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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
 

1.1. Podstawa  opracowania. 
 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym  /j.t. Dz. U z 2016r, poz. 778 z późn. zm./  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska /j.t. Dz. U. z 2016r, 
poz. 672, z późn. zm./ 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r., w sprawie 
opracowań ekofizjograficznych  /Dz. U. Nr 155 poz. 1298, z późn. zm./ 

 Ustawa z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko /j.t. Dz. U. z 2016, poz. 353/ 

 Inwentaryzacja terenu objętego opracowaniem.  
 Analiza dostępnych materiałów archiwalnych, map, literatury, danych 

statystycznych, wyników badań monitoringowych.   
 
 

1.2. Cel opracowania. 
 

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe, to dokumentacja sporządzona na 
potrzeby nowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 
„Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna,  na 
podstawie uchwały Rady Gminy Cisna o przystąpieniu do sporządzenia planu 
miejscowego ( Uchwała Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29 czerwca 2016r.). 
Projektowany MPZP o nazwie „Smerek 1/2016”, swym zakresem obejmuje teren 
(obecnie działka nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, o powierzchni 5,9483 ha), 
oznaczony w obecnie obowiązującym MPZP „Smerek 9” zatwierdzonym Uchwałą Nr 
III/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 1998r., symbolem UT – teren usług 
rekreacyjno – wypoczynkowych, na którym planuje się zmianę dotychczasowej funkcji 
usług turystyczno-wypoczynkowych, na potrzeby usług związanych z obsługą 
gospodarki leśnej. Nie planuje się wprowadzić na obszarze objętym opracowaniem 
planu zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy rekreacyjnej. Ze względu na 
uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, objęte 
nowym planem miejscowym, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający 
ochronę terenu przed sukcesją (zarastaniem) oraz przed zabudową rekreacyjno-
wypoczynkową. 

 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu 
położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do 
zachowania w nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego 
kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris) kod: 6510. Według opracowania Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników, na obszarze 
otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 
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52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach terytorium wilka, który jest 
gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. 
 
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , o nazwie „Smerek 
1/2016”, wynika z faktu, iż Gmina Cisna, chce wprowadzić racjonalny sposób 
zagospodarowania działek nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, w sposób 
uwzględniający poszanowanie walorów krajobrazowych tego terenu, dlatego też nie 
planuje realizowania w obecnym czasie jak i w przyszłości, zamierzeń inwestycyjnych, 
określonych w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
„Smerek 9”, zatwierdzonym Uchwałą Nr III/57/98 Rady Gminy Cisna z dnia 30 grudnia 
1998r. 

Celem opracowania ekofizjografii podstawowej, jest dokonanie analizy terenu 
objętego projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, pod kątem 
dostosowania planowanej funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania 
przestrzennego, do istniejących uwarunkowań przyrodniczych. 

Analiza winna zapewniać trwałość podstawowych procesów przyrodniczych, 
warunki odnawialności zasobów przyrodniczych, o ile jest to możliwe w obszarze  
opracowania  i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

W oparciu o istniejące uwarunkowania oraz planowaną nową funkcję terenu, 
ekofizjografia winna wskazywać na rozwiązania eliminujące lub ograniczające 
zagrożenia i negatywny wpływ na środowisko w obszarze  opracowania. 

 
1.3.  Zakres opracowania. 

 
Stosownie do obowiązujących przepisów prawa, ekofizjografia podstawowa winna 

być opracowana na podstawie: 
 wyników badań i pomiarów terenowych,  
 analizy archiwalnych materiałów kartograficznych, planistycznych, inwenta-

ryzacyjnych i studialnych, w szczególności dokumentacji hydrologicznych  
i dokumentacji geologiczno – inżynierskich, 

 dokumentacji geologicznych złóż kopalin,  
 dokumentów planistycznych opracowanych na podstawie Prawa wodnego, 

Prawa geologicznego i górniczego, map glebowo – rolnych,  
 planów urządzania lasów,  
 planów rezerwatów przyrody,  
 planów parków narodowych i krajobrazowych,  
 dokumentacji różnych form ochrony przyrody,  
 dokumentacji uzdrowisk, 
 rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów dokumentu-

jących obiekty kulturowe  i stanowiska archeologiczne.  
 

Do opracowania niniejszej ekofizjografii analizą objęto tylko te materiały 
archiwalne, które były właściwe i charakterystyczne dla przedmiotowego  obszaru. 
Zakres opracowania dostosowany został do rodzaju i przedmiotu projektu Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”,  oraz specyfiki 
środowiska naturalnego terenu objętego  opracowaniem oraz terenów sąsiednich. 
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Ekofizjografia składa się z: 

 części opisowej, 
 graficznej, 
 dokumentacji fotograficznej. 

 
 

Część opisowa zawiera informacje na temat charakterystycznych elementów 
środowiska przyrodniczego, warunków gruntowo – wodnych, rzeźby terenu, warunków 
geologicznych, klimatu lokalnego oraz innych elementów istotnych dla oceny stanu 
jakości środowiska. 
Część opisowa zawiera wnioski wynikające z dokonanej analizy, które winny być brane 
pod uwagę, przy podejmowaniu decyzji, w sprawie opracowania projektu MPZP 
„Smerek 1/2016”, czy też odstąpienia od tegoż opracowania. 
Część opisowa zawiera ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolność  
do regeneracji. Zawiera również ocenę stanu ochrony i użytkowania zasobów 
przyrodniczych, w tym różnorodności biologicznej, ocenę stanu zachowania walorów 
krajobrazowych, ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania 
obszaru.  
 
 

Część graficzna została opracowana na podkładach mapowych na potrzeby MPZP 
„Smerek 1/2016” w skali 1:2000, czyli w skali odpowiadającej opracowaniu 
dokumentów planistycznych na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Smerek 1/2016”. Część graficzna zawiera uwarunkowania 
ekofizjograficzne przedmiotowego terenu uwzględniając specyfikę środowiska  
i problematykę. 
 
 
2. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA 

ŚRODOWISKA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

 
 

2.1. Położenie geograficzne i  budowa geologiczna terenu. 
 
Teren objęty opracowaniem położony jest w południowej części województwa 

podkarpackiego, w powiecie leskim.  
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Ryc. 1. Położenie terenu objętego MPZP „Smerek 1/2016”  
/https://www.google.pl/ 

 
  
 Plan Miejscowy swym zakresem obejmuje działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – 
Smerek o powierzchni 5,9483ha. Zgodnie z ewidencją gruntów jest to teren trwałych 
użytków zielonych stanowiący pastwiska trwałe o użytku PsIV i PsV oraz teren 
zadrzewień na pastwisku o użytku Lzr-PsIV.  
Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”, 
nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych   
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, o którym mowa w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym,  zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”  
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna. 

 

 
 

 
 

CISNA 2016 Strona | 7  

 

Ryc. 2. Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”  
/http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 
 
Badany teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w obrębie: 

 mezoregionu – Bieszczady Zachodnie (Kod: 522.12), 
 makroregionu – Beskidy Leśne (Kod: 522.1), 
 podprowincji – Zewnętrzne Karpaty Wschodnie (Kod: 522.524-526), 
 prowincji – Karpaty Wschodnie z Podkarpaciem Wschodnim (Kod: 52), 
 region – Góry Średnie. 

 
Omawiany teren położony jest poza terenami górniczymi oraz poza granicami 

udokumentowanych złóż kopalin. Na działkach jak też w ich najbliższym sąsiedztwie  
nie występują tereny osuwiskowe a także tereny predysponowane do osuwania się mas 
ziemnych. Najbliżej występującym terenem osuwiskowym, w odległości około 190,0m 
jest obszar na północ od działek objętych Planem. 

