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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

1. Informacje wstępne. 

2. Podstawa prawna opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 

3. Informacje o zawartości, głównych celach prognozy oraz jej powiązanie  

z innymi dokumentami. 

4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy. 

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

6. Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

7. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

8. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanymi znaczącym 

oddziaływaniem. 

9. Istniejące problem ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

prognozy,  

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym  

i krajowym, istotne z punktu widzenia prognozy, oraz sposoby, w jakich te cele i 

inne problemy środowiska zastały uwzględnione podczas opracowywania 

prognozy. 

11. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 

długotrwałe, stałe  

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a w 

szczególności na: róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

mineralne, z uwzględnieniem zaleŜności miedzy tymi elementami środowiska i 

między oddziaływaniami na elementy. 
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AD.I.  

CZĘŚĆ OPISOWA. 

 

AD.1. Informacje wstępne. 

 

     Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko zastało opracowana na 

potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zgodnie  

z ustalenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

     Zgodnie z obowiązującymi przepisami prognoza uwzględnia zapisy 

wynikające z art. 51 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 i zakres prognozy 

został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 

      Zrezygnowano z zamieszczania streszczenia w języku niespecjalistycznym 

poniewaŜ niniejsza prognoza pisana jest językiem prostym, nie zawiera 

skomplikowanych sformułowań technicznych. 

 

AD.2. Podstawa prawna opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

Prognozę oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego opracowano w oparciu o następujące 

dokumenty: 

 

− 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. 

− Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. urz. 

Woj. Podkarpackiego Nr 70 poz.766) w sprawie Planu Ochrony Cieśniańsko-

Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

− Certyfikat UNESCO – Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”. 
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− 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. 

− Uchwała  NR XLIII/267/2006 Rady  Gminy w  Cisnej z dnia 17 sierpnia 2006r.  

w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - „Cisna 

1/2004” w gminie Cisna. 

 

AD.3. Informacje o zawartości, głównych celach prognozy oraz jej powiązanie  

z innymi dokumentami. 

 

     Teren objęty projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, połoŜony w miejscowości Cisna, gm. Cisna, jest objęty 

obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonym uchwałą nr XLIII/267/2006 Rady  Gminy w  Cisnej z dnia 17 sierpnia 

2006r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - „Cisna 

1/2004” w gminie Cisna, obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania gminy Cisna uchwalonym uchwałą nr XXII/238/2001 z dnia 

07.02.2001 roku przez Radę gminy Cisna, oraz znajduje się  

w obszarze Cieśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, otuliny 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 

oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie „Bieszczady” – 

kod obszaru PLC 180001. Niniejsza prognoza analizuje czy ustalenia projektu 

planu są zgodne z ustaleniami wynikającymi z w/w dokumentów. 

    

      Niniejsza prognoza jest opracowana równolegle z projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w celu poinformowania osób i instytucji 

biorących udział w działaniach związanych z  zagospodarowaniem przestrzennym 

tych terenów  o skutkach wynikających z realizacji załoŜeń planu oraz  

w przeprowadzeniu analiz sprawdzających czy ustalenia projektu planu stwarzają 

warunki ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami środowiska, czy projekt 

planu narzuca rozwiązania niezbędne do ograniczenia powstających 

zanieczyszczeń oraz czy interesy środowiska przyrodniczego i kulturowego  
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w kontekście zasad zrównowaŜonego rozwoju zastały odpowiednio 

zabezpieczone. 

 

     Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla obszaru objętego 

planem uwzględniając jednocześnie powiązania z terenami sąsiednimi oraz 

obszar potencjalnego oddziaływania na środowisko inwestycji realizowanych na 

podstawie projektu planu. 

 

Wynikiem przeprowadzonych  analiz jest ocena : 

 

− wpływu realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie istniejących wartości 

środowiska, 

− wpływu ustaleń projektu planu na wzbogacenie i odtworzenie wartości 

środowiska, 

− czy i w jakim zakresie ustalenia projektu planu tworzą ewentualne zagroŜenia 

dla środowiska. 

 

Projekt planu wprowadza następujące zakazy, obowiązujące na obszarze 

objętym planem: 

 

− zgodnie z ustaleniami planu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.1)); 

−  umyślnego zabijania dziko Ŝyjących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 

innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem 

amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 

gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

−  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych  

i nadwodnych, jeŜeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 

odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub 

naprawa urządzeń wodnych; 

− utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
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AD.4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy. 

 

     PoniewaŜ jednym z głównych celów opracowania niniejszej prognozy 

oddziaływania na środowisko jest uniknięcie przyjęcia w projekcie planu 

rozwiązań w wyniku których mogłoby nastąpić negatywne, znaczące 

oddziaływanie ma środowisko przyrodnicze, zagroŜenie zdrowia i Ŝycia ludzi  lub 

podjęcie ustaleń niemoŜliwych do akceptacji w kontekście obowiązujących 

przepisów, odbywało się ono równolegle z opracowaniem projektu zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W prognozie 

rozpoznano i oceniono najbardziej prawdopodobne wpływy na poszczególne 

komponenty środowiska z uwzględnieniem wpływu na róŜnorodność biologiczną, 

ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra mineralne etc. Prognozę przeprowadzono dla 

obszarów objętych projektem planu oraz uwzględniając terenu powiązane z tym 

obszarem oraz leŜące w zasięgu ewentualnego, potencjalnego oddziaływania. 

 

    ZałoŜenie przyjęte do przeprowadzenia analiz zawartych w niniejszej 

prognozie: 

 

− jako punkt odniesienia przeprowadzonych analiz przyjmuje się 

zagospodarowanie terenu jakie jest przewidziane projektem planu, 

− ustalenia zawarte w projekcie planu będą realizowane w przyszłości, będzie to 

proces rozciągnięty w czasie i załoŜenia planu mogą nie być realizowane 

jednocześnie, 

− nastąpi pełna realizacja załoŜeń projektu planu, 

− stanem docelowym jest przewidywany stan środowiska po realizacji ustaleń 

planu. 

 

AD.5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analiz skutków realizacji 

postanowień projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego oraz częstotliwości jej przeprowadzania.  

