska ptaków, jeśli takie wystąpią w okresie do realizacji
planowanej działalności, będą chronione poprzez realizację prac budowlanych w okresie poza
lęgowym. Występujące tu pospolite gatunki ptaków będą mogły nadal występować w
najbliższej okolicy, w tym na terenach rolniczych i nie będzie to miało większego wpływu na
te stosunkowo mało wymagające gatunki.

Na terenie objętym zmianą studium odnotowano też pospolite gatunki ssaków. Wśród
nich brak jest gatunków z Dyrektywy Siedliskowej. Tereny rolnicze i ugorowane nie
wyróżniają się w regionie i nie przedstawiają wyjątkowych walorów dla ssaków.
Przewiduje się, że oddziaływane planowanej działalności usługowo gospodarczej będzie
ograniczało się do terenu objętego zmianą studium. Nie zostaną zniszczone żadne cenne
gatunki chronionych roślin i zwierząt, gdyż takie na tym obszarze nie występują. W związku
z tym nie przewiduje się, aby realizacja planowanej działalności usługowo gospodarczej
mogła mieć istotny negatywny wpływ dla ochrony wartościowych gatunków w gminie
Oleszyce i w regionie.

Ustalenia zmiany studium nie wyszczególniają ograniczeń ze strony planowanej
działalności usługowo gospodarczej. Wpływ tej działalności w obszarze objętym
opracowaniem będzie musiał spełniać wszystkie wymogi w zakresie ochrony środowiska, a
tym samym będzie zapewniać ochronę siedlisk przyrodniczych. Z realizacją inwestycji w
obszarze zajętym przez zadrzewienia związana będzie częściowa wycinka drzew i krzewów.
Na obecnym etapie z uwagi na brak rodzaju planowanych inwestycji oraz związanej z
nimi technologii w granicach objętych zmianą studium, trudno jest ocenić rodzaj i skalę
emisji zanieczyszczeń do środowiska, nie mniej można oszacować, że nie będzie występować
ingerencja planowanej działalności w wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego w
utworach czwartorzędowych, z uwagi na głębokość ich występowania ponad 13,0 m od p.t. i
izolację warstwą trudno przepuszczalną od powierzchni, jak również nie przewiduje się
bezpośredniego wpływu na wody powierzchniowe, gdyż ścieki będą odprowadzane do
kanalizacji komunalnej. Z powyższej analizy wynika, że nie będzie występować zagrożenie
dla jakości oraz bilansu wodnego rzeki Przerwa oraz wód podziemnych. Jeśli planowana
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działalność będzie połączona z emisją zanieczyszczeń do powietrza i wymagane będą
urządzenia chroniące powietrze, które zapewnią zachowanie standardów jakości powietrza,
czyli nie będzie występować szkodliwy wpływ na gleby oraz siedliska przyrodnicze w
granicach opracowania i poza jego granicami.

9

CELE 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

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym
obejmują ochronę populacji dziko występujących siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Obszar ochrony siedlisk PLH180054
„Lasy Sieniawskie” z zał. 1 Dyrektywy Siedliskowej, obejmuje ochroną duże obszary grądu
subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, kwaśnych buczyn niżowych Luzulo pilosae – Fagetum
oraz łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych Salicetum albo-fragilis,
Populetum albae, Alnenion znajduje się w odległości 6,0 km na zachód od terenu objętego
opracowaniem. Dodatkowo obszar ten jest ważny dla ochrony ssaków oraz płazów.
Z uwagi na odległość od obszaru objętego zmianą studium nie będzie występować
niekorzystny wpływ planowanej działalności usługowo gospodarczej na chronione prawnie
siedlisko naturowe.
W obszarze przewidywanego oddziaływania bezpośredniego i pośredniego planowanej
działalności usługowo gospodarczej nie przewiduje się wpływów wykraczających poza
granice terenu objętego opracowaniem.
Oddziaływanie będzie ograniczone do granic terenu objętego opracowaniem i nie będzie
swym zasięgiem sięgało na oddalony o 6,0 km obszar „Lasy Sieniawskie”. W związku z tym
nie przewiduje się żadnych wpływów na przedmiotowy obszar oraz na przedmioty ochrony
tego obszaru. Planowane ustalenia zmiany studium nie wpłyną na integralność obszaru oraz
na spójność całej sieci Natura 2000.
Na szczeblu lokalnym ochroną objęto:
- Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu ( SOChK ),
- użytki ekologiczne,
- pomniki przyrody.
Wszystkie obszary chronione znajdują się w znacznej odległości ponad 6,0 km od terenu
objętego zmianą studium i dlatego nie przewiduje się oddziaływania ustaleń zmiany studium
na cele ochrony przyrodniczej wymienionych siedlisk.
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Obszar objęty zmianą studium w granicach miasta Oleszyce nie znajduje się w obrębie
korytarza ekologicznego, w związku z tym nie będzie istniał wpływ na migrację zwierzyny.

W

trakcie

opracowania

zmiany

studium

uwzględniono

wartość

przyrodniczą

poszczególnych siedlisk i stanowisk w jego granicach i na tej podstawie przewidziano
ograniczenie ingerencji w siedlisko przyrodnicze w terenie objętym opracowaniem oraz
przewidziano działania mające na celu ich ochronę. Przedstawione ograniczenia i zasady
zagospodarowania terenu objętego zmianą studium nie spowodują ograniczenia powierzchni
populacji chronionych przyrodniczo, gdyż takie na analizowanym obszarze nie występują.
Już ustalone na etapie zmiany studium i proponowane sposoby ochrony środowiska, w
tym również siedlisk przyrodniczych w jego granicach pozwolą na ich ochronę i ograniczenie
ewentualnego niekorzystnego wpływu planowanej działalności usługowo gospodarczej.

Dla regionu wodnego Wisły, w zlewni którego znajduje się obszar objęty zmianą studium
w mieście Oleszyce, został zatwierdzony „Plan Gospodarowania Wodami na Obszarze
Dorzecza Wisły” – M.P. Nr 49, poz. 549 z 20011 r. Teren opracowania znajduje się w JCPW
„Przerwa” o kodzie: PLRW20001724789. Cele środowiskowe dla ochrony wód
powierzchniowych zapisane w cytowanym planie obejmują:
-

dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale
ekologicznym, utrzymanie tego stanu/potencjału – dla rzeki Przerwa brak jest
aktualnych badań jakości wód, nie mniej odprowadzanie ścieków z terenu objętego
opracowaniem poprzez urządzenia komunalne do rzeki Przerwa nie będzie wywierać
niekorzystnego wpływu na jakość wód powierzchniowych tej rzeki, czyli przewiduje
się utrzymanie aktualnego stanu/potencjału ekologicznego,

-

nie pogarszanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych – odprowadzanie
ścieków z terenu objętego opracowaniem poprzez urządzenia komunalne do wód
powierzchniowych rzeki Przerwa, nie będzie pogarszać stanu jednolitej części wód
powierzchniowych JCW Przerwa,

