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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna, 

zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVIII/329/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Organ administracji opracowujący projekt zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego obligatoryjnie sporządza prognozę 

oddziaływania na środowisko i przedkłada go instytucjom i organom właściwym do 

zaopiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu a także jest on przedmiotem społecznej 

oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej ustalenia mogą mieć wpływ na 

decyzję rady gminy w sprawie jego uchwalenia. Również ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nakłada obowiązek sporządzenia 

prognozy oddziaływania na środowisko. 

Ramy prawne stanowią także dokumenty ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym: 

 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE 

L197 z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA, 

 Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r.  

w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 2003 r.), 

 Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów  

i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG  

i 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.). 

 

1.2 Zakres merytoryczny prognozy 

W oparciu o 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, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 
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szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak:  

WOOŚ.411.1.74.2017.BK.4 z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 27 czerwca 2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy – pismo znak: 

PSNZ.4613-2-5/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r.) 

 

1.3 Cel sporządzenia prognozy 

Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych oddziaływań  

na poszczególne komponenty środowiska, jakie mogą być skutkiem dyspozycji 

przestrzennych zawartych w ustaleniach analizowanego projektu zmiany suikzp. 

Prognoza opracowywana jest równocześnie z projektem zmiany suikzp, w celu próby 

wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji 

tych zapisów, które mogłyby wywołać negatywne skutki dla przyrody, a zwłaszcza 

zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna 

informacja dla podmiotów zmiany suikzp, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej 

i samorządów o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla środowiska przyrodniczego. 

 

1.4 Metodyka i forma opracowania prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona równolegle z pracami 

związanymi z projektem zmiany suikzp, w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym 

projekcie. Zakres tematyczny i problemowy opracowania dostosowany został do 

uwarunkowań środowiskowych. Analizowane były archiwalne materiały kartograficzne, 

planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, studialne, dokumentacje hydrogeologiczne i 

geologiczne, opracowanie ekofizjograficzne, rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury 

oraz obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Rozeznano i scharakteryzowano ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, 

warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę  

i florę, obszary prawnie chronione oraz stan jakości poszczególnych komponentów 

środowiska i stopień ich degradacji. Powyższe komponenty poddano ocenie pod kątem 

ewentualnych zmian, wynikających z przyjętych rozwiązań zagospodarowania 

poszczególnych terenów w projekcie zmiany suikzp przy zastosowaniu analiz 

porównawczych i powiązań przyczynowo – skutkowych. Posłużono się również metodami: 

indukcyjno-opisową, analogii środowiskowych oraz analiz kartograficznych. 

Zaproponowano działania i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego 

wpływu proponowanych rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze.  
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Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz 

danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.  

Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe 

definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. 

Opracowanie składa się z dwóch części: 

1) Opisowej - ilustrowanej fotografiami wraz z tematycznymi mapkami w postaci 

schematów (spis zamieszczony na końcu tekstu), 

2) Kartograficznej - w postaci rysunku projektu zmiany suikzp z naniesionymi 

elementami prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska terenu będącego 

przedmiotem zmiany suikzp, a w szczególności rozpoznaniu pod względem budowy 

geologicznej i rzeźby, warunków hydrologicznych, klimatycznych, gleb, bioróżnorodności 

fauny i flory, zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenów 

objętych opracowaniem zmiany suikzp. 

 

2.1 Położenie administracyjne 

Teren opracowania stanowi złoże naturalne „Chotowa-Potok” o powierzchni ok. 

48 ha i położony jest w miejscowości Chotowa, która administracyjnie należy do gminy 

Czarna, wchodzącej w skład powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego. 
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Ryc. 1. Położenie administracyjne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

ołożenie obszaru opracowania na tle podziału Polski wg Kondrackiego (2001): 

Megaregion: Region Karpacki (5) 

Prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym (51) 

Podprowincja: Podkarpacie Północne (512) 

Makroregion: Kotlina Sandomierska (512.4-5) 

Mezoregion: Płaskowyż Tarnowski 512.43) 

Dolina Dolnej Wisłoki 512.44 

Podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregion: Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

Mezoregion: Pogórze Ciężkowickie 513.62) 
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Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.3 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany suikzp 

Aktualnie teren użytkowany jest rolniczo, głównie jako pola uprawne, część z nich 

jest odłogowana, na których obserwuje się postępującą sukcesję roślinności wysokiej. 

Znaczna część terenu sklasyfikowana jest jako rolnicza w klasach III, IV,V oraz łąki 

i pastwiska w klasach IV i V. W centralnej części terenu znajdowała się zabudowa 

o charakterze zagrodowym, obecnie zlikwidowana. 

Od północnego-zachodu omawiany obszar sąsiaduje z terenami leśnymi, 

od południowego - wschodu z rzeka Wisłoką, od zachodu złoże sąsiaduje z gruntami 

rolnymi a od wschodu z Potokiem Chotowskim, którego obudowę biologiczną stanowi 

roślinność o charakterze łęgu. 

 

2.4 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Położenie na terasie zalewowej Wisłoki, w obrębie rozległych systemów 

nieistniejących już starorzeczy, powoduje zróżnicowanie budowy geologicznej. Złoże 

kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok” znajduje się w obrębie czwartorzędowych 

utworów aluwialnych wykształconych w postaci piasków, piasków z domieszką żwirów 

oraz lokalnie żwirów z piaskiem. Są to utwory zalegające na pakietach trzeciorzędowych 

wykształconych jako iły krakowieckie warstw przeworskich. Strop utworów 

trzeciorzędowych znajduje się na głębokości ok. 9,7-15,5 m i wykazuje nieznaczne 
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wypłycenie w kierunku północnym. Pod względem budowy geologicznej złoże wykazuje 

niewielką zmienność w wykształceniu litologicznym osadów serii złożowej oraz 

parametrów jakościowych kopaliny w poszczególnych jego partiach. Niejednorodność 

miąższości nadkładu i serii złożowej oraz wzajemnego stosunku tych parametrów 

uwarunkowana jest zmienną dynamiką sedymentacji aluwiów w poszczególnych partiach. 

Utwory budujące nadkład tworzy głównie gleba oraz gliny pylasta i piaszczysta  

a także gliny, gliny plastyczne, gliny zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz namuły gliniaste, 

piaski gliniaste i piaski mułkowe. Średnia miąższość mas nadkładowych wynosi 2,83 m  

(1,0-5,5 m). Serię złożową tworzą utwory piaszczysto-żwirowe, wykształcone w postaci 

piasku drobno- i średnioziamistego oraz piasku z domieszką żwiru, piasku ze żwirem, 

żwiru z piaskiem. Utwory te są lokalnie zaglinione. Ich miąższość jest zróżnicowana 

i waha się od 3,5 m do 15,5 m, średnio 9,95 m. Największą miąższością serii złożowej 

charakteryzuje się środkowa partia złoża, zaś najmniejszą południowa i północno- 

zachodnia część złoża. Najkorzystniejszymi parametrami jakościowymi i ilościowymi 

charakteryzuje się zachodnia i południowa część złoża.  

Pod względem geologiczno - inżynierskim teren zajmują grunty piaszczysto- 

żwirowe, wykształcone w postaci piasku drobno- i średnioziarnistego, piasku z domieszką 

żwiru, lokalnie zaglinione i częściowo zawodnione o średniej miąższości 9,85 m.  

Serię złożową przykrywają grunty średnio spoiste (gleba i glina pylasta) w stanie 

twardoplastycznym i plastycznym o średniej miąższości 1,0 m. Warunki gruntowe 

i wodne ocenić należy jako średnio - korzystne dla przyszłej eksploatacji ze względu na 

niemalże całkowite zawodnienie złoża oraz występujące w złożu niewielkiej miąższości 

przerosty skał spoistych. 

 

2.4.1 Złoża kopalin 

Złoże kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok” (KN 17436) jest złożem pokładowym, 

osadowo - mechanicznym (sedymentacyjnym), zbudowanym z luźnych utworów 

klastycznych (okruchowych). Utwory go budujące są osadami fluwialnymi i wykazują 

w profilu normalne uziarnienie frakcjonalne, czyli pionowy trend zmniejszania się średnicy 

ziaren od spągu serii złożowej ku jej stropowi. Biorąc pod uwagę prostą i nie 

nastręczającą trudności w interpretacji budowę geologiczną oraz pokładową formę złoża, 

nieskomplikowane warunki geologiczno - górnicze, a także stopniowo zmieniające się 

wartości parametrów złożowych w stałych kierunkach, przedmiotowe złoże kruszywa 

naturalnego „Chotowa-Potok” zostało zakwalifikowane do I grupy złóż. 

Podstawowe parametry złoża „Chotowa-Potok”: 

 Powierzchnia złoża - 48,11 ha 
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 Objętość i zasoby kopaliny- 4 768 366 m3 = 8 432 156 Mg  

Złoże położone jest w sąsiedztwie dwóch udokumentowanych wcześniej złóż: złoża 

Chotowa znajdującego się w odległości ok. 800 m na północny-wschód oraz złoża Lipiny 

znajdującego się 500m na południowy-zachód od udokumentowanego złoża Chotowa-

Potok. 

 

Ryc. 3. Lokalizacja terenu opracowania w stosunku do złóż oraz terenów i obszarów górniczych. 
źródło: Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg 

 

2.5 Rzeźba terenu 

Obszar opracowania leży w Kotlinie Sandomierskiej, rozległym zapadlisku 

o założeniu tektonicznym, zwanym zapadliskiem przedkarpackim, wyerodowanym przez 

rzeki, o kształcie zbliżonym do trójkąta, wypełnionym mioceńskimi osadami (do 2500 m 

miąższości na skraju Karpat).  

Wysoczyzna Tarnowska, obejmująca północno-zachodnią część obszaru, tworzy  

w znacznym stopniu wyrównaną powierzchnię, miejscami wzniesioną do 250 m n.p.m.  

Od strony doliny Wisłoki obcięta jest wyraźną krawędzią erozyjną o wysokości 20–25 m. 
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Dominującymi elementami geomorfologicznymi są tu zdenudowane wysoczyzny 

morenowe: płaska i falista oraz równiny wodnolodowcowe. 

Południową część zajmuje holoceńska dolina Wisłoki wraz z przyległymi równinami 

jej nadzalewowych tarasów plejstoceńskich. Dolinę wypełniają współczesne utwory 

korytowe, tarasu rędzinnego z czterema podpoziomami tarasowymi z licznymi 

starorzeczami, oraz trzystopniowy taras wyższy (nadzalewowy). 

Rzeka Wisłoka na odcinku wzdłuż projektowanej eksploatacji złoża „Chotowa-

Potok” płynie w regularnym łożysku, praktycznie w granicach swej trasy regularnej. Koryto 

rzeki jest stosunkowo głęboko wcięte w stosunku do terenów przyległych – na wysokości 

projektowanej eksploatacji złoża „Chotowa-Potok” firmy Kruszgeo S.A. 

Na terenie w pobliżu lokalizacji złoża kruszywa „Chotowa-Potok” koryto rzeki 

Wisłoka i Potoku Chotowskiego nie wykazują wyraźnych śladów erozji bocznej. Spadek 

rzeki na tym odcinku jest nieznaczny i prędkość wody niewielka.W korycie Wisłoki zalega 

drobny materiał denny, transportowany głównie w czasie występowania wód 

wezbraniowych. Erozja wgłębna brzegów Wisłoki w rejonie Chotowej nie jest intensywna. 

Skarpy rzeki Wisłoki porośnięte są roślinnością wysoką (w zasięgu od kilkunastu metrów 

do kilkudziesięciu metrów od linii wody). Na omawianym odcinku rzeki Wisłoki nie 

stwierdzono w jej korycie występowania wyraźnych form związanych z jej działalnością 

akumulacyjną (poza akumulacją denną). 

 

 

Ryc. 4. Rzeźba terenu w rejonie opracowania 
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źródło: opracowanie własne na podstawie danych z CODGIK 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

W obrębie złoża występuje generalnie jeden poziom wodonośny, który związany 

jest z czwartorzędowymi utworami piaszczysto-żwirowymi. Zasilany jest głównie przez 

infiltrację opadów atmosferycznych. Zwierciadło wód gruntowych ma swobodny charakter 

na głębokości około 1,2 m do 7,0 m ppt. Kierunek spływu wód podziemnych z tego rejonu 

odbywa się generalnie na południowy wschód do rzeki Wisłoki oraz lokalnie na wschód 

do Potoku Chotowskiego. Rzędne zwierciadła wody podziemnej wahają się od 186,42 m 

npm. do 194,2 m npm. Podstawę nieprzepuszczalną stanowią utwory trzeciorzędowe 

wykształcone jako iły pylaste. 

Seria złożowa jest w znacznej części zawodniona, co powoduje konieczność 

eksploatacji niemal całej miąższości złoża spod wody. Utwory nadkładu niemal w całości 

znajduj ą się powyżej ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych.Pod względem 

geologiczno - inżynierskim złoże budują grunty piaszczysto- żwirowe, wykształcone  

w postaci piasku drobno- i średnioziarnistego, piasku z domieszką żwiru, lokalnie 

zaglinione i częściowo zawodnione o średniej miąższości 9,85 m. Serię złożową 

przykrywają grunty średnio spoiste (gleba i glina pylasta) w stanie twardoplastycznym 

i plastycznym o średniej miąższości 1,0 m. 