 

     W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje 

wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium,  
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z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w odpowiednich rejestrach, oraz 

wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. Wójt, 

burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, po 

uzyskaniu opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie 

kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium  

i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne,  

w całości lub w części, podejmuje działania w kierunku zmiany studium lub planu 

miejscowego. Przy podejmowaniu niniejszej uchwały, rada gminy bierze pod 

uwagę  

w szczególności zgodność projektu studium albo planu miejscowego z wymogami 

wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

W ramach projektu planu nie przewiduje się prowadzenia innego monitoringu niŜ 

ten wynikający z ustaleń ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

AD.6. Informacje o moŜliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Mając na uwadze połoŜenie geograficzne obszaru objętego zmianą planu oraz 

szczegółowe ustalenia planu, nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego 

na środowisko. 

 

AD.7. Istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

 

W przypadku braku realizacji ustaleń zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego,  teren objęty zmianą planu będzie 

uŜytkowany zgodnie ze stanem istniejącym gdzie stanowi teren rekreacji 

indywidualnej – część nieruchomości będącej własnością osoby prywatnej, która 

jest niezaleŜnie od wprowadzenia M.PM.Z.P. w roku 2004r. w tym obszarze 

uŜytkowana jako teren rekreacji indywidualnej.  W związku z powyŜszym teren 

obszaru objętego zmianą planu oraz teren sąsiedni stanowią jedną własność, są 

ogrodzone znajdują się tutaj budynki rekreacji indywidualnej, wraz z terenem 

rekreacyjnym, gdzie właściciele stworzyli typowy dla tego rodzaju przeznaczenia 

ogród, z oczkiem wodnym szpalerem świerków oddzielających działkę od drogi  

i terenu boisk sportowych „Orlik”, regularnie pielęgnowanym trawnikiem roślinami  

i krzewami typowymi dla ogrodów przydomowych, jednocześnie obcymi dla 
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rodzimych ekosystemów, np.: róŜnego odmiany śywotników - Tuja (Thuja L.), 

Jukka (Yucca L.), Funkia (Hosta Tratt.). Teren objęty planem jest ogrodzony, od 

lat przetworzony i uŜytkowany przez człowieka.  Brak realizacji załoŜeń zmiany 

planu nie wpłynie na sposób faktycznego uŜytkowania tego obszaru, utrzymując 

formę przydomowego ogrodu,  gdzie zgodnie z obecnie obowiązującym planem  

(co nie jest zbieŜne z zamierzeniami inwestycyjnymi właściciela gruntu) moŜliwe 

jest przeznaczenie tego obszaru na teren sportu i rekreacji przeznaczony pod 

publiczne tereny sportu i rekreacji bez programu mieszkaniowego, uwzględniając 

gabaryty działki i sąsiednią drogę gminną byłaby tu moŜliwa budowa np.: parkingu 

związanego z sąsiedni terenem sportowym. PoniewaŜ, jednak sąsiedni Orlik jest 

inwestycją zrealizowaną w ciągu ostatnich lat, zaplecze parkingowe z nim 

związane umieszono w innym miejscu na działce stanowiącej podobnie jak teren 

„Orlika” własność gminy. Powrót środowiska naturalnego na obszarze objętym 

zmianą planu jest równieŜ trudny do realizacji z uwagi na to, Ŝe jest to cześć 

„podwórka” przy istniejących budynkach mieszkalnych -  rekreacji indywidualnej. 

Teren jest odcięty rzeką od sąsiedniego kompleksu leśnego natomiast graniczy 

bezpośrednio z terenem uŜytkowanym jako zespół boisk sportowych „Orlik”  

i budynkami mieszkalnymi - rekreacji indywidualnej, z którymi tworzy funkcjonalną 

całość – jest łącznie ogrodzony. W wyniku braku realizacji załoŜeń zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie dojdzie do 

kontynuacji funkcji tj. zabudowy mieszkaniowej rekreacji indywidualnej, co jest 

zgodne ze strukturą ewidencyjną oraz obecnym zagospodarowaniem, natomiast 

utrzyma niemoŜliwe do realizacji w tej strukturze własnościowej załoŜenia planu – 

tj. usługi publiczne. Brak realizacji projektu planu to równieŜ, brak moŜliwości 

realizacji zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, zgodnie 

z którymi dopuszcza się realizację usług turystycznych, co wpłynie na opóźnienie 

wzrostu aktywności gospodarczej w obszarze o jednym z najniŜszych 

wskaźników rozwoju gospodarczego w kraju. 

Z uwagi na ekspozycje obszaru inwestycji wynikającą z ukształtowania terenu, 

realizacja bądź brak realizacji załoŜeń planu pod względem krajobrazowym 

wpływa na bezpośrednie sąsiedztwo poniewaŜ teren inwestycji jest widoczny 

wyłącznie z drogi gminnej i terenów bezpośrednio sąsiednich – gdzie znajdują się 

budynki rekreacji indywidualnej i boiska Orlika.  Teren inwestycji jest ogrodzony 

łącznie z budynkami rekreacji indywidualnej i jako taki jest odczytywany przez 

przechodniów, natomiast zmiana ustaleń M.P.Z.P. na ten stan nie ma wpływu. 
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AD.8. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanymi znaczącym 

oddziaływaniem. 

 

ZałoŜenia zmiany planu przewidują obszar objęty planem przeznaczyć do 

zabudowy rekreacji indywidualnej, gdzie dopuszcza się lokalizację  budynków do 

okresowego wypoczynku, budynków gospodarczych, garaŜy, wiat garaŜowych, 

miejsc postojowych, zieleni, miejsc na ognisko oraz obiektów małej architektury, 

urządzeń słuŜących do rekreacji i wypoczynku, urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, dojść i dojazdów itd. 

 

ZagroŜenia wynikające z budowy obiektów związane są przede wszystkim z:  

 

− przekształceniem i zabudową terenów dotychczas biologicznie czynnych 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są utrzymane w 

ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*,   - zgodnie z zapisami 

planu ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej na nie mniejszy niŜ 

75%. 

− wyrównaniem terenu - zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, 

które są utrzymane w ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*, na 

obszarze terenu objętego planem obowiązują ustalenia i zakazy  

i ograniczenia wynikające z połoŜenia w obszarach chronionych,  

w tym zakaz wykonywania prac powodujących trwałe zniekształcenie rzeźby, 

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym. 

− emisją zanieczyszczeń do powietrza głównie w sezonie grzewczym - 

zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są utrzymane w 

ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*, zaopatrzenie w ciepło 

jest moŜliwe z indywidualnych i lokalnych źródeł, na bazie rozwiązań 

pozwalających minimalizować „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza 

(np. poprzez preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł 

ciepła lub niekonwencjonalnych źródeł ciepła np. kolektory słoneczne). 