-

dla obszarów chronionych funkcjonujących w granicach dorzecza zwłaszcza dla
obszarów Natura 2000 będzie utrzymany co najmniej dobry stan – obszar Natura
PLH180054 „Lasy Sieniawskie” znajduje się w granicach dorzecza rzeki Przerwa w
odległości ponad 6,0 km powyżej terenu objętego opracowaniem, a z uwagi na brak jak
wykazano wyżej niekorzystnego oddziaływania ustaleń zmiany studium na wody
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powierzchniowe, będzie utrzymany aktualny stan wód w obszarze specjalnej ochrony
siedlisk NATURA 2000 – Lasy Sieniawskie.
Cele środowiskowe w zakresie ochrony wód podziemnych zapisane w cytowanym
planie obejmują:
-

zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych – planowana do realizacji działalność usługowo gospodarcza w
granicach objętych zmianą studium będzie musiała uwzględniać rozwiązania chroniące
wody podziemne np. w sytuacji gdy na analizowanym terenie planowana będzie
lokalizacja stacji paliw – to zbiorniki podziemne do magazynowania paliw płynnych
muszą być dwupłaszczowe z systemem monitorowania wycieków. Wody opadowe i
roztopowe jeśli będą odprowadzane do ziemi muszą być oczyszczone i spełniać
wymogi z tego zakresu. W zależności od rodzaju planowanej działalności będą
przewidziane

rozwiązania

chroniące

wody

podziemne

przed

możliwością

zanieczyszczenia,
-

zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych – ze względu
na zabezpieczenie przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do wód
podziemnych, nie będzie występować pogarszanie się stanu tych wód w granicach
objętych zmianą studium,

-

zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych – na
potrzeby ustaleń zmiany studium nie przewiduje się bezpośredniego poboru wód
podziemnych, natomiast pobór pośredni będzie obejmować korzystanie z ujęcia
komunalnego w miejscowości Borchów ujmującego wodę podziemną na potrzeby
miasta i gminy Oleszyce w granicach posiadanej rezerwy ujęcia, czyli zapewniona
będzie równowaga między poborem a zasilaniem wód podziemnych,

-

wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności
człowieka – brak jest badań jakości wód podziemnych w analizowanym rejonie,
natomiast wg Planu jakość wód jest dobra. Planowana działalność usługowo
gospodarcza nie będzie wprowadzać zanieczyszczeń do wód podziemnych, z tego
względu nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, a więc
nie są wymagane działania ograniczające wzrost stężeń zanieczyszczeń w wodach
podziemnych w granicach objętych zmiana studium.

Analiza celów środowiskowych zapisanych w Planie Gospodarowania Wodami na
Obszarze

Dorzecza

Wisły

wykazała,

że

cele

środowiskowe

ustalone

dla

wód
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powierzchniowych i podziemnych nie będą zagrożone realizacją planowanej działalności
usługowo gospodarczej w granicach objętych zmianą studium.

10

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 W SZCZEGÓLNOŚCI
NA:

10.1 Różnorodność biologiczną

Analiza zmiany studium w podanym zakresie pozwala na wniosek, że znaczące
oddziaływanie na środowisko obejmie siedliska rolnicze i ugorowane. W miejsce aktualnie
użytkowanych gruntów rolnych i terenów odłogowanych z wkraczającą roślinnością
ruderalną, powierzchnia terenu zostanie zajęta pod działalność usługowo gospodarczą. W tym
celu w granicach opracowania zostaną zrealizowane nowe inwestycje o profilu usługowo
gospodarczym z siecią infrastruktury. Oddziaływania bezpośrednie będą obejmować budowę
obiektów i instalacji i związanej z nimi wycinki drzew i krzewów w miejscach kolizyjnych.
Na pozostałym obszarze nie przewiduje się usuwania drzew i krzewów. Planowana do
realizacji działalność będzie stopniowo w zależności od przyszłych inwestorów wyłączać z
użytkowania biologicznego poszczególne powierzchnie objęte zmianą studium i przeznaczać
pod realizację obiektów wymaganych dla danej działalności. Planowana zmiana sposobu
użytkowania terenu objętego zmianą studium spowoduje trwałe wyłączenie z użytkowania
terenów zielonych ( rolniczych i ugorowanych ). Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej
w obrębie planowanej działalności oraz w jej najbliższym otoczeniu pod względem
florystycznym obszar posiada niską wartość przyrodniczą. Teren jest uprawiany rolniczo, a
występujące zbiorowiska roślinne stanowią tu gatunki pospolite. Taki sam wniosek dotyczy
świata zwierząt.

W oparciu o analizę istniejących siedlisk i gatunków objętych ochroną w sąsiedztwie
planowanej działalności w granicach objętych zmianą studium stwierdza się, że nie wystąpi
niekorzystne oddziaływanie planowanej działalności na te siedliska, z uwagi na odległość od
nich, a więc bioróżnorodność tych terenów nie zostanie zagrożona.
Siedliska i stanowiska chronione przyrodniczo w granicach obszaru objętego zmianą
studium nie występują. Siedliska zwierząt są ubogie i ograniczają się do gatunków
pospolitych w kraju i regionie. Dla Ochrony ptaków istnieje możliwość prowadzenia prac
budowlanych po okresie lęgowym. W celu minimalizacji wpływu planuje się wykonać
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wycinkę drzew i krzewów poza okresem lęgowym ptaków, która dodatkowo będzie
ograniczona do niezbędnego minimum, tylko w miejscach kolizji z planowanymi obiektami i
sieciami. W związku z tym ubytek będzie dotyczył niewielkich powierzchni i nie przewiduje
się, aby miał istotne znaczenie. Występujące tu pospolite gatunki ptaków będą mogły nadal
występować w najbliższej okolicy i nie będzie to miało większego wpływu na te stosunkowo
mało wymagające gatunki.
Przewiduje się, że oddziaływanie ustaleń zmiany studium będzie ograniczało się do
terenu objętego opracowaniem, a uwagi na brak cennych gatunków roślin i zwierząt nie
przewiduje się, aby realizacja planowanej działalności usługowo gospodarczej mogła mieć
istotny negatywny

wpływ

dla

ochrony

wartościowych

gatunków

w

regionie

i

bioróżnorodność.
W ocenie ogólnej ustalenia zmiany studium nie będą oddziaływać w sposób znaczący
na różnorodność biologiczną. Oddziaływanie bezpośrednie będzie dotyczyć wyłączenia z
użytkowania rolniczego ok. 18,68 ha, a uciążliwości związane z planowaną działalnością
będą dotrzymywać normy jakości środowiska, czyli nie będą wpływać znacząco na
różnorodność biologiczną.

