
Zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

„WETLINA 1/2005” w gminie Cisna 
 

 

 

 

Prognoza oddziaływania 
na środowisko 

 

 

 

 

 

 

 

         
              
mgr inż. Lucyna Zymyn  

 

 
 
 
 

Krosno 2013r.  



Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

str. 2 

Krosno 2013 

Zawartość opracowania 
Część opisowa 

1. Informacje wstępne 4 

1.1. Podstawa prawna opracowania prognozy 4 

1.2. Cel i zakres prognozy 4 

1.3. Metodyka opracowania prognozy 5 

2. Informacje o zawartości, w tym o sposobie zaopatrzenia w wodę i sposobie odprowadzenia 

ścieków bytowych i przemysłowych, głównych celach projektu Zmiany Planu i jego powiązaniach 

z innymi dokumentami 

 

 

6 

2.1. Analiza zgodności ustaleń projektu Zmiany Planu z uwarunkowaniami i kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego określonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna w zakresie wskazanych w nim 

obszarów przebiegu powiązań przyrodniczych, ciągów i korytarzy ekologicznych 

 

 

 

12 

2.2. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko dokumentów powiązanych 

z projektem Zmiany Planu 

 

13 

3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska, w tym na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 

 
15 

4. Opis lokalizacji terenu objętego projektem Zmiany Planu względem ujęć wód, stref ochronnych, 

terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, GZWP 

 

19 

5. Analiza i ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektu 

Zmiany Planu 

 

20 

6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektu Zmiany Planu, w szczególności obszarów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów ustawy o ochronie przyrody 

 

 

21 

6.1. Identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na 

zasoby, twory i składniki przyrody, a także na cele ochrony przyrody wymienione w art. 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 

 

 

23 

6.2. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na ochronę przyrody 

i cele utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego ustanowiono plan 

ochrony, zawierając wnioskowanie, czy ustalenia analizowane projektu nie łamią zakazów 

obowiązujących w granicach Parku  

 

 

 

24 

6.3. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na korytarz migracji 

dużych ssaków ujęty w opracowaniu „Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć 

Natyra 2000 w Polsce” 

 

 

31 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby w jakich te cele i inne 

problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu Zmiany 
Planu 

 

 

 
31 

8. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 „Bieszczady” (PLC180001) oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 

„Bieszczady” (PLC180001) oraz integralność tych obszarów, a także na różnorodność 

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

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniem na te elementy 

 

 

 

 

 

33 

9. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (PLC180001) oraz obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty „Bieszczady” (PLC180001) oraz integralność tych obszarów oraz powiązania z innymi 

obszarami, w tym wnioskowanie czy ustalenia ww. dokumentu nie spowodują działań 

wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz czy nie zachodzą przesłanki 

zawarte w art. 34 tejże ustawy 

 

 
 

 

 

40 

10. Ocena oddziaływania skutków realizacji projektu Zmiany Planu na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych  

 

42 

10.1. Identyfikacja jednolitej części wód powierzchniowych – typ wód, status, stan ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, cele środowiskowe oraz ewentualne derogacje  

 

42 

10.2. Identyfikacja jednolitej części wód – stan jakościowy i ilościowy, cele środowiskowe oraz ocena 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

 

43 

11.  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu Zmiany 

Planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność  

 
 

43 

12. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Zmiany Planu wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru albo braku rozwiązań alternatywnych  

 

43 



Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

str. 3 

Krosno 2013 

13.  Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy 

 

44 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

Zmiany Planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

 

44 

15. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 45 

16. Wnioski 45 

17. Wykorzystane materiały 46 

Część kartograficzna  

1. Załączniki graficzne do prognozy oddziaływania na środowisko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

str. 4 

Krosno 2013 

1. Informacje wstępne 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana w ramach prac nad projektem 

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” zwanego dalej 

projektem Zmiany Planu. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres prognozy został uzgodniony z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska oraz z powiatowym inspektorem sanitarnym. 

Zrezygnowano z zamieszczania streszczenia w języku niespecjalistycznym, ponieważ prognoza 

oddziaływania na środowisko jest pisana w sposób zrozumiały i przystępny. 
 

1.1. Podstawa prawna opracowania prognozy 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z zakresem określonym 

w art. 51 ust.2 ustawy 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 późn. zm.) oraz zgodnie z zakresem uzgodnionym z regionalnym 

dyrektorem ochrony środowiska i powiatowym inspektorem sanitarnym. 
 

W prognozie, zgodnie z uzgodnionym zakresem, dodatkowo dokonano: 

 analizy zgodności ustaleń projektu Zmiany Planu z uwarunkowaniami i kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego określonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna w zakresie wskazanych w nim 
obszarów przebiegu powiązań przyrodniczych, ciągów i korytarzy ekologicznych, 

 opisu lokalizacji terenu objętego projektem Zmiany Planu w odniesieniu do: ujęć wody i stref 

ochronnych, terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi, Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych, 

 identyfikacji, analizy i oceny oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na 

zasoby, twory i składniki przyrody, a także na cele ochrony przyrody wymienione w art. 2 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

 analizy i oceny oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na ochronę 

przyrody i cele utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego 
ustanowiono plan ochrony, zawierając wnioskowanie, czy ustalenia analizowane projektu nie 

łamią zakazów obowiązujących w granicach Parku, 

 analizy i oceny oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na korytarz 

migracji dużych ssaków ujęty w opracowaniu Projekt korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską Sieć Natyra 2000 w Polsce, 

 analizy możliwości spowodowania działań wymienionych w art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w odniesieniu do gatunków, ich siedlisk i siedlisk 

przyrodniczych chronionych w ramach obszarów tworzących Europejską Sieć Ekologiczną 
Natura 2000, 

 analizy i oceny oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (PLC180001) oraz obszaru mającego 

znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC180001) oraz integralność tych obszarów oraz 
powiązania z innymi obszarami, w tym wnioskowanie czy ustalenia ww. dokumentu nie 

spowodują działań wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody oraz czy nie 
zachodzą przesłanki zawarte w art. 34 tejże ustawy, 

 oceny oddziaływania skutków realizacji projektu Zmiany Planu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 identyfikacji jednolitej części wód powierzchniowych z uwzględnieniem typu wód, statusu, 

stanu oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, celów środowiskowych oraz 
ewentualnych derogacji, 

 identyfikacji jednolitej części wód – z uwzględnieniem stanu jakościowego i ilościowego, 

celów środowiskowych oraz oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. 
 

1.2. Cel i zakres prognozy 
 

Celem opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zmiany Planu jest 

poinformowanie uczestników biorących udział w działaniach związanych z zagospodarowaniem 
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przestrzennym tych terenów o skutkach, jakie może spowodować w środowisku realizacja jego ustaleń 

oraz przeprowadzenie analiz, które pozwolą na określenie:  

 Czy ustalenia projektu Zmiany Planu stwarzają warunki ochrony przed potencjalnymi 

zanieczyszczeniami? 

 Czy w rozwiązaniach planistycznych określono sposoby niezbędne do ograniczania 

powstających zanieczyszczeń? 

 Czy w rozwiązaniach planistycznych w sposób wystarczający zostały zabezpieczone interesy 

środowiska przyrodniczego i kulturowego w aspekcie zasad zrównoważonego rozwoju?  
 

W prognozie analizowano więc zmiany jakie zostały określone w projekcie Zmiany Planu 

i prognozowano jakie skutki dla środowiska mogą powstać w wyniku realizacji jego ustaleń. 
Załączniki graficzne zostały opracowane na mapach w skali projektu Zmiany Planu oraz na mapach 

w skalach 1:10000 pozwalających na określenie powiązań przyrodniczych z terenami sąsiednimi. 

Obejmują one teren objęty projektem Zmiany Planu wraz z jego otoczeniem. 
Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla obszarów objętych projektem Zmiany 

Planu z uwzględnieniem powiązań z sąsiednimi terenami. 
 

Istota prognozy zawiera się w ocenie: 

 na ile ustalenia projektu Zmiany Planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości 
środowiska, 

 na ile ustalenia projektu Zmiany Planu wzbogacą lub odtworzą wartości środowiska, 

 w jakim stopniu ustalenia projektu Zmiany Planu będą potęgować ewentualne istniejące już 

zagrożenia. 
 

W prognozie przedstawiono także analizy dotyczące zgodności wprowadzanych analizowanym 

projektem zmian i powiązań z dokumentami tj. Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna, Projektem korytarzy ekologicznych łączących 
Europejską Sieć Natyra 2000 w Polsce, Planem Ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku 

Krajobrazowego, zapisami rozporządzenia o Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, aktami 

prawa dotyczącymi ochrony przyrody oraz sdf obszarów Natura 2000. 
 

1.3. Metodyka opracowania prognozy 
 

Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana równocześnie z projektem Zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WEWTLINA 1/2005”. Pozwoliło to na 

wyeliminowanie z projektu Zmiany Planu rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu 
na ewentualne skutki jakie mogłyby być wywołane realizacją jego ustaleń i ewentualne znacząco 

negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze lub takie, które mogą stanowić zagrożenie dla 

zdrowia i życia ludzi.  
W prognozie zidentyfikowano i oceniono najbardziej prawdopodobny wpływ na komponenty 

środowiska z uwzględnieniem wpływu na różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, krajobraz, 

zabytki, zasoby materialne etc.  
 

Analizy przeprowadzone w prognozie oparto na następujących założeniach: 

 stanem odniesienia jest takie zagospodarowanie terenów jak w obowiązującym planie, 

 ustalenia zawarte w projekcie Zmiany Planu będą realizowane w bliższej lub dalszej 

przyszłości (nie będą synchroniczne), 

 nastąpi całkowita realizacja ustaleń projektu Zmiany Planu, 

 stanem docelowym będzie hipotetyczny stan środowiska po zrealizowaniu ustaleń projektu 

Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005”. 
 

Prognozę opracowano dla terenów objętych projektem Zmiany Planu z uwzględnieniem 

terenów pozostających w zasięgu ewentualnego potencjalnego oddziaływania wynikającego 
z realizacji jego ustaleń.  
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2. Informacje o zawartości, w tym o sposobie zaopatrzenia w wodę i sposobie odprowadzenia 

ścieków bytowych i przemysłowych, głównych celach projektu Zmiany Planu i jego 

powiązaniach z innymi dokumentami 
 

Obszar objęty projektem Zmiany Planu znajduje się w miejscowości Wetlina, w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi publicznej KD-Z, w sąsiedztwie terenów już zainwestowanych, w obrębie 

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001. 

Teren ten przylega do terenów zieleni jakie zostały wyznaczone w Planie obowiązującym.  
Granica terenu objętego projektem Zmiany Planu pokrywa się z granicą terenów UP1 jakie są 

wyznaczone w Planie obowiązującym pod zabudowę usługową – usługi publiczne. Część terenu 

objętego projektem Zmiany Planu jest zabudowana. 
 

Projekt Zmiany Planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zabudowy usługowej – usługi 

publiczne (UP1) na teren zabudowy usługowej – usługi turystyczne (UT5).  
 

Rysunek 1. Teren objęty projektem Zmiany Planu 

 
 

Teren objęty projektem Zmiany Planu położony jest w sąsiedztwie terenów zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej, zabudowy mieszkaniowej z usługami, zabudowy usług turystycznych oraz 
zieleni. Powierzchnia terenu przyszłych usług turystycznych pokrywa się z powierzchnią terenów 

zajmowanych obecnie przez usługi publiczne.  
 

W projekcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„Wetlina 1/2005” w gminie Cisna zawarte zostały m.in. następujące zapisy: 
 

„8a. Wyznacza się teren zabudowy usług – usługi turystyczne, oznaczony na rysunku planu symbolem 

UT5, z przeznaczeniem pod hotele, motele, schroniska turystyczne, pensjonaty, pola biwakowe, pola 

campingowe itp. 

1) Na terenie, o którym mowa w ust. 8a dopuszcza się lokalizacje: 

a) handlu oraz usług związanych z obsługą turystyki, jako lokali w budynkach usług 
turystycznych lub w odrębnych budynkach; 

b) budynków rekreacji indywidualnej w odrębnych budynkach; 

c) budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w odrębnych budynkach lub w budynkach 
usługowych, przy czym dla funkcji mieszkaniowej w budynkach usługowych przeznacza się 

nie więcej niż 50 % powierzchni użytkowej budynku;  

d) garaży wolnostojących lub wbudowanych w kubaturę obiektów oraz budynków 

gospodarczych, wiat i altan; 
e) zieleni urządzonej, małej architektury, urządzeń sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych 

(np. baseny kąpielowe, korty, boiska do gier, itp.); 

f) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
g) dróg wewnętrznych dojazdowych, ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych. 