 
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, leżą w obszarze górzystym o spadku terenu w 

kierunku południowo – zachodnim (do rzeki Wetlina) i rzędnych wysokościowych od 
665,0m n.p.m. do 625,0m n.p.m. 

 
Teren objęty opracowaniem, nie obejmuje starorzeczy, ani też terenów 

większych rzek. W sąsiedztwie obszaru MPZP, w odległości około 32,0m przepływa 
rzeka Wetlina.  

 
 
 
 
 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016"
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Ryc. 3. Rzeźba terenu obszaru objętego w granicach opracowania MPZP „Smerek 
1/2016” /http://mapy.geoportal.gov.pl/i 

 

  

 Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, w granicach której planuje się   
opracowanie planu miejscowego, leży na pograniczu dwóch obszarów litologicznych. 
Większa część terenu działek (cz. południowo – zachodnia oraz centralna) położona jest 
w obszarze występowania piasków, żwirów, mad rzecznych oraz torfów i namułów. 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016"
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Natomiast północno – wschodnia część położona jest w obszarze występowania 
piaskowców, łupków, iłowców i rogowców. Ilustruje to poniższa mapa: 
 
Ryc. 4. Położenie terenu objętego MPZP na tle mapy geologicznej 
 /http://web3.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm/ 

 
 
 

 
 
 

Obszar objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016” położony jest w granicach: 
 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001), 
 Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001) 
 oraz w odległości około 840,0m na zachód od granic Bieszczadzkiego Parku 

Narodowego.  
 
W stanie istniejącym w granicach objętych opracowaniem (działki nr ew. 52/4 i 

52/2, obręb – Smerek), nie funkcjonują obiekty czy urządzenia lub instalacje, zaliczone 
do wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym 
wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub dla których 
może być wymagany raport, w rozumieniu przepisów prawnych. 

Realizacja ustaleń objętych opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, nie niesie ze sobą 
znaczących zagrożeń, nie będzie więc oddziaływać na jakość chronionych siedlisk czy 
gatunków, nie będzie też wpływać negatywnie na integralność obszaru Natura 2000, 
ponieważ ustalenia planu eliminują funkcję usługową w zakresie obsługi turystyki i 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 

Piaskowce, łupki, zlepieńce, margle,  
podrzędnie iłowce i mułowce 

Piaskowce, mułowce i iłowce 

Gliny, piaski i gliny z rumoszami, saliflukcyjno - deluwialne 

Piaskowce, łupki, iłowce i rogowce 

Lessy piaszczyste i pyły lessopodobne 

Piaski, żwiry, mady rzeczne oraz torfy i namuły 
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wypoczynku, na rzecz funkcji usługowej związanej z prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki leśnej. 
 
Ryc. 5. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle obszarów chronionych 
 /http://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 
 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego  

 

 
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ”Bieszczady” (PLC 180001) 

 

 

 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 

 Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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 Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC 180001) 

 

 
 Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

  
WNIOSKI: 

Ze względu na warunki geologiczne oraz geotechniczne terenu objętego 
opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, realizacja ustaleń objętych planem, ze względu na 
swój charakter (łąka lub pastwisko), nie będzie powodowała osuwania się mas ziemnych. 
 

 
 

 Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 

 Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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2.2. Wody powierzchniowe i podziemne. 
 

Teren objęty opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w zlewni 
rzeki San. W odległości około 32,0m od analizowanego terenu  przepływa rzeka Wetlina, 
która płynąc w kierunku zachodnim wpada do rzeki Solinki, z kolei Solinka odprowadza 
swoje wody do rzeki San, w obrębie jednolitej części wód  powierzchniowych  o kodzie 
PLRW2000122212699 i nazwie „Solinka do Wetliny”. 

Według dostępnych opracowań wody gruntowe występują głównie  
w wietrzelinach i utworach zboczowych. Nie tworzą z reguły jednolitego poziomu 
wodonośnego lecz występują w postaci sączeń na różnych głębokościach. W utworach 
starszego podłoża skalistego woda gruntowa występuje na dość znacznych 
głębokościach w postaci wód szczelinowych. W utworach dolinnych woda gruntowa 
występuje w utworach przepuszczalnych posiadając najczęściej zwierciadło swobodne. 
Głębokość występowania tych wód zależy od odległości od cieków i wyniesienia 
utworów dolinnych nad poziom wody w cieku. Teren objęty projektem MPZP „Smerek 
1/2016”, znajduje się w regionie wodnym Górnej Wisły o nazwie JCWPd 168, 
oznaczonym europejskim kodem PLGW2000168 (zgodnie z podziałem na 172 części 
obowiązującym od 01.01.2016r). Jest to obszar dorzecza Wisły 2000, podlegający pod 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.  

  

 
Jednolite części wód podziemnych nr 168: 

Powierzchnia: 2795,9km2 

Region: Górnej Wisły  w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich i  

Wschodniego Podkarpacia 

Województwo: podkarpackie 

Powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, przemyski 

Arkusze MhP w skali 1: 50 000: opisano na mapie lokalizacyjnej 

Arkusze MhP w skali 1: 200 000: Przemyśl, Jasło, Łupków 

Region hydrogeologiczny wg Atlasu hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIV - karpacki, 
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Głębokość występowania wód słodkich:  

0 – 80 m (na podstawie rozpoznania regionalnego). 

 
SYMBOL całej JCWPd uwzględniający wszystkie profile: Q, Pg, Pg-Cr 
 
Opis symbolu:  
W piętrze czwartorzędowym występuje jeden poziom wodonośny związany  
z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej  
z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogeńskiei kredowe (fliszowe) 
zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód 
zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych. 
Poziomy fliszowe występują w utworach paleogenu i kredy oraz paleogeńsko-kredowych – 
nierozdzielnych. 
 
Q – wody porowe w utworach akumulacji rzecznej (piaski, żwiry, otoczaki)  

Pg-Cr – wody szczelinowo - porowe w utworach piaskowcowo – łupkowych (fliszowych), strefa 
aktywnej wymiany do głębokości około 80 m p.p.t. 
 
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): Q - ilościowo – stan dobry, jakościowo - stan 
dobry, Pg-Cr - ilościowo – stan słaby, jakościowo - stan bardzo dobry. 
 
GZWP występujące w obrębie JCWPd: 431 (Pg).  

 

 
 

 

Teren objęty opracowaniem jest położony poza zasięgiem Głównych Zbiorników 
Wód podziemnych oraz ich stref ochronnych.  

Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych  
w formie studni kopanych czy wierconych.   
  W granicach omawianych działek występuje teren podmokły (mokradła 
przejściowe w pasie szerokości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów). Zagrożeniem dla 
Jednolitych Części Wód Podziemnych i Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
byłaby nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa w terenie zurbanizowanym. 
Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, wprowadza  likwidację funkcji generującej ścieki  
w zabudowie  usługowo – turystycznej na rzecz wprowadzenia nowej funkcji usługowej, 
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służącej racjonalnej gospodarce leśnej (np. składy drewna). W związku z powyższym 
charakter nowej funkcji terenu należy uznać jako proekologiczny. 
 

Dla omawianego obszaru nie zostało sporządzone opracowanie RZGW  
w Krakowie p.n. Studium zagrożenia powodziowego, ani też opracowanie Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej określające tereny potencjalnego zagrożenia 
oraz ryzyka powodziowego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Cisna, omawiany teren nie jest oznaczony, jako teren zagrożenia 
powodziowego. Rzędne terenu omawianych działek jednoznacznie wskazują, iż teren 
ten nie był i nie może być zagrożony zalewaniem wodami powodziowymi. 
 