10.2 Ludzi

Planowana zmiana studium obejmuje teren położony w odległości ponad 50 m od
zwartej

zabudowy

mieszkalnej

wielorodzinnej

i

jednorodzinnej

miasta

Oleszyce,

zlokalizowanej za drogą wojewódzką, na południe od granic terenu objętego opracowaniem.
Z uwagi na odległość od zabudowy mieszkalnej oraz przewidywany pas zieleni od strony
południowej, okoliczna ludność nie powinna być narażona na oddziaływania emisji hałasu i
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, które będą głównymi źródłami zanieczyszczeń
środowiska odczuwalnymi przez ludność. Jeśli taka potrzeba wystąpi, to zostaną zastosowane
rozwiązania techniczne np. ekran akustyczny dla ich ochrony przed emisją hałasu. Dla
przewidywanego natężenia pojazdów w związku z planowaną działalnością nie powinny
wystąpić przekroczenia dopuszczalnego poziom hałasu na drogach wojewódzkich
przebiegających po stronie południowej i zachodniej, chociaż może być odczuwane okresowe
pogorszenie klimatu akustycznego przez mieszkańców w sąsiedztwie drogi po stronie
południowej. Dla ograniczenia uciążliwości hałasu komunikacyjnego wskazane są
rozwiązania komunikacyjne pozwalające na wykorzystanie dróg po stronie północnej i
wschodniej terenu objętego zmianą studium, które przejmą część ruchu do obiektów
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planowanej działalności. Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodząca ze spalania paliw
ekologicznych w lokalnych źródłach ciepła oraz w silnikach pojazdów transportowych nie
powinna powodować przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.
Do ustalenia zasięgu oddziaływania hałasu z planowanej działalności na klimat
akustyczny w analizowanym rejonie wykorzystano wyniki obliczeń zasięgu oddziaływania
hałasu dla obiektów o podobnej działalności wykonane w ramach innych prac, w ten sam
sposób oceniono zasięg oddziaływania na jakość powietrza.
Odpady wytwarzane w wyniku planowanej działalności usługowo gospodarczej będą
magazynowane selektywnie w pomieszczeniach magazynowych lub pod wiatami i
przekazywane odbiorcom do przetworzenia. Planowane do realizacji przedsięwzięcia, które
będą wynikiem realizacji zmiany studium będą dotrzymywać standardy jakości środowiska, z
tego względu nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi. Oddziaływania na
osoby przebywające w granicach planowanej działalności, będą musiały dotrzymywać normy
obowiązujące z tego zakresu oraz wymagać okresowych badań na stanowiskach pracy. Ze
względu na czasookres planowanej działalności będą to oddziaływania bezpośrednie,
chwilowe, długookresowe i krótkookresowe.

10.3 Zwierzęta

Jak wynika z inwentaryzacji przyrodniczej, wszystkie odnotowane na terenie
inwentaryzacji zwierzęta to gatunki należące do pospolitych w regionie i niezagrożonych w
kraju. Na inwentaryzowanych terenie nie znaleziono żadnych gatunków bezkręgowców,
płazów i gadów, które byłby rzadkie, cenne lub chronione w Polsce.
Wśród ptaków nie odnotowano lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych gatunków za
zał. 1 Dyrektywy Ptasiej. Gąsiorek gatunek ujęty w wymienionym załączniku wykorzystuje
północno zachodnią część terenu objętego opracowaniem, jako miejsce polowania i
żerowania. Dla ptaków teren ten nie charakteryzuje się większymi wartościami i posiada
przeciętne wartości ornitologiczne.
W przypadku ssaków teren ten również nie charakteryzuje się bogactwem
gatunkowym. Na analizowanym terenie w czasie lustracji nie stwierdzono występowania
ssaków.
W oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przewiduje się, że oddziaływane
ustaleń zmiany studium będzie ograniczało się do terenu objętego opracowaniem i nie będzie
znacząco oddziaływać na zwierzęta, nawet jeśli się pojawią na tym terenie.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy miejsc bytowania gatunków zwierząt ustalono,
że oddziaływanie planowanej działalności nie będzie powodować fragmentacji siedlisk oraz
fragmentacji populacji gatunków, jak również nie przewiduje się redukcji zagęszczenia
gatunków.
Zmiana studium wiąże się z oddziaływaniem stałym, okresowym, chwilowym,
długookresowym i krótkoterminowym na możliwość bytowania zwierząt na tym terenie, nie
będą to jednak zmiany wpływające niekorzystnie na fragmentację i liczebność populacji
zwierząt występujących w granicach terenu objętego zmianą studium, a także na siedlisko
chronione Natura 2000 - PLH180054 „Lasy Sieniawskie”.

10.4 Rośliny

Jak wykazano wyżej ustalenia zmiany studium nie będą ingerować w wody podziemne,
zwłaszcza pierwszego poziomu wodonośnego, który jest źródłem zaopatrzenia w wodę
systemów korzeniowych siedlisk roślinnych. Z tego względu nie wystąpi niekorzystne
oddziaływanie na rośliny.
W granicach objętych zmianą studium nie stwierdzono występowania chronionych
gatunków roślin, jak również chronionych przyrodniczo siedlisk roślinnych. Siedliska
chronione występują w znacznej odległości ponad 6,0 km od terenu opracowania. Ze względu
na odległość nie wystąpi ingerencja w tych obszarach planowanej działalności.
W terenach użytkowanych rolniczo z roślinnością uprawianą przez człowieka nie
występują chronione gatunki, jak również siedliska roślinne. W wyniku zmiany studium nie
przewiduje się, aby realizacja ustaleń działalności usługowo gospodarczej wynikającej z tej
zmiany mogła mieć istotny negatywny wpływ dla ochrony wartościowych gatunków roślin i
siedlisk roślinnych w regionie.
Z przeprowadzonej analizy wynika, że wpływ na roślinność w granicach planowanej
działalności nie będzie znaczący i będzie to wpływ stały.
Wycinka drzew i krzewów na terenie objętym zmianą studium będzie się odbywać
tylko w miejscach kolidujących z planowaną działalnością. Oddziaływanie na siedliska i
gatunki roślin będzie stałe, gdyż na okres bezterminowy teren będzie wyłączony z
użytkowania rolniczego. Stałe wyłączenie powierzchni zielonych ( upraw rolnych i ugorów )
oraz stała zmiana sposobu użytkowania terenu z przeznaczeniem na działalność usługowo
gospodarczą pozostaje również w ścisłej zależności z częściowym ograniczeniem dostępności
tych terenów dla świata zwierząt. Inne rodzaje oddziaływań nie będą występować.
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10.5

