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1. Informacje wstępne. 

 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne powstało, celem opracowania 

projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Cisna, opracowywanego na zlecenie urzędu gminy 

Cisna. Podstawą opracowania jest ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” z 

dnia 27.04.2001r. art. 72 ust.4 (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r. p. 627 z późn. 

zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.09.2002r. w 

sprawie opracowań ekofizjograficznych. 

 

2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowania 

środowiska, udokumentowane i zinterpretowane przestrzennie  

w zakresie: 

 

2.1. Poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemnych powiązań oraz 

procesy zachodzących w środowisku. 

 

Rzeźba terenu. Teren objęty opracowaniem znajduje się w miejscowości 

Cisna, gm. Cisna, połoŜonej w Bieszczadach Zachodnich (najbardziej na 

zachód wysunięta cześć Karpat Wschodnich). Tutejsze niewysokie góry 

tworzą długie równoległe grzbiety ustawione w kierunku  

z północnego wschodu na południowy wschód, osiągając największą 

wysokość w masywie Tarnicy 1346 m n.p.m. Ze źródeł usytuowanych 

najczęściej na połoninach i przy górnej granicy lasu spływają potoczki, 

łączące się w większe potoki i rzeki Ŝłobiące długie doliny równoległe do 

grzbietów.  

 

Obszar objęty opracowaniem to teren o znikomym spadku,  pochylenie 

terenu wynosi tutaj od 1,2 % do maksymalnie 8 %, w kierunkach 

północnym, wschodnim i w przewaŜającej części południowym.  Wysokość 

względna w obrębie terenu objętego opracowaniem nie przekracza 0,6m. 

Na badanym terenie nie stwierdzono występowania procesów 

geodynamicznych w postaci osuwisk lub złazisk wietrzlinowych. Rzędna 

terenu w najwyŜej połoŜonej części terenu opracowania wynosi 552,7 m 
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n.p.m., rzędna terenu najniŜej połoŜonej części terenu opracowania wynosi 

552,1 m n.p.m. 

 

Warunki geologiczne. Pod względem genologicznym teren objęty 

opracowaniem jest połoŜony na obszarze Karpat. WyróŜnia się tutaj dwa 

utwory naleŜące do  formacji geologicznych:  

− utwory trzeciorzędowe (w-wy krośnieńskie - neogen) zalegają 

bezpośrednio pod osadami czwartorzędowymi. Reprezentowane są 

one przez piaskowce, łupki Ŝwiry trzeciorzędowe, 

− utwory czwartorzędowe reprezentowane są przez osady fliszu 

karpackiego, wykształcone w postaci glin, glin piaszczystych  

i osadów fluwialnych zalęgających od ok.: 0,5-3 m p.p.t.  

Pod względem wykształcenia litologicznego gruntów i ich własności 

fizykomechanicznych na terenie opracowania wyróŜnić moŜna dwie 

warstwy geotechniczne: 

− warstwa geotechniczna I – zaliczono do niej średnio spoiste osady 

czwartorzędowe w stanie twardoplastycznym reprezentowane przez 

gliny piaszczyste wg normy PN-81/B-03020 naleŜą do grupy B. 

Wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przyjęto wg 

normy i określono je metodą B. Parametry warstwy: gęstość 

objętościowa 2,20 t/m³, wilgotność 12%, stopień plastyczności  IL 0,15, 

kąt tarcia - 19°, spójność 35 kPa, moduł odkształcenia – 35 MPa, moduł 

ściśliwości – 42 MPa. 

− warstwa geotechniczna II – zaliczono do niej mało spoiste osady 

czwartorzędowe w stanie półzwartym reprezentowane przez Ŝwiry 

gliniaste, piaskowce wg normy PN-81/B-03020 naleŜą do grupy B. 

Wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych przyjęto wg 

normy i określono je metodą B. Parametry warstwy: gęstość 

objętościowa 2,20 t/m³, wilgotność 9%, stopień plastyczności  IL 0,0,0, 

kąt tarcia - 22°, spójność 40 kPa, moduł odkształcenia – 50 MPa, moduł 

ściśliwości – 65 MPa. 
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Charakterystyka warunków wodnych. Wody powierzchniowe - teren 

opracowania jest połoŜony w bliskim sąsiedztwie oraz w dorzeczu rzeki 

Solinka. Solinka ma 45 km długości i jest pod tym względem trzecia  

w Bieszczadach. Jej źródła znajdują się na południowych stokach Rosochy 

w masywie Hyrlatej, na wysokości ok. 1000 m n.p.m. Uchodzi do Jeziora 

Solińskiego we wsi Bukowiec (poziom wody ok. 410 m n.p.m.). W bliskim 

sąsiedztwie terenu opracowania, na tej samej działce ewidencyjnej 

znajduje się „oczko wodne”, sztucznie ukształtowane przez człowieka  

w kształcie zbliŜonym do prostokąta o wymiarach ok. 12,5 m x 35,0 m  

i głębokości w najniŜszym miejscu wynoszącej około 1m. W związku  

z połoŜeniem terenu inwestycji w zakolu rz. Solinka na analizowanym 

terenie występuje okresowo zaleganie mgły. 

 

Charakterystyka warunków wodnych – wody podziemne.  Na terenie 

opracowania występują wody gruntowe w glinach piaszczystych. Wahania 

zwierciadła wody uzaleŜnione są od infiltracji wód opadowych. Ze względu 

na bardzo mały spadek terenu trudno jest określić kierunek spływu wody  

opadowej która w większości będzie po opadach stać i przesiąkać w grunt.  

 

Warunki topoklimatyczne. Teren opracowania leŜy w obrębie klimatu 

górskich, cechy właściwe tym obszarom zaznaczają się w przebiegu 

wszystkich elementów meteorologicznych. 

 

Temparatura. Warunki termiczne wskazują duŜą zaleŜność od wyniesienia 

nad poziom morza. NaleŜy stwierdzić, Ŝe na terenie opracowania 

występują stosunkowo surowe i mroźne zimy, wiosny o dość duŜym 

stopniu zróŜnicowania temperatur z pojawiającymi się okresowo 

przymrozkami, lato o upalnym charakterze oraz długa i ciepła jesień. 

 

Insolacja. W skali opracowania występuje jeden typ insolacji – gdzie 

nachylenie stoku (nie mające istotnego znaczenia pochylenie od 1,2 % do 

8 %), i stopień nasłonecznienia pozostaje stały w ciągu całego dnia. 
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WyróŜnić moŜna jedynie jako dłuŜej zacienioną część terenu przy 

szpalerze młodych świerków.   

 

Zachmurzenie. Najmniejsze średnie zachmurzenie występuje w miesiącu 

wrześniu. Pogodnym miesiącem jest równieŜ sierpień i październik. 

Najbardziej pochmurnym okresem w roku są miesiące listopad – luty. 

Wiosnę cechuje największa zmienność pod względem zachmurzenia. 

 

Opady. średnie roczne opady wynoszą ok. 700-850 mm. Największa ilość 

opadów przypada w miesiącu lipcu, najmniejsza w okresie luty-marzec. 

Pokrywa śnieŜna zalega średnio przez 90 dni w roku, jej maksymalna 

grubość wynosi ok. 40 cm. Pierwsze opady występują w listopadzie 

a śnieg znika w kwietniu. 

 

Wiatry. Wiatry pojawiają się najczęściej z południowego zachodu  

i południa. 

 

Walory bioklimatyczne. Specyficzną cechą klimatu górskiego jest 

obniŜanie się ciśnienia powietrza w miarę wzrostu wysokości (8 mmHg na 

100 m wzniesienia). Równolegle z obniŜającym się w sposób regularny 

ciśnieniem atmosferycznym maleje proporcjonalnie ciśnienie cząsteczkowe 

tlenu. Niedobór tlenu w powietrzu, zwiększający się wraz z wysokością, 

stanowi specyficzną właściwość klimatu górskiego, a zarazem główne 

kryterium w ocenie jego bodźcowości i podstawę klasyfikacji 

klimatofizjologicznej. W przystosowanej do naszych warunków 

geograficznych klasyfikacji wg A. Sabatowskiego obszar objęty planem to 

tereny wzniesione powyŜej 552,7 m n.p.m. zaliczane są  

w naszych warunkach geograficznych do typu klimatu wysoko-górskiego. 