Ryc. 6. Tereny opracowania map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 
 /http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

 
 
 
WNIOSKI : 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016”, znajduje się poza terenami zagrożenia 
powodziowego i ryzyka powodziowego. 
Zagospodarowanie terenu w postaci użytku rolnego jako nieograniczonej łąki lub 
pastwiska, chronionego przed sukcesją (zarastaniem) na potrzeby usług związanych z 
obsługą gospodarki leśnej (np. skład drewna, ścieżki dydaktyczne itp.), nie może 
powodować szkody w środowisku naturalnym ani w obszarze analizowanym, ani na 
terenach sąsiednich. Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód 
podziemnych czy powierzchniowych. 
 

 Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 

Obszary 
opracowania 

map zagrożenia 

powodziowego 
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2.3. Jednolite części wód powierzchniowych 
Źródło: KZGW  „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, Warszawa 2011 
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2.4. Położenie terenu w obszarze Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
  
Teren objęty opracowaniem położony jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych oraz ich stref ochronnych.  
W sąsiedztwie terenu objętego MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, w odległości około 
560,0m na wschód, znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 431 Zbiornik 
warstw Krosno (Bieszczady).  

 

Ryc. 7. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  
/http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Na terenie opracowania nie występują żadne cieki lokalne. W bliskim sąsiedztwie 

terenu opracowania planu miejscowego przepływa rzeka Wetlina. 
 Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód podziemnych  
w formie studni kopanych czy wierconych, z których woda pobierana byłaby przez 
indywidualnych właścicieli, na potrzeby bytowo – gospodarcze.   

Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98  
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i 
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno – 
wypoczynkowych. 

Od czasu uchwalenia MPZP „Smerek 9”, tj. od grudnia 1998r. do chwili obecnej, na 
tym terenie nie został zlokalizowany żaden obiekt budowlany kubaturowy. 
 
WNIOSKI : 

Teren objęty opracowaniem nie jest położony w zasięgu Głównych Zbiorników  
Wód Podziemnych. Na przedmiotowym terenie nie funkcjonują żadne ujęcia wód 
podziemnych czy powierzchniowych. 
 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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2.5. Warunki glebowe. 
 
Według danych z roku 2002 gmina Cisna obejmuje obszar 286,89 km², w tym 5% 

to użytki rolne, a 87% - użytki leśne. 
Na terenie opracowania występują głównie gleby brunatne, charakteryzujące się 

zaawansowanym procesem wietrzenia minerałów pierwotnych, resyntezą minerałów 
wtórnych oraz uwalnianiem do roztworów produktów wietrzenia. Przewaga 
bezwęglanowych,  kwarcowo – krzemianowych skał fliszowych jako podłoża oraz 
górskie warunki klimatyczno – roślinne sprawiają, że wśród gleb brunatnych dominują   
gleby brunatne kwaśne. 

 W granicach opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Smerek 1/2016”, nie występują grunty wysokich klas bonitacyjnych I, II, III, dla których 
wymagana jest zgodna na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, o której 
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, stanowią obszar o powierzchni 5,9483 ha 
jako teren trwałych użytków zielonych (pastwiska trwałe PsIV i PsV oraz teren 
zadrzewień na pastwisku Lzr-PsIV). Obecnie grunty wykorzystywane są jako łąka, która 
we wschodniej części porośnięta jest drzewami.  
 

Na terenie opracowania nie występują gleby pochodzenia organicznego, objęte 
ochroną prawną, wynikającą z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  
Dotychczasowe użytkowanie analizowanego terenu nie spowodowało zagrożenia 
zanieczyszczenia gleby substancjami szkodliwymi. 
 
WNIOSKI: 

Na terenie opracowania nie występują gleby wysokich klas bonitacyjnych I, II i III 
oraz gleby pochodzenia organicznego, objęte ochroną prawną, wynikającą z ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nowa funkcja terenu określona w MPZP, o nazwie 
„Smerek 1/2016” , nie spowoduje pogorszenia jakości gleby. 

 

 
2.6. Warunki klimatyczne i topoklimatyczne. 

 
Teren opracowania MPZP „Smerek 1/2016”, leży w obrębie klimatu górskiego, 

cechy właściwe tego obszaru zaznaczają się w przebiegu wszystkich elementów 
meteorologicznych. 

 
Warunki termiczne wskazują na dużą zależność od wyniesienia nad poziom morza. 

Należy stwierdzić, że na terenie opracowania występują stosunkowo surowe i mroźne 
zimy, wiosny o dość dużym stopniu zróżnicowania temperatur z pojawiającymi się 
okresowo przymrozkami, lato o upalnym charakterze oraz długa i ciepła jesień. 

 
Najmniejsze średnie zachmurzenie występuje w miesiącu wrześniu. Pogodnym 

miesiącem jest również sierpień i październik. Najbardziej pochmurnym okresem  
w roku są miesiące listopad – luty. 
 
Klimat gminy Cisna posiada następujące parametry: 

 Średnia roczna temperatura                       + 4°C 
 Amplituda temperatur   około + 22°C 
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 Najcieplejszy miesiąc   lipiec ze średnią temp. + 15,5°C 
 Najchłodniejszy miesiąc   styczeń 
 Suma rocznych opadów     do 1000 mm 
 Przeważający kierunek wiatrów:    południowy, południowo-zachodni, 
 Okres z największymi opadami  od czerwca do sierpnia 
 Średnia ilość dni z pokrywą śnieżną od 90 do 140 dni 
 Okres bezprzymrozkowy   od 140 do około 165 dni 

 
Specyficzną cechą klimatu górskiego jest obniżanie się ciśnienia powietrza  

w miarę wzrostu wysokości (8 mmHg na 100 m wzniesienia). Równolegle z obniżającym 
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.  

Cechą charakterystyczną klimatu górskiego jest stosunkowo duże natężenie 
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.  
W górach natężenie promieniowania wzrasta dodatkowo w wyniku dużej ilości 
promieniowania odbitego od powierzchni śniegu, w związku z tym warunki 
bioklimatyczne występujące zimą można określić, jako pozytywne dla badanego 
obszaru. 

 
WNIOSKI: 

Analizowany teren posiada korzystne warunki klimatu lokalnego,  w tym dobre  
nasłonecznienie i przewietrzenie. 

 
2.7. Uwarunkowania przyrodnicze - flora i fauna. 

 
Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu „Smerek 1/2016” położony jest 

w granicach: 
 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego - około 840,0m na zachód od granic 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000” Bieszczady” (PLC 180001), 
 Obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” PLC (180001). 

 
Działki nr 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, nie są objęte innymi formami ochrony 

przyrody, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r, o ochronie 
przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r, poz. 1651), za wyjątkiem wyżej wymienionych.  

 
Ciśniańsko - Wetlińskiego Park Krajobrazowy  

funkcjonuje na mocy Uchwały Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojewody Podkarpackiego, poz. 1545) – w związku z tym 
obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczące 
warunków ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, wynikające z ustanowienia  
w/w obszaru jak również z ustawy z dnia 16.04.2004r.o ochronie przyrody (j.t. Dz. U   
z 2015r. poz. 1651) oraz  ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
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oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353) – bowiem 
teren objęty planem podlega w/w przepisom szczególnym.  