Warunki gruntowe i wodne ocenić należy jako średnio - korzystne dla przyszłej 

eksploatacji ze względu na niemalże całkowite zawodnienie złoża oraz występujące 

w złożu niewielkiej miąższości przerosty skał spoistych. 

Obszar opracowania położony jest poza GZWP. Najbliżej zlokalizowany GZWP 

nr 433 znajduje się w odległości około 8 km na południowy wschód od obszaru 

opracowania.  

Złoże w całości położone jest obecnie na terenie JCWPd nr 151. Według 

poprzedniego podziału, leżało ono w JCWPd Nr 139 i dla tego podziału przedstawiono 

dalsze oceny stanu. 
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Ryc. 5. Położenie terenu opracowania względem GZWP i JCWPd 
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg 

 

Wyniki monitoringu jakości wód podziemnych dla JCWPd 139, w której według 

poprzedniego podziału leżał obszar opracowania, wykazały w 2016 r. dobry stan ilościowy 

oraz dobry stan chemiczny wód. 

 

2.6.2 Wody powierzchniowe 

Obszar opracowania leży na obszarze dorzecza Wisłoki, w regionie wodnym Górnej 

Wisły. 

Hydrograficznie rejon lokalizacji przedsięwzięcia wydobycia kruszywa ze złoża 

„Chotowa-Potok” wchodzi w skład zlewni rzeki Wisłoki, której koryto znajduje się 

w odległości 50-80 metrów na południe od planowanego przedsięwzięcia.  Rzeka Wisłoka 

jest głównym ciekiem wodnym Gminy Czarna, która przepływa z południa na północ 

gminy i uchodzi do Wisły, już poza terenem gminy w okolicach Połańca. Wisłoka jest 

prawym dopływem rzeki Wisły II rzędu o powierzchni zlewni 4110,2 km2 Zlewnia rzeki 

Wisłoki leży na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.  

Dopływy rzeki Wisłoki – w tym Potok Chotowski zlokalizowany od północno-

wschodniej strony złoża zasilane są głównie przez wody opadowe, roztopowe i gruntowe 

(system deszczowo-śnieżno-gruntowy). Reagują one szybko na opady o gwałtownym, 
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zwykle krótkotrwałym przyborem wody, co wskazuje na istnienie dużego spływu 

powierzchniowego oraz zasilanie opadowe, a w mniejszym stopniu gruntowe. 

W normalnym rocznym cyklu hydrologicznym rzek tego regionu, zaznaczają się w ciągu 

roku dwa wezbrania: wiosenne w marcu lub kwietniu (związane z topnieniem pokrywy 

śnieżnej) oraz letnie w czerwcu i lipcu, spowodowane ulewnymi opadami.  

Maksima wezbrań letnich znacznie przewyższają maksima wiosenne. Następstwem 

szczególnie obfitych opadów letnich są gwałtowne lecz krótkotrwałe wezbrania, 

powodujące duże zmiany w ukształtowaniu, a często i w przebiegu koryt. Warunki 

hydrometeorologiczne panujące w regionie Chotowej określają m.in. okresy 

występowania wezbrań, typy reżimów rzecznych, wielkości odpływu jednostkowego, 

bilans wodny. W bilansie wodnym tego terenu występuje przewaga parowania nad 

odpływem. 

Obszar opracowania zlokalizowano na terenie dwóch JCWP tj. JCWP „Potok 

Chotowski” (około 80% powierzchni terenu) i JCWP „Wisłoka od Ropy do Potoku 

Chotowskiego” (około 20% powierzchni terenu) oraz w bezpośrednim sąsiedztwie JCWP 

„Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki”. 

 

 

Ryc. 6. Położenie terenu opracowania względem wód powierzchniowych 
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źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

 

Podstawowe dane identyfikacyjne JCWP, według obowiązującego Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły:  

JCWP „Potok Chotowski” 

Europejski kod JCWP - PLRW20006218729 

Typ JCWP - Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i 

lessopodobnych (6) 

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603  

Nazwa JCWP - Potok Chotowski 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - silnie zmieniona część wód  

Cel środowiskowy - dobry potencjał wód  

Aktualny potencjał - zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

Derogacja do 2021 r.: Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano 

presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne 

jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania 

działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni 

realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 

hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian 

hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i 

prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie 

krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

 

JCWP „Wisłoka od Ropy do potoku Chotowskiego” 

Europejski kod JCWP - PLRW200015218719 

Typ JCWP - średnia rzeka wyżynna - wschodnia (15) 

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603  

Nazwa JCWP - Wisłoka od Ropy do potoku Chotowskiego 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarna 
 

 

 

 17 

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - naturalna część wód  

Cel środowiskowy - dobry stan wód 

Aktualny stan - zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

Derogacja do 2021 r.: Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i 

efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu 

zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym 

dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w 

kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano 

działanie opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na 

odcinku cieku istotnego - Wisłoka ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz 

opracowaniem dokumentacji projektowej obejmujące szczegółową analizę lokalnych 

uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie 

konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. 

analiz. Ponadto w programie działań zaplanowano działanie budowa: przepławki na 

stopniu w km 69+720 rzeki Wisłoki, którego skutkiem będzie przywrócenie możliwości 

migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku cieku w JCWP. 

JCWP „Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki” 

Europejski kod JCWP - PLRW200019218771 

Typ JCWP - Rzeka nizinna piaszczysto- gliniasta (19)  

Scalona część wód powierzchniowych - GW0603  

Nazwa JCWP - Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki 

Region wodny - region wodny Górnej Wisły  

Kod dorzecza - 2000  

Nazwa dorzecza - obszar dorzecza Wisły  

Status - naturalna część wód  

Cel środowiskowy - dobry stan wód 

Aktualny stan - dobry 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Zarówno JCWP PLRW20006218729 jak i PLRW200015218719, badane w ramach 

PMŚ, wykazały zły stan wód. JCWP PLRW200019218771 wykazała dobry stan wód 

(Raport o stanie środowiska… 2016). 
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2.7 Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

Teren lokalizacji obszaru opracowania wchodzi w obręb podgórskiego regionu 

klimatycznego. Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter przejściowy między nizinnym  

a górskim. Średnia roczna temperatura dnia wynosi tu około +7oC, średnia temperatura 

dnia w ciągu lata kształtuje się na poziomie około +18oC, w ciągu zimy obniża się od -3oC 

do -5oC. Mróz występuje tu w ciągu 50 - 70 dni, przymrozki 100 - 130 dni. Średnia opadów 

wynosi w części zachodniej 700 -750 mm, w części wschodniej 750 - 800 mm. Pokrywa 

śnieżna zalega 60 - 80 dni, a długość okresu wegetacyjnego 210 - 220 dni. W ciągu roku 

przeważają wiatry południowo zachodnie.  

Zgodnie z podziałem przyjętym przez Okołowicza (1978) w Narodowym Atlasie 

Polski omawiany teren znajduje się w Regionie Karpackim (GK) - Subregion Podgórski, 

dla którego ogólna charakterystyka klimatyczna przedstawia się następująco:  

- średnia temperatura stycznia - 4oC  

- średnia temperatura lipca - 17oC  

- średnie opady z roku: - 650-750 mm (śr. około 690 mm)  

- liczba dni pogodnych - 40 - 50 dni  

- średnie opady stycznia - około 30 mm  

- średnie opady lipca - około 100 mm 

- czas trwania zimy - 90 – 100 dni  

- czas trwania lata - 90 - 100 dni  

- liczba dni gorących - 35 - 40 dni  

 

Panujący w rejonie Chotowej klimat to typ klimatu umiarkowanie ciepłego. Cechuje 

się średnią roczną temperaturą między 6 a 8 oC, rosnącą proporcjonalnie do wzrostu 

wysokości nad poziom morza, sumą opadów atmosferycznych (650 - 750 mm/rok), 

średnim rocznym zachmurzeniem na poziomie 65 - 68 % oraz wiatrami wiejącymi głównie 

z południa i południowego - zachodu, a w lecie także z północy i północnego - zachodu. 

Roczne sumy nasłonecznienia w tej partii Pogórza wynoszą ok. 1600 godzin z których 

maksimum przypada w lecie - ok. 560 godzin. Warunki klimatyczne na terenie 

miejscowości Chotowa są dość korzystne dla gospodarczych działań człowieka. Świadczą 

o tym długi okres wegetacyjny z dostateczną ilością opadów oraz ciepłe lata. 

Wysokość opadów na obszarze dorzecza Górnej Wisły w drugiej połowie XX wieku 

nie wykazuje określonego kierunku (istotnego trendu) zmian. Wzrasta natomiast 

zmienność opadów wyrażona współczynnikiem zmienności będącym stosunkiem 

odchylenia standardowego do wartości średniej, co jest dowodem postępującej 
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niestabilności naszego klimatu, a w praktyce przejawia się zwiększeniem częstości 

występowania zarówno okresów z niedostatkiem jak i nadmiarem opadów. 

Jakość sanitarna powietrza to ważny czynnik zdrowotny, gdyż człowiek wystawiony 

jest na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu. Poprawa 

jakości powietrza ma korzystny wpływ na stan sanitarny środowiska i zdrowie ludzi. 

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2016 roku została 

wykonana według zasad określonych w art.89 ustawy Prawo ochrony środowiska 

z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE oraz 

decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 

Oceny jakości powietrza odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych 

strefami. Obszar opracowania należy do strefy „podkarpackiej”. Roczna ocena została 

wykonana w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2016 roku na stałych 

stacjach monitoringu. 

Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze 

względu na: 

 ochronę zdrowia ludzi, 

 ochronę roślin. 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pyłu 

zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 oraz ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu 

w pyle PM10. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2, 

tlenki azotu NOX i ozon O3 . 

Strefy zalicza się do określonej klasy (A, B, C), w oparciu o ocenę poziomu 

wymienionych wyżej substancji w powietrzu. Określa się jedną klasę strefy ze względu na 

ochronę zdrowia i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. 

Kryteria zaliczenia strefy do określonej klasy: 

● Klasa strefy A – poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego/docelowego 

● Klasa strefy C – poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu 

dopuszczalnego/docelowego 

Poniższe tabele przedstawiają wynikowe klasy jakości powietrza w strefie 

podkarpackiej w roku 2016 dla kryterium ochrony zdrowia i roślin. 

Tab. 1. Klasyfikacja strefy podkarpackiej w zakresie jakości powietrza 

 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

ludzi 
zanieczyszczenia SO2, NO2 CO C6H6, O3 PM10 PM2,5 Pb As Cd Ni BaP 

klasa A A A A A C C A A A A C 
 Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 
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zanieczyszczenia SO2, NOx O3 
klasa A A A 

źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim w 2016 roku 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia strefa podkarpacka otrzymała 

wynikową klasę C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu, pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5. Oznacza to, że poziomy stężeń 24-godzinnych pyłu 

zawieszonego PM10 przekraczają wartości dopuszczalne w ciągu roku częściej niż 35-

razy, poziom stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 przekracza 

poziom dopuszczalny oraz poziom stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu przekracza 

poziom docelowy w roku kalendarzowym. 

Aktualnie obowiązuje „Program ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi 

na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych" przyjęty uchwałą Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego Nr XXX/544/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej 

z uwagi na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu" wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, opublikowaną w Dz. U. Woj. 

Podk. z dnia 9 stycznia 2017r., pod poz. 74. 

 

2.8 Gleby 

W ekosystemach lądowych, zarówno naturalnych, jak i ukształtowanych przez 

człowieka, gleba jest ogniwem łączącym podłoże geologiczne i ożywioną część 

ekosystemu. Wiele podstawowych właściwości gleba dziedziczy od skały macierzystej,  

z której się wytworzyła, ale tempo i kierunek procesów glebotwórczych, a także 

ekologiczna i użytkowa wartość gleby zależą od wielu innych, równocześnie działających 

czynników środowiskowych: klimatu, stosunków wodnych, ukształtowania terenu, 

pokrywającej roślinności oraz działalności człowieka.  

Na obszarze objętym opracowaniem dominują mady. Zostały one wytworzone  

z osadów aluwialnych, powstałych z przemieszania materiału ziemnego przez wody rzeki. 

W Polsce do określenia walorów użytkowych gleb wykorzystuje się dwa systemy 

klasyfikacyjne. Pierwsza z nich wiąże się z podziałem gleb na klasy bonitacyjne, 

natomiast druga dotyczy podziału na kompleksy rolniczej przydatności gleb (Macias 

i Bródka 2014). 

Podział gruntów w obszarze opracowania, z wyszczególnieniem klas bonitacyjnych 

użytków rolnych, przedstawia poniższa tabela. 
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KLASY 
BONITACYJNE 

POWIERZCHNIA 
[ha] 

RIIIa 8,7263 
RIIIb 0,7443 
RIVa 22,6200 
RIVb 4,9139 
RV 2,9056 
RVI 0,8064 
ŁIV 1,2531 
ŁV 1,8561 

PsIV 2,2548 
PsV 0,1459 
PsVI 0,9744 
LzV 0,0284 
dr 0,6149 
B 0,2051 
N 0,5655 

SUMA 48,6147 

 

2.9 Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna 

Przyrodnicze komponenty środowiska abiotycznego (biotop) i ich zróżnicowanie 

przestrzenne, decydują o naturalnej szacie roślinnej i faunie, które tworzą biocenozy 

zróżnicowane gatunkowo, a tym samym odzwierciedlają bioróżnorodność gatunkową 

i ekosystemową. Różnorodność biologiczna w krajobrazie jest zjawiskiem bardzo 

złożonym, gdyż obejmuje zarówno różnorodność genetyczną, gatunkową jak i 

różnorodność ekosystemów. 