2) Zasady obsługi komunikacyjnej terenu, dostępność do dróg publicznych: 
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a) bezpośrednio z istniejącej drogi publicznej KD-Z; 

b) poprzez istniejącą drogę wewnętrzną dojazdową KDW1 włączoną do drogi publicznej KD-Z;  
c) poprzez projektowane drogi wewnętrzne oraz ciągi pieszo-jezdne nie wyznaczone na rysunku 

planu o minimalnej szerokości 5m, posiadające dostęp do dróg publicznych. 
 

3) Zasady oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków sytuowanych w pierwszej linii 

zabudowy: 
– od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi zbiorczej KD-Z – 12 m; 

– od drogi wewnętrznej KDW1– 5 m; 

– od dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych nie wyznaczonych na rysunku planu – 
4 m; 

– od zewnętrznej krawędzi skarpy brzegowej potoku – 15 m; 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy terenu: 15 %; 
c) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01; 

d) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,5; 

e) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 75 % powierzchni działki budowlanej; 
f) w przypadku podziału terenu, wielkość działki budowlanej: 

 dla zabudowy usługowej nie może być mniejsza niż 0,20 ha;  

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej nie mniejsza niż 

0,10 ha; 
g) lokalizacja ogrodzeń frontowych działek budowlanych zgodnie z liniami rozgraniczającymi 

dróg wyznaczonych planem, przy czym dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niż 2,0 m 

w głąb działki budowlanej w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku 
konieczności ominięcia istniejących przeszkód (drzew, urządzeń infrastruktury technicznej 

itp.); 

h) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz z zastosowaniem przęseł z elementów 
prefabrykowanych, ogrodzenia należy projektować z zastosowaniem drewna i detalu 

nawiązującego do wystroju elewacji; 

i) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że 
maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie 0,5 m² oraz ich łączna 

powierzchnia nie zajmie więcej niż 1 % powierzchni elewacji budynku, na którym są 

zlokalizowane oraz dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na ogrodzeniach pod 
warunkiem, że ich maksymalna łączna powierzchnia wyniesie nie więcej niż 0,5 m² dla 

jednego lokalu użytkowego; 

j) przy nasadzaniu drzew i krzewów należy używać gatunków rodzimych, np. głóg 
jednoszyjkowy, dzika róża, dereń, kalina koralowa, jarząb pospolity; 

k) dla handlu, usług i innej zabudowy dopuszczonej planem należy zapewnić miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych w obrębie wyznaczonego terenu w ilości określonej w § 7 ust. 3, 
pkt 5. 

l) Dla celów ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu jak dla zabudowy 

mieszkaniowej. 
4) Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej: 

a) zaopatrzenie w wodę: zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej w40 PE opartej 

o lokalne źródła poboru wody; 
b) odprowadzanie ścieków: odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do oczyszczalni 

ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 PCV i ks200 PCV; 

c) odprowadzanie wód opadowych: odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez 
infiltrację powierzchniową w granicach działek, odprowadzenie wód opadowych z placów 

postojowych i ciągów jezdnych poprzez urządzenia oczyszczające do odbiornika tj. gruntu 
lub cieków wodnych; 

d) elektroenergetyka: zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci napowietrznej niskiego lub 
średniego napięcia 15 kV, poprzez sieć kablową lub napowietrzną niskiego napięcia; 

e) zaopatrzenie w ciepło: zaopatrzenie z indywidualnych i lokalnych źródeł, na bazie rozwiązań 
pozwalających minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się 
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indywidualne systemy pozyskiwania energii, takich jak: energia słoneczna, energia 

wytworzona przez pompy ciepła itd., przy czym zakazuje się lokalizacji turbin wiatrowych; 

f) zaopatrzenie w gaz: indywidualne zaopatrzenie w gaz dla celów gospodarczych i grzewczych 

na bazie gazu płynnego, dopuszcza się lokalizowanie zbiorników na gaz płynny; 

g) zapewnienie łączności telekomunikacyjnej: poprzez rozbudowę istniejącej lub budowę sieci 
kanalizacji teletechnicznej; 

h) gospodarka odpadami: gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie zasadami przyjętymi na 
terenie gminy Cisna.  

5) Standardy kształtowania zabudowy: 
a) budynki o rzucie opartym na prostokącie lub złożonych z takich form; 

b) wysokość budynków usługowych i usługowo-mieszkalnych maksymalnie 3 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż do 12,0 m do kalenicy od strony 
przystokowej budynku,  

c) wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej maksymalnie 

2 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż do 11,0 m do 
kalenicy od strony przystokowej budynku; 

d) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, wiat, altan 1 kondygnacja nadziemna, lecz 

nie więcej niż 6,0 m do kalenicy od strony przystokowej budynku; 
e) dopuszcza się funkcję usługową w kondygnacji podziemnej budynku; 

f) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku usługowego 30 m, budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego i rekreacji indywidualnej 15 m; 
g) maksymalna kubatura brutto budynku: usługowego – 4500 m

3
, mieszkalnego 

jednorodzinnego, rekreacji indywidualnej – 1500 m
3
, garażowego, gospodarczego – 200 m

3
; 

h) dachy dwu- cztero- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 35
o
-55

o
,
 
za wyjątkiem zadaszeń 

nad tarasami, balkonami, schodami zewnętrznymi, gankami, wiatrołapami; 

i) dachy z główną kalenicą równolegle do dłuższego boku budynku z możliwością doświetlenia 

poddasza przez np. szczyty, lukarny, okna połaciowe; 
j) zakazuje się stosowania dachów kopertowych i mansardowych; 

k) pokrycia dachowe: blacha, dachówka, blachodachówka, gont lub materiały imitujące ich 

formę i kolor; 
l) elewacje wykończać naturalnymi materiałami np. drewno, kamień; 

m) kolorystyka pokryć dachowych: ciemnobrązowa, ciemnoczerwona, ciemnozielona, 

grafitowa; 
n) kolorystyka elewacji pastelowa, zharmonizowana z kolorystyką dachu”. 

6) Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 121-81/5 

o funkcji osady otwartej”. 
 

Zgodnie z zapisami projektu Zmiany Planu zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie z lokalnej 

sieci wodociągowej w40 PE opartej o lokalne źródła poboru wody, a odprowadzenie ścieków 

bytowych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 

PCV i ks200 PCV.  
 

Zgodnie z zapisami obowiązującego Planu w granicach całego terenu objętego projektem 

Zmiany Planu będzie obowiązywał zakaz: 

 „realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska – zakaz 

nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowiska nie jest obowiązkowe 

i przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego 

wpływu na przyrodę parku krajobrazowego
1
; 

 wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, a także 

budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawa urządzeń wodnych; 

                                                             
1 Od 15 listopada 2010 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
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 zakazy, o których mowa wyżej, nie dotyczą: 
o wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

o prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym; 

o realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu przepisów odrębnych; 

 lokalizacji wielkoobszarowych intensywnych upraw przemysłowych, o powierzchni powyżej 

100 ha; 

 lokalizacji stawów rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji powyżej 4 t/ha 

powierzchni użytkowej stawu i łososiowatych o produkcji powyżej 1 t/ha i poborze wody 

powyżej l l/s; 

 zabudowy korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek i potoków tj. terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami ZN i ZN/UT, ZN/UT3; 

 lokalizowania zabudowy, która w sposób istotny mogłaby pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć na 

gatunki dla ochrony, których został wyznaczony obszar „Natura 2000”, zgodnie z przepisami 

odrębnymi w zakresie ochrony przyrody; 

 lokalizowania obiektów tymczasowych, za wyjątkiem przeznaczonych do czasowego 

użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych na terenie budowy;  

 zalesienia terenów pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi w pasie o szerokości  

11 m (5,5 m od osi linii); 

 realizacji pełnych ogrodzeń oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych i z przęsłami 

betonowymi;  

 stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych, kolorowego szkła i innych 

materiałów błyszczących, kamieni „otoczaków” oraz agresywnej kolorystyki elewacji; 

 grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości 

mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, zakaz ten nie dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych oraz 

obrębów hydrologicznych;  

 lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, pensjonatowego czy 

rekreacji indywidualnej na wydzielonej działce przeznaczonej na ten cel; 

 zabudowy w pasie 15 m od krawędzi brzegu cieku wodnego”. 
 

Wyszczególnione wyżej zakazy znajdują się w obowiązującym planie, a projekt Zmiany Planu 

nie wprowadza żadnych zmian w tym zakresie. 
 

Zgodnie z zapisami obowiązującego planu na terenie objętym projektem Zmiany Planu 

obowiązywać będą następujące zasady zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego wynikające z położenia w: 

 Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, funkcjonującym na mocy Rozporządzenia 

Nr 64/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz. U. Województwa 

Podkarpackiego Nr 82, póz. 1389 z dnia 17 czerwca 2005 r.), gdzie obowiązują ustalenia planu 

ochrony ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego (Dz. U. Województwa 
Podkarpackiego Nr 70, póz. 766 z dnia 8 czerwca 2004 r.), 

 Otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, utworzonego Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 4 sierpnia 1973 r. (Dz. U. Nr 31, póz. 179, z późn. zm.)  

 Obszarze: Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Bieszczady PLC180001, wyznaczonym w 

2004 roku, funkcjonującym na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
12 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 25 póz. 133), 

 Obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk (SOO) mającym znaczenie dla Wspólnoty Bieszczady 

PLC180001. 
 

Głównym celem projektu Zmiany Planu jest wprowadzenie ładu przestrzennego na terenach 

objętych opracowaniem, wprowadzenie jak najwyższych standardów zagospodarowania, 

wprowadzenie terenów zabudowy usług turystycznych, zaspokojenie potrzeb miejscowej ludności 
oraz osób przybywających na teren miejscowości Wetlina czy nawet gminy Cisna w celach 

turystycznych. 
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Projekt Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” 

jest powiązany z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” 
uchwalonym Uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 20 marca 2007 r. opublikowaną 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 43, poz. 1161 z dnia 28 maja 2007 roku, 

oraz z: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Cisna 

uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Cisnej Nr XXII/238/2001 z dnia 28 maja 2007 r., 

 Programem ochrony środowiska na lata 2004–2015, 

 Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004–2015, 

 Strategią rozwoju gminy Cisna. 
 

Program ochrony środowiska na lata 2004 – 2015 
 

W Programie Ochrony Środowiska zostały określone cele strategiczne dla ochrony środowiska 
przyrodniczego Gminy Cisna należą do nich m.in.: 

- Ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, 
- Ochrona powierzchni ziemi w ramach racjonalnej gospodarki odpadami oraz poprawa jakości 

pozostałych elementów środowiska, 

- Edukacja ekologiczna.  
 

W ramach celów strategicznych określone zostały cele szczegółowe. I tak cel strategiczny 1 - 

Ochrona jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych zawiera następujące cele 
szczegółowe:  

 Wdrożenie kompleksowego systemu gospodarki wodno – ściekowej oraz minimalizacja emisji 

zanieczyszczeń ze źródeł: przemysłowych i wiejskich, 

 Zaspokojenie zapotrzebowania ludności na odpowiednią jakościowo wodę pitną oraz do celów 
bytowo-gospodarczych i rekreacyjno-turystycznych, 

 Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany z źródeł rolniczych, 

 Ochrona wód podziemnych, 

 Ograniczenie zanieczyszczenia ze źródeł przemysłowych i gospodarczych, 

 Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków komunalnych, 

 Zwiększenie ilości obiektów i urządzeń infrastruktury przeciwpowodziowej, 

 Zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód w gminie. 
 

