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1. WPROWADZENIE 
1.1. Informacje wstępne. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń 
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona, 
która obejmujące cały obszar gminy i stanowi jego nową edycję nazwana w dalszej części opracowania 
prognozą. 

 Zgodnie z art. 53 ustawy 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 (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1405) zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na 
środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, a także z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wadowicach. 

 Biorąc pod uwagę powyższe, prognoza obejmuje opis, analizę i ocenę aktualnego stanu 
funkcjonowania środowiska, ocenę skutków realizacji ustaleń projektu Studium na tym terenie oraz 
określenie ewentualnych rozwiązań eliminujących i ograniczających negatywne oddziaływania na 
środowisko. 

 W trakcie podania publicznej informacji o przystąpieniu do sporządzenia prognozy 
oddziaływania na środowisko wnioski do prognozy nie wpłynęły. 
 
1.2. Podstawa prawna prognozy. 

 Podstawą prawną opracowania niniejszej prognozy jest art. 46 pkt 1 ustawy 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. 

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano przepisy następujących aktów prawnych: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519); 
2) 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 (t.j. 
Dz. U. 2017 r. poz. 1405); 

3) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1073); 

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.); 
5) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.); 
6) Ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016r. poz. 250 ze zm.); 
7) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), 
8) Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 

106, poz. 675 ze zm.), 
9) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 

1161); 
10) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r. poz. 1131 ze 

zm.); 
11) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1332); 
12) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2016r. poz. 1440 ze zm.); 
13) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1446 ze zm.); 
14) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 

ze zm.); 
15) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.); 
16) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 788); 
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17) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71); 

18) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031); 

19) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

20) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska  wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800); 

21) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883); 

22) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 ze zm.); 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r. poz. 640). 

 
 1.3. Materiały wejściowe. 

1) Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lanckorona. 

2) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona, 
uchwalone Uchwałą Nr XII/112/2000 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 czerwca 2000 r. 

3) Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lanckorona. 
4) Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z 

biologiczno – mechaniczną oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Izdebnik, gmina 
Lanckorona. 

5) Uchwała Nr XIII/224/11 z dnia 28 października 2011r. Sejmiku Województwa Małopolskiego w 
sprawie wyznaczenia aglomeracji Lanckorona – Izdebnik. 

6) Raporty o stanie środowiska, WIOŚ, Kraków. 
7) Dane Urzędu Statystycznego w Krakowie. 

Wykorzystano, także następujące mapy: 
1) Mapę geologiczną Polski 1:200 000 (Instytut Geologiczny, 1977). 
2) Podział hydrograficzny Polski 1: 200 000 (IMiGW, Warszawa 1980). 
3) Podział fizycznogeograficzny wg Kondrackiego (PWN, Warszawa 1998). 

  Opis środowiska i przyrody oraz ocenę uwarunkowań przyrodniczych oparto na „Opracowaniu 
ekofizjograficznym gminy Lanckorona” oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lanckorona, uchwalonego Uchwałą Nr XII/112/2000 Rady Gminy Lanckorona z 
dnia 30 czerwca 2000 r. 

W pracach nad prognozą oceniono stan i funkcjonowanie środowiska, rozwiązania 
funkcjonalno-przestrzenne i inne ustalenia zawarte w projekcie Studium. Dokonano kompleksowej 
oceny skutków realizacji ustaleń Studium na poszczególne komponenty środowiska, obiekty chronione i 
zmiany w krajobrazie. 

Uwzględniono działania łagodzące niekorzystne oddziaływania. 
2. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami. 

Przedmiotem ustaleń Studium jest zmiana polityki przestrzennej gminy Lanckorona poprzez 
sporządzenie nowego dokumentu uwzględniającego obowiązujący stan prawny, uwarunkowania oraz 
potrzeby mieszkańców gminy Lanckorona poprzez wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych.   
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 W projekcie Studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego oraz ustaleń Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa małopolskiego. 
 Przedmiotem Studium jest aktualizacja polityki przestrzennej, która w dużej części jest 
kontynuacją tej, która została wskazana w pierwszej edycji Studium oraz wskazanie rozwoju 
następujących obszarów inwestycyjnych: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (MM), 
2) zabudowy mieszkalno-usługowej (MU), 
3) zabudowy mieszkalno-usługowo-produkcyjnej (MUP), 
4) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej (MP), 
5) zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej (MM), 
6) zabudowy usługowej (U), 
7) zabudowy pozarolniczej działalności gospodarczej (DG), 
8) zabudowy sportu, rekreacji i turystyki (UST), 
9) zabudowy letniskowej (UTL), 
10) oczyszczalni ścieków (K), 
11) parkingu (P). 

 Powyższe funkcje uzupełnione zostały o elementy komunikacji i infrastruktury technicznej 
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie terenów. 
            
3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy. 

 Niniejsza prognoza była opracowywana równolegle z projektem Studium oraz po jego 
zakończeniu. Punktem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska i zagospodarowania 
terenu, określony w opracowaniu ekofizjograficznym gminy Lanckorona. 

 Dla dokonania oceny skutków oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Studium 
skorzystano z doświadczeń zdobytych podczas wykonywania opracowań o podobnej tematyce. Całość 
ustaleń podporządkowano konstytucyjnej zasadzie zrównoważonego rozwoju z zachowaniem 
racjonalnego i całościowego traktowania zasobów środowiska. 
 Przeprowadzona analiza oparta jest na założeniach, ze stanem odniesienia dla prognozy 
poprzez istniejący stan środowiska i zagospodarowania terenu, określony jest w oparciu 
o inwentaryzację  terenu, opracowania projektowe i dokumentacyjne udostępnione przez Urząd Gminy 
Lanckorona oraz inne instytucje. 
            Podstawowym celem prognozy jest ocena skutków oddziaływania planowanego 
zagospodarowania wskazanego w projekcie Studium oraz analiza i wskazanie najkorzystniejszych dla 
środowiska rozwiązań planistycznych, poprzez: 
 identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na wszystkie komponenty 
środowiska na danym obszarze, jakie może wywołać realizacja ustaleń przestrzennych zawartych w 
projekcie Studium; 
 konsultacje wewnętrzne na etapie przygotowywania projektów prognozy i Studium, celem 
eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne 
skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców; 
 pełne poinformowanie o skutkach wpływu ustaleń Studium dla środowiska przyrodniczego. 
 Powyższe zadanie wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w 

środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu. 
 Ocenę skutków wpływu ustaleń projektu Studium na środowisko oparto na analizie 

uwarunkowań środowiska przyrodniczego i jego wrażliwości na zakłócenia związane z działalnością 
antropogeniczną w powiązaniu z analizą przewidywanych zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń 
projektu Studium. Następnie w tabeli Nr 1 zestawiono dla każdego terenu funkcjonalnego przewidywaną 
wielkość oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz sumaryczną wielkość 
oddziaływania na środowisko tego obszaru. 
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 Wielkość oddziaływania zawiera się w skali czterostopniowej: 
0 - brak oddziaływania - nie przewiduje się presji projektowanego zagospodarowania na żaden element 
środowiska, zachowana zostanie dominująca funkcja przyrodnicza tego terenu; 
1 - słabe oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, bądź ze względu na niewielką intensywność projektowanego 
zagospodarowania, bądź ze względu na istniejące przekształcenie środowiska przyrodniczego; 
2 - umiarkowane oddziaływanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym 
zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, ale nie wykluczy całkowicie możliwości zachodzenia w 
środowisku procesów przyrodniczych; 
3 - silne oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, może wykluczyć możliwości zachodzenia w środowisku procesów 
przyrodniczych; 
4 - bardzo silne oddziaływania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu 
zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, prawdopodobnie wykluczy możliwości zachodzenia w 
środowisku procesów przyrodniczych. 
      Podczas oceny oddziaływań, które będą następstwem realizacji ustaleń Studium wzięto pod 
uwagę: 
-   charakter zmian (pozytywne i negatywne), 
-   sposób oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie, wtórne i skumulowane), 
-   czas trwania oddziaływań (krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe, chwilowe). 
 Na  tym etapie porównano planowane zagospodarowanie z zakazami wynikającymi z przepisów 
odrębnych oraz z zapisami projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lanckorona, a także przeprowadzono konsultacje z radą gminy w celu dokonania 
pewnych korekt (zlikwidowanie lub zmniejszenie projektowanego teren ubądź uszczegółowienie) 
ustaleń projektu Studium. 

 Wnioski do zmiany Studium sformułowano w oparciu o zapewnienie podstawowego 
funkcjonowania terenów przyrodniczych, ochrony obszarów cenniejszych w granicach projektu Studium 
i w jego otoczeniu oraz zgodności projektu planu ze wskazaniami do zagospodarowania wynikającymi z 
opracowania ekofizjograficznego. 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się głównie metodami analitycznymi i waloryzacyjnymi. 
Skutki wpływu realizacji ustaleń projektu Studium na obszar Natura 2000 Cedron kod PLH120060 oraz 
na środowisko zostały oszacowane poprzez prognozowanie zmian poszczególnych elementów 
środowiska a także prognozowanie oddziaływań na przedmiot i integralność obszaru Natura 2000 i 
powiązania z innymi obszarami Natura 2000. Zastosowane metody prognozowania (analiza opisowa) 
oparte zostały głównie na zasadzie wykorzystywania publikowanych poradników, wytycznych i 
przepisów branżowych oraz analogii do skutków realizacji działań o podobnym zakresie i charakterze 
na temat o zbliżonych uwarunkowaniach środowiskowych. 

 Na podstawie zastosowanych metod, analiz i ocen sformułowane zostały wnioski odnośnie 
rozwiązań przyjętych w projekcie Studium w aspekcie ich wpływu na środowisko oraz przedmiot 
ochrony i integralność obszaru Natura 2000 oraz powiązania z innymi obszarami a także sprecyzowane 
zalecenia odnośnie sposobów minimalizacji potencjalnie negatywnych skutków. 

 
4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

Proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień projektu dokumentu, określonym w 
art. 55 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska 
następujące komponenty środowiska i elementy zagospodarowania: 

 jakość wód powierzchniowych 

 jakość wód podziemnych 
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 jakość powietrza atmosferycznego, 

 klimat akustyczny, 

 stan zachowania najcenniejszych siedlisk przyrodniczych i gatunków będących celem ochrony       
w obrębie obszaru Natura 2000 mającego znaczenie dla Wspólnoty „Cedron” PLH120060, 

 stopień realizacji projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 stopień realizacji zapisów dotyczących wykorzystania ekologicznych nośników energii cieplnej. 
Monitoring jakości elementów środowiska proponuje się realizować w zakresie wynikającym z 

omawianych przepisów dotyczących Państwowego Monitoringu Środowiska, corocznie dla wód 
powierzchniowych i powietrza atmosferycznego. W odniesieniu do przyrody w cyklu 5 letnim. 

Ponadto zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych. Ocena odbywa się co 
najmniej raz w czasie kadencji. 
 
5. Informacje o możliwym transganiczym oddziaływaniu. 

 Ustalenia projektu Studium nie powodują transgranicznego oddziaływania, gdyż teren objęty 
Studium oddalony jest od granic państwa o kilkaset kilometrów i jego ustalenia nie będą mieć wpływu 
na tereny przygraniczne. Ponadto na przedmiotowym terenie jak też na terenie gminy Lanckorona nie 
są planowane inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które z racji wielkości emisji 
lub intensywności przekształceń środowiska przyrodniczego, mogłyby powodować oddziaływania 
transgraniczne. 
 
6. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla 
projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub ich zmian. 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lanckorona. 

 Celem prognozy jest określenie skutków wpływu na środowisko i przyrodę realizacji ustaleń 
zawartych w projekcie Studium. Przy określaniu sposobów zagospodarowania terenów w projekcie 
Studium należy zapewnić warunki do utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalnej gospodarki 
zasobami przyrodniczymi środowiska, ochrony walorów krajobrazowych oraz warunków klimatycznych. 
Zagospodarowanie terenu powinno ponadto w jak największym stopniu zapewniać zachowanie 
naturalnych walorów terenu. 

Nowe tereny zabudowy wyznaczone zostały poza terenami dolin cieków wodnych i terenami 
podmokłymi. Częściowo zachowują istniejące zadrzewienia śródpolne poprzez wkomponowanie ich w 
zieleń urządzoną towarzyszącą terenom budowlanym. W przypadku braku możliwości wkomponowania 
zabudowy w zadrzewienia śródpolne w maksymalnym stopniu ich wycinka zostanie ograniczona. 

Niniejsza prognoza określa stan i funkcjonowanie środowiska i przyrody na omawianym 
obszarze, oraz ocenia wpływ realizacji ustaleń projektu Studium na środowisko. Poddaje analizie stan 
środowiska na obszarze objętym projektem Studium. Przedstawia najważniejsze zagrożenia oraz 
potencjalne zmiany, jakie mogą nastąpią w środowisku w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium. 
Przewidziany sposób zagospodarowania terenu, przy zastosowaniu technologii, nowoczesnych 
rozwiązań technicznych i technologicznych oraz najnowocześniejszych urządzeń najwyższej jakości 
stwierdza się, iż obiekt ten nie będzie negatywnie oddziaływał na komponenty środowiska. Realizacja 
nowego obiektu winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w projekcie Studium. Po analizie 
stwierdzono, że realizacja ustaleń Studium nie spowoduje powstania znacząco negatywnych 
oddziaływań, mających zasadniczo negatywne skutki dla środowiska jak i dla przyrody. Projektowane 
zagospodarowanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 Cedron ze 
względu na dużą odległość między wyznaczonymi terenami zabudowy a obszarem chronionym. 
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Warunkiem minimalizacji negatywnych oddziaływań będzie przestrzeganie zasad ochrony 
uwzględnionych w projekcie Studium. 

W granicach gminy Lanckorona nie występują inne formy ochrony przyrody, poza obszarem 
Natura 2000 Cedron.   

Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 
obszar Natura 2000 Cedron ze względu na dużą odległość między terenami inwestycyjnymi, a 
obszarem chronionym. Warunkiem minimalizacji negatywnych oddziaływań będzie przestrzeganie 
zasad ochrony uwzględnionych w projekcie Studium. 

  Zgodnie z wykonanym dla potrzeb projektu Studium opracowaniem ekofizjograficznym stan 
środowiska na omawianym terenie należy uznać za dobry. 
        Wszelkie rozwiązania eliminujące i ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko były 
w projekcie zmiany Studium wprowadzane na bieżąco na etapie sporządzania projektu dokumentu. 

Ponadto należy stwierdzić, że odstąpienie od realizacji projektu Studium może doprowadzić do 
zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych na skutek zaniechania budowy gminnej 
oczyszczalni ścieków. 

W związku z tym ustalenia dla przedmiotowego terenu uznaje się za wystarczające, przy 
uwzględnieniu zasad ochrony środowiska. 
 
I. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektu Studium oraz sposoby, w jakich te cele i inne 
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowania projektu Studium. 

 Wprowadzone ustaleniami Studium, tereny funkcjonalne nie powoduje znaczącego 
negatywnych oddziaływań na przedmiot obszarów ustanowionych ze względu na ich ochroną rangę 
międzynarodową, wspólnotową i krajową. 

 Cele i formy na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym, krajowym i regionalnym. 
 Podstawowym zagrożeniem zrównoważonego rozwoju jest takie prowadzenie polityki i działań 

w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory 
środowiska w stanie zapewniającym trwale, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich 
zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości 
funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na poziomie 
krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 
równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych w poszczególnych 
dziedzinach gospodarki. 

 Do najważniejszych dokumentów szczebla krajowego zaliczono: 

 II Politykę Ekologiczną Państwa, Krajową strategie ochrony i umiarkowanego użytkowania  
różnorodności biologicznej, 

 Strategię Rozwoju Kraju, 

 Program Operacyjny – Infrastruktura i Środowisko, 

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2030, 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. (M.P. poz. 469 
z 16.06.2014 r.), 

 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 
Program  działań, 

 Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych w Polsce wraz z planem działań, 

 Europejska Konwencja Krajobrazowa, podpisana we Florencji w dniu 20.10.2000r., 
ratyfikowana  przez Polskę w 2006r. w celu promowania ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu. 

 Narodową Strategię Spójności 2014- 2020. 

 Krajowy Program oczyszczania ścieków komunalnych. 
       W związku z akcesją do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana do dostosowania 
prawodawstwa krajowego do wymogów wspólnotowych. 
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        Wdrożenie szeregu dyrektyw związanych z szeroką pojętą ochroną środowiska w krótkim 
czasie przyczyniło się do zmian w polityce środowiskowej Państwa, a także wprowadzenia wielu zmian 
w ustawodawstwie polskim jak również zmian wymagań i norm w ochronie środowiska. 

 Priorytety Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska mają na celu zapewnienie 
wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę 
środowiska i jakości życia. Realizowany jest poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: 
zrównoważonego użytkowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawania odpadów i 
upowszechniania recyklingu, poprawy jakości środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, ochrony 
gleby, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz zachowania środowiska morskiego. 

 Polska polityka ochrony przyrody determinowana jest szeregiem uwarunkowań zewnętrznych, 
międzynarodowych jak i wewnętrznych krajowych. Są wśród nich uwarunkowania prawne 
ekonomicznie, społeczne, a także przyrodnicze. W odniesieniu do zapisów krajowej strategii, do 
najważniejszych należą międzynarodowe uwarunkowania prawne oraz wdrożenie dyrektyw unijnych, 
których przepisy przenoszone są do prawodawstwa krajowego. Należą do nich m.in.: 

- Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna), której celem jest doprowadzenie do 
osiągnięcia przez wody powierzchniowe dobrego stanu wód, tak pod względem ekologicznym jak i 
jakościowym. Zmiany wprowadzone przepisami w/w dyrektywy mają przede wszystkim usprawnić 
działanie obecnie funkcjonujących systemów planowana i zarządzania w gospodarce wodnej. Zgodnie z 
przepisami Dyrektywy Wodnej planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na 
obszary dorzeczy. Wg ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne na obszarze województwa 
małopolskiego wyznaczono Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Jest to 
nadrzędny plan, który ma usprawnić proces osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie utrzymania 
dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych. Cele środowiskowe dla części wód 
zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko - chemicznych, 
biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz 
wskaźniki chemiczne świadczące o stanie chemicznym wody, odpowiadające warunkom osiągnięcia 
przez wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód. 