 

Według geobotanicznego podziału Matuszkiewicza (1995), obszar opracowania leży w: 

Prowincji:Bałtyckiej 

Podprowincji: Środkowoeuropejskiej 

Dziale: Wyżyn Południowopolskich 

Krainie: Kotliny Sandomierskiej 

Okręgu: Niepołomicko-Tarnowskim 

Podokręgu: Doliny Dolnej Wisłoki 

 

Według podziału Szefera i Pawłowskiego, obszar miejscowości leży w obrębie 

następujących jednostek geobotanicznych: 

Państwo: Holarktyka 

Obszar: Eurosyberyjski 

Prowincja: Środkowo-europejska 
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Podprowincja: Niżowo-Wyżynna 

Dział: Bałtycki 

Poddział: Pas Kotlin Podgórskich 

Kraina: Kotlina Sandomierska 

Okręg: Radomyski 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych, związanych ze sporządzaniem raportu 

oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia wydobycia kruszywa naturalnego ze 

złoża „Chotowa-Potok” w miejscowości Chotowa, stwierdzono 110 gatunków roślin 

naczyniowych oraz wyróżniono 16 zbiorowisk roślinnych (Cypryś 2015).  

Zidentyfikowane grupy roślinności to:  

Vicietum tetraspermae - zespół wyki czteronasiennej z wyką czteronasienna Vica 

tetrasperma, stokłosą żytnia Bromus secalinus i przetacznikiem bluszczykowym Veronica 

hederifolia, towarzyszy uprawom zbożowym oraz odłogom. 

Echinochloo-Setarietum – zespół sporka i chwastnicy jednostronnej z 

chwastnicą jednostronną Echinochloa crus-gallioraz włośnicą zieloną Setaria viridis 

występuje na gruntach ornych towarzysząc uprawom oraz odłogom.  

Rudbeckio-Solidaginetium – zespół rudbekii i nawłoci późnej z dominującą 

nawłocią późną Solidago gigantea. obok niej występują: szczaw kędzierzawy, tymotka 

pospolita, wiechlina łąkowa, krwawnik pospolity, Zbiorowisko to wykształciło się na 

odłogowanych terenach rolnych obecnie nie koszonych. Cechuje się ono niewielką liczbą 

gatunków (7 gat.). Bezwzględnie dominuje tu nawłoć późna Solidago gigantea. Omawiane 

zbiorowisko z przyrodniczego punktu widzenia nie przedstawia większej wartości 

przyrodniczej. Należy zaznaczyć, że omawiane zbiorowisko jest zbiorowiskiem o 

charakterze inwazyjnym natomiast nawłocią późną Solidago gigantea która je tworzy jest 

gatunkiem obcym. Zbiorowiska z Solidago sp. stają się obecnie problemem na 

odłogowanych gruntach porolnych porastając coraz to większe areał i wypierając inne 

zbiorowiska np. łąki świeże Arrhenatheretalia elatioris. 

Artemisio-Tanacetetum vulgaris - zespół bylicy i wrotycza z dominującymi 

wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare, bylicą pospolitą Artemisia vulgaris i 

krwawnikiem pospolitym Achillea millefolium, występuje w środkowej części terenu 

opracowania sąsiadując z gruntami rolnymi i pastwiskiem. Zespół ten powstał w wyniku 

zaniechania użytkowania rolnego gruntów. Zbiorowisko to jest jedną z faz sukcesji do 

zbiorowisk krzewiastych i drzewiastych. Zbiorowisko nie wykazuje szczególnych wartości 

przyrodniczych. 

Lolio-Cynosuretum – zespół życicy i grzebienicy pospolitej z dominującym, 

tymotką łąkową, życicą roczną Lolio perenne, kostrzewą czerwoną Festuca rubra, 
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koniczyną białą Trifolium repens. Zbiorowisko ubogie gatunkowo z dominacją gatunków 

jednoliściennych głównie życicy. Asocjacja ta przedstawia przeciętne wartości 

przyrodnicze.  

Arrhenathereteum elatioris – łąki świeże z dominującym rajgrasem wyniosłym 

Arrhenatherum elatius i kupkówką pospolitą Dactylis glomerata. Występuje tu również 

krwawnik pospolity  Achillea millefolium, mietlica polna Agrostis capillaris. Płaty tych łąk są 

nieużytkowane od kilku lat o czym świadczy występowanie nawłoci Solidago sp. i 

trzcinnika piaskowego Calamagristis epejgeios. 

Kadłubowe zbiorowisko Salicetum triandro-viminalis z wierzbą trójpręcikową 

Salix triandra i wierzbą wiciową Salix viminalis. Dodatkowo występuje tu kielisznik 

zaroślowy Calystegia sepium, chmiel zwyczajny Humulus lupulus, mozga trzcinowata 

Phalaris arundinacea, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Ponadto w znacznym pokryciu 

nawłoć kanadyjska Solidago canadensisi słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus oraz 

kolczurka klapowana - gatunki obce i inwazyjne. Asocjacja ta stanowi regeneracyjną fazę 

zbiorowiska wiklin nadrzecznych, która jednak nie posiada właściwie wykształconej 

struktury przestrzennej oraz charakterystycznej kombinacji gatunków. Zbiorowisko  

wykształciło się nad brzegiem Wisłoki i potoku Chotowskiego stanowią obudowę ich 

koryta. Powyższe siedlisko nie jest przedmiotem ochrony obszaru mającego znaczenie 

dla Wspólnoty Dolna Wisłoka z Dopływami. 

Zbiorowisko z Salix viminalis – uprawa wierzby energetycznej zdominowana 

przez wierzbę wiciową Salix viminalis. Tworzy dwa duże płaty w centralnej części 

opracowania.  

Zbiorowisko z sitem rozpierzchłym Juncus effusus – dominuje w nim sit 

rozpierzchły a gatunkami towarzyszącymi są: kupkówka pospolita Dactylis glomerata, 

życica roczna Lolio perenne co świadczy o wcześniejszym użytkowaniu łąkowo- 

pastwiskowym tego płatu.  

Calamagrostietum epigeji – zespół trzcinnika piaskowego z dominującym 

trcinnikiem piaskowym Calamagrostis epigeji wykształcił się w postaci niewielkich płatów 

w sąsiedztwie zespołu Rudbeckio-Solidaginetium. Bezwzględnym dominantem jest tu 

trzcinnik piaskowy pokrywający praktycznie w 100% ten płat. W obrębie tego płatu 

występuje pojedynczo nawłoć późna. Zbiorowisko to tworzy wraz z zespołem  Rudbeckio-

Solidaginetium mozaikę siedlisk. 

Rubo fruticosi-Prunetum spinosae – czyżnie z tarniną Prunus spinosa, jeżyną 

krzewiastą Rubo fruticosus, głogiem jednoszyjkowym Crataegus monogyna  oraz 

towarzyszącymi: nawłocią późną, wiechliną gajową. Omawiane zbiorowisko wykształciło 

się w kilku płatach rozrzuconych po całym terenie opracowania. Dominantem jest tarniną 
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Prunus spinosa oraz głóg jednodszyjkowy, pozostałe gatunki jak nawłoć późna Solidago 

gigantea, wiechlina gajowa Poa nemoralis, też bez czarny Sambucus nigra, stanowią 

jedynie domieszkę.  

Zbiorowisko to nie jest zbyt cenne z przyrodniczego punktu widzenia choć może ze 

względu na swoją fizjonomię dawać schronienie ptakom oraz drobnym ssakom, jak 

również stanowić dla nich cenne żerowisko (owoce jeżyny). 

Phragmitetum australis - szuwar trzcinowy z dominująca trzciną pospolitą 

Phragmites australis. Zbiorowisko to zajmuje niewielki płat w sąsiedztwie planowanej 

inwestycji. Charakteryzuje się ono ubóstwem gatunkowym i całkowitą dominacją trzciny 

pospolitej. Wykształciło się ono w niewielkim zagłębieniu terenu, w którym okresowo 

stagnuje woda. 

Qerco roboris-pinetum - kontynentalny bór mieszany z dominującą w 

drzewostanie sosną pospolitą Pinus sylvestris oraz dębem szypułkowym Quercus robur i 

bukiem Fagus sylvatica jako gat. domieszkowymi. W runie występuje borówka czarna 

Vaccinium myrtillus, orlica pospolita Pteridium aquilinum, szczawik zajęczy Oxalis 

acetostella,  konwalia majowa Convallaria majalis, sałatnik leśny Mycelis muralis, fiołek 

leśny Viola reichenbachiana, jastrzębiec kosmaczek Hieracium pilosella.  

Zadrzewienia śródpolne z brzozą brodawkowatą, osiką i wierzbą szarą. W 

skłąd tych zadrzewień wchodzą: topola biała Populus alba, topola osika Populus tremula, 

brzoza brodawkowata Betula pendula, dąb szypułkowy Quercus robur. W runie występuje 

nawłoć późna Solidago gigantea, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, perz 

właściwy Agropyron repens, jeżyny Rubus sp. Zbiorowiska te wykształciły się na gruntach 

wyłączonych z użytkowania w północnej i centralnej części terenu objętego 

inwentaryzacją.  

Płaty roślinności towarzyszące zabudowaniom ludzkim w skład których 

wchodzą rośliny ozdobne oraz drzewa owocowe jabłonie, wiśnie grusze. Występują one w 

sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. 

Jak stwierdzono w raporcie oddziaływania na środowisko: Wszystkie 

zinwentaryzowane gatunki należą do pospolicie występujących roślin, 

charakterystycznych dla terenów rolnych. Na terenie opracowania nie występują siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki roślin wymienione w Załączniku Nr I i II Dyrektywy Siedliskowej 

z wyjątkiem kilku płatów zaniedbanych łąk rajgrasowych, których stan zachowania jest 

niewłaściwy. Nie stwierdzono gatunków roślin z Polskiej Czerwonej księgi Roślin. 

Generalnie teren lokalizacji złoża „Chotowa-Potok” nie wyróżnia się pod względem 

florystycznym czy fitosocjologicznym od terenów sąsiednich, gdzie dominują zbiorowiska 

związane z uprawami rolnymi i zakrzewieniami śródpolnymi. Zinwentaryzowane 
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zbiorowiska należą do asocjacji charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Biorąc 

pod uwagę wyniki przeprowadzonych inwentaryzacji można wskazać, iż teren lokalizacji 

Złoża Kruszywa Naturalnego „Chotowa-Potok” w Chotowej przedstawia przeciętne 

wartości przyrodnicze. Dominują tu gatunki pospolite szeroko rozpowszechnione w kraju 

(Cypryś 2015). 

W poniższych tabelach zestawiono gatunki zwierząt, stwierdzone podczas prac 

inwentaryzacyjnych na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Chotowa Potok”  

w miejscowości Chotowa gmina Czarna, powiat dębicki, województwo podkarpackie” 

(Cypryś 2015). 

Tabela 1 Lista stwierdzonych bezkręgowców 

Lp Nazwa gatunku 
Status 

ochronny 
Gastropoda 

1 ślimak przydrożny Xerolenta obvia  

2 Ślimak winniczek Helix pomatia 
ochrona 
częściowa 

3 wstężyk ogrodowy Cepaea hortensis  
Insecta 

4 biedronka dwukropka Adalia bipunctata  

5 
biedronka siedmiokropka Coccinella 
septempunctata  

6 biegacz Carabus sp. ochrona ścisła 
7 bielinek bytomkowiec Pieris napi  
8 bzyg prążkowany Episyrphus balteatus  
9 doskwier pastwiskowy Aedes vexans  
10 grabarz pospolity Necrophorus vespillo  
11 hurtnica pospolita Lasius niger  
12 komar niemalaryczny Culex pipiens  
13 konik pospolity Chorthipus biguttulus  
14 konik wąsacz Chorthipus parallelus  
15 konik wszędobylski Chorthipus albomarginatus  
16 koziółka Tipula sp.  
17 listkowiec cytrynek Gonepteryx rhamni  
18 literówka jarzynówka Autographa gamma  
19 łątka dziweczka Coenagrion puella  
20 łątka wczesna Coenagrion pulchellum  
21 mściel natrawny Stenoderma laevigatum  
22 nartnik Gerris sp.  
23 ochotka Chironomus sp.  
24 ogrodnica niszczylistka Phyllopertha horticola  
25 omomiłek szary Cantharis fusca  
26 osa pospolita Vespa vulgaris  
27 pasikonik śpiewający Tetigonia cant ans  
28 pasikonik zielony Tetigonia viridissima  
29 pienik ślinianka Philaenus spumarius  
30 pióronóg zwykły Platycnemis pennipes  
31 pluskolec Notonecta sp.  
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32 pszczoła miodna Apis mellifera  
33 rusałka kratkowiec Araschnia levana  
34 rusałka osetnik Vanessa cardui  
35 rusałka pawik Inachis io  
36 rusałka pokrzywnik Aglais usticae  
37 Ryjkowcowate Curculionidae  
38 skoczek zielony Omocestus viridulus  
39 skoczek zmienny Omocestus ventralis  
40 skorek pospolity Forficula auricularia  
41 swędosz pajęczarz Anoplius viaticus  
42 szablak krwisty Sympetrum sanguineum  
43 szablak zwyczajny Sympetrum vulgatum  
44 świerszcz polny Gryllus campestris  
45 tężnica wytworna Ishnura elegans  

46 trzmiel Bombus spp. 
ochrona 
częściowa 

47 turkuć podjadek Gryllotalpa gryllotalpa  
48 ważka czteroplama Libellula quadrimaculata  
49 wioślak Corixa sp.  
50 wtyk straszyk Coreus marginatus  
51 wygłoba koniczynówka Euclidia glyphica  
52 zadomka polna Ectobius lapoponicus  
53 zmięt zółty Rhagonycha fulva  
54 złotook Chrysopa sp.  