Teren Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego to wartości przyrodnicze 
charakteryzujące się wysoką - sięgającą 83% lesistością, to siedlisko buczyny karpackiej, 
w której największy udział mają buk i jodła, a następnie świerk i jawor. Duże kompleksy 
leśne stanowią doskonałe siedlisko bytowania zwierząt. Znajduje się tu najbogatsze  
w Bieszczadach stanowisko języcznika zwyczajnego (w pobliżu „Sinych Wirów” między 
Bukowinką a Pereszlibą), występuje tu też bardzo rzadki goździk kosmaty (Łopiennik), 
naparstnica wielokwiatowa (dolina Rabiańskiego), kruszczyk szerokolistny (dolina 
Sanu), goryczka orzęsiona (Żubracze), lulecznica kraińska (dolina Wetliny między 
Zawojem a ujściem do Solinki) i inne rzadkie rośliny. W charakterystycznej dla środo-
wiska naturalnego faunie leśnej zwraca uwagę znaczna liczba zwierząt chronionych  
lub rzadkich (ok. 80 gat.), w tym drapieżników (11 gat. ssaków i 20 gat. ptaków). 
Znakomite warunki bytowania w odludnych ostępach leśnych znajdują liczni 
przedstawiciele fauny puszczańskiej, jak np. niedźwiedź brunatny, ryś i żbik oraz 
rzadkie ptaki drapieżne (np. orlik krzykliwy, orzeł przedni i gadożer), ptaki 
wysokogórskie (np. płochacz halny i siwerniak) i ciepłolubne (np. muchołówka 
białoszyja i nagórnik), wiele gatunków płazów, gadów i bardzo licznych owadów. 
 
Na terenie obszaru Parku zakazuje się: 

1. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r, o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U.  
z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.) z wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa  
w art.17 ust 3 ustawy o ochronie przyrody; 

2. umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem 
amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej, rybackiej i łowieckiej; 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 
jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 
utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4. pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,  
w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,  
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

7. likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz 
starorzeczy; 

8. wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych; 
9. prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową; 
10. utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
11. organizowania rajdów motorowych i samochodowych. 
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Zakaz, o którym mowa wyżej nie dotyczy udzielonych, obowiązujących w dniu wejścia  
w życie w/w uchwały koncesji oraz prowadzenia działalności, o której mowa w art. 22 
ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz. U z 2015r, 
poz. 196). 

 
Obszar Natura 2000 „Bieszczady”  
wyznaczony został Rozporządzeniem Ministra Środowiska jako obszar specjalnej 
ochrony ptaków oraz zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej jako specjalny obszar 
ochrony siedlisk - ta sama powierzchnia, ten sam kod obszaru.  

Bieszczady to jedna z najcenniejszych w Europie ostoi fauny leśnej ze wszystkimi 
wielkimi drapieżnikami (niedźwiedź, wilk, ryś). W Bieszczadach występuje około 700 
gatunków zwierząt wodnych i około 300 gatunków ziemnowodnych. Wśród nich 24 to 
endemity karpackie. Bardzo silne są miejscowe populacje wydry, węża Eskulapa, traszki 
karpackiej (endemit karpacki) oraz jedna z 5 populacji żubrów w Polsce żyjących na 
swobodzie. Bieszczady są ostoją ptasią o randze europejskiej, częścią polsko-ukraińsko-
słowackiego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie". Gniazduje tu ok. 150 gatunków 
ptaków, w tym co najmniej 38 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 13 gatunków 
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Są to np: bocian czarny, dzierzba czarnoczelna (PCK), 
dzięcioł białogrzbiety (PCK), muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy (PCK), orzeł 
przedni (PCK), puchacz (PCK), trzmielojad, dzięcioł trójpalczasty (PCK), dzięcioł 
zielonosiwy, gadożer (PCK), głuszec (PCK), orzełek włochaty (PCK), puszczyk uralski 
(PCK), sóweczka (PCK), włochatka (PCK), płochacz halny (PCK); w stosunkowo wysokim 
zagęszczeniu występują: bocian biały i derkacz. 

 
Ryc. 8. Rewiry orła przedniego  
/Ptaki w gminie Cisna, Instytut Ochrony Przyrody PAN/ 

 

 
 
 
 
 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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Ryc. 9. Rewiry występowania derkacza  
/Ptaki w gminie Cisna, Instytut Ochrony Przyrody PAN/ 

 

 
Na terenie ostoi stwierdzono występowanie 23 typów siedlisk cennych dla 

ochrony przyrody w UE - wśród nich endemiczne. Największą powierzchnię zajmują 
buczyny żyzne i kwaśne oraz jaworzyny i łąki użytkowane ekstensywnie i zbiorowiska 
połonin. W ostoi występuje bogata flora roślin naczyniowych (1100 gatunków)  
z 7 endemitami wschodniokarpackimi, np. najliczniejsza w Polsce populacja dzwonka 
piłkowanego i tocji karpackiej, a także wyjątkowo bogata bryoflora (ok. 1000 gatunków 
mchów) choć jeszcze nie dokładnie zbadana. 

 
Bieszczadzki Park Narodowy wraz z otuliną  
to najcenniejsza ostoja ssaków i ptaków drapieżnych w Polsce i jedna z najcenniejszych 
w Europie. Jego atrakcyjność w skali międzynarodowej wynika przede wszystkim  
z występowania naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy, z liczebnymi 
populacjami dużych ssaków roślinożernych i drapieżnych oraz ptaków drapieżnych. Na 
terenie Bieszczadów odnotowano 284 gatunki kręgowców, zaś w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym 231 gatunków (1 bezżuchwowiec, 10 ryb, 11 płazów, 7 gadów, 144 ptaków, 
58 ssaków). 
Zasoby faunistyczne BdPN i otuliny, będące pochodną usytuowania geograficznego oraz 
zróżnicowania i stopnia naturalności biocenoz, posiadają szczególnie wysokie walory. 
Osobliwością jest piętro połonin z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz  
z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych. 
Wybitne walory BdPN i otaczających go dwóch parków krajobrazowych, przesądziły  
o utworzeniu w Bieszczadach Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery “Karpaty 
Wschodnie”. 
Różnorodność biocenotyczna i gatunkowa jest bardzo wysoka. Na dużych 
przestrzeniach występują naturalne zespoły leśne i połoninowe, którym towarzyszą 
liczne zbiorowiska roślinne o charakterze półnaturalnym porastające tereny dawnych 
wsi (tzw. kraina dolin). Lasy zróżnicowane na ponad 30 zbiorowisk o różnej randze 
porastają 78% powierzchni BdPN. Ekosystemy nieleśne krainy dolin (ponad 40 
zbiorowisk) zajmują 17% ogólnej powierzchni, zaś połoniny odznaczające się 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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największą różnorodnością (prawie 50 zbiorowisk) zajmują jedynie 6% obszaru Parku. 
Wiele zbiorowisk połoninowych i leśnych wykazuje wschodniokarpacki charakter 
rozmieszczenia np.: wilgotne zarośla olchy kosej, jaworzyna ziołoroślowa w odmianie 
wschodniokarpackiej, kwieciste ziołorośle połoninowe, wschodniokarpackie 
bliźniczysko połoninowe, traworośle wiechlinowo-śmiałkowe, traworośle trzcinnika 
leśnego. 
 
Flora naczyniowa liczy około 800 gatunków. Z tej liczby 13 to endemity i subendemity 
wschodniokarpackie lub wschodnio-południowokarpackie (np. pszeniec biały, lepnica 
karpacka, przywrotnik turkulski, tojad wschodniokarpacki), 6 to gatunki wschodnio-
karpacko-bałkańskie (np.. chaber Kotschyego, fiołek dacki), zaś 11 to taksony wschodnie 
(np. olsza zielona, groszek wschodniokarpacki). Do najcenniejszych roślin spotykanych 
w Parku należą także taksony wysokogórskie (około 70 gatunków). Są to m.in.: zawilec 
narcyzowy, widłak alpejski, prosiennicznik jednogłówkowy, rojnik górski. 90 gatunków 
występujących na terenie BdPN to rośliny prawnie chronione, przy czym 81 objętych 
jest ochroną ścisłą. Udział gatunków synantropijnych jest stosunkowo niski (około 10%) 
co świadczy o wysokim stopniu naturalności flory. 
 