Cel strategiczny 2 – Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody zawiera następujące cele szczegółowe: 

 Ochrona i racjonalne użytkowanie zasobów leśnych, 

 Utrzymanie unikalnych walorów przyrodniczych gminy, 

 Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 Racjonalne wykorzystanie gleb ich ochrona oraz promocja rolnictwa ekologicznego, 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin, ich kompleksowe wykorzystanie, łącznie, 

z wykorzystaniem kopalin towarzyszących oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
 

Cel strategiczny 3 – Ochrona powierzchni ziemi w ramach racjonalnej gospodarki odpadami 
oraz poprawa jakości pozostałych elementów środowiska zawiera cele szczegółowe m.in. takie jak: 

 Racjonalna gospodarka odpadami, 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu na terenach zurbanizowanych, 

 Ochrona przed poważnymi awariami, minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 

 Zachowanie standardów jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z wymaganiami prawa 

krajowego i unijnego, 

 Ochrona przed promieniowaniem elekromagnetycznym.  
 

Cel strategiczny 4 – Edukacja ekologiczna. Sformułowano tutaj następujące cele szczegółowe: 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz propagowanie ochrony 

i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, 
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 Promowanie rolnictwa ekologicznego. 
 

Plan gospodarki odpadami dla gminy Cisna 
 

Zgodnie z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa oraz celem postawionym 

w wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami Gmina Cisna przyjęła do realizacji 
poniżej przedstawione cele i kierunki działań w ramach Planu gospodarki odpadami. 
 

Cele ogólne długookresowe do roku 2015 określono następująco: 

 Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie 

nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania, 

 Objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów 

komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania, 

 Skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 75%/53,1 Mg całkowitej ilości 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.), a w 2015 r. nie 

więcej niż 50%/29,4 Mg, 

 Osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych 
odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5 %/48 %; 13,78/14,71 Mg, opakowania 

z tworzyw sztucznych – 23,5 %/25 %; 2,76/2,88 Mg, opakowania metalowe – 37,5 %/40 %; 

3,05/3,37 Mg, opakowania wielomateriałowe – 22,5 %/25 %; 0,78/0,89 Mg, odpady 
wielkogabarytowe – 48 %/70 %; 14,4/21,7 Mg, odpady budowlane – 40 %/60 %; 48/96 Mg, 

odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5 %/80 %; 2,18/3,5 Mg, 

deponowane na składowiskach nie więcej niż 63,5 %/51 % wszystkich odpadów komunalnych 
– 287,6/254,2 Mg. 

 

Cele średnio i długookresowe określone na lata 2008 – 2015: 

 Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75 % (wagowo) 53,06 Mg całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 

 Deponowanie w roku 2015 na składowiskach nie więcej niż 50 % (254,73 Mg) wszystkich 

odpadów komunalnych. 
 

Strategia rozwoju Gminy Cisna 
 

W Strategii rozwoju Gminy Cisna misja została określona w sposób następujący: „Jesteśmy 

gminą turystyczną, posiadającą niespotykane walory krajobrazowo – przyrodnicze 

zapewniające gościom i mieszkańcom doskonałe warunki pobytu i wypoczynku.” 
 

Zdefiniowane zostały cele strategiczne, stanowiące determinantę realizacji misji. Zaliczono 

do nich m.in.: 

 Podwyższenie standardu dróg, 

 Dostępna baza sportowo – rekreacyjna, 

 Utworzenie bogatej infrastruktury towarzyszącej rozwojowi bazy turystycznej, 

 Stworzenie systemu zagospodarowywania odpadów stałych, 

 Stworzenie efektywnego systemu gospodarki wodno – ściekowej, 

 Szczególne uwzględnianie priorytetów ekologicznych przy planowaniu przestrzennym, 

 Utrzymanie, a w niektórych przypadkach poprawa stanu środowiska naturalnego, 

 Rozwinięte gospodarstwa agroturystyczne prowadzące produkcję „zdrowej żywności”, 

 Zagospodarowane użytki zielone, 

 Różnorodna i unikalna całoroczna oferta turystyczna na wysokim poziomie, 

 Wypracowanie wspólnego stanowiska społeczności i podmiotów działających na terenie 

gminy w zakresie rozwoju turystyki i ochrony środowiska. 
 

Do działań umożliwiających realizację celów strategicznych zaliczono m.in.: 

 działania zmierzające do budowania wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków oraz 

zagospodarowania odpadów stałych, 

 poszukiwanie możliwości rozbudowy obiektów sportowo – rekreacyjnych, 

 promowanie rozwoju bazy – zaplecza rekreacyjnego w oparciu o lokalne warunki środowiska 

naturalnego, 
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 zabezpieczenie terenów pod budowę (wyciągi, ścieżki rowerowe, boiska sportowe, kąpieliska, 

parkingi, place zabaw, szalety), 

 promowanie na zewnętrz możliwości inwestowania w rozwój infrastruktury towarzyszącej 
rozwojowi turystyki, 

 promowanie małych, średnich i dużych oczyszczalni ścieków, 

 rozbudowywanie infrastruktury proekologicznej, w tym: wykorzystanie energii odnawialnej, 

 sprzyjanie rozwiązaniom proekologicznym przy indywidualnych inwestycjach (gospodarka 

ściekami oraz odpadami stałymi, niskoemisyjne systemy grzewcze), 

 utrzymanie zasobów leśnych i wysokich walorów krajobrazowych, 

 udostępnianie terenów z mienia komunalnego pod działalność gospodarczą związaną 

z przetwórstwem drewna, 

 preferowanie proekologicznego gospodarowania na użytkach rolnych, 

 promowanie istniejących i stwarzanie klimatu do powstawania nowych gospodarstw 

agroturystycznych, 

 stworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu naturalnych walorów dla rozwoju 

turystyki, 

 utworzenie profesjonalnej informacji turystycznej, 

 pozyskiwanie nowych terenów pod rozwój turystyki, 

 rozbudowa infrastruktury turystycznej – wyciągi, ścieżki rowerowe, trasy biegowe. 
 

2.1. Analiza zgodności ustaleń projektu Zmiany Planu z uwarunkowaniami i kierunkami 

zagospodarowania przestrzennego określonymi w obowiązującym Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna w zakresie wskazanych 

w nim obszarów przebiegu powiązań przyrodniczych, ciągów i korytarzy ekologicznych 
 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Cisna zwane 

dalej Studium (część tekstowa i graficzna) zostało uchwalone Uchwałą Nr XXII/238/2001 z dnia 

07 lutego 2001r. W Studium została określona polityka przestrzenna oraz wskazano kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

Z ustaleń Studium wynika, iż obszar obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wetlina 1/2005”, a tym samym obszar objęty projektem zmiany planu znajduje się 

w obszarze A – obejmującym wszystkie jednostki wiejskie z otaczającymi terenami rolniczymi 

i leśnymi poza parkiem narodowym, w otulinie parku narodowego, w obrębie parku krajobrazowego, 
gdzie podstawową funkcją będzie funkcja wypoczynkowo-turystyczna, uzależniona od stopnia reżimu 

ochrony środowiska przyrodniczego, w strefie funkcjonalnej II czyli w strefie osadniczej, w tym: 

 IIa – budownictwo mieszkaniowo-usługowe (istniejące i potencjalne tereny budownictwa 

mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy), 

 IIb – koncentracji usług w tym turystyki i obsługi turystyki (istniejące i potencjalne tereny 

usług i tereny usług turystycznych). 
 

Strefa funkcjonalna IIa to strefa budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Obejmuje ona 

tereny zabudowy istniejącej i potencjalnej. Jest to zabudowa jednorodzinna i zagrodowa, 

indywidualna i zorganizowana (osady leśne), ewentualnie rekreacyjno – wypoczynkowa oraz usługi, 
które towarzyszą zabudowie mieszkaniowej jako obiekty wbudowane lub wolnostojące (nie 

wyodrębnione jako odrębna strefa.). Zabudowa rozwija się wzdłuż dolin rzek i potoków oraz dróg, 

wymaga uporządkowania.  
 

Strefa funkcjonalna IIb to strefa koncentracji usług (publicznych, komercyjnych, oraz usługi 

związane z obsługą gospodarki leśnej, usługi turystyczne i obsługi turystyki). Strefa obejmuje tereny 
zabudowy usługowej istniejącej na działkach wydzielonych i zabudowy usługowej potencjalnej. 

 

Teren objęty projektem Zmiany Planu znajduje się w strefie funkcjonalnej IIa (załącznik 
graficzny do prognozy). 

 

Powiązania przyrodnicze – teren objęty projektem Zmiany Planu zajmuje niewielką 

powierzchnię (około 0,8 ha), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej, w sąsiedztwie terenów 
zieleni, potencjalnej zabudowy turystycznej oraz terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 
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W Studium (załącznik graficzny do prognozy) nie zostały wyznaczone powiązania przyrodnicze 

w obrębie terenu objętego projektem Zmiany Planu. Należy zaznaczyć, że projekt Zmiany Planu jest 
zgodny z obowiązującym Studium. Powierzchnia przeznaczona w projekcie Zmiany Planu pod usługi 

turystyczne jest taka sama jak powierzchnia zajmowana obecnie pod usługi publiczne. 
 

Ciągi i korytarze ekologiczne – w Studium (załącznik do prognozy) korytarz ekologiczny 

w miejscowości Wetlina został wyznaczony wzdłuż rzeki Wetliny, niemniej jednak w obowiązującym 

Planie w sąsiedztwie terenów objętych projektem Zmiany Planu wzdłuż cieku wyznaczona została 
zieleń, która może pełnić rolę korytarza ekologicznego. Należy zaznaczyć, że granica terenów 

objętych projektem Zmiany Planu pokrywa się z granicami terenów, jakie w Planie obowiązującym są 

przeznaczone pod usługi publiczne. Zmiana Planu polega tylko na zamianie funkcji z usług 
publicznych na usługi turystyki bez poszerzania terenów. W tym przypadku lokalne korytarze 

ekologiczne (ciek wraz z obudową biologiczną) zostaną zachowane. 
 

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” 

obejmuje teren usług – usługi publiczne UP1 – w projekcie Zmiany Planu teren ten w dalszym ciągu 

pozostaje terenem usług, z tym, że zmienia się tylko charakter usług. W przyszłości będą to usługi 
turystyczne. Wykorzystany też będzie nieużytkowany obiekt, w którym mieściła się szkoła: 

 

Podsumowując powyższe, sporządzenie projektu Zmiany Planu wraz przewidywanymi w nim 

rozwiązaniami jest zgodne z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Cisna, jak również z polityką przestrzenną i gospodarczą prowadzoną przez 

władze gminy. 
 

2.2. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko dokumentów 

powiązanych z projektem Zmiany Planu 
 

Dokumentami powiązanymi z projektem Zmiany Planu jest Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna. Prognoza oddziaływania na środowisko 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna nie była 

opracowana, ponieważ w czasie opracowywania Studium nie było takich wymogów prawnych.  
 

Kolejnym dokumentem powiązanym z projektem Zmiany Planu jest Program Ochrony 

Środowiska na lata 2004-2015, Plan Gospodarki Odpadami na lata 2004-2015 dla tych dokumentów 

także nie było opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko. 
 

Dokumentem powiązanym z projektem Zmiany Planu jest Strategia rozwoju gminy Cisna. Dla 

niej także nie było opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko. 
 

Jedynym dokumentem, dla którego była opracowana prognoza oddziaływania na środowisko, 

ściśle powiązanym z projektem Zmiany Planu jest Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

„WETLINA 1/2005” gminie Cisna uchwalony Uchwałą Nr VI/22/2007 Rady Gminy w Cisnej z dnia 
20 marca 2007 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 43, poz. 

1161 z dnia 28 maja 2007 roku oraz projekt Zmiany Planu z 2011 roku.  

W prognozie oddziaływania na środowisko, obowiązującego, Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna zostały sformułowane 

następujące wnioski:  

 „Teren objęty projektem planu nie zawiera obiektów, terenów szczególnie cennych 

przyrodniczo przewidzianych do objęcia ochroną prawną na podstawie przepisów 
szczególnych. 

 Tereny bezpośrednio przylegające do dróg oraz parkingów są i pozostaną narażone na  

działanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu komunikacyjnego oraz drgań. 

 Na terenie objętym projektem planu nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii. 

 Biorąc pod uwagę ustalenia projektu planu, obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem można stwierdzić, że wielkość emisji na omawianym 

terenie nie powinna naruszyć dopuszczalnych norm. 

 Nastąpią zmiany w krajobrazie (tereny wolne od zabudowy zostaną zabudowane). 

 Cały teren objęty opracowaniem znajduje się w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 

w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie", w Ciśniańsko – 
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Wetlińskim Parku Krajobrazowym, w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 określono tylko nazwę, położenie administracyjne, 

obszar i mapę obszaru, cel i przedmiot ochrony oraz sprawującego nadzór nad obszarem. 