− wytwarzaniem ścieków bytowych, w zakresie odprowadzania ścieków 

bytowych, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są 
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utrzymane w ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*, zakazuje 

się zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu, poza wielkościami 

dopuszczalnymi przepisami odrębnymi ponadto: nakazuje się odprowadzenie 

ścieków do publicznej kanalizacji sanitarnej, zbiorczej, zakończonej 

oczyszczalnią ścieków, jeŜeli podłączenie do kanalizacji sanitarnej, zbiorczej z 

przyczyn technicznych lub ekonomicznych jest niemoŜliwe dopuszcza się: 

− utylizację ścieków na własnych przydomowych oczyszczalniach 

biologicznych i po oczyszczeniu odprowadzenie przez drenaŜ 

rozłączający do ziemi, jeśli poziom wód gruntowych znajduje się co 

najmniej 1,5 m poniŜej poziomu wprowadzania ścieków,  

− do czasu podłączenia do sieci kanalizacji zbiorczej lub do wykonania 

przydomowej oczyszczalni, gromadzenie ścieków w zbiornikach 

bezodpływowych wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi na terenie własnej nieruchomości i wywóz zgromadzonych 

nieczystości do stacji zlewnych ścieków; 

− włączenie do sieci poprzez przyłącz zgodnie z przepisami odrębnymi; 

− zwiększonym poborem wody, zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w 

Gminie Cisna, które są utrzymane w ramach analizowanego projektu zmiany 

M.P.Z.P. 1)*, w zakresie zaopatrzenia terenów w wodę pitną ustala się: 

−  docelowo zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-gospodarczych, 

przeciwpoŜarowych i grzewczych z wodociągu zbiorczego, wiejskiego, 

− do czasu realizacji wodociągu publicznego, zaopatrzenie w wodę moŜe 

odbywać się z ujęć i wodociągów lokalnych (w tym studni 

indywidualnych), zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− włączenie do sieci poprzez przyłącz zgodnie z przepisami odrębnymi, 

− konieczność wyposaŜenia projektowanej sieci wodociągowej w hydranty 

ppoŜ. dla zabezpieczenia ppoŜ. obiektów budowlanych, 

− dla zabudowy  istniejącej i projektowanej  w obszarze strefy ochrony 

sanitarnej  - 150,0 m od granic cmentarza zgodnie z rysunkiem planu, 

zaopatrzenie w wodę do picia i potrzeb gospodarczych wyłącznie z 

wodociągu lub ze źródła spoza tej strefy; 

− niezaleŜnie od zasilania z sieci wodociągowej, naleŜy przewidzieć 

zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
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− w zakresie składowania odpadów zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004"  

w Gminie Cisna, które są utrzymane w ramach analizowanego projektu 

zmiany M.P.Z.P. 1)*, obowiązuje postępowanie z odpadami komunalnymi na 

zasadach obowiązujących w gminie, gospodarka odpadami powstałymi  

w wyniku działalności gospodarczej powinna być prowadzona  zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach odrębnych. 

− budowy elementów infrastruktury technicznej związanej z dostawą 

energii eklektycznej i budową sieci teletechnicznej zgodnie z ustaleniami 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

"Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są utrzymane w ramach analizowanego 

projektu zmiany M.P.Z.P., w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne: 

− budowa głównej sieci w liniach rozgraniczających dróg (poza pasem 

jezdni) na warunkach określonych przez zarządcę drogi i w przepisach 

odrębnych; 

− obsługa abonentów za pośrednictwem indywidualnych przyłączy, na 

warunkach określonych przez administratora sieci; 

− obowiązek realizacji sieci za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy 

kablowych ziemnych. 

w zakresie elektroenergetyki, zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o: 

− istniejącą sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV i 30 kV) i niskich 

napięć, 

− rozbudowywaną i modernizowaną istniejącą sieć wraz z urządzeniami 

elektroenergetycznymi, 

− projektowaną sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV i 30 kV) i 

niskich napięć (sieć eN) oraz budowę nowych urządzeń 

elektroenergetycznych dla zasilania terenów nowego zainwestowania, 

− dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN 

w liniach rozgraniczających dróg (poza pasem jezdni) i w zaleŜności od 

potrzeb w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

− włączenie do sieci poprzez przyłącza zgodnie z przepisami odrębnymi; 

− dopuszcza się kablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych 

zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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− przekształceniem obecnej roślinności – do przekształcenia roślinności 

moŜe dojść w obrębie wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę, 

jednak, zarówno zgodnie z obecnie obowiązującym planem i projektowaną 

jego zmianą, na przedmiotowym obszarze dopuszcza się lokalizację obiektów 

budowlanych. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które 

nastąpią w ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*, nakazuje się 

zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niŜ 75 %. 

− zajmowaniem gruntów wzdłuŜ istniejących dróg, obszar planu nie 

obejmuje terenów dróg publicznych lub dojazdowych, natomiast zgodnie  

z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są utrzymane  

w ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P. 1)*, ustalono zasady 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji. 

− powstawaniem wód opadowych z połaci dachowych i terenów 

utwardzonych, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego "Cisna 1/2004" w Gminie Cisna, które są 

utrzymane w ramach analizowanego projektu zmiany M.P.Z.P., w zakresie 

odprowadzania wód opadowych: 

− odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację 

powierzchniową,  w  granicach własnej działki, 

− obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni 

terenów, z których spływ stanowić moŜe zagroŜenie dla środowiska 

przyrodniczego (parkingi, tereny usługowe) w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika. 

 

AD.9. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

prognozy, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

 

Teren inwestycji jest połoŜony w granicach obszaru objętego : 

 

− Cieśniańsko-Wetlińskim Parkiem Krajobrazowym utworzonym na mocy 

Rozporządzenia  Wojewody Podkarpackiego nr 64/05 z dnia 16 czerwca 2005r. 

(Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389), 
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− 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. 

 

Zgodnie z § 4 pkt.1 ppkt. 1,2,3,4. Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego części miejscowości Strzebowiska uchylonym uchwałą Nr 

Xl/249/06 Rady Gminy Cisna z dnia 29 maja 2006 r.,  na obszarze objętym 

ustaleniami planu funkcjonują zakazy i ograniczenia wynikające z połoŜenia 

terenów w obszarach chronionych, w związku z tym zakazuje się: 

− realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zm.1)); 

− umyślnego zabijania dziko Ŝyjących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

−  likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, 

jeŜeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

− pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości,  

w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów; 

− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  

z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub 

naprawa urządzeń wodnych; 

−  dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie 

przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

−  likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz 

starorzeczy; 

− wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych; 

− prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową; 

− utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 

− organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 

 

AD.10. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia prognozy, oraz sposoby, 

w jakich te cele i inne problemy środowiska zastały uwzględnione podczas 

opracowywania prognozy. 