    Ustalenia projektu Studium uwzględniają cele środowiskowe ustalone w Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły i realizacja funkcji terenów wskazanych w projekcie Studium nie 
pogorszą stanu wód, ponieważ projekt Studium zawiera takie rozwiązania, które nie pogorszą jakości 
wód powierzchniowych i podziemnych. Są to między innymi docelowe odprowadzenie ścieków 
sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz respektowanie zasad ochrony ustalonych w strefie 
pośredniej ujęcia wody na rzece Skawinka. 
 Plan gospodarki wodami uwzględnia jak wskazano powyżej cele środowiskowe dla wód 
powierzchownych jak też osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych (tj. dobrego stanu chemicznego i 
dobrego stanu ilościowego wód podziemnych). Cele odnoszące się do wód podziemnych obejmują: 

 prowadzenie działań i środków zapobiegających dopływowi substancji zanieczyszczających, lub 
ograniczających taki dopływ do wód podziemnych, 

 ochrona i tworzenie oraz przywracanie wszelkich części wód podziemnych, oraz zapewnienie 
równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych, 

 odwracanie wszelkich trwałych i wzrostowych trendów stężeń jakichkolwiek substancji 
zanieczyszczających powstałego w skutek działalności człowieka. 
 Poza w/w celami, które projekt Studium uwzględnia, wymagane jest również osiągnięcie celów 
wyznaczonych przez prawodawstwo Wspólnoty w odniesieniu do obszarów chronionych. Zalicza się do 
nich tereny podmokłe. Ekosystemy terenów podmokłych są pod względem ekologicznym i 
funkcjonalnym – częścią środowiska wodnego, odgrywają potencjalnie ważną role pomagająca w 
zróżnicowanym gospodarowaniu wodami dorzecza. Dyrektywa wodna nie wyznacza celów 
ekologicznych dla terenów podmokłych, jednakże dotyczy ochrony i odnowy stanu wód, które 
uzależnione są od części wód  podziemnych, same wchodzą w skład części wód powierzchniowych lub 
są terenami chronionymi. Tereny podmokłe mogą pomagać w zwalczaniu oddziaływania 
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zanieczyszczenia, przyczyniać się do łagodzenia skutków susz i powodzi, pomagać w zrównoważonym 
gospodarowaniu wodami powierzchownymi i sprzyjać zasilaniu wód podziemnych. 
 Zgodnie z „Monitoringiem stanu chemicznego oraz oceną stanu jednolitych części wód 
podziemnych w Dorzeczu Wisły” dla kodu PLRW20001221356899, na którym położona jest gmina 
Lanckorona,  stan chemiczny i ilościowy oraz ogólna ocena - testy kwalifikacyjne dla jednolitych części 
wód podziemnych wskazują na dobry potencjał. W związku z tym w Planie Gospodarowania Wodami w 
Dorzeczu Wisły dla powyższego kodu nie zastosowano derogacji. 
 Planowane zagospodarowania w sposób bezpośredni przyczyni się do realizacji w/w celów 
środowiskowych dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Będzie to spowodowane głownie 
uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lanckorona o czym świadczą zapisy 
projektu Studium (realizacja kanalizacji ściekowej). Ponadto w sposób pośredni, poprawa jakości wód 
powierzchniowych będzie wynikiem poprawy wód podziemnych. W wyniku realizacji planowanego 
zagospodarowania (poprawa gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki związanej z odpadami), nie 
będzie zachodzić dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód. 

Kolejnymi Dyrektywami są: Dyrektywa Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 
(Dyrektywa Ptasia) oraz  Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych praz 
dzikiej fauny i flory  (Dyrektywa Siedliskowa). 
           Ważnym Programem strategicznym, związanym z funkcją zagospodarowania przedmiotowego 
projektu Studium jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Polska wstępując do Unii 
Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 
1001 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WEL 135 ze zm.). Program ten 
zawiera m.in. wykaz aglomeracji RML wraz z wykazem przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy 
lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów 
kanalizacyjnych jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach. 
            Kolejnym ważnym planem ważnym dla rozwoju regionalnego - jest Plan Zagospodarowania 
Województwa Małopolskiego, przyjęty Uchwałą Nr XVI/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego w 
sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego wraz ze 
zmianami podjętymi Uchwałą Nr XIII/215/11 oraz Uchwałą Nr XLVIII/769/14 Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Małopolskiego. Głównym celem rozwoju województwa jest stworzenie 
sprzyjających warunków przestrzennych dla osadnictwa mieszkańców regionu, wzrost jego urbanizacji. 
Plan województwa określa główną funkcję ośrodków miejskich i gminnych. Jest nią obsługa 
rozwijających sektorów gospodarki i ludności gmin. Na terenie ośrodków gminnych należy uzupełnić 
infrastrukturę techniczną, co najmniej do poziomów regionalnych, poprawić ład przestrzenny i estetykę 
zabudowy, koncentrować przedsiębiorczość pozarolniczą oraz skupiać funkcję mieszkaniową, w tym 
budownictwo komunalne. 
           Na terenie osadnictwa gminnego należy poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego z 
nastawieniem na rozwój wielofunkcyjny, wyrównywać szanse między miastem i wsią oraz ograniczać 
rozpraszanie się zabudowy. Plan wojewódzki zakłada: 

 uzupełnienie infrastruktury technicznej, 

 rozbudowę sieci teleinformatycznej, 

 poprawę komunikacji i stanu sanitarnego.   
Następnym dokumentem podjętym przez Sejmik Województwa jest Strategia Rozwoju 

Województwa Małopolskiego. Misją samorządu województwa jest tworzenie warunków dla jak 
najpełniejszego rozwoju regionalnego, rozwoju regionalnej współpracy. Strategia Rozwoju 
Województwa jest najważniejszym dokumentem określającym cele i priorytety polityki rozwoju 
prowadzonej na terenie regionu. Jako nadrzędny dokument programowy samorządu województwa, 
strategia jest wdrażana poprzez budżet województwa. 
 Kolejnym planem jest Plan gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego przyjęty 
Uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku 
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Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2013r. w sprawie Planu Gospodarowania Odpadami 
Województwa Małopolskiego. Gmina Lanckorona znajduje się w centralnym rejonie gospodarki 
odpadami (RGO). 

 Projekt Studium uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym, krajowym, a także regionalnym. W projekcie Studium realizowana 
jest zasada zrównoważonego rozwoju. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne zapewnia m.in. 
racjonalne korzystanie z zasobów środowiska, w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska - 
rozumianego jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności 
człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, powietrze, wody, krajobraz, klimat oraz 
pozostałe elementy różnorodności biologicznej a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi 
elementami z uwzględnieniem zasad jego ochrony. 
 
II. ANALIZA I OCENA 
 
1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 
braku realizacji Studium. 
 
1.1. Położenie obszaru objętego projektem Studium. 
             Gmina Lanckorona, w tym przedmiotowy teren znajduje się w województwie małopolskim. W 
skład gminy wchodzi pięć sołectw: Lanckorona, Izdebnik, Jastrzębia, Podchybie i Skawlinki. Całkowita 
jej powierzchnia wynosi 40, 5 km2, w tym sama Lanckorona położona jest na południowo – wschodnim 
stoku Góry Lanckorońskiej (550 m n. p. m.). 

W krajobrazie gminy Lanckorona obejmującej fragment Gór Beskidskich, wyeksponowane są 
ciągi zalesionych wzniesień wymodelowanych w piaskowcowych skałach dewońskich i kambryjskich, 
tworzących  pasma wzniesień poprzedzielane są dolinami strukturalnymi. Najwyższym punktem 
obszaru gminy jest wysokość 320 m n. p. m., natomiast najniżej położony punkt znajduje się na 
wysokości 260 m. n. p. m. Profile stoków są złożone i to od ich nachylenia (powyżej 10o) zależy między 
innymi, wielkość i szybkość spływu powierzchniowego, a w korytach rzecznych czas koncentracji, 
wysokość kulminacji i długość fal wezbraniowych. Ponadto znajomość przestrzennego zróżnicowania 
nachylenia stoków jest istotna w planowaniu przestrzennym (gospodarka wodno-ściekowa, budowa 
dróg, budownictwo, rolnictwo itp.). 

 
1.2. Rzeźba terenu. 

 Gmina Lanckorona znajduje się w gminie Lanckorona położonej w paśmie Pogórza Wielickiego 
mezoregion fizycznogeograficzny, obejmujący fragment przedpola Beskidów, położony pomiędzy 
dolinami Pieprzówki i Raby na pograniczu z Beskidem Średnim charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą 
terenu. Izdebnik położony jest na obszarze, na którym dominują w krajobrazie wzniesienia i wysoczyzny 
o poziomie terenu 260 -320 m n. p. m. z przebiegającym w dolinie potokiem Jastrząbka, do którego 
odprowadzane będą oczyszczone ścieki. 
             Przez gminę przebiega droga krajowa Nr 52, łącząca Kraków z przejściem granicznym w 
Cieszynie. W Lanckoronie szczególne wartości krajobrazowe stanowi teren samego miasteczka, 
położony na pochyłym tarasie Góry Lanckorońskiej wśród zieleni lasów, zdominowanym pionowym 
akcentem kościoła parafialnego. Z Lanckorońskiej Góry z jej różnych stron punktów odsłaniają się 
częściowo, a ku południu wspaniałe górskie krajobrazy, chociaż nie ma tu parków krajobrazowych ani 
obszarów chronionego krajobrazu. 

 Na obszarze gminy wyróżniono następujące formy morfologiczne: 
– wzgórza denudacyjne zbudowane z utworów starszych od czwartorzędu stanowiące pagóry i 
wzniesienia o wysokościach względnych od 260m n.p.m. do ponad 400m n.p.m, w obrębie których 
spadki terenu liczą 5-8%, 8-10% oraz powyżej 12%, 
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– wysoczyzna plejstoceńska wyniesiona do 280m n.p.m. zbudowana z utworów 
czwartorzędowych, urozmaicona formami denudacyjnymi (dolinki, stożki napływowe, itp.), spadki terenu 
nie przekraczają 5% miejscami mogą wynosić 5-8%, 
– dna głównych dolin rzecznych prowadzących stale wody wraz z tarasem zalewowym, 
zbudowane z piasków, żwirów, mułków, mad rzecznych oraz torfów, których modelowanie rozpoczęło 
się z początkiem holocenu i trwa nadal, 
– doliny boczne pochodzenia fluwialno – denudacyjnego stale lub okresowo prowadzące wody, 
zazwyczaj podmokłe, 
– krawędzie i podcięcia erozyjne, 
– pola piasków przewianych z nielicznymi wydmami urozmaicone zagłębieniami typu 
deflacyjnego.    

 W aktualnej rzeźbie terenu gminy ważną rolę odgrywają zmiany wywołane gospodarczą 
działalnością człowieka. W dalszej kolejności zmiany naturalnej rzeźby spowodowane będą budową 
oczyszczalni ścieków i boiska sportowego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi.   
 
1.3. Zagrożenia osuwiskami 

    Rezultatem urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy i związanej z nią bogatej 
rzeźby terenu jest występowanie terenów osuwiskowych i predysponowanych do osuwania. W 
większości występują one w brzeźnej strefie nasunięcia gór. Ich rozwój sprzyja zarówno budowa 
geologiczna podłoża (występowanie kompleksowe skalnych z udziałem warstw łupkowych i łupkowo – 
piaskowcowych) jak i nachylenie stoków (stoki o spadkach powyżej 12%). Na terenach osuwisk 
czynnych jak i na terenach osuwisk o nieustalonej aktywności nie powinno się lokalizować żadnych 
obiektów budowlanych. 

    Osuwiska są istotnym elementem rzeźby terenu obszarów górskich. Ruchom masowym w 
Karpatach sprzyja występowanie w podłożu osadów fliszowych znacznie zaangażowanych tektonicznie 
oraz silne urozmaicenie rzeźby terenu. Najwięcej ruchów masowych obserwuje się po długich, 
intensywnych opadach atmosferycznych oraz w wyniku roztopów wiosennych.     
    Z danych uzyskanych z Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie gminy Lanckorona 
występuje jedno aktywne osuwisko pn. „Lanckorona – Łasica” o pow. 7,1 ha i obwodzie 1036m 
obejmujące cały stok. Jest to osuwisko mieszane, rodzaj ruchu ZSUW w zlewni rzeki Cedron. 
Wskazany jest zakaz zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w obrębie całego osuwiska. 
        W Izdebniku i Skawinkach doszło do osuwisk w 2010 roku, a tereny zagrożone potencjalnym 
wystąpieniem osuwisk ujęto w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Na analizowanych 
terenach będącym przedmiotem ustaleń Studium ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie występują 
zarejestrowane osuwiska ani tereny narażone potencjalnie na osunięcie się mas ziemnych. 
 Ustalenia projektu Studium zawierają zapis o konieczności przeprowadzania badań w terenach 
przewidzianych do zabudowy a położonych w obszarach narażonych na występowanie ruchów 
masowych. Badania takie pozwolą na oszacowanie skali zjawiska oraz wskażą rozwiązania do 
możliwości zabudowy takich terenów.  

 
1.4. Złoża kopalin 

Zasoby surowców mineralnych należą do nieodnawialnych, stąd też ochrona złóż i ich 
racjonalne wykorzystanie powinno stanowić zasadniczy cel regionalnej polityki przestrzennej. 
Każdorazowa decyzja o podjęciu eksploatacji wymaga dokonania wnikliwego bilansu zysków i strat, 
obejmującego z jednej strony wieloletnią prognozę popytu na surowiec i sumę korzyści gospodarczych, 
zaś z drugiej gruntowną ocenę wpływu wydobycia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. 

Eksploatacja surowców narusza naturalne warunki przyrodnicze i wywołuje szereg zmian w 
środowisku naturalnym. Odkrywkowy system wydobycia jaki występuje na terenie gminy powoduje 
powstanie przekształceń powierzchni terenu, powstanie wyrobisk, zwałowisk mas ziemnych lub 
skalnych usuwanych albo przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża wraz z jej 



13 

 

przerabianiem, niekiedy osuszanie gruntu i zanieczyszczenie wód. Niekorzystne oddziaływanie dotyczy 
również zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i hałasu. Te dwa czynniki są dodatkowo 
zwiększone wzmożonym transportem, który zawsze towarzyszy tego typu działalności. Na terenie 
gminy Lanckorona zostało udokumentowane jedno złoże piaskowców  krośnieńskich "Skawinki" w kat. 
C1, którego nie przewiduje się do eksploatacji. Charakterystyka złoża przedstawia się następująco: 

 powierzchnia złoża - 4,05 ha, 

 złoże położone poza poziomami wodonośnymi, 

 nie przewiduje się dopływu wód do wyrobiska, 

 forma złoża - pokładowa, 

 ilość pokładów - 1, 

 grubość nadkładu (N):                       od 0,9m                do  3,3m                    śr. 2,1m, 

 miąższość złożą (Z):                          od 0,0m                do 47,1m                 śr. 26,7m, 

 głębokość spągu złoża                       od 0,0m                do 47,1m                 śr. 26,7m, 

 sposób urabiania kopaliny - odkrywkowy. 
 
 
 
 
 
 
 
ZESTAWIENIE ZASOBÓW GEOLOGICZNYCH DLA KOPALIN STAŁYCH PIASKOWCÓW 
KROŚNIEŃSKICH W ZŁOŻU „SKAWINKI” OBLICZONYCH WG STANU NA DZIEŃ 31. 12. 2012 R. 

KOPALINA 
RODZAJ 
LUB 
ZASTOSOW
ANIE 
SUROWCO
WE 

          
ZASOBY 
BILANSOW
E   [tys.  Mg] 

 

RAZEM     A    B    C1    C2    D 
 

PIASKOWIEC 
KROŚNIEŃSKI 

  2 260,00     -     - 
  
2 260,00 

   - 

KOPALINA OGÓŁEM   2 260,00   2 260,00  

 
 W trosce o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Lanckorona, oraz 
mając na uwadze aktualny stan środowiska przyjmuje się bezwzględny zakaz zabudowy w granicach 
udokumentowanego złoża oraz zakaz jego eksploatacji. 
 W granicach gminy Lanckorona nie wskazuje się obiektów i obszarów, dla których wyznacza się 
w złożu kopaliny filar ochronny, nie występują również ustanowione koncesją obszary i tereny górnicze. 

 
1.5. Ochrona dóbr kultury 

W grudniu 1999 roku na Listę Światowego Dziedzictwa został wpisany obiekt pod nazwą: 
„KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – KRAJOBRAZOWY ZESPÓŁ MANIERYSTYCZNEGO PARKU 
PIELGRZYMKOWEGO”. Zespół położony na terenie dwóch gmin obejmuje ok. 3.8 km2 (w tym w gminie 
Lanckorona – 0,52 km2), a „strefa buforowa” 26km2(w tym w gminie Lanckorona ok. 8,5 km2). Przy 
wyznaczaniu granic obiektu uwzględniono jego historyczny zasięg potwierdzony materiałem 
ikonograficznym z XVII wieku, obejmujący poza obiektami architektonicznymi w obszarze dróżek 
pielgrzymkowych i zespołu klasztornego, również górę Klasztorną – Żar i górę Zamkową – 
Lanckorońską z ruinami zamku. Przy określaniu granic „strefy buforowej” uwzględniono zasięg strefy 
widokowej, pozwalającej na percepcję w szerszym kontekście krajobrazowym. W strefę włączono m.in. 
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układ urbanistyczny Lanckorony, wpisany do rejestru zabytków. Strefa buforowa w istotny sposób 
koresponduje z obszarami projektowanych zespołów przyrodniczo – krajobrazowych „Kalwaria” i 
„Lanckorona”. 

Decyzja o wpisie jw. nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych, niewątpliwie jednak 
zobowiązuje do szczególnej troski o zachowanie walorów kulturowych i krajobrazowych obszaru, m.in. 
poprzez wprowadzenie odpowiednich ustaleń i zasad ochrony w opracowaniach planistycznych. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 30.10.2000 uznał za pomnik 
historii Kalwarię – Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku Krajobrazowego Dz. U. Nr 98, poz. 
1062. 

W regionalnych opracowaniach planistycznych przewiduje się, w tym rejonie utworzenie dwóch 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych bezpośrednio z sobą sąsiadujących: „Lanckorony”(na terenie 
gmin: Lanckorona i Kalwaria Z.) i „Kalwarii”(na terenie gminy Kalwaria Z.). Opis obiektów znajduje się w 
rozdziale 3.1.a. Tego rodzaju formy ochrony, wprowadzane w oparciu o ustawę o ochronie przyrody, 
chronią równocześnie walory kulturowe i estetyczne obszaru. Utworzenie zespołu „Lanckorona” mieć 
będzie istotne znaczenie zwłaszcza dla zachowania warunków ekspozycji zabytkowego zespołu 
urbanistycznego z Góry Zamkowej. 

Wprowadzenie omówionych powyżej form ochrony, wiążących przestrzennie tereny Lanckorony 
i Kalwarii, należy traktować jako znaczący element promocji walorów turystycznych gminy, atrakcyjnych 
szczególnie dla turystyki krajoznawczej. 
  

1.6. Wody powierzchniowe. 
 Gmina położona jest w zlewni rzeki Skawinki (prawostronny dopływ rzeki Wisły) a odwadniana 
jest przez rzekę Cedron (zachodnia część gminy) i rzekę Jastrząbkę (wschodnia część gminy) oraz ich 
większe i mniejsze dopływy. Wododział III rzędu pomiędzy ich zlewniami przebiega z północy na 
południe wzdłuż wzniesień je oddzielające. Natomiast dział wodny II rzędu oddzielający zlewnie rzek 
Skawy i Skawinki przebiega przez południowy kraniec gminy pokrywający się z granicą strefy 
zewnętrznej ochrony ujęcia wód powierzchniowych „Skawina”. 
 Rzeki Cedron i Jastrząbka biorą swój początek na terenie gminy Lanckorona w południowej jej 
części. Rzeka Cedron w miejscowości Skawinki a Jastrząbka w Lanckoronie. Z tego też powodu 
południowy obszar gminy należy uznać za tereny źródliskowe wyżej wymienionych cieków oraz rzeki 
Skawy (południowy kraniec gminy). Sytuacja ta powoduje ochronę tych terenów przed 
zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego, głównie poprzez: 

 rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej. System szamb nie rozwiązuje problemu ścieków, gdyż 
brak jest ścisłej kontroli nad ich szczelnością i opróżnianiem. Ich użytkownicy częściowo je 
opróżniają wylewając zawartość na pola. 

 likwidację dzikich wysypisk odpadów stałych (składowiska w lasach, potokach, wyrobiskach 
poeksploatacyjnych kopalin mineralnych); szczególnie szkodliwe opakowania po detergentach , 
herbicydach , pestycydach itp.   

 ograniczanie stosowania środków chemicznych do zwalczania szkodników w lasach i na gruntach 
polowych a także stosowania nawozów mineralnych. 