W związku z powyższym na terenach tych obowiązują ustalenia ustanowionego planu 
ochrony dla Ciśniańsko - Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 

 Ustalenia projektu planu uwzględniają zapisy planu ochrony. 

 Według opracowania ekofizjograficznego oraz dostępnych materiałów na terenie objętym 

projektem planu występują osuwiska. 

 Według opracowania ekofizjograficznego oraz dostępnych materiałów część terenu objętego 

opracowaniem znajduje się w zasięgu wód powodziowych. 

 Biorąc pod uwagę ustalenia projektu planu i obowiązujące przepisy dotyczące wielkości 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku można stwierdzić, że realizacja 

przedsięwzięć przewidzianych w projekcie planu nie powinna powodować przekroczeń emisji 
hałasu do środowiska. Wyjątek może stanowić hałas komunikacyjny (drogi, parkingi - 

zwłaszcza w sezonie letnim). 

 Realizacja ustaleń projektu planu w zakresie infrastruktury technicznej i obsługi sanitarnej 

stwarza warunki do skutecznej ochrony środowiska terenu omawianego oraz terenów 
sąsiedzkich przed ponadnormatywnymi zanieczyszczeniami powietrza, ziemi, wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 Dotychczasowy sposób zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu objętego 

projektem planu nie powodował zagrożeń dla zdrowia ludzi. 

 Na terenie objętym projektem planu nie występują gleby klas I – III pochodzenia 

organicznego (torfy i mursze), których nie można przeznaczać na cele nierolnicze. 

 Proponuje się, aby na trasie przebiegu podziemnych sieci infrastruktury technicznej nie sadzić 

drzew i krzewów o rozbudowanych systemach korzeniowych – teren powinien być łatwo 

dostępny na wypadek awarii sieci. 

 Przed przystąpieniem do opracowania projektu planu nie została wykonana dokumentacja 

geologiczno - inżynierska dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

dlatego też proponuje się opracowanie takiej dokumentacji przed przystąpieniem do realizacji 
ustaleń projektu planu, ponieważ takie badania wykażą czy dany teren jest przydatny pod 

dany rodzaj zabudowy, ewentualnie wskaże konieczne zabezpieczenia”. 
 

W prognozie oddziaływania na środowisko, obowiązującego, Zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna z 2011 roku zostały 

sformułowane następujące wnioski: 

 „Ocena potencjalnych oddziaływań ma charakter hipotetyczny ze względu na charakter 
dokumentu, jakim jest prognoza – prognoza oddziaływania na środowisko nie jest raportem 

o oddziaływaniu na środowisko, na tym etapie projektowania nie jest znana charakterystyka 

przedsięwzięcia, co wyklucza formułowanie jednoznacznych ocen. 

 Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie realizacja zmian 

przyjętych w planie może mieć na poszczególne elementy środowiska.  

 Obszary objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w Ciśniańsko – Wetlińskim Parku 

Krajobrazowym, w otulinie Bieszczadzkiego Parku narodowego, w obszarze Natura 2000 
Bieszczady PLC180001 oraz obszarze ważnym dla Wspólnoty Bieszczady PLC180001. 

 Obszary objęte projektem Zmiany Planu znajdują się poza obszarami rezerwatów przyrody, 

nie ma tutaj pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo – 

krajobrazowych. 

 Biorąc pod uwagę ustalenia projektu Zmiany Planu , obowiązujące przepisy dotyczące 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem można stwierdzić, że wielkość emisji na 

omawianym terenie nie powinna naruszyć dopuszczalnych norm.  

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że nie nastąpi pogorszenie powiązań z innymi obszarami 

Natura 2000 – tereny objęte opracowaniem znajdują się w obrębie terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie w obowiązującym planie. 
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 Nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji ustaleń projektu planu doszło do obniżenia się 

populacji gatunków objętych ochroną, na mocy Załącznika II dyrektywy 92/43/EWG lub 

Załącznika I dyrektywy 79/409/EWG, w szczególności jeżeli chodzi o gatunki o znaczeniu 
priorytetowym – wg mapy Cenne siedliska ptaków tereny objęte opracowaniem znajdują się 

poza terenami cennymi dla ptaków oraz poza terenami występowania wilka, niedźwiedzia, 

rysia, bobra. 

 Według rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 roku trasy narciarskie, wyciągi narciarskie 

oraz urządzenia im towarzyszące zostały zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

 W związku z tym, że tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w strefie 

występowania usuwisk dla zabudowy należy wykonać dokumentację geologiczno – 

inżynierska, ponieważ takie badania wykażą czy dany teren jest przydatny pod zabudowę 

ewentualnie wskazane zostaną konieczne zabezpieczenia”. 
 

3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska  
 

Analiza i ocena stanu środowiska została przeprowadzona dla następujących elementów 
środowiska: 

Geologia – w obrębie miejscowości Wetlina występują piaskowce gruboławicowe, grubo 

i średnio ziarniste z lepiszczem wapnistym i krzemionkowym. Piaskowce te są dość odporne na 
wietrzenia tworząc lokalnie progi skalne. Większość skal zawiera znaczne ilości minerałów, które 

stanowią naturalne źródło składników pokarmowych dla roślin. Stwierdzono występowanie biotytu, 
ortoklazu i muskowitu zasobnych w potas. Czynniki te oraz uziarnienie skał wpływają na właściwości 

przyszłych gleb. 

Wody powierzchniowe – teren objęty projektem planu położony jest w dorzeczu Wisły, 
w obrębie zlewni Sanu w niewielkiej odległości od Wetlinki, która płynąc w kierunku zachodnim 

wpada do rzeki Solinki, z kolei Solinka odprowadza swoje wody do rzeki San w obrębie jednolitej 

części wód rzecznych o kodzie PLRW2000122212699 o nazwie Solinka do Wetliny. Dolina rzeki 
Wetlinki jest osią, do której schodzą się bardzo liczne boczne dolinki. Są one z reguły V – kształtne, 

wcięte w podłoże od kilku do kilkunastu metrów. Cieki zasilane są z opadów, topnienia pokrywy 

śnieżnej oraz drenażu wód podziemnych. Wezbrania wód formują się w dwóch porach roku: na 
wiosnę – z topnienia pokrywy śnieżnej i latem – z opadów deszczu. Zdecydowanie dominują tu 

wezbrania wiosenne. 

Wody powodziowe – według opracowania Dyrektora RZGW w Krakowie pt. „Studium 
określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych 

w zlewni Sanu” tereny objęte projektem Planu znajdują się poza zasięgiem wód powodziowych. 

Należy przy tym zaznaczyć, że w lipcu 2004 roku wody rzeki Solinki wystąpiły z brzegów i zalały 
tereny położone poniżej rzędnej 548,16m n.p.m.. Wody rzeki Wetlinki w tym samym czasie nie 

wystąpiły z brzegów (wg informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Cisnej był to najwyższy 

poziom wód). Należy brać pod uwagę fakt, że podczas bardzo obfitych i długotrwałych opadów 
deszczu woda może wystąpić z koryt cieków zwłaszcza na odcinkach ujściowych. Może też dojść do 

podtopienia terenów położonych w zagłębieniach oraz tam, gdzie zwierciadło wody podziemnej 

występuje płytko.  
Wody podziemne – wg 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. Wydajności też są różne. 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. Wahania tych wód mogą być 

duże. Teren objęty projektem Zmiany Planu znajduje się w jednolitej części wód podziemnych 

o kodzie PLGW2200160 o nazwie 160. 
Gleby – rozwinęły się tu głównie gleby brunatne. Gleby brunatne charakteryzują się 

zaawansowanym procesem wietrzenia minerałów pierwotnych, resyntezą minerałów wtórnych oraz 

uwalnianiem do roztworów produktów wietrzenia. Związki te tworzą często trwałe połączenia 
żelazisto – próchniczo – ilaste oraz otoczki na ziarnach mineralnych, nadając charakterystyczne 

brunatne zabarwienie profilu. Przewaga bezwęglanowych, kwarcowo – krzemianowych skał 
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fliszowych jako podłoża oraz górskie warunki klimatyczno – roślinne sprawiają, że wśród gleb 

brunatnych dominują tu gleby brunatne kwaśne. Według ewidencji gruntów grunty rolne tu 
występujące są niskich klas bonitacyjnych i należą przeważnie do pastwisk klasy od IV. 

Klimat – teren objęty projektem planu został zakwalifikowany do dwóch pięter klimatycznych 

tj. umiarkowanie ciepłego (obejmuje tereny o wysokościach od 700 – 800 m n.p.m.) i umiarkowanie 
chłodnego (obejmuje tereny o wysokościach od 700 – 800 m n.p.m. do l000 m n.p.m.). Średnia roczna 

temperatura powietrza waha się od + 4°C do + 6°C na grzbietach i szczytach i około + 6°C 

w dolinach. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 15,5°C, a najchłodniejszym 
styczeń ze średnią –4,1°C. Okres bezprzymrozkowy trwa od 140 do około 165 dni w górze profilu 

wysokościowego, a w dolinach krócej niż 120 dni (najwyższe zagrożenie przymrozkowe). Suma 

roczna opadów waha się od 950-1300 mm, a pokrywa śnieżna zalega przez około 100 dni w dolinach, 
do 140 dni w partiach szczytowych. Najniższe sumy opadów przypadają na miesiące zimowe. Opady 

atmosferyczne wykazują zależność od rzeźby terenu i wysokości. W zasadzie największe sumy 

opadów są notowane w najwyższych partiach Bieszczadów. Najwyższe miesięczne sumy notuje się w 
lipcu, najniższe w styczniu i październiku. Morfologia terenu, a przede wszystkim kierunki głównych 

grzbietów i obniżeń dolinnych wpływają decydująco na kształtowanie się stosunków 

anemometrycznych tego obszaru. Przeważające kierunki wiatrów wyznaczają kierunki osi dolin. 
Wiatry halne pojawiają się w okresie od listopada do marca. Miesiące lipiec i sierpień na ogół są 

wolne od wiatrów halnych. 
Zanieczyszczenie powietrza – imisja zanieczyszczeń powietrza, czyli przestrzenny rozkład 

zanieczyszczeń w powietrzu zależny jest od wielkości emisji, parametrów meteorologicznych oraz 

topografii terenu. Na terenie objętym projektem planu nie ma emisji zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących z przemysłu. Z uwagi na zmienność stężeń zanieczyszczeń powietrza w czasie 

i przestrzeni, najbardziej wiarygodnym źródłem informacji jest system automatycznych stacji 

pomiarowych umożliwiających ciągłe pomiary zanieczyszczeń. Badania przeprowadzone w 2012 r. 
przez WIOŚ na terenie województwa podkarpackiego wskazują, że na terenie objętym planem 

zagospodarowania, 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 

Hałas komunikacyjny i zanieczyszczenia motoryzacyjne – nie można jednak stwierdzić, jaki 

jest wpływ zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu komunikacyjnego na teren objęty projektem 
planu, ponieważ nie były prowadzone badania dotyczące rozkładu emitowanych zanieczyszczeń 

komunikacyjnych i hałasu komunikacyjnego. Można 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 

Zmiany Planu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej jest narażony na 
oddziaływanie zanieczyszczeń motoryzacyjnych i hałasu komunikacyjnego oraz drgań. Skalę jak 

i zasięg oddziaływań możemy poznać dopiero po przeprowadzeniu odpowiednich badań. 

Zbiorowiska roślinne – PAN w Krakowie prowadziła inwentaryzację i waloryzację 
przyrodniczą na terenie gminy Cisna, w tym na terenie miejscowości Wetlina. Celem inwentaryzacji 

było wskazanie terenów, które można w przyszłości zainwestować bez szkody dla naturowych siedlisk 

przyrodniczych i wskazanie tych terenów, które powinny być zachowane ze względu na swoją wartość 
i walory przyrodnicze. Ostateczne wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostały przekazane do Urzędu 

Gminy. 

Nie stwierdzono tu gatunków roślin, siedlisk, grzybów, mchów, paproci objętych ochroną na 
podstawie przepisów krajowych. Nie stwierdzono również siedlisk chronionych na mocy Dyrektywy 

Siedliskowej (teren objęty projektem Zmiany Planu został zaznaczony na rysunkach 2, 3).  