 

Z uwagi na lokalizację terenu inwestycji na terenie  Cieśniańsko-Wetlińskiego 

Parkiem Krajobrazowym utworzonym na mocy Rozporządzenia  Wojewody 

Podkarpackiego nr 64/05 z dnia 16 czerwca 2005r. (Dz.Urz. Woj. 

Podkarpackiego Nr 82, poz. 1389), wyróŜnia się następujące cele ochrony 

wartości przyrodniczych: 

− zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie róŜnorodności 

biocenoz leśnych, obszar planu przeznaczony pod zabudowę stanowi teren 

niezadrzewiony z wyjątkiem szpaleru świerków wzdłuŜ ogrodzenia, ponadto jest 

to teren przekształcony przez działalność człowieka i ustalenia planu nie mają 

wpływu na ten stan, całość obszaru objętego planem stanowi uŜytek PsIV. 

− zachowanie i ochrona gatunków dziko Ŝyjących zwierząt, w szczególności rzadko 

występujących i zagroŜonych wyginięciem, na terenie objętym zmianą planu nie 

występują zwierzęta zagroŜone wyginięciem, nie ma tu drzew stanowiących 
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miejsce gniazdowania ptaków w tym chronionych, teren jest przetworzony przez 

działalność człowieka, 

− zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych (na 

obszarze na którym planuje się realizację zabudowy nie występują ekosystemy 

wodne, realizacja załoŜeń planu nie ma istotnego wpływu na sąsiednią rzekę 

Solinka i sztucznie zbudowane i utrzymywane oczko wodne w sąsiedztwie terenu 

objętego planem.  

− ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego (na obszarze objętym planem nie 

występują obiekty o wartości historycznej i kulturowej, parametry i cechy 

zabudowy określone z projekcie planu zostały opracowane z uwzględnieniem 

dziedzictwa kulturowego, w szczególności w zakresie kontynuacji 

charakterystycznych dla regiony pogórza bieszczadzkiego formy 

architektonicznej, skali budynków oraz materiałów budowlanych, 

− kultywowanie i przywracanie tradycyjnej kultury ludowej (skala i forma 

architektoniczna projektowanych budynków czerpie z lokalnej tradycji i kultury 

ludowej), 

− cele ochrony walorów krajobrazowych (uporządkowany rozwój osadnictwa 

realizowany na podstawie planu w istotny sposób przyczyni się do kształtowania 

ładu przestrzennego oraz podniesienia walorów krajobrazowych tego terenu), 

−  zachowanie wartości estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych z nim 

elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku 

działalności człowieka, (zgodnie z ustaleniami planu projektowane obiekty mają 

stanowić wartość dodaną, stanowiąc jedyny element ingerujący na zasadach 

regulowanych przez plan w otaczający krajobraz, natomiast rzeźba terenu 

pozostaje w stanie nienaruszonym), 

− zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu (celem zapobiegania dewastacji 

krajobrazu naturalnego ściśle określono cechy i skalę zabudowy, ustalono 

równieŜ zasady budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, uwzględniając 

skablowanie przyłączy). 

 

     Realizacja załoŜeń planu konturuje zabudowę na działkach bezpośrednio 

sąsiednich i nie „wkracza” w rejony dotychczas niezagospodarowane przez 

człowieka. Na analizowanym terenie nie wystękują zwarte zdrzewnienia, 

natomiast zgodnie z ustaleniami planu zakazano na tym obszarze wycinania 

istniejących drzew. W ustaleniach planu określono równieŜ rozwiązania  

w zakresie infrastruktury technicznej dobierając technologię nowoczesne - 

chroniące środowisko.  
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   Obszar objęty planem jest na terenie Natura 2000, Obszar PLC180001 

Bieszczady. Obszar ten został wyznaczony dla ochrony ptaków (obszar 

specjalnej ochrony ptaków wytypowany na podstawie Dyrektywy Rady 

79/409/EWG), oraz siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt (specjalny 

obszar ochrony siedlisk zgłoszony na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG). 

Powierzchnia obszaru (Bieszczady Zachodnie) wynosi 111500,3 ha, tworzą go 

równolegle (kierunek z północnego zachodu na południowy wschód) ułoŜone 

grzbiety z rozległymi, głębokimi obniŜeniami. Na terenie obszaru znajduje się 

Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy  

i Park Krajobrazowy Doliny Sanu. Stanowi równieŜ część transgranicznego 

Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie. Bieszczady to obszar bardzo cenny 

przyrodniczo, jest to  ostoja fauny puszczańskiej z wielkimi drapieŜnikami: 

niedźwiedziem, wilkiem i rysiem. Ponadto na terenie Bieszczadów występują 

populacje wydry, węŜa Eskulapa, traszki karpackiej oraz jedna z pięciu, 

wolnoŜyjących w Polsce, populacji Ŝubra. W części Bieszczadów połoŜonej w 

granicach Polski występuje pełny zestaw endemitów północno-wschodniego 

regionu Karpat. Okres lęgowy na terenie Bieszczadów spędza znaczna  

w skali kraju populacja bociana czarnego, orlika krzykliwego, orła przedniego, 

orzełka włochatego, gadoŜera, trzmielojada, puchacza, puszczyka uralskiego, 

sóweczki, włochatki, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, 

dzięcioła zielonosiwego, muchołówki białoszyjej i płochacza halnego. Dość 

licznie występują takŜe bocian biały i derkacz. Łącznie, w granicach obszaru 

stwierdzono gniazdowanie aŜ ok. 150 gatunków ptaków.  
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   Na terenie Bieszczadów wystękuje teŜ dosyć bogata flora roślin naczyniowych 

(1100 gatunków) z wieloma rzadkimi i zagroŜonymi gatunkami oraz endemitami 

wschodniokarpackimi. Licznie występuje tutaj  dzwonek piłkowany i tocjia 

karpacka oraz bogata w ok. 1000 gatunków bryoflora. Łącznie stwierdzono 29 

gatunków z zał. II Dyrektywy Siedliskowej, wśród nich 5 priorytetowych.  