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedną z najcenniejszych w Polsce i Europie ostoi 
zwierząt. Odnotowano tutaj 224 gatunków zwierząt kręgowych w tym: 51 ssaków, 144 
ptaków, 7gadów, 11 płazów, 10 ryb i 1 gatunek minoga). Teren ten jest stosunkowo 
licznie zasiedlany przez gatunki, które uznawane są za zagrożone lub rzadkie w innych 
częściach Europy. Występuje tu pełny komplet dużych i średnich drapieżników  
i kopytnych, związanych od wieków z lasami Karpat. Populacje niedźwiedzia, wilka, 
rysia i jelenia szlachetnego należą do najliczniejszych w kraju. Mniej licznie występują 
sarny i dziki, zaś nieregularnie pojawia się łoś. W latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku reintrodukowano w Bieszczadach żubry. Gatunek ten łatwo zaadaptował się do 
miejscowych warunków i obecnie populacja bieszczadzka liczy około 150 osobników. 
Od 1993 prowadzi się w BdPN udaną reintrodukcję bobra. W Parku prowadzi się 
również hodowlę zachowawczą starej rasy konia huculskiego. Dogodne warunki do 
życia znalazły tu rzadkie i zagrożone ptaki drapieżne (orzeł przedni, orlik krzykliwy, 
trzmielojad) oraz duże i średnie dziuplaki (puchacz, puszczyki, sóweczka, włochatka, 
dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł trójpalczasty). Na połoninach gnieżdżą się gatunki 
alpejskie: siwernika i płochacz halny. W Bieszczadach odnotowano prawie wszystkie 
krajowe gatunki gadów, przy czym dwa najrzadsze gatunki węży - wąż eskulapa  
i gniewosz plamisty występują w otulinie Parku. Najliczniejszymi przedstawicielami tej 
gromady zwierząt są żmije zygzakowate i jaszczurki żyworodne. W niewielkich 
zbiornikach wodnych często spotyka się kumaki górskie i traszki karpackie (endemit 
karpacki). W wilgotnych lasach bukowych żyją kontrastowo ubarwione salamandry. 
Bieszczadzkie potoki licznie zasiedlają strzeble potokowe, głowacze pręgopłetwe, objęte 
w Polsce ochroną gatunkową. Stanową one bazę pokarmową dla pstrąga potokowego, 
wydry i bociana czarnego. 

Teren MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest w granicy korytarza ekologicznego 
„Bieszczady – południe”. Korytarz ekologiczny to obszar umożliwiający migrację roślin, 
zwierząt lub grzybów. Są ważnym elementem sieci Natura 2000 gdyż umożliwiają 
przemieszczanie się organizmów między siedliskami. 
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Ryc. 10. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle korytarzy ekologicznych  

/http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

 
 

Obszar objęty opracowaniem planem miejscowym, położony jest w granicach 
międzynarodowego obszaru węzłowego, wyznaczonego na podstawie krajowej sieci 
ekologicznej ECONET-POLSKA. 

 
Ryc. 11. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle krajowej sieci ekologicznej 

ECONET - POLSKA         /http://www.ios.edu.pl/biodiversity/9/baza4.htm/ 

 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem 
obszarów węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym  
i reprezentatywnych dla różnych regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą 
powiązanych korytarzami ekologicznymi, które zapewniają ciągłość więzi 
przyrodniczych w obrębie tego systemu. Sieć ECONET-POLSKA pokrywa 46% kraju. 
Składa się ona z obszarów węzłowych i łączących je korytarzy ekologicznych, 
wyznaczonych na podstawie takich kryteriów, jak naturalność, różnorodność, 
reprezentatywność, rzadkość i wielkość. Sieć ECONET-POLSKA zawiera w sobie również 
obszary prawnie chronione (parki narodowe i krajobrazowe oraz rezerwaty), ostoje 
przyrody CORINE lub ważne ostoje ptaków, które najczęściej są "wbudowane"  
w najcenniejsze fragmenty obszarów węzłowych jako tzw. biocentra (regionalne  
i lokalne). 

 
Flora i fauna opisywanego terenu: 

Teren objęty opracowaniem leży w granicach chronionego siedliska 
przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie 
(Arrhenatherion elatioris), kod: 6510. Założenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 1/2016”, mają zachować                                  
w nienaruszonym stanie powyższe siedlisko przyrodnicze. 

 

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

Charakterystyka 
Dla odróżnienia łąk górskich od niżowych, za siedlisko 6510 uznano łąki świeże, dla 
których fitosocjologicznym identyfikatorem jest łąka owsicowa (rajgrasowa) 
Arrhenatheretum elatioris – wielopostaciowy zespół zbiorowy. Siedlisko rozwinęło się 
wtórnie na żyznych glebach o umiarkowanej wilgotności i obejmuje bujne, wielokośne, 
dobrze nawożone łąki, w których dominuje Arrhenatherum elatius oraz występują 
szlachetne miękkolistne trawy darniowe Dactylis glomerata, Festuca pratensis, Bromus 
hordaceus, Trisetum flavescens, a także rośliny motylkowe. W regionie alpejskim 
siedlisko osiąga górną granicę swego zasięgu wysokościowego, stąd skład gatunkowy 
fitocenoz często nawiązuje do górskich łąk świeżych. Płaty nieużytkowane mogą być 
trudne do odróżnienia od łąk mietlicowych powstałych w trakcie samozadarniania 
odłogów (zjawisko to zachodzi na szeroką skalę we wschodniej części regionu) oraz  
od łąk podsiewanych kupkówką i innymi szlachetnymi trawami. 
 
 
Zagrożenia 
Siedlisko reaguje na zmianę charakteru i intensywności użytkowania. Wymaga 
regularnego, lecz umiarkowanego nawożenia i koszenia. Zarówno zarzucenie, jak i 
intensyfikacja każdego z tych zabiegów skutkuje niekorzystnymi zmianami składu 
florystycznego. Zagrożenie stanowi także urbanizacja, zwłaszcza dla płatów 
występujących w obrębie wsi, zamiana łąk na pola uprawne, regulacja rzek. 
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Stan ochrony 
Zasoby siedliska w regionie nie są wystarczająco rozpoznane. Znaczna ich część znajduje 
się poza obszarami Natura 2000, w dolinach rzecznych w piętrze pogórza. Stan 
zachowania siedliska na terenach objętych siecią Natura 2000 jest niewłaściwy: U1.  
 
Program ochrony 
Ochrona tego antropogenicznego siedliska wymaga stosowania ekstensywnych form 
użytkowania, czyli koszenia 1-2 razy w roku (niezbyt nisko) połączonego z usuwaniem 
siana i umiarkowanym nawożeniem organicznym. Na obszarach chronionych należy 
równocześnie z zabiegami prowadzić monitoring zmian składu gatunkowego. 
 
Ryc. 12. Położenie terenu MPZP „Smerek 1/2016” na tle siedlisk przyrodniczych 
http://www.iop.krakow.pl/ 

 
 

 
Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego, pt. 

„Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego 
Parku Narodowego w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4, 52/2 obręb Smerek, 
wykorzystywane są w ramach terytorium wilka, wymagającego ochrony czynnej. 
 