Aranea 
55 darownik przedziwny Pisaura mirabilis  
56 krzyżak łąkowy Araneus quadratus  
57 krzyżak ogrodowy Araneus diadematus  
58 kwadratnik trzcinowiec Tetragnatha extensa  
59 tygrzyk paskowany Agriope bruennichi  

 

Tabela 2 Lista stwierdzonej herpetofauny 

Lp. Gatunek Data 
Rodzaj 

obserwacji 
Siedlisko Zachowanie 

1 
Ropucha 
szara 

28.02.2015 bezpośrednia Pole uprawne 
Przemieszczanie 
się 

2 Żaba trawna 28.02.2015 bezpośrednia Rów melioracyjny Pływanie 

3 Żaba trawna 28.02.2015 bezpośrednia 
Starorzecze w płd. 
części poza 
obszarem inwestycji  

Pływanie 

4 Żaba wodna 28.02.2015 bezpośrednia 
Strefa nadbrzeżna 
potoku Chotowski 

Przemieszczanie 
się 

5 
Ropucha 
szara 

14.03.2015 bezpośrednia Pola uprawne 
Przemieszczanie 
się 

6 Żaba wodna 14.03.2015 bezpośrednia 
Strefa nadbrzeżna 
potoku Chotowski 

Przemieszczanie 
się 

7 Żaba trawna 14.03.2015 bezpośrednia 
Starorzecze w płd. 
części poza 
obszarem inwestycji 

Pływanie/Gody 

8 Żaba wodna 12.04.2015 bezpośrednia 
Starorzecze w płd. 
części poza 
obszarem inwestycji 

Pływanie/Gody 
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9 
Ropucha 
szara 

12.04.2015 bezpośrednia Pola uprawne 
Przemieszczanie 
się 

10 Żaba trawna 12.04.2015 bezpośrednia Rów melioracyjny Pływanie 

11 
Żaba 
jeziorkowa 

16.05.2015 bezpośrednia 
Starorzecze w płd. 
części poza 
obszarem inwestycji 

Pływanie/Gody 

12 
Jaszczurka 
zwinka 

16.05.2015 bezpośrednia Miedza śródpolna 
Przemieszczanie 
się 

13 
Ropucha 
szara 

16.05.2015 głos godowy 
Strefa nadbrzeżna 
potoku Chotowski 

Przemieszczanie 
się 

14 
Rzekotka 
drzewna 

16.05.2015 głos godowy 

Nadbrzeżne 
zadrzewienia  
wzdłuż potoku 
Chotowski 

Gody 

15 
Ropucha 
szara - 
kijanki 

16.05.2015 bezpośrednia 
Starorzecze w płd. 
części poza 
obszarem inwestycji 

Pływanie 

16 Zaskroniec 16.05.2015 bezpośrednia 
Strefa nadbrzeżna 
potoku Chotowski 

Przemieszczanie 
się 

17 
Ropucha 
szara 

25.07.2015 bezpośrednia 
Strefa nadbrzeżna 
rz. Wisłoka 

Przemieszczanie 
się 

18 
Jaszczurka 
zwinka 

25.07.2015 bezpośrednia 
Pola uprawne i 
miedze 

Przemieszczanie 
się 

19 Zaskroniec 25.07.2015 bezpośrednia 
Strefa nadbrzeżna 
potoku Chotowski 

Przemieszczanie 
się 

Tabela 3 Lista stwierdzonych gatunków ptaków 

L.p Nazwa polska Nazwa łacińska Status 
Liczba par 
lęgowych 

Zał. I DP 

1 bażant Phasianus colchicus L 1  
2 bocian biały Ciconia ciconia l  + 
3 cierniówka Sylvia communis L 1  
4 czajka Vanellus vanellus M   
5 dudek Upupa epops  M   
6 dymówka Hirundo rustica l   
7 dzwoniec Carduelis cloris L 1  
8 gąsiorek Lanius collurio  l 1 + 
9 gawron Corvus frugilegus M   
10 gęsi Anser sp. M   
11 grzywacz Columba palumbus L 1  
12 kląskawka Saxicola rubicola M   
13 kos Turdus merula L 3  
14 kruk Corvus corax M   
15 krzyżówka Anas platyrhyrynchos M   
16 kuropatwa Perdix perdix L 1  
17 łozówka Acrocephalus palustris L 5  
18 mazurek Passer montanus L 2  
19 modraszka Cyanistes caeruleus L 1  
20 myszołów Buteo buteo Z   
21 oknówka Delichon urbica l   
22 pliszka żółta Motacilla flava L 1  
23 pokląskwa Saxicola ruberta L 1  
24 pokrzywnica Prunella modularis L 1  
25 potrzeszcz Emberiza calandra L 1  
26 potrzos Emberezia schoeniclus L 1  
27 przepiórka Coturnix coturnix l 1  
28 pustułka Falco tinnunculus Z   
29 rudzik Erithacus rubecula L 1  
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30 rybitwa rzeczna Sterna hirundo M  + 
31 sierpówka Streptopelia decaoctp l   
32 sieweczka rzeczna Charadrius dubius M   
33 skowronek Alauda arvensis L 5  
34 słowik szary Luscinia luscinia l 2  
35 srokosz Lanius senator L 1  
36 śmieszka Larus ridibundus M   
37 śpiewak Turdus philomelos L 2  
38 sroka Pica pica L 2  
39 strzyżyk Troglodytes troglodytes Lp 1  
40 szczygieł Carduelis carduelis L 1  
41 trznadel  Emberezia citrinella L 4  
42 wróbel Paser domesticus l   
43 zięba Fringilla coelebs L 4  
Symbole użyte w tabeli: L –lęgowy; Z – zalatujący DP – Dyrektywa Ptasia, Lp-prawdopodobnie 
lęgowy; M – przelotny, l – lęgowy w sąsiedztwie 

 

Tabela 4 Lista stwierdzonych gatunków ssaków 

Nazwa gatunku Sposób stwierdzenia 
Status 

ochronny 

Wartość 

przyrodnicza 

Darniówka 

pospolita 

Microtus 

subterraneus 

Obserwacja bezpośrednia - mała 

Dzik 

Sus scrofa 

Jednorazowa obserwacja tropu w 

strefie nadbrzeżnej rz. Wisłoka oraz 

miejsc buchtowania 

Ł mała 

Karczownik 

Arvicola 

amphibius 

Obserwacja bezpośrednia osobnika w 

okolicy starorzecza poza obszarem 

inwestycji 

- mała 

Kret europejski  

Talpa europaea 

Obserwacja śladów bytności w postaci 

kopców, obserwacji dokonano poza 

obszarem przyszłej inwestycji w 

okolicach zabudowań 

OCz mała 

Lis 

Vulpes vulpes 
Obserwacja bezpośrednia, liczne tropy Ł mała 

Mysz zaroślowa 

Apodemus 

sylvaticus 

Obserwacja bezpośrednia - mała 

Jeleń szlachetny 

Cervus elaphus 

Obserwacja odciśniętych  

pojedynczych tropów 
Ł mała 

Nornica ruda 

Myodes glareolus 
Obserwacja bezpośrednia - mała 

Sarna 

Capreolus 

capreolus 

Obserwacja bezpośrednia, gatunek 

liczny na przedmiotowym terenie 
Ł mała 

Zając szarak 

Erinaceus 

europaeus 

Obserwacja bezpośrednia Ł mała 
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2.10 Walory krajobrazowe i kulturowe 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2015 r.), 

wprowadziła do definicję krajobrazu jako postrzeganej przez ludzi przestrzeni, 

zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowanej w wyniku 

działania czynników naturalnych lub działalności człowieka. Zmieniona powyższą ustawą, 

ustawa o ochronie przyrody określa także pojęcie walorów krajobrazowych jako wartości 

przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-widokowe obszaru oraz związane z nimi 

rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz elementy cywilizacyjne, ukształtowane 

przez siły przyrody lub działalność człowieka.  

 

2.11 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Działalność człowieka powoduje istotne zmiany w tzw. klimacie akustycznym.  

Jako hałas według przepisów rozumiemy każdy dźwięk, który w danych warunkach jest 

określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów 

fizycznych. Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 112 stwierdza: 

„ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej 

dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu co 

najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany, zapobieganiu ich powstawaniu 

lub przenikaniu do środowiska”. 

Należy pamiętać, iż prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako jedno  

z zanieczyszczeń środowiska i w związku z tym, poddaje go takim samym zasadom  

i obowiązkom jak w przypadku innych zanieczyszczeń. Bardzo często problem hałasu jest 

bagatelizowany, a jednocześnie badania naukowe wykazują, że dla przeciętnego 

człowieka hałas jest kilkakrotnie bardziej dokuczliwy niż np. zanieczyszczenie powietrza.  

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku.  

Antropogeniczne źródła hałasu są mało znaczące na obszarze opracowania. 

Okresowe prowadzenie prac polowych oraz funkcjonowanie niedalekiej zabudowy, to 

główne źródła emisji hałasu. 

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 
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sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

rozporządzeniu dopuszczalne w środowisko poziomy pola elektromagnetycznego  

o częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi, wynoszą dla składowej 

elektrycznej 10kV/m, dla składowej magnetycznej 60A/m.  

Badania poziomów pól elektroenergetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. Wg danych za 2015 rok, na terenie województwa nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego.  

 

2.12 Zasoby środowiska chronione na podstawie przepisów szczególnych 

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko 

występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt 

prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych 

wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, tworów przyrody 

żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni 

w miastach i wsiach oraz zadrzewień. 

Celem ochrony przyrody jest: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów 

i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody 

przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 
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Ryc. 7. Położenie obszaru opracowania w stosunku do najbliższych obszarów chronionych 

źródło: www.gdos.gov.pl 

 

2.12.1 Obszary Chronionego Krajobrazu 

Wg geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, obszar opracowania 

położony jest w obrębie istniejącej formy ochrony przyrody Jastrząbsko-Żdżarskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu. Został on ustanowiony przez Wojewodę Tarnowskiego 

Rozporządzeniem Nr 23/96 z dnia 28.08.1996 r. W wyniku reformy administracyjnej 

wprowadzonej z dniem 1 stycznia 1999 r ustanowione do tego czasu przez Wojewodę 

Tarnowskiego formy ochrony przyrody znalazły się na obszarze innych województw. 

Jastrząbsko-Żdżarski OCHK znalazł się na terenie województwa podkarpackiego. Na 

mocy przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (ustawa z 

dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną, Dz.U.1998.133.872), wojewodowie zostali zobowiązani do ustalenia i 
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ogłoszenia wykazów aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych 

wojewodów i nadal obowiązujących na obszarze województwa lub jego części. Akty 

prawa miejscowego, które nie zostały zamieszczone w tych wykazach utraciły swoją moc 

z dniem ogłoszenia tych wykazów. Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 

marca 1999r w sprawie wykazów prawa miejscowego nie wymienia Rozporządzenia Nr 

23/96 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r w sprawie wyznaczenia 

obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego, jako zachowującego moc 

obowiązującą w części w jakiej dotychczas ustanowiony rozporządzeniem nr 23/96 

Wojewody Tarnowskiego Jastrząbsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu znalazł 

się na obszarze województwa podkarpackiego. Ani Wojewoda Podkarpacki ani Sejmik 

Województwa Podkarpackiego nie ustanowili żadnego aktu prawa miejscowego w 

sprawie Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z 

powyższym w stosunku do przedmiotowego obszaru, na terenie województwa 

podkarpackiego, nie obowiązuje żaden akt prawny określający jego nazwę, położenie, 

obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz 

właściwe dla niego zakazy, co uprawnia do stwierdzenia, że nie posiada on w chwili 

obecnej żadnych podstaw prawnych funkcjonowania i może być ewentualnie traktowany 

jako projektowany OChK. 

2.12.2 Obszary sieci ekologicznej Natura 2000 

Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest przebiegający przy północno-

wschodniej granicy złoża Chotowa-Potok (miejscami znajdujący się w jego granicach) 

obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolna Wisłoka z Dopływami (kod PLH180053), 

który jest ważną ostoją wielu gatunków ryb, cennych z ochroniarskiego i gospodarczego 

punktu widzenia.  