Wpływ na wody powierzchniowe

Planowana działalność usługowo gospodarcza w granicach terenu objętego zmianą
studium będzie spełniać obowiązujące wymogi z zakresu ochrony środowiska dopuszczające
ją do użytkowania i dlatego nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na jakość wód
powierzchniowych. Ponadto obecnie obowiązujące nadrzędne przepisy prawa nakazują
prawidłową gospodarkę ściekową, co obliguje inwestorów na tym terenie do odprowadzania
ścieków do kanalizacji komunalnej. W warunkach normalnej eksploatacji obiektów
związanych z planowaną działalnością usługowo gospodarczą ścieki wprowadzane do
urządzeń kanalizacji komunalnej, po oczyszczeniu w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków, będą wywierać pośredni, mało znaczący wpływ na jakość wód powierzchniowych
rzeki Przerwa.
Z uwagi na brak w analizowanym rejonie kanalizacji deszczowej wymagane będą
rozwiązania lokalne służące odprowadzeniu tych ścieków. Jako rozwiązania lokalne
przewiduje się odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do zbiorników infiltracyjno
odparowujących lub do szczelnych zbiorników odparowujących. Nadmiar oczyszczonych
wód opadowych i roztopowych będzie mógł być wywożony na oczyszczalnię przy ul.
Futorzańskiej, która posiada urządzenia do oczyszczania tego rodzaju ścieków. Rozwiązania
gospodarki wodno-ściekowej w granicach objętych zmianą studium nie będą powodować
niekorzystnych zmian w jakości wód powierzchniowych w analizowanym rejonie.
Wpływ na wody powierzchniowe będzie pośredni w związku z planowanym
wprowadzaniem ścieków do kanalizacji komunalnej. Ze względu na czasookres będzie to
wpływ stały i długookresowy. Jak wynika ze szczegółowej analizy zmiany stosunków
wodnych w granicach terenu objętego zmianą studium, zmiany te nie będą wpływać znacząco
na gospodarkę wodną w jego granicach i poza jego granicami, w tym również na stan wód
rzeki Przerwa.
Wpływ

na

wody

powierzchniowe

ustalono

metodą

analizy

warunków

hydrologicznych rzeki Przerwa oraz rezerwy w przepustowości oczyszczalni komunalnych
miasta Oleszyce oraz planowanego poboru wody i odprowadzania ścieków z terenu objętego
zmianą studium. Jako działania minimalizujące oddziaływanie na wody powierzchniowe
przewidziano lokalne rozwiązania w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
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10.5.1 Zagrożenie powodziowe

Lokalizacja w odległości ponad 0,6 km od koryta rzeki Przerwa decyduje o braku
zagrożenia powodziowego terenu objętego opracowaniem. Koryto rzeki na wysokości
analizowanego terenu znajduje się na rzędnej – 211,3 m n.p.m., natomiast obszar objęty
zmianą studium znajduje się na rzędnej ponad – 225,0 m n.p.m. Z porównania tych rzędnych
wynika, że teren objęty opracowaniem nie jest narażony na zalanie wielkimi wodami
powodziowymi. Wg „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Oleszyce” oraz informacji uzyskanej od ludności, nie wystąpiło zalanie wodami
powodziowymi terenu objętego planowaną zmianą Studium. Z tego względu w obszarze
objętym zmianą studium nie przewidziano rozwiązań chroniących przed wodami
powodziowymi.

10.6 Wpływ na wody podziemne

Warstwa wody w utworach czwartorzędowych występuje na głębokości ponad 13,0 m
p.p.t. i głębiej, pod słabo przepuszczalna warstwą glin pylastych i pyłów. Z warunków
hydrogeologicznych oraz sposobu odprowadzania wód opadowych wynika, że nie będzie
występować ingerencja w warstwy wodonośne.
Na potrzeby sanitarne i gospodarcze planowanej działalności w granicach objętych
zmianą studium woda będzie pobierana z ujęcia komunalnego ujmującego wodę podziemną
w miejscowości Borchów, jako pośrednie i stałe oddziaływanie na wody podziemne poza
granicami opracowania. Mieszkańcy miasta Oleszyce zaopatrują się w wodę z ujęcia wód
gruntowych w miejscowości Borchów zlokalizowanego w odległości ponad 2,0 km na
południe od terenu objętego zmianą studium. Ze względu na odległość nie wystąpi
oddziaływanie planowanej działalności na komunalne ujęcie wody podziemnej w
miejscowości Borchów, które ujmuje wody czwartorzędowe.
Obszar objęty zmianą studium znajduje się poza granicą i strefą ochronną GZWP Nr
428 - „Dolina Kopalna Biłgoraj, Lubaczów”. Teren objęty opracowaniem znajduje się na
zachód od GZWP i jego strefy ochronnej w odległości ponad 1,5 km. W GZWP Nr 428
objęto ochroną wody podziemne w utworach czwartorzędowych występujące na głębokości
10 – 65 m. Spływ wód podziemnych w granicach objętych zmianą studium odbywa się ku
południowemu zachodowi, podczas gdy GZWP Nr 428 znajduje się po stronie wschodniej
planowanej działalności. Z przeprowadzonej analizy wynika, że nie będzie występować
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niekorzystne oddziaływanie planowanej działalności w granicach zmiany studium na wody
podziemne GZWP Nr 428.

10.7

Wpływ na klimat

Rodzaj działalności na terenie objętym zmianą studium z uwagi na planowane do
stosowania paliwo ekologiczne np. gaz ziemny lub biomasa lub inne alternatywne, nie będzie
wpływać znacząco na zmianę klimatu w jego otoczeniu. Pozostawienie powierzchni
zielonych w ramach poszczególnych inwestycji przyczyni się do łagodzenia jego parametrów
w skali mikroklimatu.

10.8

Powierzchnia ziemi

10.8.1

Wpływ na ukształtowanie powierzchni ziemi

Planowana

działalność

usługowo

gospodarcza

nie

spowoduje

odkształcenia

powierzchni ziemi, a tym samym i rzeźba terenu na obszarze ok. 18,68 ha nie ulegnie
zmianie. Lokalnie mogą być realizowane zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia wód
opadowych, jednak w zarysach ogólnych ukształtowanie powierzchni nie ulegnie zmianie.
Jako metodę do oceny wpływu na ukształtowanie powierzchni terenu wykorzystano dane
odnośnie możliwości realizacji na tym terenie danego rodzaju działalności i związanej z nią
infrastruktury. Znaczące oddziaływania na ukształtowanie powierzchni terenu w granicach
objętych zmianą studium nie będą występować, a lokalne mogą być związane z lokalizacją
urządzeń do gromadzenia wód opadowych. Lokalne i okresowe odkształcenia powierzchni
terenu w wyniku prac budowlanych ustaną po ich zakończeniu, a na terenie zostanie
przywrócone wcześniejsze ukształtowanie.
10.8.2 Wpływ na gleby

Projekt planu ingeruje w zasoby glebowe lokalnie pod planowane wykonanie
obiektów i urządzeń infrastruktury, które wyłączą docelowo powierzchnię ok. 18,68 ha z
użytkowania biologicznego. Wyłączenie będzie się odbywać etapami w zależności od
inwestorów

chętnych

do

zainwestowania

w

analizowanym

terenie.