Powietrze w górach jest suche. Mimo stosunkowo duŜych opadów, woda 

nie tyle wsiąka w glebę, ile spływa po zboczach do górskich strumieni. Im 

wyŜej wzniesione są tereny górskie, tym powietrze jest bardziej chłodne  

i bardziej suche. PołoŜenie hipsometyczne wpływa teŜ na stan higieniczny 

środowiska atmosferycznego: im wyŜej połoŜone są tereny, tym powietrze 
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jest mniej zanieczyszczone. Oznacza to praktycznie, Ŝe w terenach 

górskich zmieniają się z wysokością warunki termiczne odczuwalne i Ŝe 

zwiększają się walory higieniczne środowiska atmosferycznego. Cechą 

charakterystyczną klimatu górskiego jest stosunkowo duŜe natęŜenie 

promieniowania słonecznego, przenikającego podczas dni pogodnych bez 

większych strat przez czyste, suche i mniej gęste powietrze górskie.  

W takim środowisku atmosferycznym zmniejsza się pochłanianie  

i rozpraszanie promieni słonecznych. NatęŜenie promieniowania wzrasta  

z wysokością. Przyrost ten początkowo jest rzędu 2-4% na 100  

m wzniesienia, lecz stopniowo maleje, w partiach wysokogórskich 

szczytów natęŜenie całkowitego promieniowania słońca wzrasta juŜ tylko  

w około 1% na 100 m wzniesienia. W górach natęŜenie promieniowania 

wzrasta dodatkowo w wyniku duŜej ilości promieniowania odbitego od 

powierzchni śniegu, w związku z tym warunki bioklimatyczne występujące 

zimą moŜna określić, jako pozytywne dla badanego obszaru.  

 

Mając na uwadze rzeźbę terenu, ekspozycję, szatę roślinną oraz wody 

gruntowe wyróŜnić jedną strefę topoklimatyczne o  korzystnych warunkach 

topolimatycznych.  

 

Gleby. Na analizowanym obszarze występują gleby typu: piaskowiec 

łupkowaty w podłoŜu gliniastym. Pod względem klasyfikacji cały 

analizowany obszar stanowi uŜytek PsIV. 

 

Zmiany w środowisku. W miejscowości Cisna naturalne środowisko 

zostało przekształcone przez człowieka, powstała tutaj sieć dróg, budynki  

o przeznaczeniu mieszkalnym i usługowym centrum administracyjne  

i ruchu turystycznego gminy. WzdłuŜ terenu inwestycji znajduje się 

utwardzona droga dojazdowa gminna ( nawierzchnia z kostki brukowej) 

pełniąca role dojścia  i dojazdu do terenu zespołu sportowego „Orlik” oraz 

do działki prywatnej, uŜytkowanej i zagospodarowanej jako obszar 

rekreacji indywidualnej (część tej działki to analizowany obszar). 
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Wieś Cisna lokowana była na prawie wołoskim przed 1552 r., na starym 

szlaku handlowym wiodącym z Sanoka ku Przełęczy nad Roztokami  

w stronę Humennego nosiła nazwę „Czyasna”. Szlak ten znany był juŜ  
w czasach rzymskich. DuŜym zniszczeniom uległa w 1672 r. podczas 

najazdu tatarskiego. Okres świetności przeŜywała Cisna w pierwszej 

połowie XIX w., kiedy ówczesny właściciel Jacek Fredro, ojciec sławnego 

komediopisarza, zorganizował tu hutę Ŝelaza i zakład metalurgiczny 

wyposaŜony we fryszarkę, odlewnię i kuźnię o napędzie wodnym ( działał 

do 1864 r. ). Na skutek działalności huty i związanego z tym napływu 

specjalistów Cisna stała się znaczącym skupiskiem polskim i ze zwykłej 

wsi przekształciła się w ruchliwą osadę przemysłowo-handlową. Po I 

wojnie światowej w 1921 r. w Cisnej było 46 domów i 416 mieszkańców. 