W Bieszczadach występują liczne, dobrze zachowane zbiorowiska roślinne,  

w tym endemiczne. Szczególnie cenne są zbiorowiska leśne buczyny karpackiej  

i jaworzyny oraz unikatowe zbiorowiska połoninowe. Łącznie stwierdzono tu 

występowanie: 

− 17 rodzajów siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG; 

− 35 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG; 

− 9 gatunków ssaków wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG; 

− 3 gatunków gadów i płazów wymienionych w załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG; 

− 2 gatunków ryb wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG; 

− 12 gatunków bezkręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG; 

− 5 gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG oraz dla ochrony zwierząt i roślin chronionych przepisami 

polskimi (78 gatunków roślin, 

− 13 gatunków ssaków, 5 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 4 gatunki 

ryb, 3 gatunki bezkręgowców). 

 

Oddziaływanie inwestycji realizowanych na podstawie ustaleń planu na obszar 

Natura 2000 o nazwie „Bieszczady” – kod obszaru PLC 180001, oraz jego 

integralność jest ze względu na obszar i skale inwestycji dość mało znaczne, 

ponadto mając na uwadze ochronę siedlisk roślin i zwierząt naleŜy zwrócić uwagę 

Ŝe część obszaru objętego planem wzdłuŜ rzeki z uwagi na las na przeciwnym 

brzegu który stanowi ostoje zwierzyny i korytarz ekologiczny wzdłuŜ rzeki. 

Natomiast obszar przeznaczony do przetworzenia znajduje się wzdłuŜ drogi 

gminnej, a realizacja załoŜeń planu jest kontynuacją przeznaczenia i uŜytkowania 
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terenów bezpośrednio sąsiednich przeznaczonych do zabudowy, w związku z tym 

realizacja załoŜeń planu nie wprowadza działalności człowieka w tereny 

całkowicie niezainwestowane i nieprzetworzone natomiast stopień podniesienia 

intensywności działalności człowieka w tym obszarze jest nieznaczący.  

 

     Obszar objęty planem znajduje się na terenie Międzynarodowego Rezerwatu 

Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Skala inwestycji realizowanych na podstawie 

ustaleń planu jest znikoma w stosunku do skali rezerwatu. Celem ograniczenia 

zanieczyszczania środowiska  i zminimalizowania emisji zanieczyszczeń do 

powietrza głównie w sezonie grzewczym - zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości 

Cisna zaopatrzenie w ciepło na obszarze objętym planem odbywać się będzie na 

bazie indywidualnych i lokalnych źródeł, z zastosowaniem rozwiązań 

pozwalających minimalizować „niską emisję” zanieczyszczeń do powietrza (np. 

poprzez preferowanie wysokosprawnych, zautomatyzowanych źródeł ciepła lub 

niekonwencjonalnych źródeł ciepła np. kolektory słoneczne); 

 

AD.11. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długotrwałe, stałe i chwilowe oraz pozytywne  

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a takŜe na środowisko, a w szczególności na: 

róŜnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 

powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra 

mineralne, z uwzględnieniem zaleŜności miedzy tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na elementy. 

 

Stopień oddziaływań na środowisko przedsięwzięć określonych w projekcie planu 

moŜna określić jako jednolity, gdyŜ jest związany z tym samym przeznaczeniem 

całego obszaru objętego zmianą, tj.: tereny zabudowy rekreacji indywidualnej 

oznaczone na rysunku planu symbolem: MRI, z  przeznaczeniem pod lokalizację 

budynków do okresowego wypoczynku. 

 

Największe oddziaływanie na środowisko spowodowane realizacją załoŜeń planu 

będzie występować podczas realizacji inwestycji.  Oddziaływanie realizacji 

załoŜeń planu na środowisko moŜna podzielić na: 
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− Pozytywne – słuŜące poprawie jakości środowiska oraz jakości Ŝycia 

ludzi, 

− Negatywne – prowadzące do degradacji środowiska, dotyczy to wyłącznie 

terenu bezpośrednio przeznaczonego pod budowę poszczególnych 

obiektów budowlanych.  

 

Skutki na środowisko wynikające z realizacji ustaleń M.P.Z.P.: 

 

RóŜnorodność biologiczna: usunięcie warstwy rodzimej gleby wraz z likwidacją 

szaty roślinnej na obszarach bezpośrednio przeznaczonych pod lokalizację 

obiektów budowlanych. 

*rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, negatywne, 

bezpośrednie 

 

Ludzie: nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zdrowie i Ŝycie ludzi. 

Realizacja załoŜeń planu wpłynie korzystnie na ludzi ze względu na umoŜliwienie 

kontynuacji osadnictwa na części przedmiotowych działek, wzdłuŜ drogi gminnej, 

tworząc w ten sposób, miejsca odpoczynku w oparciu o bliski kontakt z naturą 

tworząc tym samym nowe miejsca pracy lub wypoczynku dla lokalnej ludności 

oraz dochody dla budŜetu gminy związane z opodatkowania działalności 

gospodarczej oraz nieruchomości. 

*rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, korzystne 

 

Zwierzęta: Na terenie planu, gdzie przewiduje się realizację obiektów 

budowlanych nie ma negatywnego oddziaływania na zwierzęta poniewaŜ teren 

ten jest połoŜony w bliskim sąsiedztwie drogi gminnej oraz w bezpośrednim 

sąsiedztwie istniejącej zabudowy rekreacyjnej i usługowej - Orlik, nie występują 

tu gniazda ptaków, miejsca schronienia, rozrodu lub Ŝerowania zwierząt.  

 

Rośliny: realizacja ustaleń projektu planu spowoduje zmiany i przekształcenia 

środowiska w miejscach, w których zostaną posadowione obiekty budowlane w 

tym zniszczenia szaty roślinnej.  

*rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, negatywne, 

bezpośrednie 
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Wody powierzchniowe i podziemne: zgodnie z ustaleniami planu, narzucono 

obowiązek ujmowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni terenów,  

z których spływ stanowić moŜe zagroŜenie dla środowiska przyrodniczego 

(parkingi, tereny usługowe) w lokalne systemy kanalizacji deszczowej i ich 

oczyszczanie przed wprowadzeniem do odbiornika. 

 

Jakość powietrza: w wyniku realizacji załoŜeń planu moŜliwy jest wzrost emisji 

zanieczyszczeń głównie z sezonie grzewczym w stopniu nieprzekraczającym 

obowiązujących norm.  

*rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, narastające w okresie 

grzewczym, odwracalne, negatywne, bezpośrednie. 