Bezpośrednie

oddziaływanie na pokrywę glebową będzie związane z koniecznością zdjęcia warstwy
glebowej pod planowane obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, która następnie
będzie wykorzystana do urządzenia terenów zielonych. Powierzchnie gleb chronionych
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zaliczone do IIIa i IIIb klasy bonitacyjnej znajdują się w granicach opracowania. Zmiana
użytkowania gruntów rolnych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych [ tekst jednolity Dz. U. poz. 1205 z 2013 r. ], tzn.
przeznaczenie na cele nierolne gleb o zwartej powierzchni powyżej 0,5 ha wymagać będzie
zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.
Oddziaływania na gleby będą związane z fizycznym jej przekształceniem w miejscach
wykonania obiektów i sieci uzbrojenia, natomiast poza obiektami, w tym technologicznymi
zmiany te nie będą występować. Poza obiektami i urządzeniami nie wystąpią zmiany profilu
glebowego, jak również nie będzie wymagane usunięcie żyznej warstwy próchnicznej.
Zebrana w czasie prac budowlanych warstwa glebowa zostanie wykorzystana w pracach
kształtowania terenów zieleni w granicach planowanej działalności.
Reasumując zmiana studium wprowadza zapisy, które będą skutkować wyłączeniem
stałym gleb z użytkowania rolniczego w obrębie geodezyjnym Oleszyce.

10.9

Wpływ na zasoby naturalne

Obecnie na terenie objętym opracowaniem nie występują surowce naturalne, z tego
względu realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie na nie oddziaływać.

10.10 Wpływ na zasoby przyrodnicze

Teren objęty zmianą studium dotyczy terenów rolniczych oraz odłogowanych na
powierzchni 18,68 ha. Cenne zasoby przyrodnicze objęte ochroną Natura 2000 - PLH180054
„Lasy Sieniawskie” jako siedlisko chronione znajdują się w odległości 6,0 km na zachód od
terenu objętego opracowaniem.
Na obszarze planowanej działalności usługowo gospodarczej nie występują chronione
siedliska z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, jak również chronione
gatunki roślin i zwierząt.
Po stronie północno zachodniej terenu objętego zmianą studium znajdują się drzewa i
krzewy jako efekt sukcesji wtórnej na tym terenie. W granicach wymienionego siedliska
przyrodniczego prace związane z wycinką drzew i krzewów będą ograniczone do miejsc
kolidujących z planowanymi obiektami i instalacjami.
Ze względu na ptaki prace budowlane będą prowadzone po okresie lęgowym ptaków.
Realizacja planowanej działalności usługowo gospodarczej będzie jednak w oczywisty
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sposób stwarzała presję na środowisko w postaci fizycznego, lokalnego zniszczenia
istniejących siedlisk, hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza związanych zarówno z jej
eksploatacją, jak i transportem surowców i wyrobów oraz koniecznością skomunikowania
terenu z lokalnym układem drogowym.
Analiza warunków hydrogeologicznych wykazała, że planowana eksploatacja nie
będzie oddziaływać szkodliwie na rzekę Przerwa. Również w oparciu o dokumentacje
hydrogeologiczne ujęć wód podziemnych w mieście Oleszyce ustalono, że nie wystąpi
szkodliwe oddziaływanie na wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego w utworach
czwartorzędowych. Z analiz wynika również, że nie wystąpią odkształcenia powierzchni
terenu, które pośrednio wpływałyby na siedliska przyrodnicze. Reasumując, jakkolwiek
oddziaływania na środowisko będą oczywiste i związane z miejscowym, lokalnym
przekształceniem istniejących zasobów przyrodniczych, wstępnie ocenia się, że nie będą one
znaczące dla funkcjonowania układów przyrodniczych w okolicy.
Użytkowanie zgodne z przewidywanym przeznaczeniem będzie oznaczało konieczność
wyłączenia z użytkowania rolniczego powierzchni ok. 18,68 ha.

10.11 Powietrze

W obszarze objętym zmianą studium zapotrzebowanie na ciepło będzie realizowane
przy pomocy lokalnych ciepłowni opalanych paliwem ekologicznym np. gazem ziemnym lub
innym paliwem alternatywnym, które są źródłem stosunkowo niewielkiej emisji
zanieczyszczeń do powietrza. Jeśli wystąpią źródła emisji związane z działalnością
gospodarczą to będą musiały dotrzymywać obowiązujące standardy jakości powietrza.
Spalanie paliw w silnikach pojazdów i urządzeń połączone będzie z emisją niezorganizowaną
gazów i pyłów. Ze względu na małe rozmiary planowanej działalności i związane z tym
natężenie pojazdów, nie przewiduje się występowania przekroczeń dopuszczalnych
standardów jakości powietrza zarówno na etapie realizacji, jak i na etapie eksploatacji
instalacji związanych z planowaną działalnością. Realizacja zmiany studium spowoduje
wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu ze stanem aktualnym, jednak nie
będzie naruszać standardów jakości powietrza. Oddziaływanie emisji zanieczyszczeń
wynikające ze zmiany studium będzie oddziaływaniem bezpośrednim, pośrednim,
skumulowanym (właściwości kumulujące posiadają węglowodory wielopierścieniowe ze
spalania paliw w pojazdach ), długoterminowym lub średnioterminowym i chwilowym.
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10.12 Krajobraz

Zmiany w krajobrazie będą m.in. dotyczyć budowy obiektów i instalowania urządzeń w
zależności od rodzaju planowanej działalności w granicach terenu objętego opracowaniem.
Obiekty i instalacje będą zrealizowane jako elementy stałe zabudowy usługowo gospodarczej.
Krajobraz w granicach objętych opracowaniem jest słabo zróżnicowany ze względu na
użytkowanie rolnicze oraz w ostatnich latach częściowe odłogowanie. Na tereny odłogowane,
na które wkracza roślinność w wyniku sukcesji wtórnej, w krajobrazie zaczynają dominować
drzewa i krzewy. W terenach intensywnie użytkowanych rolniczo, krajobraz jest dość
monotonny, urozmaicony jedynie pasami nieużytków. Po stronie północno zachodniej z
uwagi na zajęcie terenu przez kilkuletnie drzewa krajobraz zmienia się na zadrzewiony.
Zabudowa, stanowiąca element krajobrazu kulturowego, jest skupiona za drogą
wojewódzką po stronie południowej. Ze względu na rolnicze wykorzystanie zboczy i wzgórz
nad doliną rzeki Przerwa, brak jest szczególnie atrakcyjnych ciągów widokowych.
W terenie użytkowanym jako rolniczy, w tym częściowo odłogowany z planowanym
przeznaczeniem pod działalność usługowo gospodarczą, wystąpi stała zmiana w krajobrazie z
rolniczego na zabudowany, natomiast krajobraz zadrzewiony zostanie częściowo zachowany
ze względu na zalecane ograniczenie ingerencji w tym terenie polegające na lokalnej wycince
drzew i krzewów.
Zmiany w krajobrazie związane z planowaną działalnością usługowo gospodarczą w
analizowanym rejonie można uznać za stałe i długookresowe.