Po II wojnie światowej miejscowość przeŜywała chwile grozy. Dochodziło 

tu do zaciętych walk polskiej grupy samoobrony, a następnie milicji i 

Ŝołnierzy WOP z sotniami UPA. Po wysiedleniach ludności ukraińskiej we 

wsi pozostało zaledwie 30 polskich rodzin. Rozpoczął się kolejny okres 

odbudowy ze zniszczeń powojennych. W dniu dzisiejszym Cisna jest 

popularną miejscowością wczasową połoŜoną nad Solinką przy duŜej 

obwodnicy bieszczadzkiej w odl. 38 km od Leska. Mają tu swą siedzibę 

władze samorządowe, StraŜ Graniczna, parafia rzymsko-katolicka, 

gimnazjum, nadleśnictwo, policja, poczta, ośrodek zdrowia, apteka, 

ratownik GOPR, Gminne Centrum Kultury i Ekologii, Gminne Centrum 

Informacji Turystycznej, Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Wąskotorowej. 
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2.2. Struktury przyrodniczej obszaru, w tym róŜnorodności biologicznej. 

 

W wyniku działalności człowieka naturalne środowisko przyrodnicze  

w miejscowości Cisna w tym na analizowanym obszarze zostało 

przekształcone. Zabudowa skupiła się w dolinie rz. Solinka wzdłuŜ sieci 

dróg publicznych i dojazdowych.  W wyniku działalności człowieka 

(udokumentowane osadnictwo na tym obszarze od roku 1552r.), wieś jest 

bardzo rozległa, w dolinie rzeki Solinka w sąsiedztwie dróg publicznych,  

teren jest niemalŜe całkowicie przetworzony przez działalność człowieka  

a zabudowa jest stosunkowo intensywna. Obszar opracowania to teren, 

który stanowi uŜytek PsIV,  jest to część działki prywatnej, ogrodzonej, 

częściowo zabudowanej w całości przetworzonej przez działalność 

człowieka, róŜnorodność biologiczna zamyka się tutaj do nasadzonego 

rzędu świerków, Ŝywotników i regularnie koszonego trawnika. WzdłuŜ 

ogrodzenia wyróŜnić moŜna rośliny i kwiaty ogrodowe w większości 

jednoroczne oraz niedawno nasadzone krzewy i drzewa. 

 

Teren opracowania sklasyfikować moŜna, jako ekosystem przetworzony 

przez działalność człowieka. 

 

2.3. Powiązań przyrodniczych obszaru z jego szerszym otoczeniem. 

 

Obszar opracowania jest połoŜony w sąsiedztwie rzeki Solinka, który 

stanowi istotny korytarz ekologiczny oraz miejsce bytowania zwierząt  

i roślin.  WzdłuŜ rzeki od strony terenu inwestycji znajduje się skarpa  

i nieogrodzony teren zieleni niskiej klasyfikowany jako wody płynące rz. 

Solinka, po przeciwnej stronie  rzeki zaczyna się kompleks leśny  wraz  

z bogactwem fauny i flory charakterystycznym dla obszarów Bieszczadów 

Zachodnich.  Na terenie opracowania nie stwierdzono występowania  

i miejsca Ŝerowania ptaków chronionych, gniazdujących w duŜych 

kompleksach leśnych otaczających obszar objęty opracowaniem. 
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2.4. Zasobów przyrodniczych i ich ochrony prawnej. 