 Ponadto na stan czystości wód wpływają również zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z 
komunikacji i transportu. 
 Wszystkie rzeki w obrębie obszaru gminy zaliczają się do rzek górsko-wyżynnych, o 
deszczowo-śnieżno-gruntowym reżimie zasilania i koncentracji odpływu w okresie nieregularnych 
wezbrań wiosennych, roztopowych (luty-marzec) i letnich deszczowych (lipiec-sierpień). Około 65% 
rocznego odpływu rzek stanowią odpływy wezbraniowe, co przy braku zbiorników retencyjnych 
w obrębie obszaru gminy, powoduje powstawanie długotrwałych okresów niżówkowych o przepływach 
osiągających krytyczne wielkości przepływów nienaruszalnych.        
 Lokalnie w dolnym biegu Cedronu i górnym Jastrząbki oraz bocznych dolinkach nieckowatych 
występują podmokłości i bagna, których nie należy osuszać z uwagi na retencyjny ich charakter. 
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 Uzupełnieniem sieci wód powierzchniowych jest ciek wodny o nazwie Żuk. Sam ciek jak i jego 
dolina znajduje się poza granicami opracowania zmiany Studium, tak więc jego wody nie będą stanowić 
zagrożenia dla funkcjonowania planowanych terenów sportu i rekreacji, w tym zagrożenia 
powodziowego. 
     Na podstawie wyników badań, prowadzonych w latach 2011-2012 przez WIOŚ Kraków w 
ramach realizacji zadań państwowego Monitoringu Środowiska, oceniono 40 Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP). Jednolita część wód powierzchniowych wg ustawy Prawo wodne, oznacza 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, tj.: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 
sztuczny zbiornik wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody 
wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. Do oceny stanu potencjału ekologicznego 
wykorzystano wyniki badań elementów biologicznych i fizykochemicznych. Nie wykazano wód o stanie 
ekologicznym bardzo dobrym i złym. 

 Spośród cieków i rzek ujętych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” 
(Monitor Polski 2011.Nr 49. poz.549) w pobliżu sołectwa Izdebnik w kierunku północno – zachodnim 
znajduje się rzeka Cedron, o kodzie PLRW 20001221356899, która jest potokiem fliszowym. Ocena 
ryzyka nie osiągnięcia celów środowiskowych dla tej rzeki jest niezagrożona. Dla scalonej części wód 
powierzchniowych GW0202 dla celu środowiskowego określono dobry stan wód. 

 W wyniku przeprowadzonej oceny stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
stwierdzono słaby stan lub potencjał ekologiczny IV klasa. Nie stwierdzono obecności I i V klasy, tj. o 
bardzo dobrym lub złym stanie i potencjale ekologicznym. O wyniku klasyfikacji stanu lub potencjału 
ekologicznego decydują najczęściej wskaźniki biologiczne – fitobentos i makrolity, fizykochemiczne – 
BZł5, ogólny węgiel organiczny oraz biogenne – azot amonowy, azot azotanowy i fosfor. 

 Osiągnięcie wymaganych celów środowiskowych dla oznaczonych rzek i cieków wodnych  oraz 
ich dopływów zostało określone jako niezagrożone. Warunkiem poprawy jakości wód na 
przedmiotowym terenie tak jak i w całym województwie jest wdrożenie Programu wodno 
środowiskowego kraju wraz z realizacją inwestycji i działań ujętych w Krajowym Programie 
Oczyszczanie Ścieków Komunalnych. 

 Przedmiotowa zmiana Studium uwzględnia pasy ochronne wzdłuż cieków wodnych, których 
wyznaczenie wynika z konieczności umożliwienia wypełnienia obowiązków przez właścicieli wód, 
zgodnie z ustawą Prawo wodne. Pasy ochronne wzdłuż cieków wodnych są niezbędne dla: 

 umożliwienia dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód, 

 umożliwienia administratorowi cieków prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych w 
korytarzach  cieków, 

 ochrony otuliny biologicznej cieków wodnych. 
 Ustalenia projektu Studium zachowują w dotychczasowym użytkowaniu tereny dolin cieków 
wodnych i terenów podmokłych poprzez wyłączenie ich z zabudowy, przez co na trenie objętym 
projektem Studium nie będą naruszone stosunki wodne. 
 Po dogłębnej analizie stwierdzono, że planowane zagospodarowanie nie będzie ingerować w 
tereny podmokłe i nie pogorszy ekosystemów lądowych zależnych od wód, ponieważ nowa zabudowa 
została wyznaczona poza dolinami rzek i cieków wodnych, ich dolinami i obszarami podmokłymi. 

 
1.7. Wody podziemne. 
            Wody podziemne na terenie województwa małopolskiego scharakteryzowane zostały na 
podstawie raportu o stanie środowiska województwa Małopolskiego wykonanego przez WIOŚ w 
Krakowie. Badaniami były objęte wody gruntowe o swobodnym zwierciadle. 

 Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy są ściśle związane z jego budową geologiczną. Na 
obszarze gminy Lanckorona występuje kilka pięter wodonośnych: czwartorzędowe, neogeńskie 
(trzeciorzęd), jurajskie, triasowe i dewońskie. Czwartorzędowe piętro wodonośne o znaczeniu 
użytkowym posiada stosunkowo niewielkie rozmieszczenie. Wody porowe występują w piaszczysto – 
żwirowych osadach kopalnych dolin rzecznych. Znaczna część gminy (północna i wschodnia) położona 
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jest na bezwodnych utworach kambru, ordowiku i syluru, oraz na słabo wodonośnych utworach dewonu 
dolnego i kambru. Małe ilości wody w tych utworach są ujmowane studniami kopanymi oraz nielicznymi 
studniami wierconymi. 

Ocenę stanu chemicznego wód przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryterium i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. 
Nr 143, poz. 896.). Zgodnie z przeprowadzoną klasyfikacją jakości wód podziemnych w województwie 
nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakości – klasa I, wody dobrej jakości – klasa II stwierdzono w 
dwóch punktach, wody zadawalającej jakości – klasa III stwierdzono w trzech punktach, natomiast wody 
niezadowalającej jakości – klasa IV – w trzech punktach. Podczas badania nie stwierdzono wód złej 
jakości – klasa V. Oznacza to, że dobry stan chemiczny (klasa II i III) stwierdzono w 2/3 badanych wód. 

Jakość wód podziemnych według wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi wg wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) wykazała w 2010 r. 
przekroczenia wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi w badanych pięciu punktach. 
W większości przypadków przyczyną przekroczeń były zanieczyszczenia neogeniczne (żelazo, 
mangan). Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono przekroczeń. Gmina Lanckorona zaopatrywana 
jest z ujęcia wody podziemnej w Łaśnicy dostarczana jest woda dla miejscowości Lanckorona i 
przysiółków Łaśnica, Pod Miasto i Dział Palecki, zabezpiecza wodę dla Izdebnika, Podchybia, przysiółki 
Podmieście i Kopań oraz miejscowość Jastrzębia. 
  Przedmiotowy teren położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych oraz poza 
strefami ochronnymi ustanowionymi od ujęć wód podziemnych. 
 
1.8. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. 

 Teren objęty ustaleniami projektu Studium zaopatrywany będzie w wodę z istniejącej sieci 
wodociągowej pracującej w oparciu o ujęcie wody zlokalizowane poza terenem objętym projektem 
Studium (Łaśnica). Ujęcie to nie posiada ustanowionej strefy ochrony pośredniej.  

Teren objęty projektem Studium położony jest w całości w granicach terenu ochrony pośredniej 
strefy ochronnej ujęcia wody z rzeki Skawinki, ustanowionej rozporządzeniem nr 2/2011 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, 
powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r., Nr 369, poz. 3164), zmienionym 
rozporządzeniem nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 
września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody 
powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2011 r. Nr 479, poz. 4642). Strefa ochrony pośredniej obejmuje całą zlewnię rzeki 
Skawinki od źródeł rzeki do przekroju ujęcia wody w Skawinie. Zgodnie z tymi aktami prawa lokalnego 
na terenie objętym projektem Studium obowiązują następujące zakazy: 
1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i 

roztopowymi, o których mowa a art. 9 pkt. 14 lit. c ustawy Prawo wodne oraz poza oczyszczonymi 
ściekami z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, 

2) rolniczego wykorzystania ścieków, 
3) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych, 
4) lokalizowania magazynów i rurociągów do transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych (z 

wyłączeniem gazu płynnego) oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, a 
także substancji priorytetowych określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy Prawo 
wodne, 

5) lokalizowanie składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i 
obojętne oraz obojętnych, 

6) budowy autostrad, torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz parkingów, 
bez ujmowania wód opadowych i roztopowych w system kanalizacji deszczowej zamkniętej lub 
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otwartej w postaci rowów izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczenie ich przed 
wprowadzaniem do wód lub do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi, 

7) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte obiegi 
wody, 

8) rozbudowy cmentarza w Radziszowie w kierunku wschodnim w stronę rzeki Skawinki, 
9) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości mniejszej niż 150 

m od studzien, źródeł i strumieni, 
10) realizowania budownictwa mieszkaniowego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia do 

kanalizacji zbiorczej, lub w przypadku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do 
gromadzenia ścieków, 

11) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę i gnojówkę 
oraz szczelnej płyty gnojowej, 

12) stosowania środków ochrony roślin z wyjątkiem środków dopuszczalnych do stosowania w strefach 
ochronnych ujęć wody, określonych w rejestrze środków ochrony roślin prowadzonym na 
podstawie art. 47 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 
849 ze zm.) 

Zgodnie z ustaleniami projektu Studium ścieki sanitarno-bytowe odprowadzone będą do sieci 
kanalizacji sanitarnej. Następnie ścieki za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej skierowane będą do 
gminnej oczyszczalni ścieków. 

 
1.9. Zagrożenie powodziowe. 

 Tereny objęte projektem Studium nie posiada wyznaczonych obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi, o których mowa w ustawie Prawo wodne. Na rysunku projektu Studium 
wskazuje się tereny zalewowe położone w dolinie Cedronu, które wyłączone zostały z zabudowy. Z 
zabudowy zostały również wyłączone tereny pozostałych cieków wodnych przepływających przez teren 
gminy Lanckorona. Wskazane w projekcie Studium zagospodarowanie nie narusza równowagi 
warunków wodnych jakie panują na tym obszarze. W celu zapobiegania małym lokalnym podtopieniom 
należy zadbać o stan rowów odwadniających wykonanych na terenach przyległych oraz wzdłuż dróg, 
tak aby spływająca nimi woda nie natrafiała na przeszkody utrudniające ich naturalny spływ. Aby 
zapewnić właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać o ich częstą konserwację i wykaszanie.  
 
1.10. Zagrożenia przyrodnicze i ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

 Do istotnych zagrożeń naturalnych należą przyrodnicze zjawiska katastroficzne. W warunkach 
przyrodniczych naturalne zjawiska katastroficzne mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo i działalność 
ludzi oraz na twory ich działalności - to głównie: powodzie, ruchy masowe wierzchniej warstwy litosfery i 
ekstremalne stany pogodowe. Powszechnym zagrożeniem dla środowiska i przyrody są ekstremalne 
stany pogodowe tj.: bardzo silne wiatry, długotrwałe, intensywne opady deszczu lub śniegu. 
Zapobieganie ekstremalnym warunkom pogodowym jest niemożliwe, a likwidacja skutków jest kwestią 
organizacyjną. Zagrożenie pożarowe występuje szczególnie w porze letniej podczas suszy. 

 Przez „poważną awarię” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie przemysłowego magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi, natomiast przez „poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w zakładzie” zgodnie  
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2007r. Prawo ochrony środowiska. Szczególnie zagrożone poważną awarią 
są obiekty przemysłowe stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowych oraz drogi 
szybkiego ruchu. W zakresie przeciwdziałania takim wypadkom zapobiegać może przestrzeganie 
przepisów BHP i ppoż. 

  Przez potencjalne zagrożenia dla środowiska ze strony projektowanej oczyszczalni oraz sieci 
kanalizacyjnej należy rozumieć wszelkie stany awaryjne, które mogą być spowodowane poprzez: 

 uszkodzenie maszyn i urządzeń lub zakłócenie przebiegu procesu, 
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 wyciek ścieków, osadów lub cieczy osadowej do gruntu, 

 przedostanie się do kanalizacji i do ścieków substancji szkodliwych, 

 wyciek ścieków spowodowany nieszczelnościami systemu kanalizacyjnego. 
Biologiczne oczyszczanie ścieków do swojej pracy potrzebuje głównie zasilania elektrycznego – 

przerwy w jego dostawie nie powinny przekraczać 6 godz. Ze względu na wytworzenie warunków 
beztlenowych dla osadu czynnego na czas zagrażający mikroorganizmom tlenowym. Sytuacja taka 
może spowodować pogorszeniem jakości oczyszczania ścieków przez pewien czas po wystąpieniu 
zdarzenia. Brak dostaw prądu do oczyszczalni może spowodować przepełnienie komór pompowych. 

Awarię systemu oczyszczania ścieków może również wywołać usterka któregokolwiek z 
urządzeń. Awarie wywołane usterkami poszczególnych urządzeń pozostają zazwyczaj bez względu na 
ogólne warunki pracy oczyszczalni, a możliwość ich szybkiego usunięcia zapewni, iż nie pogorszą się 
efekty oczyszczania ścieków. Mając na względzie powyższe, awarie urządzeń nie powodują zagrożenia 
dla środowiska. 

Wszelkie nieprawidłowości powinny być opisane w dzienniku oczyszczalni ścieków 
prowadzonym przez eksploratorów. Przy wystąpieniu perturbacji procesu technologicznego do 
środowiska trafiać mogą ścieki, które nie będą do końca spełniały norm dla ścieków oczyszczonych, 
więc należy je podczyszczać. Skutki odprowadzenia ścieków podczyszczonych do odbiornika nie 
spowodują katastrofy ekologicznej i nie będą nadmiernie dla niego uciążliwe. Odprowadzane ścieki 
podczyszczone są rozkładane biologicznie na drodze naturalnych procesów samooczyszczania wód, a 
wprowadzenie ich do odbiornika może spowodować jedynie miejscowe niedotlenienie przy wylocie 
kolektora spustowego. 

Poza tym na projektowanej oczyszczalni ścieków nie będą się znajdować szkodliwe środki 
chemiczne mogące nieść ze sobą ryzyko awarii a tym samym zagrożenie dla środowiska. 

 Na terenie objętym projektem Studium nie planuje się terenów, na których mogłyby powstawać 
inwestycje stanowiące źródło poważnej awarii w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 
października 2013r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w 
zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r., poz. 1479). 

 
1.11. Charakterystyka warunków glebowych. 
        Gleba warunkuje produkcję i rozpad biomasy oraz przepływ energii i obiekt materii w 
ekosystemie. Jest ważnym elementem środowiska szczególnie na obszarach, na których dominuje 
rolniczy sposób zagospodarowania terenu. Jakość gleb ma duży wpływ na rejonizację upraw rolniczych. 

Obszar gminy Lanckorony położony jest na terenie utworów powstałych w mezoiku – erze 
kredy. Są to głównie piaskowce, łupki, mułowce, iły, lessy oraz margle. Użytki rolne stanowią ok. 69% 
powierzchni terenu. Rolnicza jakość gleb jest zróżnicowana. Na tych terenach podstawowe znaczenie 
gospodarcze mają średniej jakości gleby bielicowe lub brunatne wyługowane, wytworzone najczęściej z 
piasków gliniastych, rzadkich rędzin lub lessów. 
 Trzecią co do znaczenia grupą gleb są gleby hydromorficzne, wytworzone w warunkach 
trwałego uwilgotnienia. W grupie tej występują: 
 gleby glejowe – stanowią je gleby deluwialne występujące jako użytki zielone. Nadmierne 
nawodnienie spowodowało rozwój procesów glejowych, redukujących zawartość substancji odżywczych 
i powodujących zakwaszenie. 
 gleby mułowcowo – mułowe, w których warstwy torfu przemieszane są mineralnym mułem. 
Występują one dolinach większych rzek. 
 gleby murszowo – mineralne powstałe na terenach zatorfionych, zawierające w poziomie 
próchnicznym znaczne ilości słabo rozłożonej substancji organicznej. Zaliczane są do gleb 
organicznych lub mineralno – organicznych. 
 mady, gleby powstałe z osadów rzecznych występują na terenie cieków wodnych. 
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        Ponadto, na terenie gminy Lanckorona występują gleby o mniejszym znaczeniu gospodarczym 
z uwagi na niewielki areał. Są to: 
 rędziny wytworzone ze skał wapiennych, 
 czarne ziemie zdegradowane i czarne ziemie deluwialne spotykane na użytkach zielonych, 
równie cenne i zawierające relatywnie najwięcej próchnicy. 
 Pod wpływem czynników naturalnych oraz antropogenicznych zachodzi pogorszenie 
właściwości użytkowych gleby, czyli ich degradacja. Głównymi przyczynami, które powodują obniżenie 
właściwości produkcyjnych gleb są: niewłaściwe użytkowanie rolnicze gleb, błędne stosowanie środków 
ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz oddziaływanie transportu i gospodarki komunalnej. Z punktu 
widzenia ochrony środowiska najważniejsze jest zapobieganie zanieczyszczeniom metalami ciężkimi. 
Tego typu zanieczyszczenia występują na terenach i w otoczeniu zakładów przemysłowych, w pobliżu 
tras komunikacyjnych oraz w obszarach objętych oddziaływaniem odpadów komunalnych. 
           Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyróżnia się podstawowe kierunki 
ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

 ochronę ilościową polegającą ograniczeniu przeznaczenia tych gruntów na inne cele, 

 ochronę jakościową polegającą na zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji, szkodom 
powstającym w wyniku działalności nie rolniczej i nieleśnej, przywracaniu i poprawianiu ich wartości, 

 zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

 poprawienie wartości użytkowej gruntów leśnych oraz zapobieganie obniżenia ich 
produkcyjności. 
            Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczyć przede wszystkim grunty oznaczone w 

ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o niższej przydatności rolniczej. 
            Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III, wytworzone z 
gleb pochodzenia mineralnego i organicznego oraz użytki rolne klas IV-VI – jeśli zostały wytworzone z 
gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele 
nierolnicze i nieleśne łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. 
Inwestorzy w znacznej mierze wykorzystują grunty najmniej przydatne dla rolnictwa, dla swych 
zamierzeń inwestycyjnych. 

 Na obszarach objętych projektem Studium w obrębie terenów przewidzianych do 
zagospodarowania znajdują się gleby słabe IV, V i VI klasy bonitacyjnej, pochodzenia mineralnego 
niewymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze. 
 
1.12. Szata roślinna. 

 Szata roślinna jest jednym z najważniejszych elementów przyrodniczych terenu gminy 
Lanckorona oraz istotnym składnikiem krajobrazu. Dominującym drzewostanem jest sosna, jodła, buk, 
jawor, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, świerk i grab. Z krzewów wyróżnić można bez koralowy. W 
skład runa wchodzą paprocie, widłaki, przytulia okrągłolistna, kokoryczka okółkowa. W Paśmie 
Lanckorońskim grupują się najcenniejsze zbiorowiska lasów liściastych, świeże bory sosnowe i bory 
mieszane z udziałem dębu. 

 Kompleksy leśne w dolinach to przede wszystkim bory sosnowe i mieszane. Lokalnie przy 
rzekach zachowały się fragmenty olsów i lasów łęgowych wraz z towarzyszącymi im zbiorowiskami 
łąkowo-torfowiskowymi. Są to głównie łąki i pastwiska o charakterze półnaturalnym i antropogenicznym. 
Miejscami występują zbiorowiska roślinności bagienno-szuwarowej z licznym gatunkami roślin rzadkich i 
chronionych. 