10.13 Zabytki

Na terenie objętym zmianą studium nie występują obiekty objęte ochroną zabytków,
natomiast w odległości ok. 0,5 km na zachód od granicy terenu objętego opracowaniem
znajduje się zespół kościelny z dzwonnicą i bramą w ogrodzeniu - kościół pw. NMP
murowany z 1517 r., plebania rzymsko-katolicka murowana z ok. 1844 r., cerkiew grekokatolicka pw. św. Onufrego murowana z 1809 r., ratusz murowany z 1727 r., Szkoła
Parafialna murowana z 1842 r., zespół pałacowy – pozostałości z XVIII/XIX w. Planowane
zmiany studium nie będą oddziaływać na obiekty zabytkowe.
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10.14 Dobra materialne

W granicach objętych zmianą studium brak jest obiektów, natomiast w sąsiedztwie za
drogą wojewódzką na południu znajduje się zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna w
odległości ponad 50 m od granicy terenu objętego opracowaniem. Wymieniona zabudowa
mieszkalna znajduje się poza znaczącym zasięgiem oddziaływaniem planowanej działalności
usługowo gospodarczej. Z tego względu źródła emisji zanieczyszczeń w granicach
planowanej działalności nie będą oddziaływać szkodliwe na dobra materialne.
Okresowe i chwilowe oddziaływania będą związane z emisją zanieczyszczeń ze
spalania paliw w silnikach pojazdów transportowych poruszających się po drogach
wojewódzkich i lokalnych, nie mniej ze względu na zachowane standardy jakości powietrza
nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na dobra materialne.

11

ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI NA
CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TEGO
OBSZARU

Do rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z planowaną zmianą
studium należą przede wszystkim:
1.

zajęcie pod planowaną działalność terenów użytkowanych rolniczo, o małej wartości
przyrodniczej, bez gatunków i siedlisk chronionych przyrodniczo,

2.

lokalizację działalności w terenie nie zagrożonym wodami powodziowymi,

3.

dla ochrony wód podziemnych i wód powierzchniowych odprowadzanie ścieków do
urządzeń kanalizacji komunalnej,

4.

wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych zebrane w lokalne
systemy kanalizacji deszczowej z urządzeniami oczyszczającymi będą odprowadzane
do szczelnych zbiorników odparowujących lub infiltracyjno odparowujących,

5.

dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacje energetyczne będą
opalane gazem ziemnym lub innym paliwem alternatywnym; inne źródła emisji będą
spełniać standardy jakości powietrza,

6.

istniejąca zieleń w granicach planowanych do zajęcia pod planowaną działalność
będzie usuwana tylko w przypadkach oczywistej kolizji z lokalizacją planowanych
obiektów i instalacji,
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7.

planowana działalność usługowo gospodarcza nie może naruszać poziomów hałasu
na terenach prawnie chronionych akustycznie,

8.

planowane drogi wewnętrzne winny uwzględniać możliwość włączenia do
istniejącego układu dróg, biorąc pod uwagę natężenie ruchu i związaną z nim emisję
spalin samochodowych i hałasu,

9.

istniejące drogi ogólnodostępne przebiegające w granicach objętych opracowaniem
należy utrzymać, tak aby zapewniony był dojazd do pól uprawnych,

10. nie przewiduje się znaczącego oddziaływania planowanej działalności na chronione
siedlisko Natura 2000 – PLH180054 „Lasy Sieniawskie”, które znajduje się w
odległości ponad 6,0 km na zachód od terenu objętego opracowaniem oraz zmian w
funkcjonowaniu populacji tego siedliska,
11. niezbędna wycina drzew zostanie wykonana poza okresem lęgowym ptaków,
12. woda dla potrzeb socjalno-gospodarczych będzie dostarczana z wodociągu
komunalnego,
13. dla

odpadów

należy

przewidzieć

selektywne

magazynowanie

w

obrębie

poszczególnych instalacji i sposób postępowania wynikający z ustawy o odpadach,
14. w przypadku wycieku substancji ropopochodnych zostaną niezwłocznie podjęte
działania zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia przy
zastosowaniu sorbentów lub mat sorbentowych,
Na analizowanym terenie objętym zmianą studium nie występują siedliska chronione
przyrodniczo, jak również gatunki chronione i dlatego planowana działalność nie będzie na
nie oddziaływać. Z uwagi na brak siedlisk i stanowisk chronionych przyrodniczo nie są
wymagane działania kompensacyjne.
W sytuacji gdyby planowana działalność spowodowała szkody w środowisku, to
dokładne ustalenia powinny zostać dokonane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r
o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie [Dz. U. Nr. 75, poz. 493 z późn. zm.].
Dokładne kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań
naprawczych określają akty wykonawcze tej ustawy – Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku [Dz.
U. Nr 82, poz. 501] oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w
sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia [Dz. U.
Nr 103, poz. 664].
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BIORĄC POD UWAGĘ CELE I GEOGRAFICZNY ZASIĘG DOKUMENTU ORAZ CELE I
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ - ROZWIĄZANIA
ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
WRAZ Z UZSADNIENIEM 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

Dokument zmiany studium ma na celu podjęcie działalności usługowo gospodarczej na
terenie objętym opracowaniem. W granicach objętych zmianą studium brak jest obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty, natomiast w odległości 6,0 km znajduje się obszar
specjalnej ochrony siedlisk PLH180054 „Lasy Sieniawskie”. Biorąc pod uwagę charakter
siedliska i odległość od terenu objętego opracowaniem, nie przewiduje się negatywnego
oddziaływania wprowadzanej w ramach zmiany studium działalności, która mogłaby wpłynąć
niekorzystnie na cele i przedmiot ochrony oraz integralność obszaru Natura 2000. W
granicach objętych opracowaniem nie występują siedliska i stanowiska z Zał. I Dyrektywy
Siedliskowej i z Zał. I Dyrektywy Ptasiej, a więc planowana działalność nie będzie na
oddziaływać. Dla ochrony ptaków prace obejmujące niezbędną wycinkę drzew i krzewów
będą prowadzone po okresie lęgowym ptaków.
Jako alternatywę można rozpatrywać lokalizację po stronie południowo zachodniej
miasta Oleszyce przy drodze prowadzącej z Oleszyc do Nowej Grobli. W sytuacji tej
lokalizacji wymagane byłoby zajęcie terenów aktualnie użytkowanych jako rolnicze.
Lokalizacja po stronie zachodniej przy drodze Oleszyce – Stary Dzików również wiąże się z
zajęciem terenów użytkowanych intensywnie rolniczo.
Za wybraną lokalizacją przemawiają argumenty:
- wykorzystanie na działalność usługowo gospodarczą terenów rolniczych, w tym na
znacznej części odłogowanych,
- wykorzystanie istniejącego uzbrojenia terenu typu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna,
energetyczna i gazowa,
- odległość od zwartej zabudowy mieszkalnej ponad 50 m,
- odległość od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty – ponad 6,0 km.
Jak wykazano w szczegółowej analizie, oddziaływanie projektowanego dokumentu na
chronione siedliska i gatunki nie będzie występować z uwagi na ich brak w granicach
opracowania i w jego sąsiedztwie, oraz nie spowoduje pogorszenia siedliska dla którego
wyznaczono obszar Natura PLH180054 „Lasy Sieniawskie”, a także nie pogorszy
integralności tego obszaru i jego powiązań z sąsiednimi obszarami.
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W trakcie analizy oddziaływania planowanej działalności na środowisko na terenie
objętym opracowaniem, jako trudność można wskazać brak dostatecznych danych o rodzaju
planowanej do realizacji w tym rejonie działalności, która pozwoliłaby na szczegółowe
oszacowanie rodzaju i wielkości emisji do środowiska. Innych istotnych trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy nie napotkano.
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STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Miasto Oleszyce przygotowało zmianę Nr 1/2012 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce w obrębie geodezyjnym miasto
Oleszyce z przeznaczeniem na działalność usługowo gospodarczą. Zmiana studium obejmuje
teren położony u zbiegu dróg wojewódzkich w części wschodniej miasta Oleszyce. Celem
zmiany studium jest stworzenie możliwości rozwoju gospodarczego miasta i gminy Oleszyce
z równoczesnym zapewnieniem wymogów ochrony środowiska. Dokument zmiany studium
jest powiązany z innymi dokumentami strategicznymi dla tego rejonu:
1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Oleszyce uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/273/98 z dnia 17.06.1998 r. Rady
Miejskiej w Oleszycach
2. Lokalny Plan Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007 – 2013 zatwierdzony
Uchwałą Nr XVII/123/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28.12.2007 r.

Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany studium opracowano z zastosowaniem
metody analitycznej, z wykorzystaniem danych z opracowań dla podobnych instalacji i
przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej.
Obszar objęty zmianą studium nie będzie posiadać źródeł o możliwym transgranicznym
oddziaływaniu na środowisko.
Aktualny stan środowiska w granicach objętych planem oparto o wyniki badań
monitoringowych WIOŚ w Rzeszowie.

Wody podziemne – występują w obrębie JCWPd 127 – kod: PLGW2200127 w regionie
Górnej Wisły w pasie Północnego Podkarpacia i Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej. Pierwszy
poziom czwartorzędowy występuje na głębokości ponad 13,0 m od p.t. i są to wody o
wydajności 6 – 7 m3/h. Brak jest aktualnych badań monitoringowych jakości wód
podziemnych dla analizowanego rejonu, nie mniej w ocenie ogólnej stan ilościowy i
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jakościowy wód czwartorzędowych oceniono jako dobry, niezagrożony nieosiągnięciem
ustanowionych dla nich celów środowiskowych.
Wody powierzchniowe reprezentuje rzeka Przerwa – JCW „Przerwa” kod:
PLRW20001724789, która przepływa po stronie zachodniej poza terenem objętym
opracowaniem. Jest to potok nizinny lessowo-gliniasty stanowiący naturalną część wód o
złym

stanie

jakościowym,

natomiast

nie

jest

zagrożony

nieosiągnięciem

celów

środowiskowych. Brak jest badań monitoringowych jakości wód rzeki Przerwa.
Ze względu na odległość od koryta rzeki Przerwa – ponad 0,6 km obszar objęty zmianą
studium nie jest narażony na zalanie wodami powodziowymi zwłaszcza wodami o
prawdopodobieństwie przewyższenia 1% i 5%.
Powietrze -

zgodnie z kryteriami dla ochrony zdrowia, jakość powietrza

atmosferycznego za rok 2012, ze względu na zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym
PM10, pyłem zawieszonym PM2,5 i benzo(α)piranem, na niektórych obszarach strefa
podkarpacka, w tym powiat lubaczowski, została sklasyfikowana w klasie C. Miasto Oleszyce
jest poza wydzielonym obszarem wykazującym przekroczenia dopuszczalnego poziomu
pyłów

zawieszonych

PM10

i

PM2.5

i

benzo(α)pirenu

w

powietrzu.

Pozostałe

zanieczyszczenia nie przekraczają ustalonych norm. Na przestrzeni ostatnich kilku lat stan
jakości powietrza w tym rejonie utrzymuje się w podanych granicach.
Gleby - w granicach objętych zmianą studium występują gleby naturalne na powierzchni
ok. 18,68 ha, użytkowane jako grunty rolne i zielone, zaliczone do RIIIa, RIIIb i i PsIII, PsIV.
Są to gleby brunatne wyługowane wytworzone z glin piaszczystych i pyłów o średniej
przydatności dla rolnictwa. Badania gleb prowadzone w ramach państwowego monitoringu
środowiska nie stwierdzają nadmiernego zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, jak
również wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w granicach
województwa podkarpackiego, w tym również dla rozpatrywanego rejonu.
Hałas –jak wykazują badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych dopuszczalny poziom hałasu jest przekroczony. Analizowany
obszar zlokalizowany jest u zbiegu dróg wojewódzkich o znaczeniu regionalnym i lokalnym a
więc może wykazywać przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku na terenach
chronionych.
Przyroda – użytkowanie rolnicze oraz częściowe odłogowanie terenu objętego zmianą
studium sprawia, że nie jest to siedlisko cenne przyrodniczo i atrakcyjne dla zwierząt. W
sąsiedztwie brak jest również terenów objętych ochroną przyrodniczą gatunkową i
siedliskową. W odległości ponad 6,0 km na zachód od terenu objętego zmianą studium, z
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uwagi na szczególne walory przyrodnicze włączono tereny leśne do sieci Natura 2000 –
PLH180054 „Lasy Sieniawskie”.
W granicach objętych opracowaniem nie występują siedliska z Zał. I Dyrektywy
Siedliskowej, jak również z Zał. 1 Dyrektywy Ptasiej.

Ze względu na brak cennych siedlisk przyrodniczych w projekcie dokumentu nie
przewidziano działań ograniczających ingerencje w obszary chronione.

W przypadku braku realizacji ustaleń zmiany studium potencjalne zmiany nie będą
mieć miejsca. Teren nadal o powierzchnia ok. 18,86 ha będzie użytkowany rolniczo z
powiększającymi się powierzchniami odłogowanymi.
Stan środowiska na obszarach objętych znaczącym oddziaływaniem - przeprowadzona
analiza wykazała, że realizacja dokumentu nie wiąże się ze znaczącymi źródłami emisji
zanieczyszczeń. Oddziaływanie na istniejące siedlisko zadrzewione będzie ograniczone do
lokalnej wycinki drzew i krzewów w sytuacji kolizji z projektowanymi obiektami lub
sieciami uzbrojenia. Nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na wody powierzchniowe,
które będą odbiornikiem ścieków po oczyszczeniu w urządzeniach komunalnych. Wpływ na
wody podziemne nie będzie występować z uwagi na głębokość występowania wód ponad
13,0 m od p.t. oraz izolację warstwą gruntów słabo przepuszczalnych. Wpływ na gleby będzie
połączony z wyłączeniem z użytkowania rolniczego terenu objętego zmianą studium oraz
przeznaczeniem pod działalność usługowo gospodarczą. Analiza przeprowadzona w
prognozie wykazała, że nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na środowisko zarówno
w granicach objętych opracowaniem, jak również na terenach sąsiednich.