Teren planu jest połoŜony w: 

 

− Cieśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym utworzonym na 

mocy Rozporządzenia  Wojewody Podkarpackiego nr 64/05 z dnia 

16 czerwca 2005r. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 

1389), 

− Międzynarodowym Rezerwatem Biosfery „Karpaty Wschodnie”, 

− Otulinie Bieszczadzkeigo Parku Narodowego utworzonego na mocy  

Rozporządzenia Rady Ministrów dnia 19 listopada 1996r. (Dz. U. z 

1996r. Nr 144 poz. 664 z późn. zm.), 

− obszarem specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie 

„Bieszczady” – kod obszaru PLC 180001- § 2 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska dnia 21 lipca 2004r. Dz. U. z 2004r., Nr 229 

poz.2313. 

w związku z powyŜszym teren opracowania podlega ochronie prawnej 

wynikającej z przepisy i zakazy obowiązujące na tych obszarach.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami teren opracowania objęty jest  

w szczególności ochroną siedlisk (Natura 2000), oraz zachowaniem 

celów ochrony wartości przyrodniczych wynikających z połoŜenia w 

Cieśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowego: 

− zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie 

róŜnorodności biocenoz leśnych zgodnie z uwarunkowaniami 

siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów nieleśnych ze 

szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej 

obejmującej liczną grupę chronionych i rzadkich gatunków roślin 

na obszarze Bieszczadów Zachodnich, 

− zachowanie i ochrona gatunków dziko Ŝyjących zwierząt,  

w szczególności rzadko występujących i zagroŜonych 

wyginięciem, 
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− zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód 

powierzchniowych, 

− cele ochrony wartości historycznych i kulturowych, 

− ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego, 

− kultywowanie i przywracanie tradycyjnej kultury ludowej, 

 

2.5. Walorów krajobrazowych i ich ochrony prawnej. 

 

Na terenie opracowania obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego, na mocy, którego nie określono dla terenu inwestycji 

strefy ochrony konserwatorskiej lub szczególnej ochrony dóbr kultury. Na 

terenie objętym opracowaniem nie występują zabytki i obiekty ochrony 

konserwatorskiej. Teren opracowanie połoŜny jest w granicach 

Cieśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym utworzonym na mocy 

Rozporządzenia  Wojewody Podkarpackiego nr 64/05 z dnia 16 czerwca 

2005r. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389), gdzie obowiązują 

następujące cele ochrony walorów krajobrazowych: 

− zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz 

związanych z nim elementów, 

− przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub  

w wyniku działalności człowieka, 

− zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu. 

 

2.6. Jakości środowiska oraz jego zagroŜeń wraz z identyfikacją źródeł 

tych zagroŜeń. 

 

Teren opracowania stanowi teren rekreacji indywidualnej częściowo 

zadrzewiony (szpaler świerków i Ŝywotników) i nie występują tutaj lub  

w bliskim sąsiedztwie obiekty lub przedsięwzięcia, które mogłyby znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

W rejonie Cisnej nie przeprowadzono pomiarów stęŜenia 

zanieczyszczeniami substancjami takimi jak: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu i pył zawieszony. NatęŜenie ruchu na drodze gminnej (jest to 
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ostatnia nieruchomość po tej stronie drogi gminnej) bywa wzmoŜona  

w okresie organizowania waŜniejszych rozgrywek sportowych na terenie 

Orlika ale moŜna ją określić jako  znikoma i nie stanowi uciąŜliwości dla 

mieszkańców Cisnej, uwzględniając równieŜ hałas, zapylenie  

i zanieczyszczenie spalinami. Na terenie miejscowości Cisna i w bliskim 

sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych, które mogłyby generować 

hałas i zanieczyszczenie powietrza. 

 

3. Diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska. 

 

Teren opracowania jest uŜytkowany rekreacyjnie – fragment terenu 

zielonego – pielęgnowanego trawnika przy oczku wodnym i budynku 

rekreacji indywidualnej stanowiących jedną ogrodzoną nieruchomość. 