WILK (CANIS LUPUS) to największy gatunek z rodziny psowatych. Poluje zwykle 
nocą, głównie na zwierzęta kopytne, a także na gryzonie, ptaki, a nawet gady. Czasami 
jest nawet padlinożerny. Wiedzie koczowniczy tryb życia, gniazdo ukrywa w gąszczu,  
w poszukiwaniu pokarmu może pokonać odległość do 160 km. Żyje od12 do16 lat.  
Zamieszkuje obszary zalesione, tundry i stepy. Jeszcze nie tak dawno był tępiony jako 
szkodnik, i był zagrożony wyginięciem. Obecnie gatunek chroniony. Międzynarodowa 
Unia Ochrony Przyrody podjęła starania mające na celu ratowanie wilka od zagłady.  
W Polsce dopiero od 1998 pod całkowitą ochroną. 
Wilk należy do bardzo elastycznych drapieżników, żyjąc i polując w watahach, nie traci 
swej indywidualności, przedstawia najwyższą formę życia społecznego zwierząt: 
członkowie grupy współpracują ze sobą. Taka forma życia w stadzie podnosi znacznie 
efektywność w czasie polowania. Przewodzi najsilniejszy basior, choć niekiedy akcjami 

Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” 
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dowodzi wadera. Zdobycz dzielona jest między wszystkich członków stada, 
odpowiednio do ich rangi. W czasie polowania w stadzie wilk wyje i skowyczy, co 
umożliwia kontakt z pozostałymi wilkami uczestniczącymi w polowaniu. Na raz potrafi 
zjeść ponad 10 kg. surowego mięsa. Niezwykle wytrwały w biegu, w poszukiwaniu 
pożywienia potrafi w ciągu nocy pokonać odległość ponad 150 km. 
 
Ryc. 13. Wilk – gatunek chroniony stwierdzony na obszarze opracowania 
http://www.wikipedia.pl/ 

 
 
W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem, czyli w obszarze analizowanym, 

występują tereny leśne o użytku Ls, tereny rolne, łąki oraz teren zabudowy rekreacyjnej 
wraz z budynkami rekreacji indywidualnej oraz teren usługowy wraz z budynkami 
usługowymi w zakresie obsługi turystów (w odległości około 150 m na południowy – 
wschód).  
W dalszym sąsiedztwie, około 580,0m na południe od działki nr ew. 52/4, funkcjonuje 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z budynkami mieszkalnymi oraz 
budynkami gospodarczymi. 
Na północ od działki wnioskowanej, w odległości około 400,0m, funkcjonuje zabudowa 
zagrodowa wraz z budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. 

Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „Smerek 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98 z 
dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i 52/2, 
obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno – 
wypoczynkowych.  Założenia projektu MPZP „Smerek 1/2016”, ze względu na 
uwarunkowania przyrodnicze, zakładają zagospodarowanie działek nr ew. 52/4 i 52/2 
w sposób uwzględniający ochronę terenu przed sukcesją (zarastaniem), z zakazem 
zabudowy usługowej w zakresie obsługi turystyki i wypoczynku. 
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WNIOSKI : 

Realizacja ustaleń zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego, o nazwie  „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, 
Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do zachowania w nienaruszonym stanie 
chronionego siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510. 

Według opracowania Bieszczadzkiego Parku Narodowego pt. „Inwentaryzacja 
stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego  
w gminie Cisna”, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb Smerek, wykorzystywane są w ramach 
terytorium wilka. Przeznaczenie terenu na potrzeby usług związanych z obsługą 
gospodarki leśnej (np. plac składowy drewna, ścieżki dydaktyczne itp.), określone w 
MPZP „Smerek 1/2016”, będzie przeciwdziałać fragmentacji terytorium wilka, który jest 
gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym ochrony czynnej. 

 

 
 

2.8. Położenie terenu w obszarach zagrożonych podtopieniami 
 

Omawiany teren położony jest poza obszarami zagrożonymi podtopieniami. 
 
Ryc. 14. Obszary zagrożenia podtopieniami  
/ http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

 
 

 

 

 

Teren objęty MPZP „SMEREK 1/2016” 
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3. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

 
3.1. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu oraz struktura przyrodnicza 

 
  Obszar objęty opracowaniem MPZP stanowi łąkę, która we wschodniej części 
porośnięta jest drzewami i krzewami. Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w 
Cisnej Nr III/57/98 z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane 
działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren 
usług rekreacyjno – wypoczynkowych. 

 
Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Cisna, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/238/2001 Rady Gminy 
w Cisnej z dnia 7 lutego 2001r., teren objęty opracowaniem położony jest w konturze: 
obszar „A” – teren poza Parkiem Narodowym. W obszarze „A”, wyodrębnione zostały 
strefy:  

I- strefa krajobrazu otwartego 
II- strefa osadnicza 
IIb-  koncentracja usług publicznych, komercyjnych, jak również usług  

związanych z obsługą gospodarki leśnej, usług turystycznych i obsługą 
turystyki. 

 
Działki objęte opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Smerek 1/2016”, obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej  
(z wyłączeniem budowy budynków, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej  
i drogowej, na potrzeby usług turystyczno- wypoczynkowych). 
 

3.2.  Zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe i ich status prawny 
 
Na przedmiotowym terenie występują obszary, które powinny zostać zachowane 

w nienaruszony stanie ze względu na chronione siedlisko przyrodnicze kategorii – 
niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP „Smerek  
1/2016”, terenu położonego w gminie Cisna, stworzy podstawy prawne do objęcia 
faktyczną ochroną powyższego siedliska. 

 
Teren objęty MPZP „Smerek 1/2016” położony jest w granicach: 

 Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 
 Otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego - około 840,0m na zachód od granic 

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 
 Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000  ”Bieszczady” (PLC 180001), 
 obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty pod „Bieszczady” PLC (180001). 

 
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze, działki nr ew. 52/4 i 52/2, obręb 

Smerek, zagospodarowane zostaną w sposób uwzględniający ochronę terenu przed 
sukcesją (zarastaniem), zabudową stanowiąca bazy turystyczno- wypoczynkowe. 
 



- EKOFIZJOGRAFIA PODSTAWOWA –  
 

na potrzeby Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”  
terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna. 
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WNIOSKI: 

Obszar analizowany objęty jest granicami Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku 
Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 „Bieszczady” oraz otuliny Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego. Nowe przeznaczenie terenu objętego MPZP stworzy podstawy prawne do 
ochrony siedlisk przyrodniczych na tym terenie. 

 

 
 

3.3. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, w tym 
różnorodności biologicznej 

 
Opracowaniem ekofizjograficznym, objęto teren położony w granicach 

administracyjnych gminy Cisna. Teren ten pokryty jest świeżą górską łąką użytkowaną 
ekstensywnie z rzędu Arrhenatherion elatioris oraz we wschodniej części drzewami. 
 Działki nr ew. 52/4 i 52/2, wykorzystywane są jako terytorium wilka. 

Realizacja przedsięwzięcia objętego opracowaniem MPZP „Smerek 1/2016”, ze 
względu na swoją funkcję (usługi związane z obsługą gospodarki leśnej) spowoduje 
pozytywny wpływ na ochronę siedlisk wymienionych w Załączniku nr 2 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r, w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Funkcja terenów MPZP, 
o nazwie „Smerek 1/2016”, nie naruszy kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się 
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 z 2010r, poz. 510), 
stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, jak również wpłynie 
pozytywnie na integralność oraz  spójność sieci Natura 2000. 

 
 
WNIOSKI: 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego  
w miejscowości Smerek, Gmina Cisna, stworzy podstawy prawne do zachowania w 
nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii – niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510.  

 
Według dostępnych materiałów źródłowych Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

pt. „Inwentaryzacja stwierdzeń drapieżników na obszarze otuliny Bieszczadzkiego Parku 
Narodowego w gminie Cisna”, działki objęte opracowaniem, wykorzystywane są jako 
terytorium wilka. Ustalenia MPZP, w kierunku gospodarki leśnej, przeciwdziałać będą 
fragmentacji terytorium wilka, który jest gatunkiem ściśle chronionym, wymagającym 
ochrony czynnej. 