Część terenu porasta łąka (z drzewostanem głównie na obrzeżach od strony terenów zieleni w 
obowiązującym Planie oznaczonych jako ZN). Są to głównie antropogeniczne zbiorowiska użytków 
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zielonych. W wyniku kilkuletniego zaniechania użytkowania można obserwować stopniową sukcesję 

w kierunku ziołorośli, a następnie zarośli 

 

Rysunek 2. Teren objęty opracowaniem pokazany na mapie Nieleśne siedliska przyrodnicze wykonanej przez 

IOP PAN w Krakowie w 2011 roku 
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Rysunek 3. Teren objęty opracowaniem pokazany na mapie Waloryzacja obszaru Natura 2000 wykonanej przez 

IOP PAN w Krakowie w 2011 roku (1 oznacza najmniejszy walor, 3 walor największy) 

 
 

Zwierzęta – na terenach miejscowości Wetlina najkorzystniejsze warunki siedliskowe dla 

bytowania zwierząt posiadają tereny w najbliższym sąsiedztwie cieków, w obrębie zadrzewionych 

i zakrzewionych skarp nad rzeką, mniejszymi ciekami oraz w lesie, głównie poza terenem objętym 
projektem planu. Najliczniejszymi przedstawicielami fauny na terenie miejscowości Wetlina są ptaki. 

Naturalne warunki do gniazdowania ptaków znajdują się przede wszystkim w lasach, na ich 
obrzeżach, a także łąkach z dala od siedzib ludzkich. Nie stwierdzono, aby w obrębie terenów 

objętych opracowaniem znajdowały się miejsca lęgowe (gniazda) ptaków chronionych czy innych 

zwierząt chronionych. Nie stwierdzono aby w obrębie terenów objętych opracowaniem występowały 
takie gatunki jak: orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny – lęgi tych ptaków znajdują się z dala 

od siedzib ludzkich. Poniżej na rysunku 4 przedstawiono cenne siedliska ptaków. Wykorzystano mapę 

Cenne siedliska ptaków opracowaną przez IPN PAN w Krakowie w 2011r.  
Dziedzictwo historyczne – na części terenu objętego projektem Zmiany Planu znajduje się 

stanowisko archeologiczne AZP 121-81/5 o funkcji osady otwartej. Nie stwierdzono tu 

architektonicznych obiektów zabytkowych.  
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Powiązania funkcjonalne z otoczeniem – powiązania funkcjonalne z otoczeniem są 

wielokierunkowe, o tej wielokierunkowości decyduje wykształcony układ komunikacyjny. Drogami 
tymi można dostać się można dostać do Cisnej, Sanoka, Ustrzyk Dolnych, Przemyśla przejścia 

granicznego w Medyce, a także Ustrzyk Górnych (teren BdPN). 
 

Rysunek 4. Teren objęty opracowaniem pokazany na mapie Cenne siedliska ptaków wykonanej przez IOP PAN 

w Krakowie w 2011 roku 

 
 

4. Opis lokalizacji terenu objętego projektem Zmiany Planu względem ujęć wód, stref 

ochronnych, terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi oraz GZWP 
 

Opis lokalizacji terenów objętych projektem Planu względem: 

 ujęć wody i stref ochronnych – z opracowania RZGW w Krakowie „Strefy ochronne ujęć 

wód powierzchniowych i podziemnych” dla powiatu bieszczadzkiego wynika, że w obrębie 

terenów objętych projektem Planu nie ma ujęć wód powierzchniowych ani ujęć wód 
podziemnych. Tereny objęte projektem Planu znajdują się także poza wyznaczonymi strefami 

ochronnymi od ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

 terenów zagrożonych zalewaniem wodami powodziowymi – na podstawie opracowania 

Dyrektora RZGW w Krakowie pt. „Studium określające granice obszarów bezpośredniego 
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zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Sanu” tereny objęte projektem 

Planu znajdują się poza zasięgiem wód powodziowych, 

 Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – tereny objęte projektem Planu znajdują się poza 

Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. 
 

5. Analiza i ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

projektu Zmiany Planu 
 

W przypadku braku realizacji projektu Zmiany Planu na terenach objętych opracowaniem 
wiążące będą ustalenia obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„WETLINA 1/2005”. Ocena potencjalnych zmian zawarta jest w prognozie oddziaływania na 

środowisko obowiązującego Planu.  
 

Realizacja niektórych ustaleń projektu planu może wiązać się z niekorzystnymi skutkami dla 

środowiska. Do trwałych przekształceń środowiska może doprowadzić realizacja przedsięwzięć 
związanych z realizacją nowych obiektów budowlanych (m.in. usług turystyki, handlu, czy 

koniecznych dróg dojazdowych do tych obiektów w granicach terenów przeznaczonych w projekcie 

Zmiany Planu pod zainwestowanie, poza terenami określonymi jako powierzchnia biologicznie 
czynna). 

 

Potencjalne zagrożenia wynikające z budowy obiektów rekreacyjnych (hotele, motele, 

schroniska turystyczne, pensjonaty, pola biwakowe, pola campingowe itp.) z dopuszczeniem 

lokalizacji handlu, usług związanych z obsługą turystyki, budynków rekreacji indywidualnej, 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, garaży wolnostojących, zieleni urządzonej 

(mała architektura, urządzenia sportowe i rekreacyjno-wypoczynkowe) związane są przede 

wszystkim z: 

 zajmowaniem terenów niezabudowanych (głównie północno-wschodnia część terenów 

objętych projektem Zmiany Planu),  

 emisją zanieczyszczeń do powietrza głównie w sezonie grzewczym – w obrębie terenów 

projektowanych usług turystycznych UT5 ogrzewanie obiektów odbywać się będzie 

z indywidualnych lub lokalnych źródeł, na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować 

emisję zanieczyszczeń do powietrza, przy czym projekt Zmiany Planu dopuszcza 
indywidualne systemy pozyskiwania energii takich jak np.: energia słoneczna, energia 

wytworzona przez pompy ciepła, przy czym zakazane jest lokalizowanie turbin wiatrowych,  

– możliwe wyrównywaniem terenu pod niektóre obiekty – na tym etapie opracowania nie jest 
znane miejsce lokalizacji poszczególnych obiektów. Może tak się zdarzyć, że konieczne 

będzie wyrównanie terenu pod konkretny obiekt. Należy zaznaczyć, że maksymalna 

powierzchnia zabudowy terenu została określona na poziomie 15 % (obecnie powierzchnia 
zainwestowana stanowi około 8%), 

– wytwarzaniem ścieków – z projektu Zmiany Planu wynika, że należy spodziewać się 

zwiększonej ilości ścieków. Na tym etapie projektowania nie wiemy co z dopuszczonych 
przedsięwzięć zostanie zrealizowane na terenach UT5, więc nie możemy stwierdzić, jakie 

ilości ścieków będą powstawały. Możemy jednak przypuszczać, że skład ścieków będzie 

podobny do składu ścieków bytowych (poza usługami turystyki oraz handlu projekt Zmiany 
Planu nie zakłada prowadzenia działalności produkcyjnej). 

– zwiększonym poborem wody – prognozuje się, że na terenach objętych projektem Zmiany 

Planu dojdzie do zwiększenia poboru wody w stosunku do ustaleń Planu obowiązującego jak 
i do obecnego zagospodarowania i użytkowania terenów. 

– przekształceniem obecnej roślinności – do przekształcenia roślinności dojdzie w obrębie 

terenów objętych projektem Zmiany Planu – głównie tego, który znajdzie się bezpośrednio 
pod obiektami i koniecznymi drogami dojazdowymi do obiektów, ale poza powierzchnią 

określoną w projekcie Zmiany Planu jako powierzchnia biologicznie czynna określona na 

poziomie min. 75% powierzchni działki.  
 

Potencjalne zagrożenia wynikające z budowy koniecznych dojazdów (ciągów jezdnych) do 

obiektów (w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu) związane są przede wszystkim 

z: 

– emisją zanieczyszczeń komunikacyjnych – tylko w czasie przejazdu pojazdów, 
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– wytwarzaniem drgań oraz hałasu – tylko w czasie przejazdu samochodów, 

– zajmowaniem gruntów – praktycznie tylko tyle, żeby mógł przejechać jeden samochód, 
– powstawaniem ścieków (wód opadowych) z ciągów jezdnych czy placów postojowych – 

poprzez urządzenia oczyszczające do odbiornika tj. gruntu lub cieków wodnych, 

– koniecznością przeprowadzania niwelacji terenu niezbędnej w celu wybudowania 
koniecznych ciągów jezdnych prowadzących do obiektów jakie powstaną w obrębie terenów 

objętych projektem Zmiany Planu – na tym etapie projektowania nie jest znany ich przebieg. 

Obecnie istnieje jeden dojazd do obiektu byłej szkoły. 
 

Przewiduje się, że realizacja ustaleń projektu Zmiany Planu spowoduje trwałe zmiany 
i przekształcenia środowiska, ale tylko w miejscach, w których zostaną posadowione obiekty, czy 

będą przebiegać konieczne dojazdy (ciągi jezdne) do obiektów. 
 

Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się, aby realizacja projektu Zmiany Planu wymagała 

usuwania wartościowego drzewostanu czy likwidowania enklaw zieleni i zbiorowisk łęgowych (są to 

zakazy wynikające z planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, które muszą być 
zachowane i będą zachowane, w przeciwnym razie jest to łamanie obowiązującego prawa). 

Obowiązujący plan nakłada obowiązek przestrzegania zapisów m.in. planu ochrony Ciśniańsko-

Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Pozytywny wpływ realizacji usług turystycznych może przypuszczalnie wystąpić poprzez:  

– działania w zakresie ładu przestrzennego i estetyki krajobrazu,  
– kontrolowany rozwój usług turystycznych pod warunkiem spełniania przez nie standardów 

ochrony środowiska, 

– wykorzystania obiektu zlikwidowanej, niszczejącej szkoły na usługi turystyczne, 
– wykorzystania terenów już przeznaczonych pod usługi, a nie wyznaczania zabudowy 

usługowej w obrębie terenów rolnych. Wykorzystanie terenów już w części zainwestowanych 

pod nowy rodzaj zagospodarowania nie będzie prowadzić do zwiększania terenów 
zainwestowanych w miejscowości Wetlina. Takie podejście do zagospodarowania przestrzeni 

jest szczególnie korzystne dla środowiska ze względu położenie terenu w obrębie obszaru 

Natura 2000.  
 

6. Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia 

realizacji projektu Zmiany Planu, w szczególności obszarów podlegających ochronie na 

podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody  
 

Teren objęty projektem Zmiany Planu znajduje się w miejscowości Wetlina w obrębie 

Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001 (ostoja ptasia i siedliskowa) oraz w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
Ustalenia projektu Zmiany Planu nie naruszają przestrzennie terenów parków narodowych, 

rezerwatów przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo 

– krajobrazowych, pomników przyrody. Obejmują jednak tereny znajdujące się w obrębie otuliny 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w obrębie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 

Bieszczady PLB180001, obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Bieszczady PLC180001 (obszar 

siedliskowy) oraz w obrębie Ciśniańsko–Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. Tylko dla parku 
krajobrazowego został opracowany plan ochrony. 

 

Należy zaznaczyć, że wg zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 
z późn. zm.) zabudowa usługowa zaliczona została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. W związku z tym dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenach UT5, 

należy przeprowadzić ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jeżeli taki obowiązek 
zostanie stwierdzony na podstawie art. 63, ust 1 ustawy 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 późn. zm.). 
Projekt Zmiany Planu zawiera zapis mówiący o zapewnieniu miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem jeżeli parkingi przy usługach będą zajmować 

powierzchnię większą niż 0,2 ha zostaną także zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko. 
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Cele ochrony przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody są 

realizowane na tym terenie przez uwzględnienie wymagań ochrony przyrody, określonych 
w Rozporządzeniu Nr 64/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. 

Województwa Podkarpackiego Nr 82, póz. 1389 z 17 czerwca 2005 r.) oraz ustaleniach planu ochrony 

ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego 
Nr 70, póz. 766 z dnia 8 czerwca 2004 r.). 

 

Ustalenia projektu Zmiany Planu zobowiązują do przestrzegania warunków wynikających 
z położenia w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym. Zgodnie z obowiązującym prawem 

ustalenia projektu Zmiany Planu muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

dotyczącym parku krajobrazowego oraz planu ochrony parku jeżeli teren objęty projektem Zmiany 
Planu znajduje się parku krajobrazowym. 