MoŜliwość odtworzenia środowiska naturalnego nastąpiłaby po rezygnacji  

z rekreacyjnego uŜytkowania tego obszaru, likwidacji ogrodzenia, 

zaprzestania regularnego koszenia trawnika itd. oraz po przekształceniu 

terenów sąsiednich w szczególności „Orlika”, generującego hałas i ruch  

w sąsiedztwie terenu opracowania – odległość boiska sportowego od 

granic terenu opracowania wynosi ok. 7,5 m i jest to pas urządzonej drogi 

gminnej.  Obecnie teren stanowi ekosystem przetworzony przez człowieka, 

ale w stopniu istotnym i ale odtwarzalnym. W związku, z czym ocenę 

odporności środowiska na degradację oraz zdolności do regeneracji 

moŜna określić, jako bardzo dobrą. 

Ocenę stanu ochrony i uŜytkowania zasobów przyrodniczych, w tym 

róŜnorodności biologicznej moŜna określić, jako bardzo dobrą, poniewaŜ 

nie obniŜa on róŜnorodności biologicznej występującej na tym i sąsiednich 

terenach. 

Ocenę stanu zachowania walorów krajobrazowych oraz moŜliwości 

ich kształtowania moŜna określić, jako bardzo dobrą, poniewaŜ obecne 

uŜytkowanie wpisuje się w otaczający krajobraz natomiast realizacja 

załoŜeń planu jest identyczna jak na działkach sąsiednich stanowiąc w ten 

sposób ich kontynuację istniejącego krajobrazu w oparciu o zasady 

określone w M.P.Z.P. 
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Ocenę zgodności dotychczasowego uŜytkowania i zagospodarowania 

obszaru z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi, moŜna 

określić, jako pozytywną, poniewaŜ teren uŜytkowany jest jako teren 

rekreacji indywidualnej/turystyki i taki ma pozostać po realizacji załoŜeń 

planu na tym terenie.  

 

Obecne uŜytkowanie nie zmienia obecnego, przetworzonego przez 

działalność człowieka stanu środowiska, charakter i intensywność zmian 

wynikających z realizacji złoŜeń planu łącznie z rozwiązaniami chroniącymi 

środowisko w zakresie gospodarki energią, emisji hałasu i spalin, 

odprowadzenia ścieków bytowych oraz wielkości pow. biologicznie czynnej 

nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, natomiast ingerencja  

w środowisko naturalne będzie niewielka i generalnie zgodna z obecnym 

uŜytkowaniem. 

 

Obecny stan środowiska i jego stan po realizacji zabudowy na tym 

obszarze powinien eliminować zagroŜenia poprzez rozwiązania chroniące 

środowisko w zakresie gospodarki energią i ściekami, wodami opadowymi 

oraz emisji hałasu i spalin. 

 

4. Wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku, 

polegającą na określeniu kierunków i moŜliwej intensywności 

przekształceń i degradacji środowiska, które moŜe powodować 

dotychczasowe uŜytkowanie i zagospodarowanie. 

 

Dotychczasowe uŜytkowanie terenu nie powoduje dalszych zmian  

w środowisku – pozostawiając je w stanie obecnym, juŜ istotnie 

przetworzonym przez działalność człowieka. 

 

5. Określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury 

funkcjonalno-przestrzennej, polegające w szczególności na 

wskazaniu obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje 

przyrodnicze. 
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Wartość przyrodniczą całości terenu opracowania moŜna określić jako 

stałą. Jest to pas terenu o znikomym spadku, szerokości ok. 13m   

w części ze szpalerem kilkuletnich świerków i Ŝywotników w części 

graniczy z drogą gminną. 

 

6. Ocena przydatności środowiska, polegającą na określeniu 

moŜliwości rozwoju i ograniczeń dla róŜnych rodzajów uŜytkowania i 

form zagospodarowania obszaru. 

 

Środowisko naturalne ze względu na uwarunkowania ekofizjograficzne 

i fakt Ŝe nie występują tutaj strefy ochronne obszarów górniczych, 

udokumentowane osuwiska, obiekty które w znaczący sposób wpływają na 

stan środowiska dopuszcza dość duŜą elastyczność zagospodarowania. 

Jednocześnie z uwagi na obszary cenne przyrodniczo oraz fakt połoŜenia 

działki w granicach obszarów chronionych w tym Natura 2000 oraz 

Cieśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym naleŜy zachować przepisy  

i ograniczenia wynikające z szczegółowych rozporządzeń przepisów tu 

obowiązujących. 