 

Powierzchnia ziemi: w wyniku realizacji załoŜeń planu nastąpi zniszczenie flory  

w miejscach lokalizacji obiektów budowlanych, na terenie objętym planem nie 

stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych. 

                 *rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, negatywne, 

bezpośrednie. 

 

Krajobraz: teren planu zostanie zainwestowany poprzez lokalizację budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych, pensjonatowych i rekreacji indywidualnej na 

zasadach wynikających z zapisów planu utrzymując wysokie standardy 

kształtowania środowiska oraz ładu przestrzennego. 

 *rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, korzystne, 

bezpośrednie. 

 

Warunki klimatyczne: zakres i skala inwestycji nie ma wpływu na zmianę 

warunków klimatycznych. 

 

Zasoby naturalne: obszar planu to teren na którym zgodnie z obecnym stanem 

wiedzy nie wystękują złoŜa surowców mineralnych, oraz nie przewiduje się na tym 

terenie prowadzenia eksploatacji surowców mineralnych. 

 

Zabytki: na terenie objętym projektem planu nie ma obiektów zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków. Natomiast realizacja zabudowy a w tym obszarze 

kontynuuje osadnictwo historyczne. 
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Dobra materialne: nie przewiduje się znacznego oddziaływania na dobra 

materialne.  

 

Gleby: w miejscu lokalizowania obiektów budowlanych nastąpi degradacja 

pokrywy glebowej oraz zmniejszeni powierzchni biologicznie czynnej.  

*rodzaj oddziaływania: działanie długoterminowe, odwracalne, negatywne, 

bezpośrednie. 

 

Ryzyko wystąpienia powaŜnych awarii – mając na uwadze skalę oraz rodzaj 

przedsięwzięć realizowanych w oparciu o zapisy planu nie przewiduje się  na 

terenie objętym planem i w jego sąsiedztwie występowania powaŜnych awarii.  

 

Realizacja ustaleń planu powoduje oddziaływanie na środowisko w tym 

negatywne, natomiast skala i zakres oddziaływania jest stosunkowo nieduŜy, 

natomiast jest on równowaŜony przez korzystne skutki realizacji planu. W wyniku 

realizacji ustaleń planu, zachowując jego ustalenia nie dojdzie do przekroczenia 

dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód, emisji 

hałasu czy zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

 

Wpływ moŜliwych oddziaływań generowanych przez realizację projektu 

planu na obszar o nazwie „Bieszczady” – kod obszaru PLC 180001. 

 

Powierzchnia całego obszaru PLC 180001 wynosi 111 500,3 ha, a wobec tego 

powierzchnia terenów nieleśnych – która według Standardowego Formularza 

Danych nie powinna przekroczyć 10% powierzchni obszaru – moŜe wynosić do 11 

150,0 ha. Powierzchnia planu, wynosi ok. 12 ar w związku z powyŜszym uznać 

naleŜy Ŝe oddziaływanie inwestycji na obszar natura 200 istnieje ale jest znikome. 

 

Na terenie „obszaru Bieszczady” potwierdzono występowanie 23 typów siedlisk z 

listy wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Wybrane spośród 

nich to: 

− siedlisko Ŝyznej buczyny (kod 9130),  

− siedlisko kwaśnej buczyny (kod 9110),  
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− siedlisko górskiej jaworzyny ziołoroślowej (kod 9140),  

− siedlisko górskich borów świerkowych (kod 9410)  

− siedlisko łęgów olszowych i wierzbowych (kod 91E0) 

− siedlisko wysokogórskich muraw acidofilnych (kod 6150)  

− siedlisko wysokogórskich borówczysk baŜynowych (kod 4060),  

− siedlisko ziołorośli górskich (kod 6430)  

− siedliska: bory i lasy bagienne (kod 91D0), 

− siedliska torfowisk przejściowych i trzęsawisk (kod 7140) 

− siedliska torfowisk zasadowych o charakterze młak, turzycowisk (kod 

7230) 

− siedliska świeŜych łąk uŜytkowanych ekstensywnie (kod 6510), 

− siedlisko górskich muraw bliźniczkowych (kod 6230)  

− siedlisko kwaśnej buczyny (kod 9110),  

− siedlisko górskiej jaworzyny ziołoroślowej (kod 9140),  

− siedlisko górskich borów świerkowych (kod 9410), 

− siedlisko łęgów olszowych i wierzbowych (kod 91E0), 

− siedlisko wysokogórskich muraw acidofilnych (kod 6150), 

− siedlisko wysokogórskich borówczysk baŜynowych (kod 4060),  

− siedlisko ziołorośli górskich (kod 6430)  

− siedliska: bory i lasy bagienne (kod 91D0) oraz torfowiska wysokie 

(kod 7110),  

− Siedliska torfowisk przejściowych i trzęsawisk (kod 7140) i torfowisk 

zasadowych o charakterze młak, turzycowisk (kod 7230) , 

− Siedliska świeŜych łąk uŜytkowanych ekstensywnie (kod 6510),  

− Siedlisko górskich muraw bliźniczkowych (kod 6230). 

Na obszarze tej „ostoi ptasiej” stwierdzono 34 gatunki ptaków, w tym m.in. : 

− bocian biały Ciconia ciconia,  

− derkacz Crex crex,  

− gąsiorek Lanius collurio,  

− muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, 

− bocian czarny Ciconia nigra,  

− orlik krzykliwy Aquila pomarina,  

− puszczyk uralski Strix uralensis, 
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− dzięcioła zielonosiwego Picus canus,  

− dzięcioł czarny Dryocopus martius,  

− jarząbek Bonasa bonasia,  

− muchołówka mała Ficedula parva.  

− trzmielojad Pernis apivorus, 

−  gadoŜer Circaetus gallicus,  

− błotniak zboŜowy Circus cyaneus, 

− błotniak łąkowy Circus pygargus,  

− orzeł przedni Aquila chrysaetos,  

− orlik grubodzioby Aquila clanga,  

− brodziec leśny Tringa glareola, 

− puchacz Bubo bubo,  

− sóweczka Glaucidium passerinum,  

− włochatka Aegolius funereus,  

− lelek Caprimulgus europeus, zimorodek Alcedo atthis,  dzięcioł 

średni Dendrocopos medius,   

− dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, dzięcioł trójpalczasty 

Picoides triadactylus,   

− lerka Lullula arborea, jarzębatka Sylvia nisoria, 

− dzierzba czarnoczelna Lanius minor. 