Rzeka Wisłoka stanowi bardzo ważny korytarz ekologiczny łączący jej dopływy i 

rzekę Wisłę. Odcinki doliny Wisłoki i wybranych dopływów charakteryzują się 

umiarkowanym stopniem przekształcenia siedlisk pozakorytowych. Fragmenty zbliżone do 

naturalnych zachowały się zwłaszcza w dolinach potoków Tuszymka, Brzezinka, Czarna i 

Chotowski. Dodać należy, że rzeka Wisłoka i jej dorzecze objęte jest krajowym 

programem restytucji ryb wędrownych, zaś jej dopływy na tym odcinku są wymieniane 

jako jedne z głównych cieków dorzecza o walorach kwalifikujących ją jako podstawowe 

tarlisko anadromicznych ryb wędrownych i siedlisko ryb prądolubnych, będących w sferze 

zainteresowania Unii Europejskiej.  

Dzięki współpracy Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie i w 

Rzeszowie a także Instytutu Rybactwa Śródlądowego trwają obecnie pracę nad restytucją 

gatunków reofilnych i wędrownych w tym certy, troci, łososia i jesiotra ostronosego. 
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W obszarze przeważają zbiorowiska lasów łęgowych (kod: 91E0). Zarówno nad 

Wisłoką jak i nad jej dopływami największe powierzchnie zajmują łęgi wierzbowe (91E0-1) 

zarówno w postaci dojrzałej Salicetum albo-fragilis jak i inicjalnej Salicetum triandro-

viminalis. W szczególności terasy Wisłoki, w znacznym stopniu porośnięte są 

krzewiastymi formacjami wierzb wąskolistnych, pozostających w kompleksie 

przestrzennym z niżowymi ziołoroślami nadrzecznymi (kod: 6430-3) i pozostałościami, 

często w postaci szpalerów lub niewielkich kęp, łęgu topolowego Populetum albae (kod: 

91E0-2), głównie z topolą czarną. Mniejsze powierzchnie zajmują inne zbiorowiska 

łęgowe. Wąskimi pasami nad dopływami Wisłoki, wraz z łęgami wierzbowymi, występują 

płaty niżowego łęgu olszowo-jesionowego Fraxino-Alnetum (kod: 91E0-3), wyraźnie 

podbagnionego, rozwijającego się na lokalnych wysiękach i w miejscach o utrudnionym 

odpływie wody. Rzadko towarzyszy mu podgórski łęg strumykowy Carici remotae-

Fraxinetum (kod: 91E0-5). Łęgi w dolinach rzecznych mają podstawowe znaczenie 

siedliskotwórcze, także jako wyraźna zasłona i izolacja teras zalewowych i brzegów przed 

bezpośrednim oddziaływaniem antropogenicznym. 

W niektórych miejscach, na skraju doliny lub na wysokim brzegu, zwykle na 

niewielkich powierzchniach znajdują się wilgotniejsze postaci łąk świeżych (kod: 6510-1), 

będących zbiorowiskami zastępczymi łęgów. Na siedliskach tych prowadzony jest głównie 

wypas, rzadko gospodarka kośna. Odrębny, bardzo rzadki typ siedliska stanowią 

permanentnie inicjalne żwirowiska i kamieniste odsypy tworzące wyraźne wyspy w nurcie 

Wisłoki oraz plaże. Częściowo zajęte są one płatami wierzb wąskolistnych, ale pojawiają 

się na nich niewielkie fragmenty nietrwałych zbiorowisk ziołoroślowych i trawiastych. 

2.12.3 Korytarze ekologiczne 

Rozwój cywilizacyjny wiąże się z zajmowaniem nowych terenów niezbędnych do 

rozbudowy sieci osadniczej, wzrostem gęstości sieci infrastruktury powierzchniowej i 

liniowej oraz presją innych form oddziaływania człowieka na środowisko. Efektem tych 

procesów jest fragmentacja krajobrazu, polegająca na ciągłym dzieleniu płatów 

przyrodniczych barierami ekologicznymi na coraz to mniejsze części. Zanik i izolacja 

obszarów siedliskowych powoduje ograniczenie dyspersji, migracji i swobodnej wymiany 

genów wielu gatunków, co stanowi poważne zagrożenie dla bioróżnorodności. 

Odpowiedzią na proces fragmentacji siedlisk jest koncepcja ochrony korytarzy 

ekologicznych. Podstawowym zadaniem korytarzy jest zapewnienie ciągłości tras 

umożliwiających przemieszczanie się organizmów pomiędzy płatami siedlisk. 

W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy sieci ekologiczne o charakterze 

ogólnokrajowym: (1) koncepcja korytarzy ekologicznych ECONET Polska, (2) koncepcja 

korytarzy ekologicznych zapewniających spójność sieci Natura 2000 oraz (3) projekt 
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korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski i 

in. 2005). Przedmiotowy obszar w Chotowej zlokalizowany jest w granicach krajowego 

korytarza ekologicznego – Góry Świętokrzyskie i Dolina Wisły, mającego spełniać rolę 

korytarza migracyjnego dla dużych ssaków.  

 

 

Ryc. 8. Położenie obszaru opracowania w stosunku do sieci proponowanych korytarzy ekologicznych 

źródło: www.gdos.gov.pl 

 

3 Informacje o zawartości, głównych celach zmiany suikzp oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 

3.1 Zakres terytorialny projektu zmiany suikzp 

Granice obszaru objętego procedurą sporządzania zmiany suikzp, określono na 

załączniku graficznym zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVIII/329/2017 Rady Gminy 

Czarna z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna. 
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Ryc. 9. Zakres obszaru objętego sporządzeniem zmiany suikzp 

źródło: UG Czarna 
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3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie zmiany suikzp 

Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia 

terenów: 

Teren eksploatacji złóż naturalnych – 2.PE 

Wyznaczenie terenu ma na celu umożliwienie eksploatacji kruszywa naturalnego 

(złoża mieszanek żwirowo-piaskowych) w ramach udokumentowanego złoża „Chotowa-

Potok” (KN 17436). 

 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej  oraz w przeznaczeniu terenów: 

 

Wyznaczony teren przeznacza się pod eksploatację kruszywa naturalnego. 

 

Kierunki  dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów: 

 zakaz lokalizacji obiektów, budowli i urządzeń budowlanych niezwiązanych z 

eksploatacją złoża,  

 dopuszcza się lokalizację zakładu przerobu kruszywa z zapleczem sanitarno-

administracyjnym poza obszarami szczególnego zagrożenia, a także urządzeń 

służących eksploatacji górniczej,  

 dopuszcza się składowanie humusu i mas ziemnych nadkładu do czasu 

zagospodarowania ich do rekultywacji, za wyjątkiem pasów ochronnych i 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,  

 dopuszcza się wykorzystanie masa ziemnych nadkładu lub tożsamych z tym 

nadkładem do prac rekultywacyjnych, 

 po zakończeniu eksploatacji kruszywa należy przeprowadzić rekultywację w 

kierunku wodno-rolnym, 

 dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci i infrastruktury technicznej, 

 dopuszcza się drogi, ciągi technologiczne, kładki, mosty itp. 

 

Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu: 

 obowiązuje zakaz odwodnienia wyrobiska poeksploatacyjnego w okresie 

eksploatacji,  

  przy zagospodarowaniu obszaru obowiązuje  przestrzeganie przepisów 

dotyczących jakości i ochrony środowiska, a w szczególności dotyczących 

ochrony powierzchni ziemi i wód gruntowych, przywracania do właściwego stanu 

przyrodniczych elementów środowiska i rekultywacji terenu. 

 zakazuje się składowania jakichkolwiek odpadów w wyrobisku odkrywkowym, 

 obowiązek uwzględnienia faktu położenia część obszaru na obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat  [Q1%], obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat [Q10%], według sporządzonych przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej map zagrożenia powodziowego w 

ramach projektu pn. „Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi 

zagrożeniami” (ISOK) oraz obszarze na którym prawdopodobieństwo powodzi 

jest niskie i wynosi raz na 500 lat [Q0,2%]. 
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 obowiązek uwzględnienia faktu położenia części obszaru w obszarze Natura 

2000 PLH 180053 „Dolna Wisłoka z dopływami”, 

 obowiązek uwzględniania obszaru zmiany w pośredniej strefie ochronnej ujęcia 

wody powierzchniowej, ustanowionej rozporządzeniem nr 14/2012 Dyrektora 

RZGW w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody powierzchniowej rzeki Wisłoki w km 58+180 w 

miejscowości Dębica gmina Dębica, powiat dębicki (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. 

poz. 3189), zmienionej rozporządzeniem nr 7/2015 Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 

powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. 

Woj. Podka. z 2015 r. poz. 1066). 

 

Zasady obsługi komunikacyjnej: 

 zapewnić powiązanie komunikacyjne z drogą publiczną. 

 

3.3 Powiązania projektu zmiany suikzp z innymi dokumentami 

W zmiany suikzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań 

projektowanego dokumentu z dokumentami wyższego rzędu, w szczególności: 

 

 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego 

Analizowany projekt uwzględnia zasady określone Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 

 

 Opracowania ekofizjograficznego gminy Czarna  „Chotowa-Potok” 

Planowane przeznaczenie terenu jest zgodne z uwarunkowaniami i zasadami, 

określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym. Ustalenia zmiany suikzp uwzględniają 

zarówno uwarunkowania przyrodnicze, w tym występowanie obszarowych form ochrony 

przyrody, jak również położenie fragmentów terenu w obrębie obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

 

4 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W dłuższej perspektywie czasowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania skutków realizacji analizowanego projektu zmiany suikzp na środowisko. 

Stan środowiska na obszarze projektu zmiany suikzp, opisany został w rozdziale 3 

niniejszej prognozy. 
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5 Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji zmiany suikzp 

Zmiany, które można zaobserwować na tym terenie są niewielkie. W przypadku 

braku realizacji zmiany suikzp, można założyć niewielkie zmiany stanu środowiska. 

Dominującym charakterem użytkowania terenu są użytki rolne. Obszar podlega ponadto 

daleko idącym ograniczeniom w zagospodarowaniu, z uwagi na występowanie 

chronionego zasobu środowiska jakim jest złoże kruszywa.  

 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Analizowany teren leży w rejonie o niskiej antropopresji. Brak jest na tym terenie  

i w jego sąsiedztwie obiektów o istotnym negatywnym wpływie na środowisko. Oddalenie 

od głównych ośrodków miejskich i brak zjawiska niekontrolowanej urbanizacji ogranicza 

związane z tymi zjawiskami oddziaływania na środowisko. Szlaki komunikacyjne, 

przebiegające przez obszar sasiedniej miejscowości, nie odznaczają się dużym 

natężeniem ruchu.  

 

7 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu 

zmiany suikzp 

Przy formułowaniu ustaleń analizowanego projektu zmiany suikzp miały 

zastosowanie cele ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy 

ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.: 

 Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 

09.05.1992 r. wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do 

Konwencji o różnorodności biologicznej. 

 Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych, 

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 

 Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia  

4 grudnia 1991 r. 
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 Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona 

w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej Konwencji 

ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku oraz Porozumienia paryskiego, 

przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona  

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

 Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja 

Sztokholmska). 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 

ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

 zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

 ochrona zdrowia człowieka, 

 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających  

do rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego,  

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu 

Unii Europejskiej jest 7 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego 

rozwoju i wytycza 9 celów priorytetowych do osiągnięcia do 2020 r. 

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,  

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 

3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami 

dla ich zdrowia i dobrostanu,  

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 

 poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,  

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,  

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,  
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8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,  

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań 

związanych ze środowiskiem i klimatem. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

Zgodnie z Konstytucją, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) a ochrona środowiska jest 

obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74).  

 

8 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem 

realizacji ustaleń projektu zmiany suikzp 

Jak każda działalność człowieka, również zagospodarowanie terenu w kierunku 

eksploatacji surowców nieenergetycznych, spowoduje powstanie oddziaływania na 

środowisko. Działalność związana z eksploatacją kopalin jest silnie uzależniona od miejsc 

ich występowania, co powoduje często istnienie sytuacji konfliktowych i konieczność 

wyboru pomiędzy konkurencyjnymi zasobami. Wydobycie surowców mineralnych  

w sposób nieunikniony będzie oddziaływać na tereny, na których się odbywa oraz na 

obszary przyległe. Należy stwierdzić na wstępie, iż oddziaływanie to nie musi być 

wyłącznie negatywne a głównym zagadnieniem, które decyduje o sumarycznym wpływie 

na środowisko jest etap likwidacji i zakończenia prac wydobywczych oraz 

przeprowadzenie rekultywacji. 

 

8.1 Powierzchnia ziemi i gleby 

Podstawową formą użytkowania terenu, jaka będzie wprowadzona zapisami 

procedowanego projektu zmiany suikzp jest eksploatacja kruszywa. Realizacja tej części 

zapisów będzie związana z najistotniejszymi zmianami środowiskowymi. Kopalnie 

odkrywkowe zajmują stosunkowo duże obszary a prowadzone w ich obrębie prace 

górnicze wiążą się z daleko idącą ingerencją w środowisko. Przekształcenia rzeźby 

terenu i struktur geologicznych podłoża, stanowią grupę najpoważniejszych skutków tego 

typu działalności. 