 Charakterystycznym elementem szaty roślinnej są także wielogatunkowe, barwne agrocenozy 
chwastów polnych towarzyszących uprawom z szeregiem rzadkich w skali kraju składników flory 
rodzimej. 
Pod względem gatunkowym zdecydowanie dominuje sosna, a częściowo towarzyszy jej brzoza, osika, 
dąb, buk i świerk. 
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 Na terenie gminy występują również zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, które pełnią bardzo 
ważne funkcje ekologiczne (glebochronne, wiatrochronne i biocentyczne). Zadrzewienia stanowią 
drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska nie 
stanowiące zbiorowisk leśnych, tj. nie będące lasem w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 28 września 
1991r. o lasach, wraz z terenem na którym występują i pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej, 
spełniające cele ochronne, produkcyjne lub społeczno – kulturowe. Zadrzewienia mogą występować 
wśród pól, wzdłuż dróg, rowów, cieków wodnych, jak na granicy lasu z polem oraz przy zabudowaniach. 
Skład gatunkowy zadrzewień stanowi wiele gatunków roślin m.in. klon polny, klon zwyczajny, jesion, 
sosna, brzoza, dereń, głóg, śliwa, tarnina, dzikie róże, czereśnie, bez czarny, jarzębina, jeżyny a blisko 
wód znajduje się osika, topola czarna i olcha. Na terenie przewidzianym pod budowę oczyszczalni 
ścieków nie występują zadrzewienia śródpolne oraz inne drzewa.    

Na terenach, na których dokonywana jest zmiana przeznaczenia, występuje roślinność o 
charakterze antropogenicznym. Dominuje zbiorowisko segetalne reprezentowane przez rośliny z klasy 
Stellrietea mediae, występujące w warunkach swoistej lecz skrajnej antropopresji. Przyszłe tereny 
inwestycyjne stanowią nieużytkowane obszary ugorów i odłogów, a występująca tu roślinność zaliczana 
jest do pospolitych chwastów.  

Poniżej spis gatunków roślin występujących na przedmiotowych terenach i w bezpośrednim ich 
sąsiedztwie, charakterystycznych dla zbiorowisk segetalnych: 

 babka zwyczajna Plantago major, 

 czyściec prosty Stachys recta, 

 dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum, 

 fiołek polny Viola arvensis, 

 gorczyca polna Sinapis arvensis, 

 jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella, 

 kurzyślad polny Anagalis arvensis, 

 lepnica rozdęta Silene vulgaris, 

 mak polny Papaver rhoeas, 

 ostrożeń polny Cirsium arvense, 

 ostróżka polna Consolida regalis, 

 powój polny Convolvulus arvensis, 

 poziewnik szorstki Galeopsis tetrahit 

 prosienicznik szorstki Hypochoeris radicata, 

 przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia, 

 przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, 

 przetacznik polny Veronica arvensis, 

 rdest plamisty Polygonum persicaria, 

 rdest ptasi Polygonum aviculare, 

 rdest szczawiolistny Polygonum laphathifolium, 

 rdestówka powojowata Fallopia convolvulus, 

 skrzyp polny Equisetum arvense, 

 sporek polny Spergula arvensis, 

 stulicha psia Descurainia sophia, 

 stulisz lekarski Sisymbrium officinale, 

 stulisz lekarski Sisymbrium officinale, 

 turzyca owłosiona Carex hirta. 

 wiechlina roczna Poa annua, 

 wyka czteronasienna Vicia tetrasperma, 

 żółtlica drobnokwiatowa Galinsoga. parviflora, 

 żółtlica orzęsiona Galinsoga ciliata, 
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 życica trwała Lolium perenne, 
 Ponadto na przedmiotowym terenie zachodzi proces sukcesji wtórnej widoczny poprzez 
pojawienie się nalotu drzew z gatunku: brzoza brodawkowata Betula pendula, sosna zwyczajna Pinus 
sylvestris oraz topola osika Populus tremula. pseudoacacia. Inne obecne gatunki drzew to m.in.: dąb 
bezszypułkowy Quercus petrea, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, jabłoń dzika Malus 
sylvestris, jarząb pospolity Sorbus aucuparia i robinia akacjowa Robinia. Wspomnianej roślinności 
wysokiej towarzyszą zakrzaczenia reprezentowane przez krzew z gatunku: bez czarny Sambucus 
nigra, głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna, leszczyna pospolita Corylus avellana, róża dzika 
Rosa canina, śliwa tarnina Prunus spinosa, wierzba Salix sp. 
 Mając na uwadze powyższe tereny objęte projektem, dla których następuje zmiana 
przeznaczenia położone są również poza stanowiskami chronionych gatunków roślin, zwierząt i 
grzybów. W związku z tym nie zajdzie kolizja planowanego przeznaczenia terenu z zakazami, o których 
mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja ta nie zwalnia z 
przeprowadzenia każdorazowych, dodatkowych wizji terenowych na etapie realizacji inwestycji, gdyż 
takie gatunki mogą się pojawić. W sytuacji, gdy chronione gatunki pojawią się na etapie inwestycji, 
przypadku braku rozwiązań alternatywnych należy zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody 
wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o zgodę na odstępstwo od 
zakazów, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. 

Reasumując ustalenia projektu w zakresie planowanej zabudowy wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą techniczną i komunikacją nie ingerują w naturalne siedliska roślin chronionych i rzadkich, 
o czym mowa powyżej.  

Natomiast na terenom już zabudowanym towarzyszy roślinność urządzona z przewagą 
ozdobnych gatunków zimozielonych oraz kwietnych ogródków przydomowych.     
   

1.13. Świat zwierząt. 
  Zgodnie z zapisami opracowania ekofizjograficznego obszar gminy Lanckorona 
reprezentowany jest przez gatunki pospolite, charakterystyczny dla otwartych terenów rolnych oraz 
formacji łąkowej. Na podstawie informacji uzyskanych w gminie oraz wizji przeprowadzonej na terenie 
gminy stwierdza się występowanie chronionych siedlisk zwierząt, o których mowa poniżej i gatunki 
zwierząt. 

 Fauna (szczególnie bezkręgowce) wykazuje silne związki z szatą roślinną i warunkami 
mikroklimatycznymi. Zwierzęta tego obszaru można podzielić generalnie na: gatunki leśne, gatunki 
przestrzeni otwartych oraz gatunki związane z ekosystemami wodnymi.  Lasy i zadrzewienia stanowią 
schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Spośród leśnych gatunków występuje na terenie gminy: sarna, 
dzik, lis, kuna, borsuk i in. Dużą liczebnością na obszarach leśnych odznaczają się ptaki śpiewające: 
kowalik, wilga, pełzacz, kilka gatunków sikor, pokrzewka, zaganiacz i in. Część gatunków wybiera za 
miejsca lęgowe biotopy pośrednie pomiędzy lasami i terenami otwartymi. Żyją tutaj: krogulec, pustułka, 
turkawka, gąsiorek, przepiórka zwyczajna, derkacz, kukułka, puszczyk i kilka gatunków dzięciołów. 

 Tereny otwarte (pola uprawne, łąki, pastwiska, nieużytki) zajmują większą część gminy. 
Występują tutaj drobne gryzonie, ssaki owadożerne (ryjówki, nornice, jeże, krety, myszy leśne i polne), 
drobna zwierzyna łowna (zające, bażanty, kuropatwy) oraz ptaki preferujące przestrzenie otwarte 
(sikorka bogatka, sikora modraszka, sikora uboga, kos, sroka, sójka, wrona siwa, skowronki, pokrzewki, 
pliszki, świergotki i in.). Nasłonecznione stoki są zasiedlane przez ciepłolubne gady: żmiję zygzakowatą, 
jaszczurkę zwinkę i żyworodną oraz żabę trawną i ropuchę szarą. Bogata jest również fauna 
bezkręgowców, głównie owadów, towarzysząca takim siedliskom. Występuje tu kilka gatunków motyli, 
m.in. paź królowej. 

 Wiele gatunków zwierząt związało się z siedliskami antropogenicznymi. W pobliżu ludzkich 
zabudowań często występują: bocian biały, dudek, kopciuszek, pliszki, jaskółki, sowy, muchołówki, kuna 
domowa, nietoperze i inne. 
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 Na obszarze projektu Studium, co zostało stwierdzone podczas wizji terenowej zaobserwowano 
jak wskazano powyżej m.in. ptaki. Wśród gromady ssaków chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych występuje sikorka bogatka oraz sójka - są objęte ochroną ścisłą. Wymienione gatunki są 
dość rozpowszechnione lokalnie i w kraju, więc nie są zagrożone wyginięciem, a planowane 
zagospodarowanie w projekcie zmiany Studium nie stanowi dla nich zagrożenia. 
 W związku z tym nie zajdzie kolizja planowanego przeznaczenia terenu z zakazami, o których 
mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja ta nie zwalnia z 
przeprowadzenia każdorazowych, dodatkowych wizji terenowych na etapie realizacji inwestycji, gdyż 
takie gatunki mogą się pojawić. W sytuacji, gdy chronione gatunki pojawią się na etapie inwestycji,  
przypadku braku rozwiązań alternatywnych należy zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody 
wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o zgodę na odstępstwo od 
zakazów, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody. 
 Dotychczasowe, sprzyjające warunki do swobodnego przemieszczania się zwierząt, których 
środowiskiem życia jest gleba, zostaną ograniczone na skutek wprowadzenia nowej zabudowy, 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji. Działania takie będą jednakże miały charakter lokalny, nie 
wpływający negatywnie na migrację zwierząt w skali ponadlokalnej (w granicach obszarów chronionego 
krajobrazu) i globalne. Realizacja inwestycji na etapie ich wykonawstwa winna uwzględniać rozwiązania 
umożliwiające przemieszczanie się drobnych zwierząt, np. ażurowe ogrodzenia czy też inne ogrodzenia 
umożliwiające  migrację drobnych zwierząt - zachowanie dystansu pomiędzy gruntem a ogrodzeniem.   

 
1.14. Warunki klimatyczne. 
            Teren gminy Lanckorona oraz samej miejscowości Izdebnik są bardzo zróżnicowane pod 
względem wysokości. Takie ukształtowanie terenu sprawia, że klimat Izdebnika jest dość zróżnicowany. 
W ciągu roku średnia temperatura kształtuje się na poziomie 6 do 7º C. Maksymalne temperatury 
przypadają na miesiące letnie lipiec, sierpień, gdy temperatury średnie kształtują się na poziomie 21º C, 
natomiast minimalne temperatury osiągane są w miesiącach zimowych – styczeń –luty, gdzie 
temperatury średnie kształtują się na poziomie – 8ºC do – 15ºC. Charakterystyczną cechą klimatu są 
nagłe zmiany pogody. Na tym obszarze występuje typ bioklimatu łagodnie bodźcowego, a na terenach 
leśnych podtyp bioklimatu o cechach oszczędzających. W ciągu roku występuje 80 – 100 dni z 
uciążliwymi warunkami bioklimatycznymi, po 40 – 50 dni w półroczu ciepłym i chłodnym. 

 Ukształtowanie powierzchni terenu powoduje występowanie różnic mikroklimatu w obrębie 
poszczególnych siedlisk. Dotyczy to szczególnie różnic temperatury, przymrozków, mgieł, długości 
okresu wegetacyjnego, jakie występują pomiędzy dnami dolin i stokami a intensywniej 
nasłonecznionymi wierzchowinami. 

 Podstawowe parametry klimatyczne dla obszaru gminy przedstawiają się następująco: 
średnia temperatura powietrza w roku 6ºC 
średnia temperatura stycznia – 8ºC 
średnia temperatura lipca 21ºC 
długość zimy 100 dni 
długość lata 80 dni 
pierwsze jesienne przymrozki 29 IX 
ostatnie wiosenne przymrozki 30 IV 
długość okresu bezprzymrozkowego ok. 150 dni 
długość okresu z pokrywą śnieżną ok. 90 dni 
długość okresu wegetacji ok. 198 dni 
roczna suma opadów ok. 700 mm 

kierunek wiatrów przeważają wiatry północno-zachodnie (pow. 35%) 
        Średnie roczne opady atmosferyczne dla rozpatrywanego terenu kształtują się na poziomie 700 
– 800 mmHO/M. Jako czas wzmożonych opadów atmosferycznych uważa się okres od kwietnia do 
września, pozostałe miesiące roku znajdują się w fazie niskich opadów. W ciągu roku przyjmuje się 
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średnio ok. 160 – 170 dnia, w których występują opady. Silne opady deszczu, występują głównie latem, 
często powodują erozję i osunięcia gruntów, zwłaszcza na stromych stokach. W Izdebniku doszło do 
osuwisk w 2010 roku  oraz w Podchybiu, a tereny zagrożone potencjalnym wystąpieniem osuwisk ujęto 
w miejscowym planie zagospodarowania terenu. Na analizowanym terenie będącym przedmiotem 
ustaleń zmiany ani w jego sąsiedztwie nie występują zarejestrowane osuwiska. 
        Izdebnik znajduje się na trasie wędrówek i transformacji mas powietrza o bardzo różnych 
właściwościach. Występuje tu cyrkulacja zachodnia mas powietrza, głównie polarno morskiego 
częstotliwości występowania w ciągu roku 65%. 
Warunki topoklimatyczne 

 Powyższa ogólna charakterystyka warunków termicznych, wilgotnościowych, opadowych i 
wietrznych dotyczy całej gminy Lanckorona. Zmienne warunki fizjograficzne (głównie rzeźba terenu) 
powodują pewne lokalne zróżnicowanie klimatu. Należy wyróżnić następujące jednostki 
topoklimatyczne: 

a) Topoklimat ciepły występujący w obrębie zboczy o ekspozycji południowej, południowo-
zachodniej, zachodniej i wschodniej o bardzo dobrych warunkach klimatycznych. Tereny te 
charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi i termicznymi, dobrym przewietrzaniem, małą 
częstotliwością mgieł oraz krótszym okresem zalegania pokrywy śnieżnej. 

b) Topoklimat wietrzny, właściwy dla obszarów płaskich o przeciętnych warunkach 
topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się dobrymi i przeciętnymi warunkami solarnymi, dobrymi 
warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, bardzo dobrym przewietrzaniem oraz małą częstotliwością 
występowania mgieł. Tereny te wyróżniają się korzystnymi warunkami,wskazane dla uprawy roślin 
wszystkich odmian. 

c) Topoklimat chłodny, występujący na północnych zboczach o mało korzystnych warunkach 
klimatycznych. Obszary te charakteryzują się najsłabszymi warunkami solarnymi (głównie jesienią i 
zimą), przeciętnymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, dobrymi warunkami wietrznymi oraz 
dłuższym okresem zalegania pokrywy śnieżnej. 

d) Topoklimat wilgotny, zastoiskowy, właściwy dla dolin rzecznych o niekorzystnych 
warunkach topoklimatycznych. Tereny te charakteryzują się gorszymi warunkami solarnymi, 
niekorzystnymi warunkami termicznymi, wilgotnościowymi, dużą częstotliwością występowania mgieł, 
słabą wentylacją i utrudnionymi warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Często występuje na 
nich niekorzystne zjawisko inwersji termicznej, co jest następstwem wychłodzenia się podłoża wskutek 
wypromieniowania ciepła pobranego w ciągu dnia przez grunt. Powietrze chłodne znajdujące się w 
warstwie przygruntowej, na skutek niewielkich spadków dolin oraz zapór utrudniających jego spływ 
zalegać może stosunkowo długo w ich obrębie, nawet do późnych godzin przedpołudniowych. Doliny 
stanowią rynny spływu chłodnego i wilgotnego powietrza, przez co mają wpływ na stan czystości 
powietrza atmosferycznego. Jednocześnie wskazane są dla łąk i upraw odpornych na niskie 
temperatury i wymagających znacznej wilgoci. 

e) Topoklimat umiarkowany właściwy obszarom zabudowanym. Charakteryzuje się bardziej 
zróżnicowanym przebiegiem temperatury i wilgotności względnej powietrza, zmniejszonymi 
prędkościami wiatru oraz zwiększonym zanieczyszczeniem powietrza w stosunku do terenów 
sąsiednich. Należy dążyć do zwiększenia powierzchni zielonych (parki, skwery) w celu poprawy 
warunków higieny atmosfery i samooczyszczania się środowiska. 

f) Topoklimat wilgotny, właściwy obszarom zalesionym. Charakteryzuje się dużym 
osłabieniem promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, wyrównanym profilem termicznym, 
podwyższoną wilgotnością względną powietrza, a przede wszystkim bakteriostatycznym działaniem 
olejków eterycznych. Lasy występujące na siedliskach świeżych i suchych są najbardziej wskazane do 
wykorzystania rekreacyjnego. 
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1.15. Jakość powietrza atmosferycznego i hałasu. 
            Zanieczyszczeniami powietrza nazywamy wszelkie substancje (gazy, ciecze, ciała stałe), które 
znajdują się w powietrzu atmosferycznym, ale nie są jego naturalnymi składnikami. Do zanieczyszczeń 
powietrza zalicza się również substancje będące jego naturalnymi składnikami, ale występujące w 
znacznie zwiększonych ilościach. Liczba rodzajów zanieczyszczeń, jaka może występować w 
powietrzu, jest niezmiernie duża. Uzależniona może być od charakteru lokalnej gospodarki, od rozwoju 
przemysłu, transportu i od ogólnego stopnia urbanizacji danego obszaru. 
            Źródła zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego występujące na terenie 
gminy Lanckorona obejmującego również sołectwo Izdebnik to: 

 procesy spalania paliw – zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń, emitory o niskiej 
wysokości w zabudowie jednorodzinnej. Duża ilość emitorów o wysokości od kilku do maksymalnie 
40 m kształtują poziom stężeń otoczenia, gdzie dominuje zwarta zabudowa oraz zakłady 
przemysłowe i usługowe małej wielkości. Na terenach o luźnej zabudowie stężenie zanieczyszczeń 
w powietrzu są mniejsze, na co wpływ ma m.in. lepsze warunki przewietrzania. Charakterystyczną 
cechą tzw. „niskiej emisji” jest jej sezonowość. W okresie grzewczym występuje znaczny wzrost tego 
rodzaju emisji w porównaniu do okresów cieplnych. Podstawowym problemem jest brak kontroli 
źródeł emisji, jakość i ilości emitowanych substancji. Powstające zanieczyszczenia emitowane do 
atmosfery to przede wszystkim: pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i inne. 

 środki transportu kołowego – zanieczyszczenia pochodzące ze spalania paliw w silnikach 
pojazdów. Ich wzrost obserwuje się głównie wzdłuż szlaków komunikacyjnych dróg o dużym 
natężeniu ruchu, przez miejscowości Izdebnik przebiega droga krajowa Nr 52 na skrzyżowaniach 
ulic. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest m.in. zły stan 
techniczny pojazdów oraz mała przepustowość dróg. Emitowanie zanieczyszczenia to: węglowodory 
aromatyczne i alifatyczne, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył. 