 

Wśród gatunków ssaków wyróŜnia się: 

 

− podkowiec mały Rhinolophus hipposideros,  

− nocek orzęsiony Myotis emarginatus, 

− nocek duŜy Myotis myotis, 

− bóbr europejski Castor fiber,  

− wilk Canis lupus,  

− niedźwieź brunatny Ursus arctos, 

− wydra Lutra lutra,  

− ryś Lynx lynx,  

− Ŝubr Bison bonasus . 
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Na terenie wyznaczonym w planie pod zabudowę nie stwierdzono miejsc 

gniazdowania ptaków− wymienionych w SDF miejsca te nie stanowią teŜ miejsc 

ich Ŝerowania ani odpoczynku  w czasie przelotów. Na ternie przeznaczonym pod 

zabudowę nie  występują gniazda ptaków, miejsca schronienia, rozrodu lub 

Ŝerowania zwierząt. W ramach inwentaryzacji przyrodniczej ekosystem dość 

istotnie przekształcony przez działalność człowieka, stwierdzono występowanie 

występowanie następujących drzew, krzewów i roślin  m.in. :  

 

 

− babka zwyczajna (Plantago major L.), 

− chaber łąkowy (Centaurea jacea), 

− koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.), 

− Łopian (Arctium L.) 

− podbiał pospolity (Tussilago farfara), 

− świerk pospolity (Picea abies (L.) H.Karst) 

− śywotnik - Tuja (Thuja L.)  

− Jukka (Yucca L.) 

− Funkia (Hosta Tratt.). 

 

Lokalizacja terenu objętego planem w kontekście sąsiedztwa drogi gminnej 

i ogrodzonego terenu boisk Orlika. 
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Jedno z wejść na teren obszaru objętego planem 

 

Teren obszaru objętego planem w sąsiedztwie Orlika – odl. ok. 7,5m 
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„Orlik” 

 

Wejście – wjazd na teren objęty planem 
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Wejście na teren objęty planem. 

 

Teren objęty planem. 

 

 



29 

 

29 

 

 

Teren objęty planem. 

 

Parking przy Orliku. 

 

Na terenie działki objętej prognozą nie występują rośliny objęte gatunkową 

ochroną. Obecnie teren objęty planem stanowi powierzchnię biologicznie 

czynną z wyłączeniem obudowanej studni. Jest to teren dość jednorodny 

przyrodniczo. Inwentaryzacja przyrodnicza została dokonana równieŜ pod 



30 

 

30 

 

kątem określenia typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  

i zwierząt wymagających ochrony w formie obszaru Natura 2000. Natomiast 

z uwagi na stopień przetworzenia terenu przez człowieka trudno jest 

znaleźć siedliska nawiązujące do naturalnych siedlisk występujących  

w Bieszczadach. 

 

W obrębie działki nie stwierdzono miejsc lęgów i gniazdowania ptaków 

chronionych, oraz ptaków, które mogą tu Ŝerować. 

     Siedliska obecne na obszarze objętym planem objętej są identyczne, jak 

siedliska na terenie sąsiednim. Mając na uwadze fakt Ŝe teren 

przeznaczony do zabudowy jest stosunkowo nieduŜy (ok. 12 ar) i  nie 
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przewiduje się wycinki istniejących drzew, stwierdzić naleŜy, Ŝe 

oddziaływanie realizacji załoŜeń planu na ptaki jest minimalne. 

 

     Na terenie działki objętej projektem planu stwierdzono pojedyncze okazy 

następujących gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną: 

 

− Ślimak winniczek (Helix pomatia),  

− Kret europejski (Talpa europaea) 

 

     Na działce nie zaobserwowano lęgowisk płazów lub gadów objętych 

ochroną prawną (koryto sąsiedniej rzeki jest poza obszarem planu).  Nie 

stwierdzono potwierdziła obecności ssaków chronionych. Realizacja 

załoŜeń planu nie powoduje fragmentacji siedlisk przyrodniczych  

z wyjątkiem zminimalizowanego zasięgu, wyłącznie w miejscu realizacji 

zabudowy, nie powoduje równieŜ degradacji siedlisk przyrodniczych  

z wyłączeniem obszaru zabudowy w ramach działki zostanie zachowana 

ciągłość siedlisk przyrodniczych z otoczeniem niezagospodarowanym. 

Zwiększona „urbanizacja” będzie miała miejsce, jednak z uwagi na 

szczegółowe ustalenia planu dotyczące skali przedsięwzięcia będzie 

zminimalizowana. 

Realizacja ustaleń planu nie powoduje zagroŜeń dla obszarów NATURA 

2000,  w tym nie powoduje: 

− transgranicznego i lokalnego zanieczyszczania powietrza i wód poniewaŜ 

skala emitowanych zanieczyszczeń ni przekracza dopuszczalnych norm, 

− zalesienia terenów otwartych – projekt planu nie dotyczy takich działań, 

− rozbudowy sieci dróg leśnych – projekt planu nie dotyczy takich działań, 

− eliminacji terenów otwartych – projekt planu nie dotyczy takich działań, 

− eksploatacji drzewostanów – projekt planu nie dotyczy takich działań, 

− presja osadnicza – projekt planu kontynuuje zabudowę rekreacji 

indywidualnej. 
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− lokalizowania napowietrznych linii i urządzeń im towarzyszącym – 

zgodnie z  projektem planu preferowane jest rozwiązanie przyłączenie 

budynków do sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej przyłączami 

kablowymi, projekt planu zakłada równieŜ sukcesywne kablowanie 

istniejących sieci napowietrznych. 

 Realizacja załoŜeń planu nie powoduje fragmentacji  siedlisk naturowych  

i nie wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru. 

Projekt nie zakłada budowy obiektów liniowych i dróg bazując na istniejącej 

infrastrukturze technicznej. Nie przewiduje się równieŜ aby realizacja 

załoŜeń planu miała wpływ na obniŜenie stanu populacji gatunków 

chronionych roślin i zwierząt. Realizacja załoŜeń planu nie powoduje 

obniŜenie właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk w granicach 

obszaru Natura 2000 Bieszczady. PoniewaŜ w ramach planu nie przewiduje 

się realizacji obiektów, które mogą stanowić przeszkodę dla ptaków oraz na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę nie stwierdzono miejsc lęgowania 

i Ŝerowisk a tereny otwarte pozostaną w dotychczasowym uŜytkowaniu,  

oraz nie koliduje z korytarzami ekologicznymi, w związku z tym stwierdza 

się, Ŝe nie nastąpi pogarszenie powiązań z innymi obszarami Natura 2000. 