 

7. Uwarunkowania ekofizjograficzne. 

 

Teren opracowania stanowi obszar o powierzchni nieprzekraczającej 12 ar, 

ogrodzony, o znikomym spadku terenu (w przewaŜającej części nie 

przekracza od 1,2 %),  niezadrzewiony z wyłączeniem szpaleru świerków 

w granicy działki, ogrodzony o jednolitej szacie roślinnej (trawnik  i rośliny 

ogrodowe wzdłuŜ ogrodzenia), obecnie uŜytkowany w celach rekreacji 

indywidualnej, stanowiący części nieruchomości tak zagospodarowanej  

w związku z tym  naleŜy uznać uwarunkowania ekofizjograficzne na tym 

terenie jako jednolite,  korzystne do realizacji inwestycji w ramach rekreacji 

indywidualnej. Uwzględnić naleŜy rozwiązania w zakresie infrastruktury 

technicznej, w tym gospodarkę ściekami bytowymi i deszczowymi, energią, 

emisje zanieczyszczeń do powietrza z zastosowaniem rozwiązań 

chroniących środowisko. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na potrzebę 

zminimalizowania powierzchni zabudowy powstałej w wyniku realizacji 
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inwestycji. Ze względu na uwarunkowania środowiska, w tym sposób 

Zagospodarowania terenów sąsiednich  nieadekwatnym jest lokalizowanie 

funkcji uciąŜliwych, usługowych, przemysłowych, mieszkalnych 

wielorodzinnych itp. Z uwagi na uwarunkowania ekofizjograficzne na 

analizowanym teren nie istnieje obszar który naleŜałoby wyłączyć  

z zabudowy.  

 

8. Wnioski i zalecenia. 

 

Powierzchnię zabudowy oraz niwelacje terenu naleŜy ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 

NaleŜy zachować istniejące drzewa. 

NaleŜy przewidzieć uregulowanie gospodarki ściekowej, skablowania sieci 

napowietrznych oraz zminimalizowanie emisji zanieczyszczeń do 

środowiska. 

Na części badanego terenu występują korzystne uwarunkowania 

ekofizjograficzne do lokalizacji zabudowy turystyki i rekreacji indywidualnej. 

 

9. Wykaz wykorzystywanych materiałów archiwalnych oraz aktów 

prawnych. 

 

− Mapa geologiczna Polski 1:200000 art. Przemyśl wyd. A-B PIG Warszawa 

1995r. 

− Inwentaryzacja przyrodnicza 

− Wykaz zabytków architektury, parków, cmentarzy wpisanych do rejestru 

zabytków oraz znajdujących się w ewidencji dóbr kultury z terenem 

powiatu bieszczadzkiego WUOZ w Przemyślu krosno 2004r. 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, 

poz. 1227 z póŜn. zm.). 

− Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 64/05 z dnia 16 czerwca 

2005r. (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389) w sprawie 

utworzenia Cieśniańsko-Wetlińskeigo Parku Krajobrazowego. 
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− Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2004r. 

(Dz. u=urz. Woj. Podkarpackiego Nr 70 poz.766) w sprawie Planu 

Ochrony Cieśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

− Certyfikat UNESCO – Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty 

Wschodnie”. 

− Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 19 listopada 1996r. (Dz. U. z 1996r. 

Nr 144 poz. 664 z późn. zm.) – otulina Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego. 

− § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 21 lipca 2004r. Dz. U.  

z 2004r., Nr 229 poz.2313 - obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 

2000 o nazwie „Bieszczady” – kod obszaru PLC 180001. 

− Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Cisna 

uchwalone uchwałą nr XXII/238/2001 z dnia 07.02.2001 roku przez Radę 

gminy Cisna. 

− Studium Ochrony Przeciwpowodziowej - Obszary bezpośredniego 

ZagroŜenia powodzią w zlewni Sanu, wg Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. 

− Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzony 

na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. 

− Baza danych Państwowej SłuŜby Hydrogeologicznej. 
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