   Gmina Lanckorona podlega pod wpływ rozprzestrzeniającego się zanieczyszczenia aglomeracji 
krakowskiej. Izdebnik jako miejscowość ościenna Krakowa jest bezpośrednio narażona na jego wpływy. 
         Zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego są także tzw. gazy złowonne, czyli odory. Są to 
lotne związki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane przez receptory węchowe przy bardzo 
niskich stężeniach i określane jako ogólne nieprzyjemne. Ich graniczne, śladowe stężenia w atmosferze 
nie są rejestrowane przez urządzenia lub nie są toksyczne stąd brak dla nich ustalonych wartości 
dopuszczalnych. Do oceny poziomu zanieczyszczenia powietrza odorami wykorzystuje się metody 
subiektywne, organoleptyczne oparte na odczuciach obecności substancji odorotwórczych. Do źródeł 
wytwarzania gazów złowonnych na terenie gminy zalicza się: 

 zbiornika bezodpływowe (szamba), 

 procesy technologiczne  w zakładach przemysłowych, 

 chów zwierząt – trzoda chlewna, bydło, fermy drobiu. 
Gmina Lanckorona na swoim obszarze nie posiada dużych obiektów pogarszających stan 

jakości powietrza jak też wytwarzanych odorów. Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny jakości powietrza w strefach na potrzeby 
ustalenia odpowiedniego sposobu ocen prowadzonych corocznie. Ocena prowadzona jest w 
odniesieniu do poszczególnych substancji określonych w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, zatem obejmuje: dwutlenek 
siarki, dwutlenek azotu, tlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 oraz zawartość 
ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a) piranu w pyle PM10 i PM2,5. Podstawowymi kryteriami 
odniesienia są wartości górnego i dolnego progu oszacowania. Po raz pierwszy poddano ocenie stan 
jakości powietrza pod względem dotrzymania wartości kryterialnych określonych dla pyłu PM2,5. Wyniki 
rocznej oceny jakości powietrza było sklasyfikowania poszczególnych stref w województwie w zakresie 
dającym wynik porównywalności występowania stężeń każdego z normowanych zanieczyszczeń do 
obowiązujących wartości kryterialnych. 
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Przedmiotowy teren zakwalifikowany jest do strefy PL 1203 – strefa małopolska. W wyniku 
klasyfikacji dokonanej z uwzględnieniu kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę przyporządkowano do 
klasy C z uwagi na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego 
benzo(a)piranu. Obszar całego województwa przyporządkowano do klasy D2 z uwagi na przekroczenia 
poziomu celu długoterminowego ozonu. Dokonanej z uwzględnieniem kryterium ochrony roślin strefę 
przyporządkowano do klasy C oraz D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego 
ozonu. 

Uwzględniając informacje Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2013- 2015 kontrolowane 
będą pomiary stężeń pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a) piranu w pyle PM10 zgodnie z metodykami 
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 
w powietrzu oraz zgodnie z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z 
dnia 21 maja 2008r. w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla Europy (DZ. Urz. UEL 152, z 
11.06.2008r), tzw. dyrektywa „Cafe”. 

   Zjawiskiem negatywnym oddziałującym na środowisko, w tym na zdrowie i życie ludzi jest 
hałas. Hałas to każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określany jako szkodliwy, uciążliwy lub 
przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Hałas w szczególny sposób wpływa na 
jakość życia i zdrowia ludzi, powodując określone skutki zdrowotne (ubytki słuchu, zaburzenia 
psychofizyczne) i ekonomiczne (spadek wydajności pracy, wydatki na osłony przeciwhałasowe). 

  Ze względu na środowisko występowania hałas dzielimy na trzy podstawowe grupy: 

 hałas w przemyśle (przemysłowy), 

 hałas w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i na terenach 
wypoczynkowych (komunalny), 

 hałas od środków transportu (komunikacyjny). 
 Ze względu na brak pomiarów poziomu hałasu na tym terenie gminy Lanckorona jak i  

przedmiotowego terenu nie da się określić jego wielkości. 
 Jak wspomniano powyżej, na stan higieny atmosfery wpływa hałas. Hałas pochodzenia 

antropogenicznego występujący w środowisku wyrażony może być sumarycznym poziomem hałasu 
środowiskowego, którego głównymi źródłami jest komunikacja i przemysł. Hałas komunikacyjny ze 
względu na mnogość i niespójność źródeł charakteryzuje się szerokim rozprzestrzenianiem w terenie. 
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, czyli 
utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym samym poziomie. Oceny 
stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Normy w zakresie hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U z 2014r., poz. 112). Mając na 
uwadze rodzaj istniejącej i planowanego zagospodarowania zakłada się, że określone w przepisach 
odrębnych dopuszczalne progi hałasu nie zostaną przekroczone. 
 
1.16. Gospodarka odpadami. 
          Gospodarkę odpadami w gminie Lanckorona należy prowadzić zgodnie z ustawą o odpadach, 
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem  utrzymania czystości i 
porządku w gminie Lanckorona. Ustawa precyzyjnie określa zasady gospodarowania wytwarzanymi 
odpadami i należy się do niej ściśle stosować, gdyż tylko takie mogą zostać uznane za nieuciążliwe dla 
środowiska. Zaleca się prowadzenie działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, a także prowadzenia działań zmierzających do redukcji 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów poprzez 
selektywną zbiórkę odpadów. Ważnym zagadnieniem jest podnoszenie świadomości mieszkańców 
gminy w ramach edukacji ekologicznej w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, 
ich odzysku oraz ich selektywnej zbiórki. 

Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla Województwa Małopolskiego podjętego 
Uchwałą Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/125/03 Sejmiku 
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Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003r. w sprawie Planu Gospodarowania Odpadami 
Województwa Małopolskiego określono rodzaj odpadów i sposób ich gromadzenia. 
 
1.17. Prawna ochrona przyrody. 

W granicach obszaru gminy Lanckorona nie występują żadne inne formy ochrony przyrody, o 
których mowa w ustawie o ochronie przyrody poza obszarem Natura 2000 Cedron PLH120060 
Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Obszar obejmuje fragment doliny potoku 
Cedron w gminie Kalwaria Zebrzydowska oraz Lanckorona (powiat wadowicki), odcinek rzeki wraz 
terasą zalewową na odcinku poniżej pałacu w Zebrzydowicach do Woli Radziszowskiej. Dobrze 
zachowana dolina rzeki podgórskiej, z naturalnym korytem meandrującym oraz terasą rzeczną szeroką 
na ok. 100-200 m. Dno potoku zbudowane jest ze żwirów, z fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną 
się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia o charakterze łęgowym oraz ziołorośla. Terasa poryta łąkami 
kośnymi - zajmują ją łąki wilgotne i świeże, wykorzystywane ekstensywnie. Zabudowa wiejska 
odsunięta od terasy. Jedno z kilku stanowisk Unio crassus w kontynentalnej części województwa 
małopolskiego. Unikatowy zespół zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek. 
Najliczniejsza populacja (największe stwierdzone zagęszczenia) skójki gruboskorupkowej w całym 
województwie. Określenie stanu zachowania gatunku w obszarze, w tym: zasoby populacji: bardzo 
liczna, struktura przestrzenna populacji: gatunek występuje na całym proponowanym obszarze i 
odpowiednich warunkach hydrologicznych i preferowanym podłożu, umożliwiającym wkopanie się i 
zakotwiczenie w dnie. Rzadko lub wcale nie trafia się miejscach uregulowanych. Najczęściej występuje 
w grupach (ławicach), chociaż zdarzają się pojedyncze osobniki. Niewielkie płaty siedliska funkcjonując 
najprawdopodobniej w systemie meta populacji -stopień izolacji populacji: populacja wydaje się być 
izolowana. 

Zagrożenia: 

 Zmiany stosunków wodnych i regulacje koryta Cedronu. 

 Zanieczyszczenie wody w Cedronie. 

 Niekorzystne dla skójki zarybienia zmniejszające możliwość przepoczwarzenia pasożytującej na 
rybach larwy (glochidium), która może przeobrazić się w postać dojrzałą tylko na niektórych 
gatunkach ryb. 

Występują tu ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w 
tym gatunki priorytetowe(*): 
 
•zimorodek - ptak  
•wydra - ssak 
• skójka gruboskorupowa - bezkręgowiec  

Występują tu jedynie obiekty określone jako „parki wiejskie”, a obejmujące tereny położone na 
obszarach wiejskich „pokryte drzewostanem o charakterze parkowym, ze starodrzewem”. Występują 
one w następujących miejscowościach: 

 w Izdebniku – park dworski z XVIII – XIX w., (w użytkowaniu Państwowego Domu Pomocy 
Społecznej), 

 w Podchybiu – park dworski z końca XIX w., (własność prywatna). 
 Poza tym, przez teren gminy Lanckorona przebiega korytarz ekologiczny o znaczeniu 
krajowym, który został uwzględniony w ustaleniach projektu Studium zarówno w części graficznej jak i 
tekstowej. Poza tym zawarto również informację o lokalnych ciągach (połączeniach) ekologicznych. Są 
to obszary, którymi następuje migracja zwierząt małych i dużych. Ich zagospodarowanie nie może 
powodować barier ekologicznych. W kontekście ochrony korytarza ekologicznego należy rozpatrywać 
przebieg planowanej drogi krajowej tzw. "Beskidzkiej Drogi Integracyjnej", która w swoim przebiegu 
powinna uwzględniać lokalizację przejść dla zwierząt małych i dużych.  
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1.18. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji obiektów budowlanych z zakresu 
budownictwa kubaturowego, infrastruktury technicznej oraz komunikacji: 

 zaplecze budowy należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu      
i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren należy przywrócić 
do poprzedniego stanu. Organizować roboty w taki sposób aby minimalizować ilość 
powstających odpadów, 

 odpady należy segregować i składować w wydzielanych miejscach, zapewniając ich regularny 
odbiór przez uprawnione podmioty, 

 utrzymywać w sprawności urządzenia odwadniające z uwagi na potrzebę ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem, 

 ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni, 

 prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić w 
porze dziennej (w godz. 6.00-22.00), 

 należy ograniczać do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 
znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, 

 warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio zdeponować i po zakończeniu prac 
ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu, 

 nie należy powodować ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i 
wodach podziemnych oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód, 

 prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 
terenów, 

 ograniczyć możliwość pylenia podczas przewozu materiałów budowlanych, 

 ograniczyć jałową pracę silników pojazdów i maszyn budowlanych w trakcie realizacji 
inwestycji, 

 prace budowlane prowadzone w pobliżu obiektów zabytkowych należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością. 

  
1.19. Wpływ ustaleń projektu Studium na elementy środowiska i ochronę przyrody: 

 W wyniku realizacji ustaleń zawartych w projekcie Studium nastąpią pewne zmiany w 
charakterze, sposobie użytkowania i zagospodarowania terenu. Na obszarach obecnie użytkowanych 
jako tereny rolnicze lub nieużytkach, powstanie inwestycja związana z oczyszczeniem ścieków. W 
związku z wprowadzeniem nowej inwestycji nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w 
granicach terenu opracowania. Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na skutek wprowadzenia 
terenów inwestycyjnych nie wpłynie negatywnie na walory i zasoby przyrodnicze terenu objętego 
projektem Studium, ponieważ nie zostanie zachwiana równowaga pomiędzy terenami zabudowanymi a 
terenami biologicznie czynnymi.  

Analiza zapisów projektu Studium (wprowadzenie nowych form zagospodarowania 
przestrzennego) pozwala na oszacowanie następujących zmian w środowisku przyrodniczym (na 
poszczególne jego elementy), które oszacowano w poniższej tabeli: 
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MM, MU, MUP, U, 
UTL, MP 

1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 

DG, UTS, K P 2 2 2 0 0 4 1 1 0 1 0 2 0 

ZC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

planowana droga 
krajowa (Beskidzka 
Droga Integracyjna) 

3 2 2 1 0 4 4 4 0 4 0 3 0 

Tereny dróg 
publicznych 
(istniejące) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Wielkość oddziaływania zawiera się w skali czterostopniowej: 
0 - brak oddziaływania - nie przewiduje się presji projektowanego zagospodarowania na żaden element 
środowiska, zachowana zostanie dominująca funkcja przyrodnicza tego terenu; 
1 - słabe oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w niewielkim stopniu zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, bądź ze względu na niewielką intensywność projektowanego 
zagospodarowania, bądź ze względu na istniejące przekształcenie środowiska przyrodniczego; 
2 - umiarkowane oddziaływanie, projektowana forma zagospodarowania w stopniu umiarkowanym 
zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, ale nie wykluczy całkowicie możliwości zachodzenia w 
środowisku procesów przyrodniczych; 
3 - silne oddziaływanie - projektowana forma zagospodarowania w stopniu silnym zaburzy stan i 
funkcjonowanie środowiska, może wykluczyć możliwości zachodzenia w środowisku procesów 
przyrodniczych; 
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4 - bardzo silne oddziaływania - projektowana forma zagospodarowania w bardzo silnym stopniu 
zaburzy stan i funkcjonowanie środowiska, prawdopodobnie wykluczy możliwości zachodzenia w 
środowisku procesów przyrodniczych. 
 
Na podstawie analizy powyższej tabeli należy stwierdzić, że wprowadzenie większości funkcji 
terenu określonych w projekcie Studium spowoduje słabe oddziaływanie na środowisko w 
zakresie planowanej zabudowy. 
 
1.20. Podstawowe komponenty środowiska 
             Krajobraz. 

 Główną inwestycją, ze strony której należy spodziewać się najbardziej znaczącego wpływu na 
stan środowiska w rejonie opracowania, tak ze względu na rozmiar, zasięg jak i na jakość tego 
oddziaływania, jest nowo projektowana oczyszczalnia ścieków. 

 Wprowadzenie nowego obiektu będzie wiązało się ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie 
czynnej oraz potencjalnym wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Należy jednak podkreślić, że projekt 
Studium nie przewiduje terenów pod lokalizację inwestycji, które mogłyby być źródłami emisji do 
atmosfery szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy. 
  Powstawanie i emisja hałasu na terenie opracowania związana będzie głównie z pracą sprzętu 
budowlanego na etapie realizacji w/w inwestycji przewidzianej w projekcie Studium. Na etapie 
eksploatacji emisja hałasu będzie ograniczała się do hałasu komunikacyjnego. Należy jednak 
podkreślić, że wymienione powyżej potencjalne źródła hałasu nie spowodują przekroczeń norm 
obowiązujących w przepisach prawnych. 
 Reasumując, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z projektowanym 
zagospodarowaniem poprzez wprowadzenie działań ograniczających i minimalizujących nie osiągnie 
wartości ponadnormatywnych na terenach prawnie chronionych z istniejącą zabudową mieszkaniową, 
spełniając tym samym wymagania ochrony środowiska w zakresie akustycznym. 
 Siłę oddziaływania ustaleń projektu Studium na poszczególne elementy środowiska dla 
poszczególnych terenów funkcjonalnych przedstawiono w tabeli Nr 1.   

 Projekt Studium uwzględnia zasady estetyki i spójności planowanego zainwestowania z 
otaczającym krajobrazem. Wyraża się to m.in. przyjętymi ustaleniami w zakresie kompozycji i 
kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w zakresie wysokości budynków, ich 
wykończenia, linii zabudowy, stosowania materiałów tradycyjnych i naturalnych itp. 

 Na rysunku studium wskazane zostały punkty i ciągi widokowe. Są to elementy środowiska 
chronione przed zagospodarowaniem. Nie zostaną one zabudowane, ponieważ występują one w 
terenach rolnych wyłączonych z zabudowy.   

 
1.21. Zabiegi łagodzące i minimalizujące. 

Projekt Studium przewiduje szereg zabiegów łagodzących negatywne skutki projektowanego 
zagospodarowania, do których zalicza się: 

 docelowy obowiązek przyłączenia wymagających tego obiektów budowlanych do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, 

 odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników po wcześniejszym ich oczyszczeniu 
jeżeli przepisy odrębne będą tego wymagać, 

 w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi 
i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji urządzeń i sieci 
infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji określone w wymaganiach przepisów odrębnych, 

 dotrzymanie standardów jakości środowiska w rozumieniu przepisów odrębnych, 

 zachowanie terenu biologicznie czynnego w granicach terenów przewidzianych do zabudowy, 

 ograniczenie uciążliwości lokalizowanych obiektów do terenu, do którego odnosi się tytuł prawny, 
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 zakaz budowy ujęć wód podziemnych do celów niezwiązanych z zaopatrzeniem w wodę ludności 
produkcją żywności, 

 zachowanie odległości budynków od terenów leśnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 zakaz budowy kubaturowych obiektów budowlanych na terenach narażonych na niebezpieczeństwo 
podtopień. 

 Do działań minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko będzie 
należeć: 

 właściwa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzętu oraz placu budowy, 

 używanie sprzętu sprawnego technicznie, 

 stosowanie nowoczesnych technologii, 

 maskowanie elementów zaburzających harmonię krajobrazu, poprzez wały ziemne obsadzone 
roślinnością  rodzimą. 

 Realizacja zabudowy oraz innych inwestycji związanych z realizacją infrastruktury technicznej 
wymagać będzie prac ze szczególną ostrożnością, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzętu 
ciężkiego, w wyniku czego mogłoby dojść do zanieczyszczenia środowiska gruntowego. W celu 
ograniczenia negatywnych wpływów zaplecze budowy powinno być organizowane na terenach 
nieleśnych (najlepiej na terenach już zagospodarowanych), a czas trwania prac oraz zajęcie terenu 
maksymalnie ograniczone. Należy dążyć do eliminowania, a co najmniej ograniczania presji na tereny, 
gdzie mogą powstać szkody, a także utrzymanie głównych szlaków migracji zwierząt. Bezwzględnie 
konieczne jest utrzymanie ciągłości powiązań przyrodniczych. Należy przy tym podkreślić, że 
podstawowym sposobem minimalizacji negatywnych oddziaływań jest wybór najmniej konfliktowej 
lokalizacji inwestycji.   

Wszelkie inwestycje wynikające z realizacji projektu planu należy poprzedzać rozpoznaniem 
walorów przyrodniczych terenu, co pozwoli zminimalizować negatywny wpływ: 
a) na gatunki chronione wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w 

sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). 
b) w stosunku do gatunków dziko występujących roślin wymienionych rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1409). 

c) w stosunku do gatunków dziko występujących grzybów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1408). 

W celu zachowania wartości przyrodniczych obszaru gminy Lanckorona, lokalizację inwestycji 
w ramach wyznaczonych w projekcie Studium obszarów inwestycyjnych należy wybrać poza terenami 
występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. W sytuacji braku możliwości lokalizacji 
inwestycji poza terenami występowania cennych gatunków zostanie wtedy ograniczony teren inwestycji 
do miejsca gdzie te gatunki nie występują. Natomiast w sytuacji braku możliwości lokalizacji inwestycji 
poza obszarami występowania cennych gatunków oraz braku możliwości ograniczenia inwestycji w 
stosunku do występujących cennych gatunków należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Krakowie na ich zniszczenie zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Do działań ograniczających negatywne oddziaływania realizacji inwestycji na środowisko 
należeć będzie: 

 właściwa lokalizacja i zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 

 stosowanie nowoczesnych technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 
 Modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej (ustalenia projektu Studium nie planują nowych 
dróg publicznych) powinna być tak planowana i realizowana, aby nie zagrażać trwałości środowiska 
przyrodniczego. Należy dążyć do eliminowania, lub co najmniej ograniczania presji na tereny cenne 
przyrodniczo, gdzie mogą powstać szkody w środowisku. Na uwadze należy mieć obszary dolin i 
cieków wodnych oraz zwarte kompleksy leśne, które stanowią szlaki migracji zwierząt. Tak, więc w tych 
obszarach należy zastosować szczególne rozwiązania mające na celu zachowanie drożności szlaków 
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migracji zwierząt oraz zastosować rozwiązania umożliwiające swobodne przekroczenia dróg, np.: 
zastosowanie płotków naprowadzających. Realizacja tych przedsięwzięć wymagać będzie prac ze 
szczególną ostrożnością, aby zapobiec ewentualnym awariom sprzętu ciężkiego, w wyniku czego 
mogłoby dojść do zanieczyszczenia środowiska, szczególnie gleby i wód powierzchniowych. W celu 
ograniczenia negatywnych wpływów zaplecze budowy powinno być organizowane wyłącznie na 
terenach nieleśnych, a czas trwania prac oraz zajęcie terenu maksymalnie ograniczone. Ewentualne 
wycieki substancji ropopochodnych należy neutralizować specjalnymi środkami, które ograniczą ich 
migrację w środowisko. Budowane przejścia dla zwierząt w miejscach korytarzy ekologicznych (mostki, 
kładki) powinny mieć odpowiednią szerokość i wysokość, a w przypadku terenów gdzie występuje 
wzmożona liczba płazów i gadów warto zamontować odpowiednie bariery umożliwiające im wejście na 
jezdnię i naprowadzenie je w kierunku przejścia. Do obudowy dróg powinny być wykorzystane gatunki 
rodzime roślin, odpowiednio dobrane do warunków siedliskowych. Kształtując pobocza warto brać pod 
uwagę różnorodność kompletność lokalnych zbiorowisk. Wszelka roślinność podnosi walory estetyczne 
krajobrazu. 