 
Działania związane z podjęciem planu są jak najbardziej zgodne  

z ochroną różnorodności biologicznej i stanem zachowania i użytkowania cennych 
zasobów przyrodniczych. 
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3.4. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych 

 
Walory krajobrazowe przedmiotowego terenu, to typowe malownicze obszary 

górskie, charakterystyczne dla tej części Polski.  
 
Tereny sąsiednie to: 

 od strony wschodniej – teren użytków leśnych Ls (las mieszany)  
 od strony zachodniej – w bezpośrednim sąsiedztwie wąski pas użytku rolnego, 

następnie teren użytków leśnych (las mieszany) oraz ciek wodny (rzeka 
Wetlina). W odległości około 200,0m od granic opracowania MPZP, przebiega 
droga wojewódzka oraz teren wąskotorowej Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, 

 od strony południowej – tereny rolne (pastwiska), w odległości od około 110,0m 
do około 260,0m, od granic opracowania funkcjonuje zabudowa rekreacyjna oraz 
zabudowa usługowa w zakresie obsługi turystów. W odległości około 280,0m 
funkcjonuje zabudowa zagrodowa natomiast zwarta zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna wsi Wetlina (Stare Sioło) zlokalizowana jest w odległości około 
560,0m, 

 od strony zachodniej – tereny rolne, tereny leśne o użytku Ls (las mieszany) oraz 
zabudowa zagrodowa w odległości około 390,0m. 

 
Obszary leśne na terenie gminy Cisna stanowią około 87% jej powierzchni.  

Na terenie miejscowości Smerek jak i pozostałych obszarów tej części województwa 
przeważa funkcja turystyczna. 

 
Dla omawianego terenu opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98  
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i 
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno – 
wypoczynkowych. W granicach obszaru obowiązującego MPZP „Smerek 9”, nie została 
zlokalizowana żadna zabudowa. Jest to teren pozostawiony w stanie użytków rolnych. 

 
Działki objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z 

ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/238/2001 Rady Gminy w Cisnej z dnia 7 lutego 2001r., 
obejmują teren usług związanych z obsługą gospodarki leśnej. 

 
Ze względu na uwarunkowania przyrodnicze i stanowisko Regionalnego 

Dyrektora ochrony Środowiska w Rzeszowie – pismo znak: WPN.600.4.3.2015.DF-2,  
z dnia 06.03.2015r., teren zagospodarowany zostanie w sposób uwzględniający ochronę 
terenu przed sukcesją (zarastaniem), a chronione siedliska przyrodnicze 
(Arrhenatherion elatioris), pozostaną w stanie nienaruszonym. 
 
 
WNIOSKI: 

Na etapie realizacji nowej funkcji terenu, oznaczonej w projekcie MPZP „Smerek 
1/2016”,  należy przyjąć  ustalenia, które spowodują zachowanie w nienaruszonym stanie 
walorów krajobrazowych, w ramach gospodarki leśnej i powstanie użytku zielonego jako 
nieograniczonej łąki lub pastwiska. 
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3.5. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru 
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

 
 Na przedmiotowym terenie występują grunty o użytku Ps (pastwiska trwałe) 

oraz Lzr-Ps. W obrębie działek nr ew. 52/4 i 52/2 nie występują grunty wysokich klas 
bonitacyjnych. Teren nie jest zabudowany obiektami kubaturowymi oraz infrastrukturą 
techniczną.  Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

W stanie obecnym działki porośnięte są typową roślinnością trawiastą (siedlisko 
przyrodnicze Arrhenatherion elatioris). We wschodniej części terenu objętego MPZP 
występuje teren porośnięty drzewami – samosiewkami, stanowiący kontynuację terenu 
leśnego na działkach sąsiednich. 

Podjęcie Uchwały Nr XV/77/2016 Rady Gminy Cisna z dnia 29.06.2016r.,  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, stworzy podstawy prawne do zachowania 
chronionych siedlisk przyrodniczych i drapieżnych zwierząt chronionych w ramach 
ochrony różnorodności biologicznej. 
 
WNIOSKI: 

Funkcja terenu określona w  MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”, winna 
przyczynić się do zachowania w nienaruszonym stanie istniejących uwarunkowań 
przyrodniczych i przestrzennych. 

 
 
 

3.6. Ocena charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku 
 

Analiza uwarunkowań ekofizjograficznych dla obszaru objętego  opracowaniem 
wskazuje, że pozostawienie rozpatrywanych terenów w dotychczasowym  rolniczym 
użytkowaniu nie stwarza w zasadzie istotnych zagrożeń dla środowiska. Jednak po 
dłuższym czasie pozostawienie obszaru jako pastwisko trwałe z częściowym 
zadrzewieniem prowadzić będzie do stopniowego zarastania roślinnością krzewów i 
samosiewami drzew. 

Dla omawianego terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego „SMEREK 9” uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr III/57/98  
z dnia 30 grudnia 1998r. Zgodnie z tym planem, wnioskowane działki nr ew. 52/4 i 
52/2, obręb – Smerek, zostały oznaczone symbolem UT – teren usług rekreacyjno – 
wypoczynkowych. W każdej chwili właściciele działek mogą rozpocząć budowę 
obiektów usługowych w zakresie obsługi turystyki i wypoczynku wraz z infrastrukturą 
towarzysząca, co skutkowałoby naruszeniem dotychczasowych walorów 
przyrodniczych tego terenu. Biorąc pod uwagę fakt, iż funkcja określona w MPZP 
„SMEREK 9”, mogłaby znacząco i nieodwracalnie doprowadzić do zniszczenia siedliska 
chronionego, zapadła decyzja, aby ograniczyć zainwestowanie na tym  terenie, poprzez 
wprowadzenie nowej funkcji: usługi w zakresie gospodarki leśnej: np. ścieżki 
dydaktyczne, skład drewna, czy też pozostawienie tego terenu w stanie 
uniemożliwiającym zabudowę. Opracowanie MPZP, o nazwie „Smerek 1/2016”  polegać 
będzie  na zmianie  charakteru  funkcji: z usługowej w zakresie obsługi turystyki i 
wypoczynku, na usługi związane z racjonalną gospodarką leśną, a tym samym  
pozostawienie w dotychczasowym stanie chronionych siedlisk przyrodniczych w postaci 
łąk i pastwisk. 
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W przypadku realizacji zamierzeń objętych MPZP, nie nastąpią istotne zmiany w 

środowisku przyrodniczym. Celem założeń MPZP „Smerek 1/2016”,  jest pozostawienie 
w nienaruszonym stanie chronionego siedliska przyrodniczego kategorii niżowe i 
górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) kod: 6510. 
Działki wykorzystywane są również jako terytorium wilka, który jest gatunkiem ściśle 
chronionym, wymagającym ochrony czynnej.  
 
WNIOSKI: 

Projekt MPZP, o nazwie ”Smerek 1/2016” ze względu na swój 
proekologiczny charakter, będzie wywierał korzystny wpływ na stan zachowania 
środowiska przyrodniczego. 

 
 
 

3.7. Ocena stanu środowiska i jego zagrożeń 
                

Dotychczasowa działalność rekreacyjno – wypoczynkowa w sąsiedztwie, 
doprowadziła do częściowych zmian w środowisku. Zmiany te z racji powolnego tempa 
oraz rozmiaru nie spowodowały poważnych ubocznych skutków dla otoczenia. 

Realizacja zamierzeń MPZP „Smerek 1/2016” z przyrodniczego punktu widzenia, 
jest korzystna, ponieważ chronione siedliska przyrodnicze łąk i duże zwierzęta 
drapieżne, których rewir obejmuje przedmiotowe działki, pozostaną pod faktyczną 
ochroną prawną. Ustalenia planu miejscowego, stanowią prawo miejscowe, zatem są 
skutecznym narzędziem ochrony przyrody. 