 

W rozporządzeniu w sprawie Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego zostały 

ustalone następujące cele ochrony: 

– zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz leśnych 

zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi oraz zachowanie ekosystemów nieleśnych ze 
szczególnym uwzględnieniem bogactwa szaty roślinnej obejmującej liczną grupę chronionych 

i rzadkich gatunków roślin na obszarze Bieszczadów Zachodnich – projekt Zmiany Planu nie 

dotyczy zwartych kompleksów leśnych terenów lasów,  
– zachowanie i ochrona gatunków dziko żyjących zwierząt, w szczególności rzadko 

występujących i zagrożonych wyginięciem – projekt Zmiany Planu nie obejmuje terenów na 

których znajdują się miejsca schronienia i występowania zwierząt rzadkich i zagrożonych 
wyginięciem, 

– zachowanie ekosystemów wodnych i ochrona wód powierzchniowych – projekt Zmiany Planu 

nie obejmuje terenów wód powierzchniowych ani ekosystemów wodnych, 
– ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego – projekt Zmiany Planu nie obejmuje terenów, na 

których znajdują się architektoniczne obiekty zabytkowe. Część terenów znajduje się 

w obrębie stanowiska archeologicznego AZP 121-81/5 o funkcji osady otwartej. Według 
zapisów uchwały dla tych terenów ustalono strefą ochrony konserwatorskiej, 

– kultywowanie i przywracanie tradycyjnej kultury ludowej – nie są to kwestie rozstrzygane 

w planach zagospodarowania przestrzennego; 
– zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu – projekt Zmiany Planu wprowadza ład 

przestrzenny, więc cel ochrony jest spełniony. 
 

Według rozporządzenia w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego na 

terenie objętym projektem Zmiany Planu obowiązują następujące zakazy: 

– realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska – projekt Zmiany Planu przewiduje realizację usług 

turystycznych. Zabudowa usługowa została zaliczona do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 

Należy zaznaczyć, że w przypadku zabudowy usługowej istnieje obowiązek wyznaczenia 

miejsc parkingowych. Jeżeli miejsca parkingowe zostaną wyznaczone na powierzchni 
większej niż 0,2 ha, wtedy też zostaną zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Teren objęty projektem Zmiany Planu obejmuje powierzchnie 

około 0,8ha, 
– umyślnego zabijania dziko żyjących 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 – przestrzeganie tego zakazu nie jest zależne od ustaleń projektu Zmiany Planu, 

ale od zachowań ludzkich; nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji zapisów projektu 

Zmiany Planu doszło do umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich 
nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu, 

– 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 – w wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu nie przewiduje się 
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likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, tym 

bardziej, że ustalenia planu obowiązującego utrzymują istniejące zadrzewienia śródpolne, 
przydrożne, nadwodne oraz istniejące zbiorniki wodne i starorzecza, a projekt Zmiany Planu 

nie wprowadza zmian w tym zakresie, 

– pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym tortu oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów (zakaz ten nie dotyczy prowadzenia 

działalności, o której mowa w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne 

i górnicze) – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu nie będzie prowadzić się 
wydobywania surowców mineralnych; 

– 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 – nie przewiduje się 

wykonywania tego rodzaju prac ziemnych, chociaż potencjalnie może dojść do wyrównania 

terenu pod lokalizację obiektów, jeżeli będą budowane, 
– dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej – nie przewiduje się, aby 

w wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu doszło do zmian stosunków wodnych, 
– likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz starorzeczy – projekt 

Zmiany Planu nie zakłada realizacji przedsięwzięć w takich miejscach, aby mogło dojść do 
likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych oraz starorzeczy, tym 

bardziej, że ustalenia planu obowiązującego utrzymują istniejące zadrzewienia śródpolne, 

przydrożne, nadwodne oraz istniejące zbiorniki wodne i starorzecza, a projekt Zmiany Planu 
nie wprowadza zmian w tym zakresie; 

– wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych – projekt Zmiany 

Planu nie wyznacza terenów rolnych. Przestrzeganie tego zakazu nie jest związane 
z ustaleniami projektu Zmiany Planu, 

– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową – projekt Zmiany Planu nie 

przewiduje realizacji tego typu przedsięwzięć, 
– utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych – projekt Zmiany Planu 

nie wprowadza zapisów dotyczących utrzymywania otwartych rowów ściekowych 

i zbiorników ściekowych; 
– organizowania rajdów motorowych i samochodowych – przestrzeganie tego zakazu nie jest 

zależne od ustaleń projektu Zmiany Planu, ale od zachowań ludzi. 
 

6.1. Identyfikacja, analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany 

Planu na zasoby, twory i składniki przyrody, a także na cele ochrony przyrody 

wymienione w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody 
 

Ochrona przyrody, w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, polega na 

zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników 

przyrody: 

– dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów – w obrębie terenów objętych projektem 
Zmiany Planu znajdują tereny w części zabudowane oraz tereny rolne (pastwiska, z naturalną 

sukcesją w różnym stadium rozwoju), 

– roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową – nie stwierdzono występowania 
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 

– zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia – tereny te nie stanowią miejsc 

żerowiskowych zwierząt ani miejsc odpoczynku podczas wędrówek, 
– siedlisk przyrodniczych – nie stwierdzono występowania naturowych siedlisk 

przyrodniczych, 

– siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt 
i grzybów – nie stwierdzono występowania, 

– tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt – 

w obrębie obszaru objętego projektem Planu nie występują pomniki przyrody ani kopalne 
szczątki roślin i zwierząt, 

– krajobrazu – ze względu na to, że jest to zmiana rodzaju usług (są usługi publiczne, będą 

usługi turystyczne), przyjmując, że zgodnie z zapisami projektu Zmiany Planu 15 % 
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powierzchni terenu zostanie zabudowane oraz mając na uwadze, fakt że teren ten znajduje się 

praktycznie w centrum zabudowy w sąsiedztwie terenów zainwestowanych nie przewiduje się 
znaczących zmian w krajobrazie, 

– zieleni w miastach i wsiach – nie ma tu terenów zieleni wiejskiej, 

– zadrzewień – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu znajdują się zadrzewienia 
w sąsiedztwie terenów zieleni. Projekt Planu nie przewiduje ich likwidacji, tym bardziej, że 

ustalenia planu obowiązującego utrzymują istniejące zadrzewienia śródpolne, przydrożne, 

nadwodne oraz istniejące zbiorniki wodne i starorzecza, a projekt Zmiany Planu nie 
wprowadza zmian w tym zakresie. 
 

6.2. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na ochronę 

przyrody i cele utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, dla którego 

ustanowiono plan ochrony, zawierając wnioskowanie, czy ustalenia analizowane projektu 

nie łamią zakazów obowiązujących w granicach Parku 
 

Według planu ochrony parku krajobrazowego do celów ochrony należy: 

– zachowanie dziedzictwa geologicznego – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 
ma osobliwości geologicznych, 

– zapewnienie właściwej ochrony istniejącym rezerwatom przyrody – projekt Zmiany Planu nie 

obejmuje terenów rezerwatów przyrody, 
– objęcie różnymi formami ochrony szczególnie interesujących, ważnych pod względem 

naukowym i dydaktycznym formacji geologicznych – na terenach objętych projektem Zmiany 

Planu nie ma formacji geologicznych, 
– zachowanie naturalnych zbiorników wodnych – na terenach objętych projektem Zmiany Planu 

nie ma naturalnych zbiorników wodnych,  

– zachowanie ciągów rzecznych, przełomów – projekt Zmiany Planu nie obejmuje ciągów 
rzecznych oraz przełomów, 

– utrzymanie najwyższych norm jakości powietrza – projekt Zmiany Planu nie wprowadza 

takich form zagospodarowania terenu, aby doszło do zmiany obecnej jakości powietrza. 
Według projektu Zmiany Planu zaopatrzenie odbywać się będzie z indywidualnych 

i lokalnych źródeł, na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować emisję zanieczyszczeń 

do powietrza, dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, takich jak: energia 
słoneczna, energia wytworzona przez pompy ciepła itd., przy czym zakazuje się lokalizacji 

turbin wiatrowych. 
 

Do celów ochrony ekosystemów leśnych należy: 

– zachowanie i ochrona procesów ekologicznych – procesy ekologiczne zostaną zachowane, 

– zachowanie naturalnych biocenoz i zoocenoz wraz z siedliskami – naturalne biocenozy 

i zoocenozy wraz z siedliskiem zostaną zachowane, 
– ochrona zachowawcza gatunków ginących, rzadkich i osobliwych oraz ich siedlisk – 

w obrębie terenu objętego projektem Zmiany Planu nie stwierdzono gatunków ginących, 

rzadkich i osobliwych oraz ich siedlisk, 
– zachowanie mozaikowości środowiska leśnego – zmiany jakie wprowadza projekt Zmiany 

Planu nie będą miały wpływu na mozaikowatość środowiska leśnego, 

– utrzymanie korytarzy ekologicznych – nie przewiduje się przerwania ciągłości korytarzy 
ekologicznych. Projekt Zmiany Planu nie przewiduje realizacji takich przedsięwzięć aby 

korytarze ekologiczne zostały przerwane (tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się 

w obrębie terenów zainwestowanych w pobliżu drogi publicznej),  
– zachowanie strefy ekotonowej – strefa ekotonowa zostanie zachowana, projekt Zmiany Planu 

nie wprowadza zainwestowania łąk i pastwisk położonych w bezpośrednim sąsiedztwie lasów. 

– zapewnienie trwałego użytkowania lasów i rozwijanie wszechstronnej ich użyteczności – 
projekt Zmiany Planu nie obejmuje kompleksów leśnych, ani nie wprowadza takich sposobów 

zagospodarowania terenów, które nie zapewniają trwałego użytkowania lasów i rozwijanie 

wszechstronnej ich użyteczności,  
– zachowanie leśnych zasobów genetycznych, walorów krajobrazowych, cennych fragmentów 

przyrody – projekt Zmiany Planu nie wprowadza takich zmian, aby nie były zachowane leśne 

zasoby genetyczne, walory krajobrazowe, czy cenne fragmenty przyrody, 
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– ochrona przed uszkodzeniami abiotycznymi i biotycznymi, które mają duży wpływ na stan 

sanitarny lasów – nie jest zależne od ustaleń projektu Zmiany Planu. 
 

Do celów ochrony ekosystemów nieleśnych należy: 

– zachowanie strefy ekotonowej – strefa ekotonowa zostanie zachowana, projekt Zmiany Planu 

nie wprowadza nowych terenów zabudowy w bezpośrednie sąsiedztwo lasów, 
– ochrona przed synantropizacją zbiorowisk naturalnych – projekcie Zmiany Planu dotyczy 

terenów, które w obecnym Planie są przeznaczone pod usługi publiczne, określona została 

powierzchnia biologicznie czynna jaka powinna pozostać bez zainwestowania. 
– podniesienie chłonności gatunkowej zniszczonych i zubożałych antropogenicznie 

siedlisk – projekt Zmiany Planu nie obejmuje rekultywacji terenów zdegradowanych, 

– zachowanie i restytucja roślinności higrofilnej – na terenach objętych projektem planu nie 
stwierdzono takiej roślinności,  

– ograniczanie zasięgu zbiorowisk ruderalnych – realizowane jest poprzez niedopuszczanie do 

nadmiernego rozpraszania zabudowy, 
– ochrona zachowawcza gatunków ginących, rzadkich i osobliwych oraz ich siedlisk – na 

terenach objętych projektem planu, nie stwierdzono gatunków ginących, rzadkich 

i osobliwych oraz ich siedlisk, 
– ochrona przed nadmiernym, niekontrolowanym zalesianiem – projekt Zmiany Planu nie 

przeznacza nowych terenów pod zalesienia, 

– zachowanie mozaikowatości środowiska nieleśnego – projekt Zmiany Planu obejmuje tereny, 
które w obecnym Planie są już przeznaczone pod zainwestowanie, nie wprowadza takich form 

zagospodarowania, aby mozaikowatość środowiska nieleśnego miejscowości Wetlina nie 

została zachowana. 
 