Na etapie przygotowania złoża do eksploatacji znad stropu zebrana zostanie 

warstwa gleby. Przez przedmiotowy teren zostaną przeprowadzone tymczasowe ciągi 

komunikacyjne, służące zapewnieniu obsługi komunikacyjnej wnętrza obszaru a także 

wywozowi kruszywa poza teren i obszar górniczy. 
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Na etapie eksploatacji prowadzone będą roboty górnicze polegające na wybieraniu 

urobku z niszy wyrobiska, załadunek na samochody i transport do odbiorcy. 

W trakcie eksploatacji kruszywa mogą powstawać skarpy, nasypy o zboczach 

narażonych na zsuwy i osypywanie. Procesy te będą zachodziły głównie w obrębie 

wyrobisk eksploatacyjnych, w ich bliskim sąsiedztwie oraz na stokach zwałowisk. 

Skutki jakie eksploatacja wywrze na struktury geologiczne obszaru to przede 

wszystkim zniszczenie pierwotnej budowy warstw czwartorzędowych oraz stworzenie 

warstw gruntów antropogenicznych - przemieszanych ze sobą gruntów różnej genezy  

i pochodzenia, mogących zawierać również dodatki obcych materiałów. 

Projekt zmiany suikzp nakazuje rolniczo - wodny kierunek rekultywacji terenu 

odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa.  

Głównym czynnikiem, który należy uwzględnić na przedmiotowym terenie jest 

występowanie gleb wysokich klas, powstałych na żyznych nanosach rzecznych. Ustalenia 

projektu suikzp spowodują konieczność zmiany przeznaczenia takich gruntów  

o powierzchni ok. 10 ha na cele nierolnicze. W tym celu niezbędne jest uzyskanie zgody 

ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów 

rolnych klasy III na cele nierolnicze. 

Pośredni wpływ na jakość gleb na terenach sąsiednich będzie miał również wzrost 

parowania z otwartej powierzchni zbiorników poeksploatacyjnych skutkujący zwiększeniem 

dopływu wód gruntowych do zbiornika co przekładać się może na zmniejszenie 

uwilgotnienia gleb i zmniejszenie ich produkcyjności. W przypadku eksploatacji spod 

powierzchni wody zjawiska takie zachodzą w bardzo ograniczonym zakresie, jednakże 

należy je wziąć pod uwagę na etapie planowanie zagospodarowania terenu. 

Odpady związane z działalnością górniczą powstawać będą przez okres trwania 

wydobycia oraz w trakcie fazy udostępniania złoża i fazy likwidacji przedsięwzięcia.  

W trakcie prowadzenia działalności górniczej powstawać będą również odpady 

niebezpieczne. Odpady powstające w związku z funkcjonowaniem działalności górniczej, 

takie jak: akumulatory, filtry olejowe, oleje silnikowe, smarowe i przekładniowe, opony winny 

być magazynowane w wydzielonym miejscu poza terenem eksploatacji i następnie 

przekazywane firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia na transport, odzysk lub 

unieszkodliwienie odpadów. 

 

8.2 Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne 

Z analizy dokumentacji geologicznej i z przedstawionej koncepcji eksploatacji złoża 

„Chotowa-Potok” wynika, że głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza 

podczas eksploatacji złóż będą funkcjonujące na terenie kopalni koparka spalinowa, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarna 
 

 

 

 42 

spycharka spalinowa, ładowarka spalinowa w Zakładzie Przerobu Kruszywa) oraz 

urządzenia transportowe (samochody ciężarowe). 

Ryzyko wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłami mineralnymi, pochodzącymi 

zarówno z wywiewania cząstek z terenu zwałowisk zewnętrznych i wyrobiska jak i pylenia 

wtórnego (wymuszonego) spowodowanego transportem samochodowym. O ile emisja 

pyłu z kopalni ma charakter cykliczny (w okresach silnych wiatrów) i dotyczy tylko 

wyrobiska i zwałowisk to emisja wymuszona spowodowana środkami transportu ma 

zasięg zdecydowanie większy i dotyczy terenów wokół kopalnia a głównie dróg wywozu 

kruszywa. Należy mieć jednak na uwadze, że wzrostu zapylenia będzie można 

spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody. Ze względu 

również na charakter kopaliny i sposób eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia 

ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń pyłowych.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych będą również produkty spalania paliw 

(oleju napędowego) w środkach transportowych i maszynach roboczych. 

Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie zmiany suikzp, nie będzie miało 

istotnego wpływu na warunki klimatyczne. Zmianie ulegnie jedynie mikroklimat w wyniku 

powstania zbiorników wodnych, w związku z tym należy przewidywać wzrost wilgotności 

powietrza na przyległym terenie i wzrost częstotliwości występowania mgieł. 

Z dostępnego raportu oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia, na 

podstawie którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, 

że: 

a) Na podstawie przeprowadzonych obliczeń należy stwierdzić, że zachowane będą 

przepisy ochrony powietrza dla skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia 

eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok” i drogi wywozu urobku do 

projektowanego Zakładu Przerobu Kruszywa PPKiUG „Kruszgeo” S.A. oraz z ZPK do 

odbiorców. 

b) Projektowane przedsięwzięcie w Chotowej nie prowadzi do ponadnormatywnego 

zagrożenia dla środowiska – zachowane będą  przepisy ochrony środowiska 

w zakresie ochrony atmosfery (co wykazały szczegółowe skumulowane obliczenia 

emisji i rozprzestrzeniania zanieczyszczeń z eksploatacji złoża „Chotowa-Potok” oraz 

transportu kruszywa do  Zakładu Przerobu Kruszywa PPKiUG „Kruszgeo” S.A. i z ZPK 

do odbiorców tj. do drogi powiatowej Pilzno – Czarna) (Cypryś 2015). 

W celu zmniejszenia potencjalnych uciążliwych oddziaływań, należy stosować 

zraszanie dróg oraz bezwzględne wykorzystywanie samochodów wyposażonych 

w plandeki. 
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8.3 Wody podziemne i powierzchniowe 

Prowadzenie wydobycia kruszywa z zawodnionego złoża powoduje nieuniknione 

oddziaływanie na stosunki hydrologiczne i hydrogeologiczne terenu. 

Wynika to z takich zjawisk jak: 

 napływ wody do basenu eksploatacyjnego w miejsce wydobytego kruszywa 

 ubytek wody, która wywożona jest poza złoże wraz z urobkiem 

 zmniejszenie oporów hydraulicznych przepływu strumienia w stosunku do warunków 

przed rozpoczęciem eksploatacji co powoduje spadek poziomu zwierciadła wód 

gruntowych po stronie napływu wód i podniesienie się poziomu po stronie odpływu, 

 zwiększenie parowania ze zbiorników eksploatacyjnych w wyniku odkrycia zwierciadła 

wody, przykrytego pierwotnie warstwą gruntów, tworzących strefę aeracji. 

Skutkiem prowadzonej eksploatacji jest powstanie leja depresji, którego zasięg 

zależy przede wszystkim od intensywności pobierania wody i współczynnika filtracji 

warstwy wodonośnej. Eksploatacja kruszywa nie będzie wymagała odwodnienia odkrywki 

a wielkość obniżenia poziomu wody sięga zwykle w takich przypadkach do około 1 m w 

najbardziej skrajnym przypadku a zatem negatywne oddziaływanie na zasoby wód 

podziemnych będzie znacznie ograniczone.  

Kolejnym z możliwych negatywnych oddziaływań, jakie wiąże się z prowadzeniem 

działalności eksploatacyjnej jest możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych.  

Dwa czynniki odgrywają w tym przypadku decydującą rolę: wyjściowa wrażliwość wód na 

zanieczyszczenia oraz zmiany spowodowane planowanym zagospodarowaniem.  

Na podstawie mapy wrażliwości wód na zanieczyszczenia, należy stwierdzić,  

że podatność na zanieczyszczenie wód podziemnych w obrębie doliny Wisłoki jest 

wysoka i bardzo wysoka. Ryzyko zanieczyszczenia wód zwiększa fakt, iż eksploatacja 

powoduje odsłonięcie poziomu wodonośnego co ułatwia infiltrację zanieczyszczeń.  

W trakcie prowadzenia eksploatacji zagrożeniem może być niekontrolowane uwalnianie 

płynów eksploatacyjnych. 

Potencjalnie większe zagrożenie dla wód podziemnych mogą stworzyć głównie 

sytuacje awaryjne - rozlewy substancji ropopochodnych (olej napędowy, smary, oleje, 

benzyna) używanych do maszyn i środków transportu. W sytuacji awaryjnej, podczas 

tankowania lub podczas wymiany oleju silnikowego, hydraulicznego lub przekładniowego 

może dojść do wycieku tych substancji do gruntu. Bezwzględnie należy dążyć do 

wyeliminowania takiego zagrożenia dokładając odpowiedniej staranności do czynności 

związanych z gospodarowaniem substancjami ropopochodnymi, jednak nawet w sytuacji 

gdyby doszło do wycieku substancji ropopochodnych do gruntu nie będzie to stanowiło 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarna 
 

 

 

 44 

istotnego zagrożenia dla jakości wód podziemnych. W takiej sytuacji zanieczyszczony 

grunt należy zebrać do szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji 

Właściwie przeprowadzona rekultywacja z wprowadzeniem pasa roślinności 

szuwarowej oraz zakrzewień i zadrzewień wzdłuż brzegu zbiornika może mieć pozytywny 

wpływ na zapewnienie właściwej jakości wód a także stabilizować brzegi zmniejszając 

skalę ich erozji. Należy uwzględnić występowanie rowów melioracyjnych, które będą 

podlegały bezpośredniemu wpływowi zmiany zagospodarowania terenu. 

Jednym z aspektów, który należy wziąć pod uwagę jest zagrożenie powodziowe. 

Analizowany teren tylko częściowo jest zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi, 

z czego większa część to obszary na których zagrożenie powodzią jest niskie (Q0,2%). 

Z uwagi na fakt, iż potencjalny teren Zakładu Przerobu Kruszywa jest w małym stopniu 

zagrożony zalaniem, zmniejsza to fakt zagrożenia wyciekiem substancji chemicznych, 

składowanych na terenie Zakładu, do wód powierzchniowych.  

Podstawowymi zasadami stosowanymi w trakcie eksploatacji i po rekultywacji wyrobiska 

poeksploatacyjnego w celu ograniczenia zagrożenia powodzią są: 

- przestrzeganie „Instrukcji bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach 

zagrożenia wodnego” i „Planu ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego”, 

- lokalizacja składowisk humusu, nadkładu i kruszywa na terenach niezagrożonych na 

zalewanie wodami powodziowymi, 

- lokalizacja Zakładu Przerobu Kruszywa poza terenem zalewowym, 

- lokalizacja zbiornika naziemnego dwupłaszczowego na olej napędowy z systemem 

dystrybucji poza terenem zalewowym, na terenie ZPK, 

- parkowanie maszyn na terenach nie narażonych na zalewanie wodami 

powodziowymi, 

- formowanie skarp zbiorników wodnych z łagodnym nachyleniem oraz obsianie ich 

trawą, 

- ukształtowanie rzędnych terenów zielonych wokół nowych zbiorników bez zmian 

w stosunku do stanu przed rozpoczęciem eksploatacji, co nie zmieni 

dotychczasowego ukształtowania terenu i przepływu ewentualnych wód 

powodziowych Q1% wokół zbiorników. 

Teren opracowania leży w obrębie strefy ochronnej (tereny ochrony pośredniej) dla ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica, ustanowionej 

rozporządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Krakowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. Woj. 

Podka. z 2012 r. poz. 3189), zmienionej rozporządzeniem nr 7/2015 Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody 

powierzchniowej z rzeki Wisłoki w km 58+180 w miejscowości Dębica (Dz. Urz. Woj. 

Podka. z 2015 r. poz. 1066). 

Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 

1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, z wyłączeniem, spełniających warunki, 

określone w obowiązujących przepisach prawa: 

a) wód opadowych i roztopowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne,  

b) oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni komunalnych, przydomowych 

i przemysłowych, 

c) ścieków pochodzących z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych lub ryb 

innych niż łososiowate, jeżeli wzrost zawartości poszczególnych substancji  

w wykorzystanych wodach przekracza:  

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) 3 mg O2 /l,  

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) 7 mg O2 /l,  

- Zawiesiny ogólne 6 mg/l,  

- Azot ogólny 1 mg N/l,  

- Fosfor ogólny 0,1 mg P/l; 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia eksploatacji złoża „Chotowa-Potok” nie 

będzie wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Ścieki bytowe powstające w czasie 

udostępnienia i eksploatacji będą odprowadzane do szczelnego zbiornika 

bezodpływowego i wywożone do oczyszczalni ścieków. Do rzeki Wisłoki w sposób 

bezpośredni nie będą odprowadzane żadne wody z terenu przedsięwzięcia – w tym 

i z terenu 6 zbiorników poeksploatacyjnych dla stanu po rekultywacji. 

2) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych; 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia w Chotowej nie będą przechowywane ani 

składowane odpady promieniotwórcze. 