Na terenie objętym MPZP „Smerek 1/2016” jak również w jego najbliższym 
otoczeniu nie były prowadzone badania stanu zanieczyszczenia powietrza, bowiem nie 
było potrzeby prowadzenia takich badań w terenach ekologicznie czystych. 

Badania przeprowadzone w 2012r, przez WIOŚ na terenie województwa 
podkarpackiego wskazują, że na terenach czystych ekologicznie, do których należy m. in. 
obszar objęty MPZP „Smerek 1/2016”, zanieczyszczenia gazowe, tj. dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia), oraz 
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin), osiągały niskie 
wartości stężeń. W obu przypadkach, nie zanotowano przekroczeń obowiązujących dla 
tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu. W związku z tym, obszar ten, 
zakwalifikowano do klasy A (o dotrzymanych wartościach kryterialnych). Badania 
wykazały ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 i 
przekroczenie wartości docelowej średniorocznego stężenia benzo(a) pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 na terenie całego województwa, w związku z tym obszar strefy 
podkarpackiej, w obrębie którego znajduje się gmina Cisna, został zaliczony do klasy C. 

Na terenie gminy Cisna nie były prowadzone badania dotyczące rozkładu 
emitowanych zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego. Można 
jednak stwierdzić, że zanieczyszczenia motoryzacyjne mają wpływ na tereny znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg i parkingów. Obserwowany w ostatnich latach 
dynamiczny wzrost liczby pojazdów w regionie, odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu 
klimatu komunikacyjnego środowiska. W związku z tym, że teren objęty projektem 
MPZP „Smerek 1/2016”, oddalony jest od drogi wojewódzkiej, nie jest narażony na 
oddziaływanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu komunikacyjnego oraz drgań.  
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Wprowadzenie nowej funkcji obejmującej działania w ramach gospodarki leśnej 
na działkach objętych opracowaniem, spowoduje pozytywne zmiany w środowisku 
przyrodniczym i w krajobrazie.  

   
W granicach opracowania, nie występują  źródła oddziaływujące negatywnie  

na stan sanitarny wód podziemnych czy powierzchniowych. 
Teren objęty granicami MPZP „Smerek 1/2016”, położony jest z dala od obszarów  

narażonych na zalewanie wodami powodziowymi. Na terenie działek nr ew. 52/4 i 52/2, 
nie udokumentowano terenów występowania osuwisk. 

 
Obecny stan środowiska i jego stan po realizacji założeń MPZP „Smerek 1/2016”, 

na przedmiotowym obszarze, będzie eliminować zagrożenia poprzez rozwiązania 
chroniące środowisko w zakresie gospodarki leśnej oraz będzie chronić istniejące  
siedliska roślin i zwierząt. 

 
 

4. WSTĘPNA PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU, 
POLEGAJĄCA NA OKREŚLENIU KIERUNKÓW I MOŻLIWOŚCI INTENSYWNOŚCI 
PRZEKSZTAŁCEŃ I DEGRADACJI ŚRODOWISKA, KTÓRE MOŻE POWODOWAĆ 
DOTYCHCZASOWE UŻYTKOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE 

 
Stan środowiska, wynikający z realizacji MPZP „Smerek 1/2016”, nie ulegnie 

zasadniczej zmianie. Przy spełnieniu wymagań wnikających z przepisów ochrony 
środowiska,  nowa funkcja  nie spowoduje degradacji terenów objętych opracowaniem 
oraz terenów sąsiednich, gdyż założenia planu miejscowego przewidują usługi związane   
z obsługą gospodarki leśnej, wykluczając usługi w zakresie obsługi turystyki i 
wypoczynku. 

 
 
WNIOSKI: 

Przy zachowaniu racjonalnego zagospodarowania, cele MPZP, o nazwie 
„Smerek 1/2016”, nie spowodują znaczących zmian w środowisku przyrodniczym 
a nawet mogą wpłynąć pozytywnie na stan zachowania terenów  chronionych. 

 
 
 

5. OKREŚLENIE PRZYRODNICZYCH PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁTOWANIA 
STRUKTURY FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNEJ, KTÓRE POWINNY PEŁNIĆ 
PRZEDE WSZYSTKIM FUNKCJE PRZYRODNICZE 

 
 Przedmiotowy teren posiada obszary, które pełnią istotne funkcje przyrodnicze. 
Jest to teren charakteryzujący się, podobnie jak większość terenów gminy, dużymi 
walorami atrakcyjności widokowej i krajobrazowej – otoczenie terenu objętego MPZP 
„Smerek 1/2016” jest typowe dla tego regionu Polski.  

Jest to teren położony w znacznej odległości od drogi wojewódzkiej, przesłonięty 
pasem terenu leśnego biegnącego wzdłuż rzeki Wetlina, a przyjęta funkcja terenu, 
spowoduje ochronę  wartości krajobrazowych. 
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 Obszar objęty granicami opracowania stanowi wolną, otwartą przestrzeń 
pastwiska, bezpośrednio sąsiadującego z terenami leśnymi oraz innymi terenami 
rolnymi. 
 
WNIOSKI: 

Podjęcie MPZP, o nazwie ”Smerek 1/2016”,  spowoduje zachowanie 
istniejącego stanu środowiska naturalnego łąk górskich oraz ochroni areał 
terytorialny występowania dużych chronionych drapieżników (m. in. wilka). 

 
 
 
6. OKREŚLENIE OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z KONIECZNOŚCI OCHRONY 

ZASOBÓW LUB WYSTĘPOWANIA UCIĄŻLIWOŚCI I ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA 

 
OCENA  WARUNKÓW  FIZJOGRAFICZNYCH  -  WNIOSKI 

 
Analizowany teren, z racji swej lokalizacji i uwarunkowań przyrodniczo – 

przestrzennych, powinien być zagospodarowany w sposób   umożliwiający objęcie 
ochroną istniejących siedlisk przyrodniczych oraz w sposób umożliwiający zachowanie 
rewirów dla populacji wilka.   

W granicach opracowania nie występują obszary narażone na zalewanie wodami 
powodziowymi.  

Funkcja terenu  winna obejmować działania w ramach gospodarki leśnej, i winna 
być nastawiona na ochronę i zachowanie w nienaruszonym stanie chronionych siedlisk 
przyrodniczych.  
   Na etapie określania nowej funkcji analizowanego terenu, należy doprowadzić do 
takich ustaleń przestrzennych, które nie spowodują zniszczenia krajobrazu, a nawet 
przyczynią się do ochrony wartości krajobrazowych.  

 
 
WNIOSKI: 

Dla omawianego terenu nie zachodzi potrzeba opracowania szczegółowego 
rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych lub określenia wielkości 
i zasięgów konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia ludzi, czyli nie zachodzi 
potrzeba opracowania ekofizjograficznego problemowego, o którym mowa  
w przepisach prawnych. 
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7. WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

 
 J. Kondracki „Geografia fizyczna Polski”- Warszawa 1988r. 
 Stan środowiska w woj. Podkarpackim w latach 2000-2006 oraz 2002-WIOŚ – 

Rzeszów. 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy 

Cisna. 
 Zasięg wód powodziowych województwa podkarpackiego – mapy – Prezesa 

KZGW oraz Dyrektora RZGW- Kraków. 
 MPZP  „SMEREK 9” uchwalony uchwałą Nr III/57/98 Rady Gminy w Cisnej, z dnia 

30 grudnia 1998r. 
 Obowiązujące przepisy prawne na dzień opracowania ekofizjografii 

podstawowej. 
 
 
8. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

 
 Uchwała nr XV/77/2016 Rady Gminy w Cisnej z dnia 29.06.2016r.,  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, o nazwie „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości 
Smerek, Gmina Cisna. 
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9. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM ORAZ 
TERENÓW SĄSIEDNICH 
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