 Przy uwzględnieniu działań minimalizujących nie zajdzie bezpośredni wpływ planowanych 
inwestycji na obszary chronione i środowisko. 
 
2. Istniejące problemy ochrony środowiska z punktu widzenia realizacji projektu Studium a w 
szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
        Na terenie opracowywanego projektu Studium do najistotniejszych problemów ochrony 
środowiska należy niepełne wyposażenie systemu kanalizacji sanitarnej oraz problem tzw. „niskiej 
emisji” zanieczyszczeń do powietrza pochodzącej głównie z indywidualnych palenisk domowych. Brak 
skanalizowania całej gminy Lanckorona jest obecnie problemem z punktu widzenia wartości 
przyrodniczych. Projekt Studium, którego dotyczy niniejsze opracowanie zawiera ustalenia dotyczące 
gospodarki ściekowej, między innymi przewiduje budowę mechaniczno – biologicznej oczyszczalni 
ścieków oraz całkowite skanalizowanie przedmiotowego obszaru. 

 Teren objęty ustaleniami projektu Studium położony jest poza formy ochrony przyrody 
wskazane w ustawie o ochronie przyrody. Projektowane funkcje terenu nie będą niosły znaczącego 
negatywnego oddziaływania na objęty ochroną obszar Natura 2000 Cedron. Teren ten obejmuje 
fragment potoku Cedron. Obejmuje dobrze zachowaną dolinę rzeki podgórskiej, z naturalnym korytem 
meandrującym oraz trasą rzeczną, szeroką na ok. 100 – 200 m. Dno potoku zbudowane jest ze źwiru, z 
fliszu karpackiego. Wzdłuż brzegów ciągną się wąskim pasem zarośla i zadrzewienia o charakterze 
łęgowym oraz ziołorośla. Trasa pokryta łąkami kośnymi – znajdują się tam łąki wilgotne i świeże 
wykorzystywane ekstensywnie. Występuje tu jedno ze stanowisk Unio Crassus (skójka 
gruboskorupowa) w kontynentalnej części województwa małopolskiego. Stanowi on unikatowy zespół 
zwierząt wodnych, charakterystyczny dla podgórskich rzek. W obszarze tym stwierdzono najliczniejszą 
populacje (największe zagęszczenie) skójki gruboskorupkowej w całym województwie małopolskim. 

   Tak, więc planowane zagospodarowanie terenów wskazanych w projekcie Studium nie 
przewiduje się, aby ustalenia projektu Studium oddziaływały znacząco negatywnie na przedmiot i cel 
ochrony obszaru Natura 2000, jego integralność oraz powiązania z innymi obszarami Natura 2000. 
 W granicach gminy Lanckorona nie występują inne formy ochrony przyrody, o których mowa w 
ustawie o ochronie przyrody.  
 Projektowane funkcje terenu nie będą niosły znaczącego negatywnego oddziaływania na objęty 
ochroną obszar Natura 2000 Cedron. 

    
 
 
 



32 

 

3. Przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru, a 
także na powiązania z innymi obszarami i środowisko. 

Uwzględniając ustalenia projektu Studium w aspekcie nowego zagospodarowania oraz 
projektowanych rozwiązań ze względu na skutki jakie one wywołają w fazie etapu budowy i eksploatacji, 
przedsięwzięcia będą miały charakter określony w powyższej tabeli Nr 2. 
 

Tab. Nr 2 - Charakterystyka typów oddziaływań 
 

Typ oddziaływań Etap budowy Etap eksploatacji 

r
o
d
z
a
j 
o
d
d
z
i
a
ł
y
w
a
n
i
a 

bezpośrednie zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
zwiększenie zanieczyszczenia powietrza spalinami, 
wzrost poziomu hałasu związanego z pracami budowlanymi 

(zabudowa kubaturowa, drogi, infrastruktura techniczna, itp.), 
zwiększenie powierzchni odkrytych i miejsc składowania materiałów 

sypkich  i powodujących zapylenie podczas prowadzenia prac 
budowlanych 

zmiana ukształtowania 
powierzchni, 

zwiększenie natężenia 
hałasu 
komunikacyjnego, 

rozszerzenie strefy 
oddziaływania 
hałasu „komunalno-
bytowego”, 

zwiększenie 
zanieczyszczenia 
powietrza, 

wzrost ilości 
wytwarzanych 
ścieków, 

wzrost ilości 
wytwarzanych 
odpadów, 

zmiany w składzie 
gatunkowym flory i 
fauny. 

pośrednie pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
nieprawidłowe składowanie odpadów budowlanych 

generowanie ruchu 
pojazdów na 
terenach nowo 
zainwestowanych, 

poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych po 
podłączeniu 
wszystkich inwestycji 
do systemu 
kanalizacji, 

zwiększenie 
prawdopodobieństwa 
skażenia wód 
powierzchniowych i 
podziemnych w 
przypadku 
nieszczelnych 
zbiorników na ścieki, 
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wtórne nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań nie wystąpią lub brak 
znaczących 
oddziaływań 

skumulowane nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań nie wystąpią lub brak 
znaczących 
oddziaływań 

c
z
a
s
o
w
e 

krótkoterminowe pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny budowlane, 
wzrost zanieczyszczenia powietrza (szczególnie zapylenia), 
pojawienie się problemu składowania odpadów budowlanych, 
pojawienie się problemu składowania ziemi z wykopów na 

fundamenty, 

wzrost zanieczyszczeń w 
sezonie zimowym 
spowodowanym 
ogrzewaniem 
budynków, 

wzrost zanieczyszczeń 
gleb usytuowanych 
przy drogach 
związanych z 
koniecznością 
odśnieżania, 

długoterminowe zmiana przeznaczenia gruntów, 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 
zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnej, 
wzrost zanieczyszczeń wywołanych zwiększeniem liczby pojazdów, 
zmiany krajobrazowe 

zmiana przeznaczenia 
gruntów, 

zmiany odbioru 
przestrzeni, 

zwiększenie powierzchni 
nieprzepuszczalnej 
w obszarach 
zabudowy, 

zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie czynnej, 

zmiany fizykochemiczne 
gleb w obszarze 
inwestycji 
komunikacyjnych 

zmniejszenie infiltracji 
zasilającej wody 
podziemne, 

poprawa warunków 
retencyjnych w 
zlewni 

 

r
o
d
z
a
j 
i
n
t
e
n
s
y
w

stałe zmiany ukształtowania powierzchni terenu zmiana warunków 
topoklimatycznych, 

zmiany odbioru 
przestrzeni 
(krajobrazu), 

wzrost powierzchni 
nieprzepuszczalnych 
w obszarach 
zabudowy, 

zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie czynnej 
w obszarach 
zabudowy, 
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n
o
ś
c
i 

chwilowe powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu z wykopów 
wzrost zapylenia związanego z pracami budowlanymi, 
pojawienie się hałasu wywołanego przez maszyny budowlane, 

nie wystąpią lub brak 
znaczących 
oddziaływań 

w
a
r
o
r
y
z
a
c
j
a 

pozytywne nie wystąpią lub brak znaczących oddziaływań zwiększenie liczby 
mieszkań, 

możliwość rozbudowy 
sieci infrastruktury 
technicznej, 

poprawa warunków 
retencyjnych 

negatywne zwiększenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, 
zwiększenie poziomu hałasu, 
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w obszarach 

zabudowy, 
 

zmiany odbioru 
przestrzeni 
(krajobrazu), 

zwiększenie poziomu 
zanieczyszczenia 
powietrza, 

zwiększenie poziomu 
hałasu, 

zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie czynnej 
w obszarach 
zabudowy, 

zwiększenie powierzchni 
nieprzepuszczalnych 
w obszarach 
zabudowy, 

zmiana warunków 
topoklimatycznych, 

zmiany w składzie 
gatunkowym flory i 
fauny 

 
Rozpatrując poszczególne elementy środowiska skala oddziaływania będzie następująca: 

budowa geologiczna – na etapie realizacji i eksploatacji może wystąpić oddziaływanie bezpośrednie, 
trwałe, lokalne i nieodwracalne (trwałe przekształcenie terenu pod planowaną zabudową), 
rzeźba terenu i gleby – na etapie realizacji oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i 
nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, 
stałe, znaczące (prawdopodobieństwo zwiększenia przedostawania się zanieczyszczeń do gleb i wód 
powierzchniowych); 
powietrze – na etapie realizacji oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, lecz 
ograniczone do terenów planowanej zabudowy; 
wody – na etapie realizacji oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne; na etapie 
eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe; 
zwierzęta – na etapie realizacji oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, na etapie 
eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe; 
rośliny – na etapie realizacji oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości 
nieodwracalne w obszarze zainwestowanym; na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, 
stałe. 
 
4. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywany negatywnym oddziaływaniem. 
           Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres szkodliwego oddziaływania na środowisko 
powinien zawierać się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 



35 

 

        Projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Izdebnik planowana jest na działkach 
gminnych, które zostaną ogrodzone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres szkodliwego 
oddziaływania na środowisko powinien zawierać się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada 
tytuł prawny. Strefa ograniczonego oddziaływania to strefa oddziaływania, w której mogą wystąpić: 

 przekroczenie wielkości dopuszczalnego opadu pyłu oraz dopuszczalnych wartości stężeń 
zanieczyszczeń powietrzu, 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, 

 inne uciążliwości dla środowiska, tj. występowania bakterii unoszących się w powietrzu 
(bioarozolii), skażenie wód oraz gleby, odory. 

 Zasięg szkodliwego oddziaływania na środowisko rozpatrywanej oczyszczalni ścieków 
komunalno – bytowych o przepustowości średniodobowej 400 m3 na dobę wstępnie przewiduje 
się na 20 m – strefa ta zostanie zachowana gdyż: 

 zaprojektowano rozwiązania technologiczne, które w swym założeniu pracować będą w pełni 
automatycznie, a sprawny dobór technologii do danego rodzaju ścieków (oczyszczanie 
mechaniczno – biologiczne) sprawi, że ścieki odpowiadać będą wymogom prawnym przy 
wprowadzaniu do wód jak i do ziemi. Zastosowanie sterowania automatycznego wraz z 
urządzeniami kontrolnymi sprawi, że ryzyko wystąpienia awarii będzie na poziomie 
minimalnym, 

 tlenowy system oczyszczania ścieków oraz tlenowa stabilizacja osadów powoduje, że do 
atmosfery przedostają się mniejsze ilości zanieczyszczeń gazowych niż przy technologiach 
wykorzystujących procesy beztlenowe oraz fermentację osadów ściekowych, 

 zastosowany system napowietrzania drobnopęcherzykowego powoduje, że do atmosfery 
przedostaje się mniej aerozoli. Proces napowietrzania jest najefektywniejszy z dostępnych na 
rynku, przez co stosowanie dmuchawy mogą być stosowane o mniejszej wydajności a co za 
tym idzie emitujące mniej hałasu, 

 szczelne wykonanie zbiorników oraz połączeń rurowych da gwarancję, iż podczas prawidłowej 
eksploatacji nie ma możliwości przedostania się ścieku do gruntu, 

 zastosowanie zatapianych urządzeń pompowych ograniczy hałas tych urządzeń (tłumienie 
przez toń ściekową), 

 gromadzenie osadu odwodnionego oraz stratek i piasku w miejscach zapewniających 
szczelność i niemożliwość przedostania się odcieków do gruntu (stratki gromadzone w 
kontenerze). Przyrodnicze wykorzystanie odwodnionych osadów ściekowych oraz gromadzenie 
jego nadmiaru na wysypisku odpadów, 

 drogi oraz place manewrowe będą nawierzchniami utwardzonymi i wyklucza się wylewanie na 
nie ścieków, 

 zastosowanie hermetycznego punktu zlewczego z dezodoryzacją ograniczy emisje 
zanieczyszczeń gazowych oraz odorów do atmosfery, 

 zastosowanie stopnia mechanicznego oczyszczania (sito piaskownik) zwiększy efektywność 
oczyszczania ścieków obniżając obciążenie osadu na etapie komory bioreaktora. 

        Rozwiązania koncepcyjne będące podstawą do projektowania oczyszczalni na terenie 
miejscowości Izdebnik zakłada maksymalne ograniczenie jej wpływu i zasięgi uciążliwości na 
środowisko. Dla planowanej oczyszczalni przewidziano rozwiązania techniczne i technologiczne 
ograniczające oddziaływanie uciążliwości praktycznie do terenu działki, na której się znajduje. Obiekt 
nie będzie emitował ponadnormatywnego poziomu hałasu, a uciążliwości zapachowe nie będą 
przedostawać się poza granicę działki oczyszczalni. Nie przewiduje się konieczności ustanowienia 
obszaru ograniczonego oddziaływania. 
       Projektowana inwestycja planowana jest na działkach gminnych, które zostaną ogrodzone. 
Zastosowanie zatapianych agregatorów pompowych ograniczy hałas tych urządzeń poprzez tłumiące 
działanie objętości ścieków. Sieć kanalizacyjna zostanie  wykonana w sposób szczelny tak, że 
połączenia rurowe dadzą gwarancję, iż podczas prawidłowej eksploatacji nie ma możliwości 
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przedostania się ścieku do gruntu. Uwzględniając działania zapobiegające i minimalizujące nie 
przewiduje się konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego oddziaływania.   
            Realizacja inwestycji związanych z budową oczyszczalni ścieków wiąże się z czasowym, 
negatywnym oddziaływaniem na środowisko. W szczególności na etapie robót ziemnych zostaną 
dokonane niwelacje terenu, a profil glebowy ulegnie wymieszaniu. Prognozuje się, że w wyniku 
realizacji dróg, parkingu i budowy budynków - teren biologicznie czynny ulegnie zmniejszeniu w wyniku 
utwardzenia nawierzchni i zajętości pod pas drogowy. Funkcjonowanie  istniejącej drogi będzie wiązało 
się ze wzrostem hałasu, zanieczyszczeń powietrza i gruntu oraz wód powierzchniowych. Oddziaływania 
te jednak będą miały charakter krótkotrwały i przemijający. 
 Biorąc pod uwagę istniejące drogi oraz projektowane drogi wskazane w projekcie zmiany 
Studium do realizacji, nie zachodzą oddziaływania skumulowane. Budowa inwestycji powinna być 
zatem tak planowana i realizowana, aby nie zagrażać trwałości środowiska i przyrody. Należy dążyć do 
eliminowania, a co najmniej ograniczania presji na tereny, gdzie mogą powstać szkody. 
 W wyniku budowy przedsięwzięć zmiany dotyczące stanu środowiska i przyrody nie przybiorą 
znacznej skali. Przed przystąpieniem do budowy inwestycji, powinna być dla przedsięwzięć opracowana 
szczegółowa analiza i koncepcja rozwiązań technicznych, która powinna jak wskazuje powyżej 
uwzględniać wszystkie uwarunkowania miejscowe. Ocena oddziaływania planowanej inwestycji 
przeprowadzona na obecnym etapie nie jest jeszcze opracowaniem końcowym, szczegółowa analiza 
będzie przeprowadzona na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzona na obecnym etapie ma charakter 
ogólny, ponieważ aby opracować pełne oddziaływanie dodatnie i ujemne konieczne jest wykonanie 
wielu badań specjalistycznych, które będą wykonywane na późniejszym etapie dalszych opracowań. 
Przy planowanym zagospodarowaniu należy kierować się zasadą zrównoważonego rozwoju, a w 
szczególności zachowaniem dobrego stanu wód i biologicznych stosunków w środowisku. 

 Ustalenia projekt Studium dla projektowanych funkcji terenów oraz niniejsza prognoza 
oddziaływania na środowisko, uwzględnia cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Wisły”, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, na posiedzeniu 
Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w 
dziedzinie polityki wodnej. 
 Projekt Studium w odniesieniu do zachowania celów środowiskowych dla wód podziemnych 
przewiduje: 
 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 
 wzrostu stężeń zanieczyszczeń powstałych w skutek działalności człowieka. 
 Funkcje terenów wskazanych w projekcie Studium w odniesieniu do zachowania celów 
środowiskowych dla wód powierzchniowych przewidują dla jednolitych części wód powierzchniowych 
obligatoryjny warunek niepogarszania ich stanu. Docelowo przewiduje się osiągnięcie co najmniej 
dobrego potencjału ekologicznego. 
             Planowane zagospodarowanie wskazane w projekcie Studium nie będzie znacząco negatywnie 
oddziaływać na środowisko, w tym na przyrodę. Przy zachowaniu standardów jakości środowiska 
oddziaływanie projektowanych terenów zamykać się będzie na terenie władania nieruchomości. 
 Ocena oddziaływania projektowanych terenów, w szczególności budowy oczyszczalni ścieków 
na środowisko przeprowadzona na obecnym etapie nie jest jeszcze opracowaniem końcowym, 
szczegółowa analiza będzie przeprowadzona na etapie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach). 
 Obszar, na którym planuje się zagospodarowanie znajduje się na glebach o niskiej jakości 
bonitacyjnej, pozostających częściowo w odłogowaniu rolniczym, na skutek braku opłacalności 
prowadzenia na nich gospodarki rolniczej. Planowane zagospodarowanie nie będzie miało 
bezpośredniego wpływu na chronione gatunki zwierząt. Spowodują jedynie ograniczenie terytorialne ich 
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ewentualnych żerowisk i miejsc gniazdowania. W  przypadku, gdy konieczne będzie wycięcie drzew ze 
względu iż mogą występować tam gniazdujące ptaki, wycinkę drzew należy prowadzić od 16 
października do 28 lutego. 
 Przed realizacją planowanych inwestycji należy poprzedzać szczegółowym rozpoznaniem 
walorów przyrodniczych terenu, co pozwoli zminimalizować negatywny wpływ na gatunki chronione. Nie 
zawsze jest możliwe całkowite wyeliminowanie obecności gatunku chronionego, dlatego też zgodnie z  
art. 56 ustawy o ochronie przyrody w stosunku do gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i 
grzybów, objętych ochroną gatunkowa i w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i jeżeli nie 
spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji objętych ochroną roślin, zwierząt i grzybów, 
można dokonać odstępstw od zakazów związanych z ochroną gatunkową. W przypadku stwierdzenia, 
że na terenie objętym zmianą Studium znajdą się rośliny, grzyby i zwierzęta chronione, należy wystąpić 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o pozwolenie na zniszczenie tych gatunków w myśl 
ustawy o ochronie przyrody. 
           
III. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji ustaleń  projektu 
Studium, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, integralność tego 
obszaru oraz powiązania z innymi obszarami Natura 2000. 

 Wpływ działalności antropogenicznej na obszar projektu Studium nie spowoduje większych 
uciążliwości dla środowiska. Nie oznacza to całkowitego braku wystąpienia pewnych zagrożeń, do 
których można zaliczyć np.: wzrost zanieczyszczenia powietrza i hałasu, związanego z budową 
oczyszczalni ścieków. W celu zapobiegania i maksymalnego ograniczenia negatywnych oddziaływań na 
środowisko przedsięwzięć zapisanych w ustaleniach zmiany Studium należy podejmować następujące 
działania: 

 w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery należy stosować paliwa uznawane za 
ekologiczne, 

 ścieki należy odprowadzać do kanalizacji sanitarnej, 

 odpady komunalne zbierać do pojemników na śmieci, segregować i wywozić je na wysypisko śmieci, 
odpady niebezpieczne wywozić do Gminnego Punktu Odpadów Niebezpiecznych, 

 odprowadzenie wód opadowych z terenów dróg, parkingów, placów i terenów utwardzonych należy 
odprowadzić po wcześniejszym podczyszczeniu w separatorach do odbiorników w myśl przepisów 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) – jeżeli przepisy będą tego wymagać. 