Do celów ochrony ekosystemów wodnych należy  
– utrzymanie stałych i odpowiednich stosunków hydrologicznych – nie przewiduje się 

zaburzeń stosunków hydrologicznych, 

– utrzymanie w stanie naturalnym terenów źródliskowych – projekt Zmiany Planu nie obejmuje 
terenów źródliskowych, 

– utrzymanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do stanu naturalnego koryt potoków wraz 

z przełomami, zbiorowiskami łęgowymi i mokradłami – projekt Zmiany Planu nie obejmuje 
terenów koryt potoków wraz z przełomami, zbiorowiskami łęgowymi i mokradłami,  

– ochrona zasobów wodnych wód płynących i stojących przed zanieczyszczeniem – zgodnie 

z zapisami projektu Zmiany Planu odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych 
odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 

PCV i ks200 PCV, a odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację 

powierzchniową w granicach działek, odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych 
i ciągów jezdnych poprzez urządzenia oczyszczające do odbiornika tj. gruntu lub cieków 

wodnych; 

– ochrona zachowawcza gatunków ginących, rzadkich i osobliwych oraz ich siedlisk – 
w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono gatunków ginących, 

rzadkich i osobliwych oraz ich siedlisk. 
 

Celem ochrony gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz ich siedlisk jest: 

– zabezpieczenie dziko występujących roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, w szczególności 
gatunków rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych 

wyginięciem – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono gatunków 

rzadko występujących, endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem, 
– zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej – projekt Zmiany Planu nie wprowadza 

takich zmian w zagospodarowaniu, aby nie była zachowana różnorodność gatunkowa 

i genetyczna, 
– zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin i zwierząt wraz z siedliskami poprzez 

utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu – projekt Zmiany Planu nie 

wprowadza takich zmian w zagospodarowaniu, aby nie była zapewniona ciągłość istnienia 
roślin i zwierząt wraz z siedliskami, 
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– zachowanie żerowisk – w obrębie terenów objętych zmianą planu nie stwierdzono żerowisk 

zwierząt, 
– zachowanie ostoi i ciągów migracji – nie stwierdzono, aby tereny objęte projektem Zmiany 

Planu były ostojami oraz znajdowały się na trasie ciągów migracyjnych. 
 

Celem ochrony krajobrazów jest: 

– zachowanie wartości ekologicznych, estetycznych i kulturowych terenu oraz związanych 
z nim elementów przyrodniczych, ukształtowanych przez siły przyrody lub w wyniku 

działalności człowieka, utrwalenie ich najwyższych wartości – nie przewiduje się, aby 

w wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu nie zostały zachowane wartości 
ekologiczne, estetyczne, kulturowe terenu miejscowości Wetlina, 

– zapobieganie dewastacji i degradacji krajobrazu – nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji 

ustaleń projektu Zmiany Planu doszło do dewastacji i degradacji krajobrazu miejscowości 
Wetlina (głównie będą usługi turystyki, przy czym powierzchnia zabudowy stanowić będzie 

15 % terenu). 

– zachowanie ciągów i punktów widokowych w celu ich udostępniania turystom – projekt 
Zmiany Planu nie przewiduje zagospodarowania ciągów i punktów widokowych. 

 

Celem ochrony walorów kulturowych jest: 

– zachowanie i należyte ich utrzymanie – projekt Zmiany Planu, poprzez swoje ustalenia 

wprowadza ład przestrzenny, a tym samym przyczynia się do zachowania i należytego 
utrzymania walorów kulturowych, 

– celowe wykorzystanie i udostępnianie dla celów naukowych, dydaktycznych 

i wychowawczych, tak aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały 
element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa – 

projekt Zmiany Planu zakłada realizację usług turystyki. Obiekty te mogą być także 
wykorzystywane i udostępniane m.in. do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, 

– wskazanie nie zinwentaryzowanych cenniejszych obiektów i zespołów obiektów oraz 

wpisanie ich do rejestru i wykazu zabytków, a szczególnie istniejących cmentarzy 
czynnych i nieczynnych oraz mogił, w celu pełniejszej ich ochrony poprzez zachowanie 

istniejących wartości oraz minimalizowanie istniejących i eliminowanie potencjalnych 

zagrożeń – na terenach objętych projektem planu nie znajdują się tego rodzaju obiekty, 
– wskazanie krajobrazów kulturowych i obiektów etnograficznych predysponowanych do 

objęcia różnymi formami ochrony prawnej np. rezerwaty i parki kulturowe – na terenach 

objętych projektem planu nie znajdują się tego rodzaju obiekty, 
– zachowanie regionalnego stylu architektury – w projekcie Zmiany Planu zostały określone 

standardy kształtowania zabudowy, 

– kultywowanie i przywracanie tradycyjnej kultury ludowej – nie jest przedmiotem 
zagospodarowania przestrzennego. 

 

Według planu ochrony, ochrona walorów krajobrazowych Parku polega na: 

– utrzymaniu krajobrazu nie zamieszkałych wsi w obecnym stanie (nie wprowadzanie nowej 

zabudowy w Łopience – gmina Cisna, Balnicy i Zubeńsku – gmina Komańcza, Tyskowej 
i Radziejowej – gmina Solina, w Kamionkach i Sukowatem – gmina Zagórz) – projekt planu 

nie obejmuje swoim zasięgiem terenów niezamieszkałych wsi, 

– ochronie przed zabudową i zalesianiem terenów o najwyższych walorach krajobrazowych, 
punktów widokowych oraz korytarzy ekologicznych – tereny objęte projektem Zmiany Planu 

znajdują się praktycznie w centrum miejscowości Wetlina, poza korytarzami ekologicznymi 

oraz punktami widokowymi, nie obejmują terenów o najwyższych walorach, 
– określeniu na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów obejmujących lub sąsiadujących z terenami lub obiektami prawnie chronionymi, 

sposobu zagospodarowania ich bezpośredniego sąsiedztwa tak, aby nie pomniejszyć ich 
walorów i ekspozycji widokowej – tereny objęte projektem Zmiany Planu nie sąsiadują 

z rezerwatami przyrody, użytkami ekologicznymi, 

– dostosowaniu architektury budynków do otaczającego krajobrazu z zastosowaniem detali 
architektonicznych charakterystycznych dla regionu – w projekcie Zmiany Planu zostały 

określone standardy kształtowania zabudowy w tym pokrycie i kolorystyka dachów, 
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kolorystyka elewacji, nie wprowadza materiałów, które nie są stosowane na terenie 

miejscowości Wetlina, 
– ograniczeniu zasięgu budownictwa rozproszonego – tereny objęte projektem Zmiany Planu nie 

wykraczają poza tereny obowiązującego planu, ale obejmują niewielki fragment znajdujący się 

praktycznie w centrum miejscowości Wetlina – teren w części zabudowany (znajduje się tu 
budynek zlikwidowanej szkoły), 

– realizowaniu nowej zabudowy tylko w miejscach do tego przeznaczonych – projekt Zmiany 

Planu obejmuje tereny, które w Planie obowiązującym przeznaczone są pod usługi publiczne, 
– preferowaniu zabudowy nawiązującej do regionalnego stylu i krajobrazu – w projekcie 

Zmiany Planu zostały określone standardy kształtowania zabudowy, 

– prowadzeniu remontów obiektów w kierunku wpisywania ich w krajobraz i uzyskania form 
architektonicznych nawiązujących do regionalnych i tradycyjnych cech terenu – jeżeli będą 

prowadzone remonty obiektów w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu to będą 

stosowane zasady określone w obowiązującym Planie, 
– w miarę możliwości przebudowywaniu i likwidowaniu napowietrznych i naziemnych 

rozwiązań infrastruktury technicznej, nowe podłączenia linii niskiego napięcia realizować 

jako kablowane – projekt Zmiany Planu opuszcza zarówno realizację sieci kablowych jak 
i linii napowietrznych, 

– utrzymaniu regionalno-historycznej skali i struktury jednostek osadniczych (łańcuchowe 
układy wsi) – projekt Zmiany Planu nie wprowadza takich zmian, aby był zaburzony układ wsi 

– teren objęty projektem Zmiany Planu pokrywa się z terenem jaki w Planie obowiązującym jest 

przeznaczony pod zabudowę usług publicznych, 
– dbaniu o estetykę wokół zagród – dbanie o estetykę nie jest zależne od ustaleń planu, ale od 

zachowań ludzi, 

– przeciwdziałaniu negatywnym zmianom i przeobrażeniom krajobrazu w celu ich zatrzymania 

i zneutralizowania – projekt Zmiany Planu ma na celu wprowadzenie ładu przestrzennego, co 

m.in. przeciwdziała negatywnym zmianom i przeobrażeniom krajobrazu, 

– utrzymaniu pieszych szlaków turystycznych – tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują 

się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi. 
 

W planie ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego obszar Parku podzielony 

został na trzy strefy użytkowania i dostępności terenu, odpowiadające wyznaczonym obszarom 
działań ochronnych. I tak:  

- Strefa I – obejmuje tereny o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, czyli 

najcenniejsze fragmenty środowiska przyrodniczego, zachowane w stanie naturalnym lub 
mało zmienionym ekosystemy, w tym: siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, 

elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, 

przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. W skład strefy I wchodzą obszary objęte 
ochroną prawną (m.in. rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne). Jest to strefa bez prawa 

wznoszenia budynków i budowli. Tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się 

poza strefą I. 
- Strefa II – tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych z ograniczeniem 

dostępności i form użytkowania poprzez odpowiedni rodzaj zagospodarowania. Obejmuje 

ekosystemy o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, ekosystemy leśne, obszary 
źródliskowe, potoki i rzeki Tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się poza 

strefą II. 

- gospodarowania i użytkowania. Dominują w niej zbiorowiska roślinne antropogenicznego 
pochodzenia, w obszarze dolin zbiorowiska lasów łęgowych oraz fauna związana z terenami 

osadniczymi, higrofilna i lasów reglowych. Według planu ochrony w strefie III proponuje się 

dopuścić możliwość lokalizacji obiektów dla prowadzenia form turystyki (krajoznawczej, 
kwalifikowanej, przyrodniczej) oraz dodatkowo obiektów agroturystycznych i obiektów 

turystyki masowej (wyciągi narciarskie, trasy zjazdowe, pensjonaty, przystanie, kąpieliska, 

pola biwakowe, małe hotele, pola kempingowe, parkingi). 
 



Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna 

Prognoza oddziaływania na środowisko 

str. 28 

Krosno 2013 

Według planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego do planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin wprowadzić zapisy dotyczące: 
– istniejących formy ochrony przyrody: rezerwatów przyrody, pomników przyrody, użytków 

ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych 

przyrody nieożywionej, lasów uznanych za ostoje zwierząt, ze wskazaniem zakazów, jakie 
obowiązują na tych obszarach – na terenie objętym projektem Zmiany Planu nie występują 

ww. formy ochrony przyrody, 

– projektowanych form ochrony przyrody – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany 
Planu nie ma projektowanych form ochrony przyrody. Należy zaznaczyć, że cały teren 

miejscowości Wetlina znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000 Bieszczady PLC 180001 

(ostoja ptasia i siedliskowa), 
– istniejących formy ochrony konserwatorskiej ze wskazaniem zakazów jakie obowiązują na 

terenach tych obiektów – w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu nie ma tego 

rodzaju form ochrony, 
– projektowanych form ochrony konserwatorskiej – w obrębie terenów objętych projektem 

Zmiany Planu nie ma projektowanych form ochrony konserwatorskiej, 

– obszarów ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz zakazów jakie obowiązują 
w ich granicach – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie obowiązują zakazy 

wynikające z funkcjonowania zbiorników wód powierzchniowych oraz wód podziemnych. 
Ustalenia projektu Zmiany Planu zawierają zasady dotyczące m.in. gospodarki wodno-

ściekowej, zasady odprowadzania wód opadowych oraz zasady gospodarki odpadami.  
 

Wymienione wyżej zapisy dotyczące form ochrony są wprowadzone do obowiązującego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego i w projekcie Zmiany Planu nie ma potrzeby wprowadzania ich na 

nowo. 
 