Istniejące problemy ochrony środowiska, w szczególności dotyczące obszarów
podlegających ochronie wynikających z ustawy o ochronie przyrody dotyczą realizacji
nakazów i zakazów dla ochrony obszarów Natura 2000 – PLH180054 „Lasy Sieniawskie”. Z
ptaków jako przelotny występuje gatunek z Zał. I Dyrektywy Ptasiej – gąsiorek. Jak
wykazano w prognozie nie wystąpi zagrożenie zniszczenia siedlisk przyrodniczych
znajdujących się w znacznej odległości ponad 6,0 km od terenu objętego opracowaniem. W
związku z ustaleniami dokumentu nie przewiduje się fragmentacji siedlisk i gatunków
chronionych.
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Cele

ochrony

środowiska

ustanowione

na

szczeblu

międzynarodowym,

wspólnotowym, krajowym, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione w trakcie opracowywania projektu dokumentu i obejmują:
a.

teren objęty projektem dokumentu nie znajduje się w obszarach objętych prawną ochroną
przyrodniczą,

b.

odległość od

obszaru objętego ochroną w sieci Natura 2000 – PLH180054 „Lasy

Sieniawskie” wynosi 6,0 km,
c.

ograniczenie wycinki drzew i krzewów tylko, jeśli będą kolidować z planowaną
działalnością,

d.

jeśli taka potrzeba wystąpi to planowane instalacje zostaną wyposażone w urządzenia
chroniące powietrze,

e.

lokalne systemy kanalizacji deszczowej będą odprowadzać oczyszczone wody opadowe
do szczelnych zbiorników odparowujących lub infiltracyjno-odparowujących,

f.

gromadzenie odpadów selektywnie w specjalnych pojemnikach oraz w miejscach na ten
cel przeznaczonych i przekazywanie odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania,

g.

brak jest na analizowanym terenie obiektów objętych ochroną konserwatorską,

h.

oddziaływanie planowanej działalności usługowo gospodarczej nie będzie sięgać poza
teren objęty opracowaniem, a oddziaływanie pośrednie związane między innymi z
odprowadzeniem

ścieków

do

urządzeń

komunalnych

nie

będzie

powodować

zanieczyszczenia wód powierzchniowych,
i.

przewidywane oddziaływania nie spowodują znacznych, w tym istotnie negatywnych
wpływów na okoliczną przyrodę.

Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 w szczególności na:
- różnorodność biologiczną

- zostanie zachowana, nie przewiduje się zagrożenia oraz

fragmentacji siedlisk i gatunków chronionych, oraz negatywnego oddziaływania na
gatunki, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000 – PLH180054 „Lasy
Sieniawskie”,
- ludzi – nie wystąpi negatywne oddziaływanie na ludzi,
- zwierzęta – nie wystąpi znaczące oddziaływanie na siedliska zwierząt na tym terenie z
uwagi na ich ubóstwo będące wynikiem użytkowania rolniczego oraz terenów
odłogowanych z wkraczającą roślinnością wtórną. Przewidywane oddziaływanie pośrednie
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związane między innymi z hałasem będzie przez ptaki tolerowane. Na inne gatunki
zwierząt, w tym na istotne dla Wspólnoty projekt dokumentu jest bez znaczenia,
- rośliny – w pierwszej kolejności będą wykorzystane tereny odłogowane, a następnie tereny
użytkowane rolnicze. Planowana działalności będzie wymagać wycinki drzew i krzewów w
miejscach kolizji z projektowanymi obiektami i sieciami uzbrojenia. Realizacja ustaleń
zmiany studium nie powinna wpłynąć negatywnie na siedliska roślin,
- wodę – projekt zmiany studium na obecnym etapie nie wymaga znaczących ilości wody do
celów sanitarnych i gospodarczych, która będzie pobierana z sieci miejskiej. Ścieki będą
odprowadzane do kanalizacji komunalnej. Obszar objęty opracowaniem nie jest zagrożony
wodami powodziowymi.
- powietrze – opracowanie nie przewiduje znaczących źródeł zanieczyszczenia powietrza;
emisja ze spalania gazu ziemnego w lokalnych źródłach ciepła lub innego paliwa
alternatywnego,

emisja spalin z pojazdów transportowych nie będzie naruszać

dopuszczalnych standardów jakości powietrza,
- powierzchnię ziemi – nie przewiduje się zmian w rzeźbie terenu i negatywnego wpływu na
jakość gleb,
- krajobraz – realizacja ustaleń zmiany studium związana będzie ze stałą zmianą krajobrazu z
rolniczego na zainwestowany. Krajobraz z drzewami i krzewami zostanie w znacznym
stopniu utrzymany w związku z ograniczoną ingerencją w wycinkę drzew. Zmiany te będą
stałe, długookresowe,
- klimat – projektowany dokument nie wpłynie znacząco na klimat,
- zasoby naturalne – na analizowanym terenie brak jest surowców naturalnych,
- zabytki i dobra materialne – projekt dokumentu nie będzie na nie oddziaływać.

Rozwiązania

mające

na

celu

zapobieganie,

ograniczanie

lub

kompensację

przyrodniczą w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 polegają na
braku oddziaływania w siedliska chronione przyrodniczo ze względu na odległość od nich, tj.
6,0 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty PLH180054 „Lasy Sieniawskie” i
większej odległości dla pozostałych obszarów i stanowisk chronionych. Jak wykazuje analiza,
nie będzie występować wpływ na wody podziemne w utworach czwartorzędowych, a więc
pośrednio na siedliska roślinne. Uwzględnienie działań mających na celu ochronę istniejącego
drzewostanu zapewni zachowanie bioróżnorodności. Nie zostanie naruszona integralność
obszaru Natura 2000. Do działań minimalizujących zaliczono m.in.: wybór pod lokalizację
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planowanej działalności usługowo gospodarczej terenu nie objętego żadną z form ochrony
przyrody.

Dla projektowanego dokumentu, jako lokalizację alternatywną rozważano zajęcie
terenów w sąsiedztwie drogi Oleszyce – Sucha Wola oraz Oleszyce – Stary Dzików, jednak
lokalizacje te związane byłaby z zajęciem terenów w całości intensywnie użytkowanych
rolniczo. Z tego względu wybrano lokalizację ustaloną w projekcie zmiany studium.

W

ocenie

ogólnej

zmiana

Nr

1/2012

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Oleszyce w obrębie geodezyjny miasta
Oleszyce nie będzie stanowić zagrożenia dla znajdującego się w odległości 6,0 km siedliska
chronionego Natura 2000 - PLH180054 „Lasy Sieniawskie” oraz siedlisk roślin i zwierząt w
granicach opracowania i w jego sąsiedztwie oraz nie będzie powodować fragmentacji i
ograniczeń populacji gatunków chronionych, a tym samym nie pogorszy integralności
obszaru Natura 2000 oraz jego powiązań z sąsiednimi obszarami przyrodniczymi.
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Załączniki:

1. Lokalizacja terenu objętego planem na mapie w skali 1: 25 000
2. Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dn. 30 marca 2012 r. w
sprawie zmiany Nr 1/2012 Studium
3. Opinia RDOŚ do prognozy
4. Opinia PPWIS w Rzeszowie
5. Opinia PPIS w Lubaczowie
6. Mapa hipsometryczna terenu
7. Mapa warunków wodnych i roślinnych