3) stosowania nawozów w odległości mniejszej niż 20 m od granicy terenu ochrony 

bezpośredniej ujęcia wody oraz 5 m od cieków wodnych; 

Na terenie lokalizacji złoża „Chotowa-Potok” w czasie eksploatacji i po rekultywacji nie 

będzie prowadzona intensywna działalność rolnicza związana z uprawą gleby, 

w związku z czym nie będą stosowane nawozy niezgodne z zasadami określonymi 

w przepisach prawa wydanych na podstawie artykułu 22 ustawy z dnia 10 lipca 2007 

roku o nawozach i nawożeniu. 
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4) lokalizowania baz paliw płynnych i rurociągów przesyłowych dalekosiężnych do 

transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; 

Na terenie złoża „Chotowa-Potok” nie będą lokalizowane magazyny i rurociągi do 

transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych oraz substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, a także substancji priorytetowych – zgodnie z ich 

definicją i funkcją określoną w odrębnych przepisach. W trakcie eksploatacji 

zlokalizowany będzie (jak na terenie innych złóż PPKiUG „Kruszgeo” S.A.) 

dwupłaszczowy naziemny zbiornik oleju napędowego – nie stanowi on zagrożenia dla 

wód powierzchniowych rzeki Wisłoki. Zbiornik ten nie jest ani magazynem, ani nie 

występują w związku z jego lokalizacją rurociągi do transportu ropy naftowej. 

5) budowy torów kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz mostów 

na ich ciągach, a także parkingów bez ujmowania wód opadowych i roztopowych 

w systemy kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów 

izolowanych oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed 

wprowadzaniem do wód i do ziemi, do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi; 

Na terenie przedsięwzięcia w Chotowej nie będą prowadzone budowy torów kolejowych, 

dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz mostów a także parkingów bez 

ujmowania wód opadowych i roztopowych. 

6) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż 

niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia w Chotowej nie są projektowane składowiska 

odpadów komunalnych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. 

7) prowadzenia ferm chowu lub hodowli zwierząt, bez posiadania zbiornika na gnojowicę 

i gnojówkę oraz szczelnej płyty gnojowej; 

Projektowane przedsięwzięcie w Chotowej polega na wydobywaniu kruszywa 

naturalnego metodą odkrywkową - w związku z czym nie będą na jego terenie 

prowadzone fermy chowu lub hodowli zwierząt. 

8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi, posiadającymi zamknięte 

obiegi wody; 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia w Chotowej nie będzie prowadzone mycie 

pojazdów mechanicznych. Będzie prowadzone okresowo suche oczyszczanie za pomocą 

szczotek kół pojazdów wyjeżdżających z terenu złoża na drogi publiczne. 

9) realizowania budownictwa mieszkalnego oraz urządzania kempingów bez przyłączenia 

do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Czarna 
 

 

 

 47 

w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Po zrealizowaniu systemu 

kanalizacji zbiorczej wprowadza się obowiązek przyłączenia do niej istniejących 

obiektów budownictwa mieszkalnego oraz kempingów w terminie nie dłuższym niż 

2 lata od wykonania kanalizacji, a w przypadku urządzeń mających ważne pozwolenie 

wodnoprawne do czasu jego wygaśnięcia; 

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia w Chotowej nie będzie realizowane budownictwo 

mieszkaniowe oraz urządzenie kempingów. Ścieki z eksploatacji części socjalnej na terenie 

przedsięwzięcia będą gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodpływowym i wywożone 

przez odpowiednio do tego celu przygotowaną firmę zewnętrzną. 

10) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych w odległości 

mniejszej niż 150 m od studzien, źródeł i strumieni; 

Na terenie przedsięwzięcia w Chotowej nie będą lokalizowane nowe cmentarze oraz 

grzebalnie zwłok zwierzęcych. 

11) urządzania pryzm kiszonkowych i obornikowych bez szczelnej izolacji od podłoża; 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia w Chotowej nie planuje się urządzania pryzm 

kiszonkowych i obornikowych. 

12) stosowania środków ochrony roślin, które według zezwolenia na wprowadzanie 

środków ochrony roślin do obrotu są klasyfikowane jako niebezpieczne dla 

środowiska; 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia w Chotowej nie przewiduje się użycia 

środków ochrony roślin wskazanych jako niebezpieczne dla organizmów wodnych, nie 

będzie prowadzona działalność rolnicza w zakresie uprawy - a zatem nie będzie 

konieczności ani potrzeby stosowania wymienionych substancji. 

13) używania samolotów do przeprowadzania zabiegów rolniczych; 

Projektowane przedsięwzięcie w Chotowej polega na wydobyciu kruszywa naturalnego 

metodą odkrywkową, co za tym idzie nie ma potrzeby używania samolotów do 

prowadzenia zabiegów rolniczych, zabiegi takie na terenie przedsięwzięcia nie będą 

prowadzone. 

14) prowadzenia robót ziemnych w pasie do 50 m po obu stronach cieków bez 

wcześniejszego powiadomienia użytkownika ujęcia wody. 

Roboty ziemne nie będą prowadzone w czasie przygotowania złoża do eksploatacji 

i jego eksploatacji w pasie do 50 m od rzeki Wisłoki i Potoku Chotowskiego – dlatego 

nie ma potrzeby powiadamiania użytkownika ujęcia wody.  

Podsumowując – w związku z realizacją przedsięwzięcia wydobywania kruszywa 

naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Chotowa-Potok” nie będą łamane zakazy 
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i ograniczenia wynikające z lokalizacji przedsięwzięcia w strefie ochrony pośredniej ujęcia 

wody powierzchniowej z rzeki Wisłoki w miejscowości Dębica. Planowana działalność nie 

wpłynie również znacząco na osiągnięcie celów środowiskowych, określonych dla JCWP 

(odpowiednio dobry potencjał lub dobry stan wód). Zachowanie filarów od cieków 

zredukuje znacząco ryzyko naruszenia równowagi hydrodynamicznej oraz negatywnego 

wpływu na parametry hydromorfologiczne. 

 

8.4 Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej 

Zbiorowiska roślinne stwierdzone na analizowanym terenie należą do 

rozpowszechnionych i pospolitych na terenie Polski. Postęp eksploatacji będzie się wiązał 

z całkowitą likwidacją pokrywy roślinnej. Wpływ procesów technologicznych związanych  

z wydobyciem na zwierzęta jest obecnie trudny do określenia. Będzie związany głównie  

z likwidacją terenów żerowisk oraz siedlisk zwierząt. Większa część zwierząt przeniesie 

się poza obszary przewidziane do zainwestowania, które zajmowane będą sukcesywnie. 

Szata roślinna w wydzieleniach sąsiadujących z wnioskowanym terenem nie 

zostanie zniszczona ani też nie ucierpi wskutek realizacji inwestycji. Nie przewiduje się 

również zasadniczych zmian związanych z warunkami bytowania zwierząt.  

Na początkowym etapie działalność górnicza może działać odstraszająco na niektóre 

gatunki, jednak dotychczasowe obserwacje prowadzone na istniejących obiektach, nie 

wykazały spadku liczebności poszczególnych populacji w dłuższym okresie czasu. 

Najczęstszą przyczyną zmian składu gatunkowego fauny naziemnej, są znaczące zmiany 

w pokryciu szatą roślinną, a więc głównie zmiany sposobu użytkowania gruntów.  

W omawianym przypadku zostanie zachowany dotychczasowy, sposób użytkowania 

okolicznych gruntów, nie należy zatem prognozować istotnych zmian w składzie 

gatunkowym fauny naziemnej na obszarach otaczających analizowany teren. Można 

przypuszczać, że część zwierząt, szczególnie tych, które charakteryzują się znacznym 

potencjałem adaptacyjnym po pewnym czasie może przywyknąć do prowadzonej 

działalności a na istniejących obiektach i w ich pobliżu, zaobserwować można liczne 

gatunki ptaków wodnych.  

Hałas generowany przez inwestycję może powodować płoszenie ptaków, 

zmuszając je do okresowego porzucenia siedliska. Hałas może również powodować 

zakłócenia rozrodu niektórych gatunków ptaków, poprzez wywoływanie np. zmian 

behawioru i śpiewu godowego. Transport kruszywa może powodować okresowy hałas 

wzdłuż dróg jego transportu co niesie za sobą ryzyko płoszenia zwierząt. Należy jednakże 

zaznaczyć, że teren będący przedmiotem analizy leży w obrębie terenów użytkowanych 

rolniczo, gdzie występują gatunki zwierząt związane z agrocenozami i terenami 
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zamieszkałymi, których bytowanie stwierdza się także w trakcie prowadzenia prac 

eksploatacyjnych na terenach sąsiednich. 

Eksploatacja odkrywkowa z pewnością doprowadzi, w efekcie likwidacji warstwy 

humusowej do likwidacji fauny glebowej (Maciejewska 2000). 

Dyrektywa Siedliskowa nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk  

i gatunków, ale nakazuje zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony. W odniesieniu 

do siedliska przyrodniczego oznacza to, że: 

 naturalny jego zasięg nie zmniejsza się; 

 zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne; 

 stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. 

W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że: 

 zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie 

przez dłuższy czas; 

 naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się; 

 pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku. 

Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania działań 

mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

 pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 

których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

 wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 

2000, lub 

 pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Szata roślinna w obrębie terenu Natura 2000 oraz jego sąsiedztwie nie zostanie 

zniszczona ani bezpośrednio (wyłączenie pasa terenu z eksploatacji) ani pośrednio (brak 

negatywnego wpływu wyrobisk wypełnionych wodą na siedliska i gatunki chronione 

w ramach Obszaru z uwagi na fakt, iż siedliska chronione nie będą narażone na 

negatywne zmiany warunków siedliskowych w wyniku powstania zbiorników 

eksploatacyjnych. W obrębie samych zbiorników powstaną siedliska zależne od wód oraz 

pasy roślinności przybrzeżnej. Nie przewiduje się również zasadniczych zmian 

związanych z warunkami bytowania zwierząt, spowodowanych pośrednim wpływem 

realizowanych inwestycji. Projekt zmiany suikzp nie będzie miał zatem znaczącego 

negatywnego wpływu na Obszar Natura 2000 PLH 180053 „Dolna Wisłoka z dopływami”.  

Powstanie zbiorników poeksploatacyjnych a przede wszystkim ich prawidłowa 

rekultywacja, może przyczynić się do powstania nowych siedlisk, które pozytywnie wpłyną 

na poziom bioróżnorodności obszaru. Szczególnie pozytywnie na proces „naturalizacji” 
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ekosystemów zbiorników mogą wpłynąć projektowane wypłycenia, ułatwiające zasiedlanie 

przez roślinność przybrzeżną, będącą zarówno siedliskiem zwierząt jak i naturalnym 

filtrem zanieczyszczeń, mogących dopływać do zbiorników. 

 

Ryc. 10. Usytuowanie projektowanych zbiorników poeksploatacyjnych 

źródło: Raport oddziaływania na środowisko… 2015 

 

8.5 Krajobraz 

Walory krajobrazowe, których istotne znaczenie dla jakości życia ludzi zostało 

wyrażone w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji 20 

października 2000 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2004 r. (obowiązuje od 2005 r.), 

powinny być również brane pod uwagę podczas określania przeznaczenia 

poszczególnych terenów. 
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Charakter opracowywanego terenu - jego morfologia i ekspozycja widokowa  

z zewnątrz decydują o przewidywanym wpływie inwestycji na walory krajobrazowe. 

Eksploatacja dość poważnie zmienia dotychczasowy rolniczy charakter terenu. Krajobraz 

przedmiotowego obszaru ma cechy półnaturalne, jest to bowiem obszar przekształcony 

obecnie przez prowadzoną działalność rolniczą. Istniejąca zabudowa została 

zlikwidowana. 

W związku z inwestycją jaką jest eksploatacja kruszywa następuje przekształcenie 

powierzchni ziemi, zmienia się jej morfologia i charakter terenu. Hałdy urobku dominują  

w krajobrazie terenu. Na etapie przygotowania złoża do eksploatacji znad stropu zebrana 

została warstwa gleby, która jest zgromadzona w formie zwałowisk. Docelowo materiał 

ten zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu górniczego, co spowoduje likwidację 

powstałych wyniesień. W granicach projektu zmiany studium, po zakończonej 

eksploatacyjnej powstaną nowe elementy zagospodarowania terenu w tym zbiorniki 

poeksploatacyjne. 

Podsumowując - projektowane przedsięwzięcie zmieni w znaczny sposób istniejący 

obecnie krajobraz, lecz sukcesywna (w miarę wydobycia) wykonywana rekultywacja 

terenów poeksploatacyjnych stanowić będzie kompensację terenu objętego okresową 

eksploatacją złoża, urozmaici krajobraz i wzbogaci przyrodę w sąsiedztwie złoża 

„Chotowa-Potok”. 

 

8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Hałas związany z działalnością górniczą ma zasięg lokalny i skupia się w obrębie 

miejsc prowadzenia prac a także wzdłuż dróg technologicznych i dróg wywozu kruszywa 

poza teren obszaru górniczego. Źródłami hałasu będą maszyny i urządzenia służące do 

zdejmowania nadkładu, wydobywania kruszywa oraz środki transportu.  

Prowadzenie prac eksploatacyjnych w pobliżu zabudowy mieszkaniowej może 

powodować uciążliwości w porze dziennej. Prowadzący działalność ma obowiązek 

dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.  

W razie potrzeby należy zastosować rozwiązania techniczne lub technologiczne takie jak 

ekrany, nasypy, kontrola stanu technicznego maszyn. Szczególnie należy zwrócić uwagę 

na te obszary planowanej eksploatacji, które sąsiadują z zabudową mieszkaniową. 