   

Krajobraz i przekształcenia rzeźby terenu. 
Podstawowym źródłem niekorzystnych zmian w krajobrazie będzie wzrost powierzchni zajętej 

pod teren oczyszczalni ścieków. Ustalenia dotyczące formy architektonicznej i intensywności zabudowy 
ograniczają możliwość powstawania obiektów o niekorzystnym wpływie na krajobraz. 

 Projekt Studium przestrzega zasad estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem 
realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych. Wyraża się to m.in. przyjętymi ustaleniami w 
zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy. Dotyczy to m.in. ustaleń w zakresie 
wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji, stosowania materiałów tradycyjnych i naturalnych. 
Określono również dla poszczególnych terenów minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej. 

 Mało zróżnicowana rzeźba terenu sprawia, iż na większości terenu walory krajobrazowe, w tym 
powiązania widokowe są znacznie ograniczone. Omawiany teren nie posiada charakterystycznych 
punktów, osi i ciągów widokowych umożliwiających podziwianie panoramy okolic. 
 Pod względem ukształtowania powierzchni teren objęty planem, z wyjątkiem doliny rzecznej jest 
korzystny dla planowanego rodzaju budownictwa. Jest to obszar korzystny dla umiejscowienia 
wskazanych w planie funkcji terenu. W wyniku ich realizacji rzeźba terenu ulegnie jedynie nieznacznym 
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przeobrażeniom, a dotyczyć to będzie wyrównywania terenu pod przyszłe budynki oraz płytę boiska 
sportowego. W wyniku realizacji dróg powstaną jedynie wykopy i niewielkie nasypy, które nie będą mieć 
negatywnego wpływu na ukształtowanie terenu. Realizacja infrastruktury technicznej (sieci 
energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowniczej) będzie mieć wpływ na rzeźbę terenu 
jedynie czasowo tj. w czasie jej budowy, podczas wykonywania wykopów, które po umieszczeniu 
odpowiednich sieci będą zasypane. Uporządkowanie procesu zainwestowania będące skutkiem 
realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, przyczyni się ponadto do uporządkowania krajobrazu na 
przedmiotowym terenie. 
 
Oddziaływanie na stan i czystość wód. 

 Głównym celem ochrony wód powierzchniowych jak i podziemnych jest zahamowanie 
procesów ich zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości 
dla obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód w ekosystemie. 
Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych może stwarzać nieprawidłowe, 
nadmierne nawożenie gruntów rolnych, które następnie poprzez proces infiltracji lub spływu będą 
przedostawały się wód powierzchniowych, a tym samym do wód podziemnych. 

 Projekt Studium nakłada obowiązek przyłączenia planowanej zabudowy do sieci wodociągowej.  
O skuteczności kanalizacji i zmniejszeniu rozmiarów zanieczyszczenia środowiska wodnego decydować 
będzie również skuteczność nadzoru i poziom świadomości ekologicznej jej użytkowników. 

 Ochronie jakości wód powierzchniowych sprzyjać będzie wprowadzenie na analizowanym 
obszarze zakazu odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu za 
wyjątkiem wód opadowych. Podobne skutkowała będzie zasada ochrony istniejących zadrzewień i 
zakrzewień, obudowy biologicznej cieków wodnych oraz zakaz lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych innych niż urządzenia wodne, urządzenia infrastruktury drogowej, urządzenia 
infrastruktury technicznej w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej cieków, zgodnie z 
przepisami odrębnymi. Ponadto zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód płynących w odległości 1,5 m od linii brzegu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
wodne. 

     Ogólne zapisy dotyczące badań i oceny stanu wód podziemnych są ujęte w art. 38 a ust. 1, art. 
47 oraz art. 155a i 155 b ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, natomiast szczegółowe regulacje 
dotyczące badań monitoringowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 
listopada 2011r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i 
podziemnych. Regulacje w zakresie oceny stanu wód podziemnych są zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 
podziemnych. 
            W granicach opracowania nie ma zlokalizowanych punktów monitoringu krajowego ani 
regionalnego jakości wód podziemnych. Ponieważ jak wskazano powyżej JCWPd 151 wyznaczone na 
terenie województwa małopolskiego nie mają statusu zagrożenia nie osiągnięcia dobrego stanu, nie 
wykonano monitoringu tzw. operacyjnego. Monitoring operacyjny prowadzi się w celu dokonania oceny 
stanu chemicznego wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich 
celów środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia 
wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. Monitoringiem operacyjnym objęte są te 
JCWPd, które zarówno w procesie wstępnej oceny stanu chemicznego zostały uznane za zagrożone 
nie osiągnięciem dobrego stanu do 2015r. W związku z tym wprowadzenie nowego zainwestowania nie 
naruszy zmian jakościowych wód podziemnych. Nowe zagospodarowanie jest zgodne z celami 
środowiskowymi wynikającymi z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” w 
odniesieniu do jednolitych części wód. 

 Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza Głównym Zbiornikiem Wód Podziemnych (GZWP). 
Stwierdza się brak zagrożeń dla wód podziemnych ze strony planowanych inwestycji. 
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            Monitoring elementów hydromorfoligicznych jest jednym z elementów oceny stanu 
ekologicznego i potencjału ekologicznego wód podziemnych. W celu zdobycia informacji dotyczących 
warunków hydrologicznych i morfologicznych wspierających ocenę stanu jednolitych części wód 
wojewódzki inspektorat ochrony środowiska będzie prowadził podczas poboru prób biologicznych 
obserwacje elementów hydrologicznych i morfologicznych cieku, do którego będą odprowadzone 
oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków. 
 Tereny objęte Studium położone są w całości w obszarze ochrony pośredniej strefy ujęcia wody 
powierzchniowej w km.5+500 rzeki Skawinki. Ustalenia zmiany Studium nie stoją w kolizji z zasadami 
ochrony obowiązującymi n terenie chronionym, które wynikają z rozporządzenia nr 2/2011 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia 
strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, 
powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r., Nr 369, poz. 3164), zmienionego 
rozporządzeniem nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 
września 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody 
powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, powiat krakowski (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2011 r., Nr 479, poz. 4642). Tak, więc mogą być przedmiotem realizacji. Dodatkowo 
budowa oczyszczalni ścieków w Izdebniku przyczyni się do poprawy jakości wód rzeki Skawinki, 
poprzez wyłączenie z użytkowania szeregu bezodpływowych zbiorników na ścieki sanitarne, które w 
wielu przypadkach są nieszczelne.      

Planowana oczyszczalnia ścieków stanowić ma integralną całość gospodarki ściekowej 
miejscowości Izdebnik jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
Na wyznaczonym w projekcie Studium założono oczyszczalnię ścieków o przepustowości ok. 400 m3 na 
dobę co po sporządzeniu bilansu rzeczywistego jest wartością tożsamą uzyskanym wynikiem obliczeń. 
Oczyszczalnia przyjmować będzie ścieki z systemu projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz ścieki 
dowożone wozami asenizacyjnymi z terenów, które nie będą podłączone do sieci ze względów 
ekonomicznych. Uwzględniając rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy odprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego rozpatrywana oczyszczalni ścieków 
spełniać będzie wymogi jakościowe odprowadzanych ścieków do wód płynących dla RLM z przedziału 
2000-9999. 

  Projektowana oczyszczalnia ścieków będzie obiektem opartym na technologii sekwencyjnej 
SBR (Seguencing Batch Reaktor), która jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla oczyszczalni 
ścieków pochodzących z obszarów wiejskich o dużej nierównomierności dobowej dopływu oraz 
zmienności składu. Jest to rozwiązanie sprawdzone dające wiele możliwości zmian  w prowadzeniu 
procesu technologicznego na etapie eksploatacyjnym. Oczyszczalnia pracująca w systemie 
sekwencyjnym o niskim obciążeniu osadu oparta będzie o pełną nitryfikację, denitryfikację, tlenową 
stabilizację osadu oraz symultaniczne strącenie fosforu. 

Zastosowanie technologii z sekwencyjnym reaktorem biologicznym wyróżnia się: 

 modułowy charakter konstrukcji umożliwiający łatwą rozbudowę lub  wyłączenie części 
oczyszczalni z eksploatacji, 

 zminimalizowanym zakresem obsługi oraz małym zużyciem energii elektrycznej, 

 wysokim efektem oczyszczania ścieków, 

 dużą stabilnością procesu niezależnie od nierównomierności napływu ścieków, 

 dużą elastycznością procesu w przypadku wahań ilościowych i jakościowych ścieków, 

 możliwość zmiany parametrów technologicznych dla przemian biochemicznych pozwalająca na 
dostosowanie do aktualnych warunków. 
Oczyszczalnia ścieków składać się będzie z najnowocześniejszych obiektów: 

 przepompowni głównej, 

 mechanicznego stopnia oczyszczania (sitopiaskownik), 
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 punktu zlewczego ścieków dowożonych z pomiarem jakości ścieków, zbiornikiem odśnieżania i 
stopnia dezodoryzacji, 

 zbiornika retencyjnego z mieszadłem zanurzonym, 

 sekwencyjnych reaktorów biologicznych z instalacją usuwania osadu nadmiernego, 

 zbiornika osadu nadmiernego z napowietrzeniem, 

 budynku technologicznego ze stacją odwadniania osadów, stacją dmuchaw, stacją reagentów 
chemicznych, 

 studni pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym, 

 dróg i placów manewrowych, 

 parkingu. 
  Projektowana stacja zlewcza zlokalizowana będzie w wolnostojącym budynku automatyczną 

kontrolą ilości oraz parametrów oddawanych ścieków. Ścieki będą badane pod kątem pH, potencjału 
red – ox, zasolenia i temperatury. W momencie kiedy parametry ścieków nie będą spełniały założonych 
wartości nastąpi zamknięcie zaworu spustowego. Szczegółowe warunki wprowadzania ścieków do 
stacji zlewczych określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewczych. 

Ścieki ze stacji zlewczej trafiać będą do zbiornika odśnieżania wyposażonego w system 
napowietrzający poprawiający wstępne parametry ścieków dowożonych. Zbiornik podłączony będzie z 
systemem dezodoryzacji, dzięki czemu będzie możliwe uniknięcie  rozchodzenia się odorów na terenie 
obiektu. Zastosowany zostanie biofiltr typowy, w którym proces oczyszczania powietrza polega na 
powolnym przepuszczeniu gazów przez warstwę materiału porowatego, zasiedlonego przez 
mikroorganizmy. W określonych warunkach pracy biofiltra substancje gazowe adsorbowane będą na 
powierzchni materiału a następnie stopniowo rozkładane przez mikroorganizmy do prostych substancji 
mineralnych. Gazy wylotowe początkowe poddawane będą wstępnemu oczyszczeniu w skruberze 
wodnym, gdzie zostanie pozbawiony stałych cząstek. Skruber (płuczka wodna) czyni również rolę 
zbiornika buferowego dla okresowo pojawiających się wyższych stężeń gazów odorotwórczych. Zużyte 
złoże biologiczne (biofiltr) nie stanowi wtórnego zanieczyszczenia środowiska ponieważ można go 
kompostować, a następnie zagospodarować rolniczo. Zbiornik odśnieżania wyposażony będzie w dwie 
pompy okresowo przepompowujące ścieki do pompowni głównej. 

  Przepompownia główna usytuowana będzie na terenie działki Nr ewid. 5033/1 i spływać będą 
do niej ścieki z całej zlewni kanalizacji sanitarnej oraz przepompowane ścieki dowożone. 
Przepompownia wykonana będzie z kręgów żelbetonowych zabezpieczonych abizolem przed 
przesiąkaniem zarówno ścieków do gruntu jak i wód. Przepompownia wyposażona będzie w dwie 
pompy zatapiane z rozdrabniaczem oraz kolanem sprzęgającym. Instalowanie dwóch pomp ma na celu 
zapewnienie bezawaryjnej i ciągłej pracy oczyszczalni. Przepompownia zaopatrzona będzie w 
zdublowany pomiar poziomu, za pomocą którego steruje się pracę pomp – zastosowany zostanie 
system pływakowy oraz ultradźwiękowa sonda poziomu. Przepompownia wyposażona zostanie również 
w wentylację do bieżącego odprowadzania gazów. Teren znajdujący się bezpośrednio przy 
przepompowni zostanie wyłożony folją , a na jej powierzchni zostanie wysypany gryz. 

Ścieki z przepompowni głównej podawane będą na zblokowane urządzenie do mechanicznego 
oczyszczania ścieków zwane sito piaskownikiem, na którym usuwane będą części stałe oraz materia 
mineralna niesiona ze ściekami. Stratki oraz piasek zostaną poddane higienizacji, a następie 
przekazane na składowisko odpadów. Urządzenie jest to w pełni zautomatyzowane. Wpływające na 
urządzenie ścieki przepływać będą przez sito umiejscowione równolegle lub prostopadle do osi 
piaskownika. W czasie tego transportu następuje przepłukiwanie stratek wodą (opcja ta ma na celu 
wypukanie części organicznych, a co za tym idzie zmniejszenie ich objętości), kolejnym etapem jest ich 
prasowanie. Oczyszczony ze stratek ściek wpada do komory piaskownika, na dnie której umiejscowiona 
będzie spirala zgarniająca piasek do kieszeni transportera ukośnego. Ten z kolei wynosić będzie 
odwodniony piasek na zewnątrz.   
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Ścieki oczyszczone mechanicznie trafiać będą do zbiornika retencyjnego, gdzie następować 
będzie ich uśrednienie. Ścieki z terenów wiejskich charakteryzują się dużą nierównomiernością dopływu 
oraz składu, a dzięki ich uśrednieniu będzie można liczyć na sprawną pracę reaktorów biologicznych. 
Zbiornik retencyjny będzie zbiornikiem żelbetonowym wyposażonym w mieszadło i dwie pompy 
zatapialne. Mieszadło ma za zadanie ciągłe mieszanie ścieków a tym samych uśrednienie ich składu. 
Pompy podawać będą ścieki na dwa niezależne reaktory biologiczne pracujące w sposób sekwencyjny. 
Zbiornik retencyjny poddany zostanie dociepleniu oraz obsypany zostanie ziemią wzdłuż jego ścian w 
celu ograniczania wychładzania ścieków w okresie zimowym. 
       Zakłada się budowę dwóch reaktorów wyniesionych poza poziom terenu. Każdy z reaktorów 
wyposażony będzie w ruszt napowietrzający składający się z kolektorów powietrznych oraz dyfuzorów 
rurowych membranowych, pompę osadu nadmiernego , mieszadło zatapiane, czujniki pomiarowe 
stężeń tlenu. Reaktor pracować będzie przy osadzie niskoobciążonym. Osad nadmierny będzie 
dodatkowo napowietrzany w zbiorniku osadu celem poprawienia jego właściwości odwadniających. 
       W projektowanej oczyszczalni ścieków przewiduje się umieszczenie w budynku 
technologicznym stacji dmuchaw dostarczających sprężone powietrze do systemu napowietrzania. 
Regulacja wydajności dmuchaw odbywać się będzie automatycznie poprzez pomiar stężenia tlenu. 
Zabieg taki zmniejszy  pobór energii elektrycznej. W celu minimalizacji uciążliwości akustycznych 
dmuchawy wyposażone będą w obudowy dźwiękochłonne. 
       Następnie osad nadmierny powstający w trakcie procesów oczyszczania ścieków gromadzony 
będzie w napowietrzanym zbiorniku osadu wyniesiony ponad poziom terenu, skąd poddawany on 
będzie do stacji odwadniania osadu. Osad odwadniany będzie na taśmowej prasie filtracyjnej, co 
pozwoli na pełne zautomatyzowanie procesu. Osad przed odwodnieniem poddawany będzie flokulacji 
za pomocą polielektrolitu. Zagęszczony osad jest ściskany na rolkach o zmniejszającej się średnicy. 
       Zasilanie wodą odbywać się będzie z nowo projektowanego przyłącza. Bieżąca woda 
doprowadzona zostanie do pomieszczenia sito piaskownika, pomieszczenia odwadniania osadu, 
pomieszczeń socjalnych stacji zlewczej – stacji dezodoryzacji. Cały proces technologiczny zapewni 
wymogi określone w obowiązujących przepisach prawnych.      
             
Wpływ na stan gleb. 

 Realizacja ustaleń projektu Studium będzie związana ze zmniejszeniem powierzchni terenów 
rolnych dla potrzeb zabudowy związanej z nową zabudową. Realizacja inwestycji przyczyni się do 
wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, które z kolei wraz z opadami atmosferycznymi mogą 
przenikać do gleb. Ponadto należy spodziewać się podwyższenia udziału zanieczyszczeń powstających 
w wyniku zimowego utrzymania dróg. 

 Wzrost ilości ścieków może spowodować zwiększenie ewentualnego przedostawania się ich do 
gruntów. Szczególną uwagę należy więc zwrócić na sprawność i szczelność kanalizacji w kontekście 
zabezpieczenia przed ewentualnymi przeciekami do gruntu. 

 Ochronie gleb będzie sprzyjać wprowadzenie na przedmiotowym obszarze zakazu 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu. Ponadto ochronie 
gleb będzie także sprzyjało odprowadzenie wód opadowych po wcześniejszym podczyszczeniu w 
separatorach jeżeli  przepisy odrębne będą tego wymagać. 
   
Wpływ na jakość powietrza. 

 Na analizowanym terenie nie są zlokalizowane bardzo duże źródła emisji zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego. Wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery związane jest tutaj głównie z 
dwoma źródłami, jakimi są obiekt oczyszczalni ścieków, drogi oraz napływ zanieczyszczeń z obszaru 
Krakowa. Projekt Studium przewiduje dla systemów zaopatrzenia w ciepło rozwiązania oparte na 
paliwach stałych i ekologicznych (gaz, energia elektryczna, olej opałowy, itp.). Stan sanitarny powietrza 
na przedmiotowym terenie zależał więc będzie od tego, jakie paliwa zostaną zastosowane oraz od 
napływu zanieczyszczeń z zewnątrz. 
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 Obniżeniu poziomu emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego  sprzyja fakt, że 
gmina Lanckorona  jest zgazyfikowana.  W przypadku braku na niektórych osiedlach sieci gazowej 
ustalenia projektu Studium dopuszczają  rozbudowę sieci. 

 Wzrost poziomu zanieczyszczeń powietrza może nastąpić wzdłuż dróg o dużym natężeniu 
ruchu samochodowego, w tym przy drodze krajowej Nr 52. Zwiększenie tego ruchu będzie związane z 
powstaniem nowego obiektu oraz dalszym wzrostem poziomu motoryzacji społeczeństwa. Wzrost 
natężenia ruchu połączony z jednoczesnym stałym postępem w ograniczaniu zawartości substancji 
toksycznych w spalinach i materiałach eksploatacyjnych samochodów, poprawą stanu nawierzchni dróg 
oraz stopniową wymianą taboru samochodowego nie powinien spowodować znaczącego wzrostu emisji 
zanieczyszczeń na terenach zabudowanych. 

Z oczyszczalni ścieków mogą być emitowane w minimalnych ilościach metan, dwutlenek węgla, 
siarkowodór, amoniak, jednak nie będą one miały znaczącego wpływu na pogorszenie istniejącego 
stanu organizmów roślinnych i zdrowia ludzi. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 100 
m w kierunku północnym. Warunki lokalizacyjne nie wpłyną na poziom uciążliwości zapachowej, jak też 
zanieczyszczeń dla mieszkańców.    