 

   Efekt skumulowany. Projekt planu opracowano w powiązaniu z zapisami 

Studium Uwarunkowań i Kierunków− zagospodarowania gminy Cisna. 

PoniewaŜ w projekcie planu nie są dopuszczone do realizacji  

przedsięwzięcia mogąca znacząco oddziaływać na środowisko, 

jednocześnie określono sposób usuwania zanieczyszczeń, w tym odpadów 

stałych, ścieków socjalno-bytowych, wód deszczowych z pow. 

utwardzonych,  określono sposób ogrzewania budynków moŜliwie 

redukując emisję zanieczyszczeń, mając to na uwadze oraz fakt ze nie 

przewiduje się wzrostu zanieczyszczeń środowiska tak aby zostały 

przekroczone normy, czy takiego wzrostu ilości ścieków aby nie było 

moŜliwe ich oczyszczanie.   Mając na uwadze fakt ze na terenie gminy 

Cisna nie dochodziło do przekroczenia zanieczyszczeń do powietrza lub  

hałasu w stopnie przekraczającym dopuszczalne normy, nie przewiduje się 
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aby realizacja załoŜeń planu przekraczała dopuszczalne normy w tym 

zakresie.  

 

AD.12. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w 

szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru. 

 

Zapisy planu sprzyjające ochronie środowiska zawarte w planie, to m.in.: 

 

− określenie sposobu oczyszczania ścieków socjalno-bytowych, 

− określenie sposobu odbioru odpadów stałych, 

− określenie sposobu ogrzewania budynków w tym minimalizację emisji 

zanieczyszczeń, 

− ograniczenie powierzchni zabudowy i określenie minimalnej wielkości 

powierzchni biologicznie czynnej, 

− wyznaczenie i wyłączenie spod zabudowy, 

− wyznaczenie korytarza ekologicznego wzdłuŜ cieku wodnego, 

− wprowadzenie zakazu realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

− określenie dopuszczalnych poziomów hałasu, 

− uwzględnienie w zapisie planu przepisów wynikających z usytuowania 

terenu planu w obszarach chronionych, 

− wyznaczenie pod zabudowę terenów o najniŜszych walorach 

przyrodniczych. 

 

Zagospodarowanie jakie wprowadza projekt planu nie powoduje znaczących 

oddziaływań na środowisko skutkujących potrzebą kompensacji przyrodniczej. 

 

AD.13. Lokalizacji inwestycji w kontekście GZWP, Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza rz. Wisła oraz Studium Ochrony 

Przeciwpowodziowej. 

 

Teren objęty planem znajduje się w dorzeczu rz. Solinka.  Solinka bierze początek 

na stokach Rosochy (1093m n.p.m.) na wysokości ok. 1040m n.p.m. W górnym 
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biegu przepływa przez kredowe i eoceńskie łupki i piaskowce fałdów dukielskich, a w 

środkowym i dolnym – przez piaskowce i łupki krośnieńskie centralnej depresji 

karpackiej. Solinka uchodzi do Jez. Solińskiego 14,1km powyŜej jej dawnego ujścia 

do Sanu. Dolina na kilku odcinkach ma charakter przełomowy. Lesistość zlewni  

w górnej części dorzecza wynosi ok. 70%. Dolina Solinki od Cisnej do DołŜyczki jest 

szeroka, wypreparowana w miękkich łupkach eoceńskich. 

Realizacja ustaleń niniejszego planu wdraŜa wymagania ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej w tym zachowuje cele określone w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły, w tym nie pogarsza stanu wód  

w szczególności pod względem stanu ilościowego i chemicznego. 

 

Teren inwestycji znajduje się poza granicą Głównego Zbiornika Wód 

Powierzchniowych. NajbliŜej połoŜonymi GZWP jest zbiornik warstw Krosno-

Bieszczady Nr 431. 
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Teren objęty planem jest częściowo objęty strefą zagroŜenia powodziowego wg 

Studium Ochrony Przeciwpowodziowej. 

 

 

 

Strefy zagroŜenia powodziowego wg Studium Ochrony Przeciwpowodziowej. 

 

AD.14. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w prognozie wraz  

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej 

do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym 

wskazania trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana równolegle  

z projektem planu, w celu właściwego doboru rozwiązań chroniących środowisko 

a takŜe wyboru optymalnych rozwiązań w zakresie lokalizacji potencjalnej 

zabudowy, rozwiązań w zakresie infrastruktury technicznej celem 
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zminimalizowania oddziaływania negatywnego na środowisko planowanych 

inwestycji oraz zachowania w stanie nienaruszonym obszarów o szczególnej 

wartości przyrodniczej i kulturowej.  Jednocześnie naleŜy zwrócić uwagę na fakt, 

Ŝe z zapisu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania gminy Cisna 

oraz treść uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu są 

jednoznaczne w zakresie przeinaczenia terenu  i przewidują rozwiązania 

alternatywne. W związku z powyŜszym nie przedstawia się rozwiązań 

alternatywnych dla rozwiązań planu. 

 

AD.15. Wnioski. 

 

Przeprowadzona ocena oddziaływań ma charakter hipotetyczny, ze względu na 

charakter opracowania jaki jest prognoza.  Prognoza nie rozstrzyga o słuszności 

zamierzeń inwestycyjnych jedynie rozstrzyga i przedstawia prawdopodobne 

skutki. 

Teren planu jest połoŜony w granicach obszaru objętego : 

− Cieśniańsko-Wetlińskim Parkiem 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. 

− wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz hałasu nie przekracza 

obowiązujących norm, 

− w wyniku realizacji załoŜeń planu nie nastąpi pogorszenie powiązań  

z innymi obszarami Natura 2000, 

− nie przewiduje się aby w wyniku realizacji załoŜeń planu doszło do 

obniŜenia się populacji gatunków objętych ochroną w szczególności jeŜeli 

chodzi o gatunki priorytetowe, 

− projekt planu nie dopuszcza realizacji inwestycji mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko. 
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− Fragment obszaru objętego planem znajduje się w strefie zagroŜenia 

powodziowego. 

 

AD.16. Wykorzystane materiały: 

 

− 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. 

− Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2004r. (Dz. 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. 

− Uchwała  NR XLIII/267/2006 Rady  Gminy w  Cisnej z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - „Cisna 1/2004” w gminie 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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