Z dostępnego raportu oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia, na 

podstawie którego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, 

że wartości równoważnego poziomu dźwięku w punktach obserwacji zlokalizowanych 

przy najbliższej zabudowie mieszkalnej oraz na linii zabudowy mieszkaniowej czyli na 

granicy terenu chronionego akustycznie najbliżej położonego w stosunku do lokalizacji 
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złoża kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok” są mniejsze od wartości normatywnej dla 

pory dziennej wynoszącej 55 dB(A) (Cypryś 2015). 

Planowane zagospodarowanie nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia 

ludzi pod względem oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego. 

 

8.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

Nie przewiduje się istotnego wpływu realizacji ustaleń analizowanego projektu 

zmiany studium, na zdrowie i warunki życia ludzi. Prowadzący działalność ma obowiązek 

dotrzymywać dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie.  

Z punktu widzenia warunków życia istotnym rodzajem oddziaływania może być też 

zapylenie powstające podczas prac górniczych, załadunku i transportu kruszywa. 

Bezpośrednio narażeni na zapylenie mogą być operatorzy maszyn urabiających.  

W przypadku zaistnienia zwiększonego zagrożenia pyłowego przedsiębiorcy powinni 

dokonać jego pomiarów, a kierownik ruchu zakładu górniczego powinien określić sposób 

mający na celu zmniejszenie i likwidację zagrożenia oraz sposób ochrony zagrożonych 

pracowników.  

W kopalni podwyższona wartość natężenia dźwięku może wystąpić na 

stanowiskach obsługi maszyn urabiających i ładujących. W przypadku stwierdzenia 

wystąpienia zwiększonego hałasu narażeni pracownicy powinni zostać wyposażeni  

w ochronniki słuchu. 

Biorąc pod uwagę, że eksploatacja złoża prowadzona będzie zgodnie z zasadami 

określonymi w planie ruchu kopalni oraz z ogólnymi zasadami BHP nie prognozuje się 

istotnego wpływu na zdrowie i życie ludzi.  

 

8.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym zmiany suikzp nie występują obiekty zaliczane do zakładów  

o dużym i zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz obiektów 

zaliczonych do kategorii „potencjalni sprawcy poważnych awarii”. Projekt zmiany suikzp 

nie wprowadza takiego przeznaczenia terenu, ani innych ustaleń, które mogłyby 

skutkować powstaniem tego typu zakładów. 

 

8.9 Zabytki i dobra materialne 

Ustalenia projektu planu nie stwarzają możliwości negatywnego oddziaływania na 

zabytki i dobra materialne. 

Nie pozbawią właścicieli gruntów sąsiednich dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz z środków 
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łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

dostępu do obiektów usługowych.  

Teren wsi Chotowa jest od kilkunastu lat zwodociągowany – nie występują 

indywidualne ujęcia wody w postaci czynnych  przydomowych studni kopanych. W czasie 

wizji lokalnej w najbliższych budynkach (po zachodniej stronie Potoku Chotowskiego) nie 

stwierdzono studni kopanych. W związku ze stwierdzonym brakiem czynnych studni 

kopanych w promieniu minimum 100 metrów od terenu lokalizacji złoża ,,Chotowa – 

Potok” – nie ma powodu aby prognozować negatywny wpływ wydobycia kruszywa na 

zasoby wód podziemnych, które by mogły zasilać te studnie.  

 

8.10 Oddziaływania transgraniczne 

Położenie obszaru objętego projektem zmiany suikzp, a przede wszystkim charakter 

projektowanego zainwestowania wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

 

8.11 Diagnoza relacji pomiędzy skutkami ustaleń projektu zmiany suikzp a stanem 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń 

projektu zmiany suikzp na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie 

jak: powierzchnia ziemi i gleby, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe 

i podziemne, świat flory i fauny, walory krajobrazowe oraz dodatkowo na i klimat 

akustyczny oraz promieniowanie elektromagnetyczne. Uwzględniono przewidywany 

wpływ na stan środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie 

zmiany suikzp. Analiza obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim, pośrednim, 

wtórnym, skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, 

stałym i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które 

wskutek realizacji projektu zmiany suikzp zostaną objęte oddziaływaniami. 
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OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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9 Propozycje innych niż w projekcie zmiany suikzp rozwiązań alternatywnych a 

także zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne 

oddziaływania na środowisko  

Ze względu na charakter ustaleń analizowanego projektu zmiany suikzp, nie 

wiążących się ze znaczącym ujemnym oddziaływaniem na środowisko, nie przewidziano 

rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanych w projekcie. W przypadku 

zagospodarowania terenu, związanego z eksploatacją kopalin, mamy do czynienia  

z sytuacją w której istnieje ograniczona możliwość wyboru wariantów realizacji 

przedsięwzięcia. Na etapie opracowania zmiany suikzp może to być decyzja o zakazie 

tego typu działalności lub jej dopuszczeniu, ale zmiana lokalizacji jest uzależniona od 

występowania zasobów, uzasadniających ich eksploatację. Przeznaczenie konkretnego 

terenu pod wydobycie jest najczęściej wynikiem wniosku inwestora, chcącego 

i najczęściej mogącego realizować swoje plany inwestycyjne w konkretnej lokalizacji. 

W przypadku braku istotnych przeciwwskazań, wynikających z uwarunkowań 

środowiskowych, brak jest podstaw do negatywnej oceny planowanego przez Gminę 

zagospodarowania terenu. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany suikzp sporządzana była 

równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie 

rozwiązań przestrzennych, które w pewnym stopniu umożliwiły uniknięcie potencjalnych 

znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru pożądanych  

i jednocześnie możliwie optymalnych kierunków działań. Z uwagi na charakter dokumentu 

planistycznego, będącego przedmiotem prognozy, nie określającego dokładnych danych 

technologicznych planowanych przedsięwzięć, należy uznać iż wykorzystanie terenu, 

zgodne z zapisami zmiany suikzp powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi 

dostępnymi rozwiązaniami technologicznymi co zapewniać winien nadzór organów 

ochrony środowiska, będących właściwymi w zakresie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, dopuszczonego zapisami zmiany suikzp. 

Jednocześnie w celu zminimalizowania ujemnych skutków realizacji ustaleń projektu 

zmiany suikzp proponuje się rozważenie: 

 dbania o właściwy i sprawny sprzęt technologiczny służący do urabiania  

i transportu kopaliny, zapewnić właściwą i bezpieczną obsługę sprzętu, 

 stosowania rozwiązań technicznych zmniejszających ryzyko nadmiernego zapylenia  

w obrębie terenów sąsiednich, 

 zapewnienia profilowania skarp podwodnych do nachylenia maksymalnie 1:2 lub strefy 

przybrzeżnej do nachylenia 1:3 dla rozwoju roślinności szuwarowej, 
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 nasadzeń drzew i zadrzewień, złożonych z rodzimych gatunków wzdłuż linii brzegowej 

zbiornika. 

Dodatkowo należy stwierdzić, iż przy dotrzymaniu warunków określonych w wydanej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie 

kruszywa naturalnego ze złoża „Chotowa Potok” w miejscowości Chotowa gmina Czarna, 

powiat dębicki, województwo podkarpackie” – znak ROŚ.6220.9.7.2015 z dnia 27.07.2016 

r., nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.  

 

10 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany suikzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Kluczowym aspektem analizy skutków realizacji postanowień projektu zmiany 

suikzp jest stwierdzenie skuteczności przeprowadzonych zabiegów rekultywacyjnych. 

Organem wydającym decyzje rekultywacyjne dotyczące terenów poeksploatacyjnych jest 

starosta po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w ustawie o ochronie gruntów 

rolnych  

i leśnych. Najistotniejszym zatem elementem monitoringu analizy skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany suikzp będzie kontrola przeprowadzonej rekultywacji, 

dokonywana przez starostę. 

Na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne 

i górnicze: Organy nadzoru górniczego sprawują nadzór i kontrolę nad ruchem 

zakładów górniczych, w szczególności w zakresie: 

1) bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) bezpieczeństwa pożarowego; 

3) ratownictwa górniczego; 

4) gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania; 

5) ochrony środowiska i gospodarki złożem, w tym według kryterium wykonywania 

przez przedsiębiorców obowiązków określonych w odrębnych przepisach lub na 

ich podstawie; 

6) zapobiegania szkodom; 

7) budowy i likwidacji zakładu górniczego, w tym rekultywacji gruntów po 

działalności górniczej. 

Nadzór nad rekultywacją gruntów w likwidowanym zakładzie górniczym 

wykonywany jest przez starostę, do którego uprawnień należały nadzorowanie sposobu 

wykonania decyzji, wydanej przez niego na podstawie art. 22 ustawy z dnia 3 lutego 

1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Z uwagi na fakt, iż nadzór nad likwidacją 
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zakładu górniczego jest sprawowany przez organy nadzoru górniczego organy te 

sprawują także nadzór nad sposobem wykonania obowiązków związanych z rekultywacją, 

a określonych w decyzji starosty na podstawie art. 22 ustawy o ochronie gruntów rolnych  

i leśnych. 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych, osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest 

obowiązana do ich rekultywacji na własny kosz, na tej podstawie starosta winien wydać 

decyzję nakazującą wykonanie rekultywacji. 

Monitoring skutków realizacji ustaleń zmiany suikzp, prowadzony będzie również 

w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniającej m.in. 

prowadzone na bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę, rejestry obiektów 

oddanych do użytku oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg i dokonywanej, zgodnie 

z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Analiza taka musi zostać opracowana co najmniej raz w czasie kadencji 

rady gminy. 

Wpływ skutków realizacji ustaleń zmiany suikzp na środowisko, analizowany będzie 

ponadto w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń, 

wynikających z poziomu jego szczegółowości. 

 

11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna, 

zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXVIII/329/2017 Rady Gminy Czarna z dnia 21 kwietnia 

2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko. Organ administracji opracowujący projekt zmianu suikzp obligatoryjnie 

sporządza prognozę oddziaływania na środowisko i przedkłada go instytucjom i organom 

właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu a także jest on 

przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, a jej 

ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy w sprawie jego uchwalenia. Również 

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

nakłada obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 
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Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

projektu zmiany suikzp i stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. 

Powstała ona w oparciu o charakterystykę i ocenę istniejącego stanu środowiska 

przyrodniczego, a dalej o analizę potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji 

przewidywanego projektem zagospodarowania terenu. Do sporządzenia prognozy 

wykorzystano opracowanie ekofizjograficzne przedstawiające uwarunkowania 

środowiska terenu pod kątem potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami 

w terenie, opracowania kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje. 

W oparciu o 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, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 

szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak:  

WOOŚ.411.1.74.2017.BK.4 z dnia 22 czerwca 2017 r. (data wpływu 27 czerwca 2017 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dębicy – pismo znak: 

PSNZ.4613-2-5/17 z dnia 21 czerwca 2017 r. (data wpływu 23 czerwca 2017 r.) 

Teren opracowania stanowi złoże naturalne „Chotowa-Potok” o powierzchni ok. 

48 ha i położony jest w miejscowości Chotowa, która administracyjnie należy do gminy 

Czarna, wchodzącej w skład powiatu dębickiego, województwa podkarpackiego. 

Podstawowym celem zamierzenia inwestycyjnego, które miałoby być realizowane  

w oparciu o ustalenia przedmiotowego projektu zmiany suikzp jest umożliwienie 

eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Chotowa-Potok”.  

Działalność związana z pracami ziemnymi i wydobyciem kopalin wiąże nieuchronnie 

z występowaniem szeregu negatywnych oddziaływań na środowisko. W przypadku 

analizowanego projektu zmiany suikzp mogą to być przede wszystkim: 

Oddziaływania tymczasowe: 

- likwidacja roślinności oraz siedlisk i żerowisk dziko żyjących zwierząt, 

- likwidacja gleb, 

- wzrost emisji hałasu i drgań w obrębie terenu eksploatacji i dróg transportu kruszywa, 

- wzrost zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w okresach suchych w obrębie, 

  terenu eksploatacji oraz wzdłuż dróg transportu kruszywa, 

- wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń , 

- wytwarzanie odpadów . 

Oddziaływania trwałe: 
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- zmiany krajobrazowe, 

- zmiany rzeźby terenu. 

Reasumując należy stwierdzić, że jest możliwa realizacja ustaleń analizowanego 

projektu zmiany suikzp w formie przedstawionej w analizowanym projekcie, w tym 

również na najbliżej położone obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie 

przyrody, bez powodowania znaczącego oddziaływania na środowisko, pod warunkiem 

przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zastosowania najlepszych dostępnych 

rozwiązań technicznych a także zachowania warunków zawartych w wydanych już 

decyzjach organów administracji. 
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12 Materiały źródłowe. Akty prawne, publikacje i opracowania 

dokumentacyjne 

A. Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 519  
z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. 
zm.). 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.). 

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

5. 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. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 poz. 774 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 
wystąpienia szkody w środowisku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1399). 

11. 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). 

12. 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. z 2003 r. Nr 192 poz. 1883). 

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

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. nr 258 poz. 1549). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409). 
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22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 138) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 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. z 2014 r. poz. 1800). 

25. 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 z późn. zm.).  

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911). 

27. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 
nr 14 poz. 98). 
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