  Projektowana oczyszczalnia ścieków może również emitować zanieczyszczenia gazowe. 
Miejscem najbardziej narażonym na emisję siarkowodoru jest zrzut ścieków dowożonych, który 
wyposażony jest w stację dezodoryzacji i rozkładu siarkowodoru. Siarkowodór powstający na 
przepompowniach sieciowych jest zjawiskiem okresowym związanym z dobowymi wahaniami napływu 
ścieków. Stacja zlewcza ścieków dowożonych będzie hermetyczna. Zbiornik ścieków dowożonych 
wyposażony będzie w wentylację mechaniczną zblokowaną z dezodoryzacją powietrza umieszczonym 
na płycie zbiornika. Dezodoryzacja wydobywających się ze zbiornika gazów odbywać się będzie 
poprzez filtry, które zapewnią sorpcję zarówno lotnych związków organicznych jak i siarkowodoru 
skutecznie dezodoryzując gazy.    

  Z planowanego obiektu mogą również wydobywać się odory. Uciążliwość i szkodliwość odorów 
wynika z działania nieobojętnego lub nieprzyjemnego dla zmysły powonienia. Przez odór należy 
rozumieć zapach ogólnie ujemny, stwierdzający uciążliwość zapachową, czyli negatywne wrażenie 
wywołane substancją zapachową oddziałującą na zmysły węchu. Odory, ich graniczne, śladowe 
stężenia w atmosferze nie są rejestrowane przez urządzenia, nie są toksyczne, stąd brak dla nich 
ustalonych wartości dopuszczalnych określonych regulacją prawną. 

Na terenie oczyszczalni  ścieków planuje się dodatkowo eliminację zanieczyszczeń powietrza 
poprzez: 

 biofiltry – eliminujące uciążliwości zapachowe oraz zanieczyszczenia mikrobiologiczne 
przepompowni, 

 hermetyczną stację dezodoryzacji  - ograniczającą uciążliwość zbiornika ścieków dowożonych. 
Ustalenia projektu Studium uwzględniają zieleń izolacyjną co skutecznie zmniejszy poziom 

emisji z oczyszczalni ścieków. 
   

Gospodarka odpadami. 
 Projekt Studium ustala teren oczyszczalni ścieków, co spowoduje zwiększenie ilości 

wytwarzanych odpadów. Na etapie projektowania oczyszczalni ścieków należy określić rodzaj i ilość 
wytwarzanych odpadów, określić sposób segregacji, dokonać ich kwalifikacji oraz sposobu 
zagospodarowania i unieszkodliwiania zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. 

Na terenie oczyszczalni ścieków mogą powstać m.in. następujące odpady: 

 osad z piaskowników o kodzie 19 08 02, 

 skratki o kodzie 19 08 01, 

 osad nadmierny o kodzie 19 08 05, 

 odpady opakowane o kodzie 15 02 03, 

 zużyte urządzenia  o kodzie 16 02 13, 
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  Osad z piaskownika oraz skratki po dezynfekcji wapnem chlorowanym wywożone będą jako 
odpad bezużyteczny na składowisko odpadów komunalnych. Ustabilizowany tlenowo osad nadmierny 
po zagęszczeniu na prasie taśmowej wywożony będzie do zagospodarowania przyrodniczego przy 
nawożeniu trawników, itp. osad nie może być wykorzystywany do nawożenia upraw spożywczych. 
Nadmiar osadu, którego nie można będzie zagospodarować przyrodniczo będzie wywożony na 
składowisko odpadów. Ponadto zaprojektowany będzie system obniżający uciążliwość osadów tj. 
poddanie ich tlenowej stabilizacji, dezynfekcję za pomocą wapnia. Szczególne warunki jakie powinny 
być spełnione przy wykorzystaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie określa 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
(Dz. U. z 2010r., Nr 137, poz. 924). Rozporządzenie to precyzuje również wielkość dawek osadu, które 
można na gruntach stosować.   

 Ustalenia projekt Studium ustala zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod 
nadzorem Urzędu Gminy Lanckorona na zasadzie umów z uwzględnieniem segregacji. Odpady będą 
gromadzone w specjalnych zamkniętych pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów. Zaleca się określić takie warunki i zasady bezpieczeństwa gospodarki odpadami, aby nie 
wywierały negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego, zaleca się kontynuację zgodnie z 
ustawą o odpadach stosowanie metody segregacji odpadów w celu możliwości ponownego ich 
zastosowania po jego wcześniejszej przeróbce (metoda recyklingu) i odzysku. 

 
Oddziaływania akustyczne. 

 Głównym źródłem hałasu na terenie projektu Studium jest hałas komunikacyjny z istniejącej 
drogi krajowej Nr 52. Jest on najbardziej odczuwalny na terenach położonych przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu. Na pozostałych obszarze jego poziom uzależniony jest od odległości od dróg, 
zagospodarowania przestrzeni, ukształtowania terenu oraz izolacji zieleni. Przepisy prawa miejscowego  
dotyczące hałasu określone są w Uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjętego Uchwałą   
Nr XLII/663/13 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku 
Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem. 

 Natężenie ruchu na drodze gminnej nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na sąsiadujących z nimi terenach mieszkaniowych. W celu poprawy klimatu 
akustycznego należy poprawić nawierzchni dróg od jakości, której zależy poziom emisji hałasu. Teren  
drogi ruchu przyspieszonego może lokalnie prowadzić do wzrostu emisji hałasu. Trzeba jednak 
pamiętać, że uciążliwość ze strony tego typu zabudowy będzie występował sezonowo i przybierał  
będzie zasięg lokalny i nie przekroczą norm wskazanych w przepisach odrębnych. 

   Kolejnym źródłem hałasu jest teren oczyszczalni ścieków. Hałas wywoływany może być pracą 
urządzeń mechanicznych, takich jak pompy, dmuchawy, mieszadła, wentylatory, ruch pojazdów (wozy 
asenizacyjne). Dmuchawy do napowietrzania osadu czynnego będą obudowane i znajdują się w 
budynku technicznym. Rozprzestrzenianie się dźwięków w znacznej mierze zależy od przeszkód 
tlenowych i może być wytłumione przez odpowiedni sposób zagospodarowania terenu oczyszczalni i 
wokół niej. Dopuszczalne natężenie hałasu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 
112). 

Oczyszczalnia ścieków nie będzie obiektem uciążliwym pod względem akustycznym, poziom 
hałasu nie będzie miał wpływu na zasięg szkodliwego oddziaływania wokół oczyszczalni. Poziom 
hałasu emitowany przez urządzenia znajdujące się na oczyszczalni ścieków nie wpłynie na jakość życia 
mieszkańców najbliższej zabudowy. Ustalenia projektu Studium wprowadzają teren zieleni osłonowej. 
Działania takie przyczynią się do zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji 
na tereny chronione akustycznie. 
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Pola elektromagnetyczne. 
 Źródłem pól elektromagnetycznych na obszarze objętym projektem Studium jest linia 

elektryczna  wysokiego napięcia 110 kV oraz linie energetyczne średniego napięcia 15 kV. Dla linii tych 
ustalone zostały strefy techniczne odpowiednio 15 m i 7 m od osi linii w każdą stronę, w obrębie których 
wprowadzono zakaz lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. W związku z tym nie 
przewiduje się negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie i życie 
ludzi.   
  W obrębie terenu objętego planem dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury 
telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jakie 
muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania 
dla ludzi, z uwzględnieniem przepisów odrębnych i ustaleń zawartych w MPZP. W celu minimalizacji 
zagrożenia należy stosować się przy lokalizacji takich obiektów do norm określonych w przepisach 
odrębnych i ustaleniach w MPZP. Obiekty te, pod względem kolorystyki i konstrukcji powinny być 
zharmonizowane z otoczeniem, w celu ochrony walorów krajobrazowych otoczenia. 

 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. nr 192, poz. 1883). 
 
Wpływ na walory przyrodnicze. 

Na obszarze objętym ustaleniami projektu Studium w odniesieniu do zbiorowisk roślinnych 
można zaobserwować następujące zjawiska: 
 zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej; 
 wkraczanie gatunków obcych do zbiorowisk naturalnych; 
 powstawanie i rozszerzanie się zasięgów zbiorowisk antropogenicznych. 

Przebieg ww. procesów pozostaje w ścisłym związku ze zróżnicowaniem form użytkowania 
terenu. Zmiany zachodzące w zbiorowiskach idą w kierunku coraz większej ich antropogenizacji, 
zwłaszcza w sąsiedztwie terenów mieszkalnych i rolnych. 

Największe zagrożenia dotyczące walorów przyrodniczych będą związane ze: zmniejszeniem 
powierzchni biologicznie czynnej i przekształceniami zbiorowisk roślinnych, co z kolei będzie 
oddziaływać na populacje zwierząt. Wprowadzenie nowej zabudowy oraz innych obiektów będzie się 
odbywało kosztem terenów rolnych, w związku z tym zmniejszy się powierzchnia biologicznie czynna. 
W ustaleniach projektu Studium wprowadzono zasady zagospodarowania zmierzające do redukcji 
powierzchni koniecznych wyłączeń, czemu służyć będzie m.in.: ustalenie wskaźników intensywności 
zabudowy, minimalnych powierzchni działek w zabudowie mieszkaniowej oraz ustalenie powierzchni 
biologicznie czynnej. 

Istotnym czynnikiem oddziałującym na zbiorowiska roślinne i populacje zwierząt będzie 
rozbudowa układu drogowego oraz realizacja planowanego zainwestowania kubaturowego. 
Przewidywany wzrost zanieczyszczenia powietrza w sąsiedztwie dróg związany ze wzrostem ruchu 
samochodowego oraz wpływ ich zimowego utrzymania będzie skutkował podniesieniem poziomu 
zanieczyszczenia powietrza i gleb w najbliższym sąsiedztwie dróg. Wywoła to zmiany w zbiorowiskach 
roślinnych i populacjach zwierząt. Konsekwencją będzie ustępowanie gatunków o mniejszej tolerancji 
środowiskowej i wchodzenie taksonów o większej odporności. 

W celu minimalizacji ww. oddziaływań na środowisko przyrodnicze na terenie objętym 
projektem Studium zostaną wprowadzone następujące działania: 

 W trakcie realizacji projektowanych inwestycji i prowadzenia prac ziemnych teren budowy 
będzie kontrolowany pod kątem obecności płazów, a przed likwidacją wykopów ich dno i ściany będą 
dokładnie sprawdzane, znalezione osobniki będą odławiane i przenoszone w bezpieczne dla nich 
miejsca. Do odławiania będą stosowane specjalnie przygotowane i zabezpieczone pojemniki 
pozostawiane w miejscach migracji zwierząt, które będą regularnie sprawdzane. Prace ziemne będą 
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podejmowane bezpośrednio po zakończeniu odłowów, a odławianie kontynuowane na przedpolu 
odhumusowywania. Wkraczający sprzęt będzie powodował płoszenie zwierząt dotąd nieodłowionych w 
miejsca dla nich bezpieczne, z istniejącą jeszcze roślinnością. Teren budowy zostanie również 
zabezpieczony przed wtargnięciem zwierząt na plac budowy poprzez zastosowanie ogrodzeń 
tymczasowych. Ponadto, sposoby i terminy prac budowlanych będą dostosowane do biologii zwierząt 
występujących na terenie opracowania tj. drobnych zwierząt kręgowych i bezkręgowych, których 
głównych środowiskiem życia jest gleba. Prace będą prowadzone poza sezonem migracyjnym i 
rozrodczym płazów, czyli poza okresem od 1 marca do 31 maja i  od 15 września do 31 października. 

 W projektowaną zieleń urządzoną towarzyszącą przyszłej zabudowie zostaną wkomponowane 
istniejące zadrzewienia. Wzmocni to jej funkcję jako siedliska, szlaki migracyjne, miejsca żerowania i 
schronienia dla zwierząt. 

 Do przyszłych nasadzeń na tym terenie zostaną zastosowane rodzime gatunki roślin, zgodnie z 
siedliskiem, posiadające indywidualne, lokalne cechy charakterystyczne dla tego terenu. 

 Nasadzenia zieleni przydrożnej będą tworzyć gęste skupiska z rozbudowaną strukturą pionową, 
co dodatkowo zwiększy jej efektywność izolacyjną, mikroklimatyczną oraz stanowić będą schronienie 
dla ptaków czy drobnych ssaków. 

 Projekt Studium dopuszcza lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi i ustaleniami zawartymi w 
MPZP,  m.in. w szczególności o ochronie przyrody i środowiska . 

  
Zdrowie i życie ludzi. 

 Do czynników środowiskowych, które w sposób bezpośredni oddziaływają na zdrowie człowieka 
należy zaliczyć: stan zanieczyszczenia środowiska oraz poziom hałasu. Obecny stan środowiska w 
gminie pozwala określić istniejące warunki jako generalnie sprzyjające zdrowiu człowieka.  

 Wyznaczone kierunki zagospodarowania w projekcie Studium pod zabudowę mieszkaniową 
spowoduje wzrost liczby ludności. Będzie się to odbywać jednocześnie z intensyfikacją zabudowy, 
porządkowaniem chaotycznej struktury przestrzennej, rozbudową i modernizacją infrastruktury. 
Powodem konfliktów na tle uciążliwości dla ludzi może być łączenie funkcji mieszkaniowej z 
działalnością usługową. Jednak w obecnych realiach nie da się tego całkowicie uniknąć. Związane jest 
to z tym, że usługi i drobna wytwórczość są często podstawowym lub uzupełniającym źródłem dochodu 
dla mieszkańców. Należy również dodać, że uciążliwość obiektów, w których prowadzona będzie 
działalność gospodarcza nie może wykraczać poza teren, do którego prowadzący działalność posiada 
tytuł prawny.  
      Zapisy projektu Studium dążą do rozwoju przestrzennego gminy w taki sposób aby warunki 
zamieszkania dla jej mieszkańców były jak najbardziej korzystne. Realizacja projektu dokumentu 
spowoduje uporządkowanie strefy funkcjonalno przestrzennej, systemu komunikacji oraz innych 
elementów mających pośredni lub bezpośredni wpływ na życie lokalnej ludności na terenie gminy 
Masłów. Warunki życia ludności powinny ulec poprawie w związku z realizacją nowych terenów 
mieszkaniowych oraz utworzenia nowych miejsc pracy (eksploatacja złoża). Lokalizacja nowej 
zabudowy mieszkaniowej uwzględniona została na podstawie wyboru odpowiednich dobrych warunków 
gruntowo – wodnych co wpłynie pozytywnie na jakość warunków zamieszkiwania.  
 W związku z zaplanowaniem wzdłuż dróg krajowych (istniejącej i planowanej) terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozwiązania projektowe będą musiały uwzględniać jej ochronę 
akustyczną. Tak, więc zostaną zrealizowane zabezpieczenia w postaci ekranów akustycznych lub 
budynki mieszkalne będą wyposażone w stolarkę okienną o niskim współczynniku przenikalności 
hałasu. Dodatkowo wyznaczona w nowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa 
mieszkaniowa (po zatwierdzeniu ocenianego projektu Studium) będzie uwzględniać jak najdalszą linię 
zabudowy od dróg, co zminimalizuje oddziaływanie akustyczne i drgania drogi na budynki. Dodatkowo 
droga ta winna zostać obsadzona szpalerem zieleni wysokiej i niskiej co dodatkowo wzmocni ochronę 
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zabudowy przed hałasem. 
W zabudowie położonej w strefie o ponadnormatywnym hałasie od lotniska zostaną 

zastosowane zabezpieczenia przeciwhałasowe, polegające przede wszystkim na zastosowaniu okien o 
zwiększonej izolacyjności akustycznej, tak aby przy zamkniętych oknach osiągnąć dopuszczalny 
poziom hałasu określony dla wnętrz pomieszczeń mieszkalnych w godzinach dziennych. 
 
Zgodność z uwarunkowaniami opracowania ekofizjograficznego. 
  Analiza opracowania ekofizjograficznego była punktem wyjścia do dokonania oceny zgodności 
zapisów projektu zmiany Studium z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi. Należy stwierdzić, że 
analizując dyspozycje przestrzenne zidentyfikowano konflikty pomiędzy lokowanymi w projekcie 
Studium  funkcjami, a naturalnymi predyspozycjami terenu określonymi w tym opracowaniu. Dotyczy to 
w szczególności zabudowywania dolin rzecznych oraz terenów o niekorzystnych warunkach 
fizjograficznych dla zabudowy. Częściowo istniejąca zabudowa została zlokalizowana w terenach o 
niekorzystnych uwarunkowaniach do zabudowy (tereny podmokłe dolin cieków wodnych i tereny 
zagrożone ruchami masowymi). Analiza planowanej w ocenianym projekcie Studium terenów wykazała, 
że tereny przewidziane do zabudowy położone są w terenach o korzystnych warunkach fizjograficznych 
dla rozwoju tej funkcji. 
 
 Monitoring 
       Proponuje się monitoring oddziaływania planowanej oczyszczalni ścieków na środowisko. 
Przed rozruchem technologicznym należy poddać analizie wody odbiornika przed miejscem wylotu 
ścieku oczyszczonego do odbiornika oraz za miejscem zrzutu. Wynik ten stanowić będzie tło dla 
analizowanego badania po oddaniu oczyszczalni do eksploatacji a mające na celu określenie wpływu 
inwestycji na odbiornik. 
       Po oddaniu oczyszczalni do eksploatacji w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia 
oczyszczalnia ścieków pozostawać będzie pod monitoringiem polegającym na poborze 12 prób ścieku 
oczyszczonego w ciągu roku. Analizę prób należy objąć BZT5, ChZTCr, ZO. Jeśli zostanie zamierzony 
efekt ekologiczny w następnych latach monitoringu pobierane będą 4 próby, jednak jeśli efekt 
ekologiczny nie zostanie osiągnięty w drugim roku monitoring obejmować będzie ponownie 12 prób. 
        Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, i innych danych oraz 
terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2008r. Nr 215, poz.1366) przekazywany właściwym organom 
ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji przekłada się wnioski okresowych 
pomiarów emisji z oczyszczalni ścieków. Wyniki te będą przedłożone Staroście Wadowickiemu w 
terminie do 30 dni od dnia zakończenia pomiaru. 

  
Podsumowanie. 

Wszelkie inwestycje będące wynikiem ustaleń projektu Studium powodują powstanie następstw 
w środowisku, zróżnicowanych pod względem czasu trwania, odwracalności, prawdopodobieństwa 
wystąpienia, szkodliwości, przestrzennego zasięgu zmian i ewentualnego rozkładu zanieczyszczeń. 

Największe zagrożenie dla środowiska naturalnego będzie związane ze zwiększeniem 
powierzchni terenów inwestycyjnych, które odbywa się w większości kosztem terenów rolnych. Będzie 
się ono wiązało ze zwiększeniem presji na środowisko (m.in.: wzrost zużycia wody i ilości 
odprowadzanych ścieków, wzrost zanieczyszczeń powietrza, ilości wytwarzanych odpadów). Należy 
więc dążyć do rozwoju zabudowy w ramach już istniejącego zainwestowania terenu, ograniczając 
jednocześnie do minimum zawłaszczanie terenów otwartych, biologicznie czynnych i gruntów o 
wysokiej wartości produkcyjnej. 

Podsumowując należy stwierdzić, że przy równoczesnym stosowaniu się do ustaleń projektu 
Studium oraz wytycznych z prognozy oddziaływania na środowisko, a także przy odpowiedniej kontroli 
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nowych inwestycji przez odpowiednie służby można będzie ograniczyć do minimum niekorzystne 
oddziaływania na środowisko jakie mogą powstać w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium w odniesieniu do ochrony przyrody i ochrony 
środowiska należy uznać za wystarczające do łagodzenia niekorzystnych efektów środowiskowych jakie 
potencjalnie mogą wystąpić na omawianym obszarze. 
 
IV. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 
uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzonej do tego wyboru albo 
wyjaśnienia braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zaproponowane w projekcie Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu 
jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i 
komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru. Nie istnieje zatem 
potrzeba wskazania alternatywnych rozwiązań w stosunku do zaproponowanych. 

W trakcie prac nad opracowanie niniejszej prognozy nie napotkano trudności wynikających z 
niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
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