Według planu ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego należy 

wprowadzić zakazy: 

– lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska – zakaz ten 

został wprowadzony obowiązującym Planem, ale projekt Zmiany Planu przewiduje realizację 

usług turystyki. Zabudowa usługowa o pow. 2,0 ha w obrębie obszarów objętych ochroną 
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody została zaliczona do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 
Dla takich przedsięwzięć ustawodawca przewidział odpowiednie procedury, które 

przeprowadza się na dalszym etapie projektowania, kiedy znana jest dokładna charakterystyka 

przedsięwzięcia. Teren objęty projektem Zmiany Planu obejmuje powierzchnię około 0,8ha, 
– lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego – projekt Zmiany Planu dopuszcza możliwość lokalizacji 

budynków rekreacji indywidualnej,  
– lokalizacji ośrodków chowu, hodowli – posługujących się metodą bezściółkową – projekt 

Zmiany Planu nie wprowadza tego typu przedsięwzięć, 

– organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz pokazów lotów akrobacyjnych – nie 
jest to związane z planem zagospodarowania przestrzennego,  

– umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi – projekt Zmiany Planu 
dopuszcza lokalizację szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, że maksymalna 

powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie 0,5 m² oraz ich łączna powierzchnia nie 

zajmie więcej niż 1 % powierzchni elewacji budynku, na którym są zlokalizowane oraz 
dopuszcza się lokalizację szyldów reklamowych na ogrodzeniach pod warunkiem, że ich 

maksymalna łączna powierzchnia wyniesie nie więcej niż 0,5 m² dla jednego lokalu 

użytkowego, 
– umyślnego zabijania dziko żyjących zwierząt, nor, legowisk zwierzęcych, tarlisk i złożonej 

ikry, gniazd oraz wybierania jaj – nie zależy od zapisów planu, ale od zachowań ludzi, 

– wypalania roślinności i pozostałości roślin, wydobywania skał, minerałów, torfu oraz gleby 
– na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie będzie się prowadzić wydobywania skał, 
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minerałów, torfu, wypalanie traw i pozostałości roślinnych nie zależy od zapisów planu, ale od 

zachowań ludzi, 
– wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcającej rzeźbę terenu, z wyjątkiem obiektów 

wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – zapis ten został wprowadzony Planem 

obowiązującym, a projekt Zmiany Planu nie wprowadza zmian w tym zakresie. 
 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej do planów zagospodarowania przestrzennego 

gmin wprowadzić: 

– zakaz utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych – w obowiązującym Planie 

zostały ustalone zasady zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. W punkcie tym zapisane jest, że podlega zakazom i nakazom 

wynikającym m.in. z położenia w C–WPK, gdzie obowiązują ustalenia planu ochrony. Projekt 

Zmiany Planu nie wprowadza zmian w tym zakresie, 
– zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem własnych gruntów rolnych – projekt Zmiany 

Planu nie dotyczy wyznaczania terenów rolniczych, a tylko dla takich terenów jest zasadne 

wprowadzenie tego zakazu. 
 

W zakresie kształtowania bilansu wodnego do planów zagospodarowania przestrzennego 

gmin wprowadzić: 
– zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, służących innym celom niż ochrona 

przyrody i zrównoważony rozwój – na terenie objętym projektem Zmiany Planu nie przewiduje 

się takich przedsięwzięć, które będą powodowały zmiany stosunków wodnych, 
– zakaz likwidowania małych zbiorników wodnych

 
i starorzeczy oraz obszarów wodno – 

błotnych – projekt Zmiany Planu nie obejmuje tego typu terenów. 
 

W planach zagospodarowania przestrzennego wprowadzić zakaz likwidowania zakrzaczeń, 

zadrzewień, drzewostanów oraz roślinności leśnej w pasie szerokości 15 – 20 m od brzegów rzek 

i potoków – w obowiązującym Planie nie ma wprost takiego zapisu, ale jest zapis, że należy stosować 
zapisy planu ochrony i rozporządzenia w sprawie C-WPK. Taki zapis daje gwarancję, że wszystkie 

zapisy znajdujące się w rozporządzeniach (o parku krajobrazowym i planie ochrony) będą spełnione, 

nawet, gdy zmienią się rozporządzenia. 
 

W celu eliminacji lub ograniczenia źródeł zagrożenia środowiska proponuje się do planów 

zagospodarowania przestrzennego gmin wprowadzić zakaz lokalizowania wypału węgla drzewnego 
na obszarach źródliskowych obszarach korytarzy ekologicznych wzdłuż potoków i rzek w odległości 

mniejszej niż 1000m od granic rezerwatów przyrody i kompleksów zabudowy mieszkaniowo-usługowej 

– zakaz ten nie był wprowadzony do Planu obowiązującego, ponieważ nie obejmował swoim zasięgiem 
miejscowości w granicach administracyjnych, a zapisy planu nie mogą wychodzić poza obszar objęty 

planem (określony w uchwale o przystąpieniu do opracowania planu). 
 

W celu zapewnienia prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej 

proponuje się w planie zagospodarowania przestrzennego gmin wprowadzić: 
– zakaz lokalizowania wielkoobszarowych intensywnych upraw przemysłowych o powierzchni 

powyżej 100 ha – projekt Zmiany Planu nie przewiduje realizacji tego typu przedsięwzięć – 

zakaz ten został wprowadzony Planem obowiązującym, 
– zakaz zalesiania łąk i pastwisk położonych w granicach niezamieszkałych miejscowości – 

projekt Zmiany Planu nie dotyczy zalesień, 

– zakaz lokalizowania stawów rybnych do hodowli ryb karpiowatych o produkcji powyżej 
4t/ha powierzchni użytkowej stawu oraz stawów rybnych do hodowli ryb pstrągowatych 

o produkcji powyżej l tony i poborze wody powyżej l I/s – zakaz został wprowadzony 

obowiązującym planem – projekt Zmiany Planu nie dotyczy tego typu przedsięwzięć. 
 

Jako tereny zdegradowane proponuje się wskazać grunty zajęte przez dzikie wysypiska 

śmieci oraz obszary poeksploatacyjne surowców mineralnych – nie występują takie tereny w obrębie 

obszarów objętych projektem Zmiany Planu. 
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W zakresie zagospodarowania terenów zieleni i zadrzewień proponuje się w planach 

zagospodarowania przestrzennego gmin wprowadzić: 
– zakaz likwidacji enklaw zieleni w strefie III – w projekcie Zmiany Planu nie przewiduje się 

likwidacji tego rodzaju zieleni.  

– zakaz likwidacji starodrzewia, zieleni wysokiej znajdującej się na cmentarzach, miejscach po 
nieistniejących obiektach kultu religijnego, parków podworskich – projekt Zmiany Planu nie 

obejmuje tego rodzaju terenów, 

– zakaz likwidacji zbiorowisk łęgowych – projekt Zmiany Planu nie przewiduje likwidacji 
zbiorowisk łęgowych, 

– zakaz zabudowy korytarzy ekologicznych wzdłuż rzek i potoków – projekt Zmiany Planu nie 

obejmuje tego rodzaju terenów, 
– zakaz trwałego zajmowania terenów biologicznie czynnych przez obiekty budowlane 

w granicach działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe i usługi związane z turystyką 

i rekreacją powyżej 25 % powierzchni tych działek – projekt Zmiany Planu dla terenów usług 
turystycznych wprowadził obowiązek pozostawienia min. 75 % terenów biologicznie 

czynnych,  

– zakaz trwałego zajmowania terenów biologicznie czynnych (w tym zieleni średniej 
i wysokiej) przez obiekty budowlane w granicach działek przeznaczonych pod pozostałe 

usługi i małą przedsiębiorczość powyżej 65 % powierzchni tych działek – projekt Zmiany 
Planu nie przewiduje realizacji tzw. małej przedsiębiorczości. 

 

W zakresie wskazań gruntów do zalesień, z uwagi na dużą lesistość Parku oraz zakładane 

cele ochronne – utrzymanie
 

walorów krajobrazowych, proponuje się wprowadzić do planów 
zagospodarowania przestrzennego zakaz dalszych zalesień – przedmiotem projektu Zmiany Planu nie 

jest wprowadzanie zalesień. 
 

Rozwiązania funkcjonalno–przestrzenne określone w projekcie Zmiany Planu zapewniają 

prawidłowe funkcjonowanie środowiska oraz ochronę przyrody, wprowadzając zakazy i ograniczenia 

określone w planie ochrony Ciśniańsko –Wetlińskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Możliwość zmiany sposobu zagospodarowania terenu ze względu na zakazy obowiązujące 

w granicach Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego  
 

Analizując możliwości zmiany sposobu zagospodarowania terenów objętych projektem 

Zmiany Planu brano pod uwagę:  
- lokalizację terenu objętego zmianą, 

- wypis i wyrys z rejestru gruntów, 

- rzeczywiste zagospodarowanie i użytkowanie terenu, 
- zagospodarowanie określone w planie obowiązującym, 

- proponowaną zmianę zagospodarowania określoną w projekcie Zmiany Planu, 

- zapisy rozporządzenia o Ciśniańsko – Wetlińskim Parku Krajobrazowym,  
- zapisy planu ochrony Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.  

 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej założenia oraz wyniki analizy przeprowadzonej w pkt. 6 

można stwierdzić że projekt Zmiany Planu tylko zmienia rodzaj usług jakie mają być dopuszczone do 

realizacji na tych terenach tj. usługi publiczne zostaną zmienione na usługi turystyczne z zachowaniem 
powierzchni jaka jest w Planie obowiązującym przeznaczona pod usługi publiczne. Dla usług 

turystycznych określono zasady obsługi komunikacyjnej, zasady oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej, standardy 
kształtowania zabudowy. Inne ustalenia pozostają takie jak w Planie obowiązującym. Usługi 

lokalizowane na powierzchni powyżej 2,0 ha na terenach objętych ochroną na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Do takich przedsięwzięć ustawodawca zaliczył też parkingi o pow. powyżej 0,2 ha. 

Ustawodawca przewidział także dla takich przedsięwzięć odpowiednie procedury, które są 

przeprowadzane na dalszym etapie projektowania, i dla których konieczna jest dokładna znajomość 
charakterystyki przedsięwzięcia. Należy podkreślić, że powierzchnia terenu objętego projektem 

Zmiany Planu wynosi około 0,8 ha. 
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W każdym przypadku, gdy podjęta jest uchwała o przystąpieniu do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego w uchwale są określone sposoby zagospodarowania 

poszczególnych terenów, nie ma więc możliwości zmienienia sposobu zagospodarowania, 

ponieważ plan nie będzie zgodny z podjętą uchwałą, a musi być zgodny. 
 

6.3. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na korytarz 

migracji dużych ssaków ujęty w opracowaniu „Projekt korytarzy ekologicznych łączących 

Europejską Sieć Natyra 2000 w Polsce” 
 

W projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natyra 2000 w Polsce 

korytarze ekologiczne nie zostały pokazane w skali lokalnej. Według tego opracowania obejmują 
praktycznie cały obszar znajdujący się na południu województwa podkarpackiego.  

Teren objęty projektem Zmiany Planu położony jest praktycznie w centrum Wetliny, przy 

drodze publicznej, pośród zabudowy istniejącej i projektowanej. W takim przypadku przeprowadzanie 
analizy i oceny oddziaływań jest mało precyzyjne, tym bardziej, że tak niewielki teren, jak ten objęty 

projektem Zmiany Planu, znajduje się wewnątrz zabudowy i wewnątrz korytarza. Wewnątrz korytarza 

znajduję się tereny zabudowane całych miejscowości.  
Należy zaznaczyć, że ten teren jest w obowiązującym Planie wyznaczony pod usługi publiczne, 

jest w części zabudowany, a zabudowę stanowi budynek zlikwidowanej szkoły. Poza tym w projekcie 

Zmiany Planu, w obrębie terenów objętych opracowaniem, określony został maksymalny % terenów 
jakie mogą być zabudowane – jest to 15 %.  
 

Powierzchnia terenu objętego projektem Zmiany Planu – około 0,8 ha, 
Powierzchnia terenów zabudowanych – około 8 %. 

 

Analiza powinna być przeprowadzona z wykorzystaniem materiałów w jak największym 
stopniu zbliżonych do opracowywanego dokumentu i możliwych informacji o terenie. Takimi 

informacjami są publikacje Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 
 

Bardziej precyzyjne jest przeprowadzenie analizy i oceny oddziaływań na korytarz migracji 

dużych ssaków wykorzystując materiały Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w których pokazane są 

ich trasy migracji (patrz załącznik do prognozy). 
 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zagospodarowanie terenów zgodnie 

z projektem Zmiany Planu nie spowoduje przerwania ciągłości korytarzy migracji dużych 

ssaków. 
 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym istotnych z punktu widzenia projektu Zmiany Planu oraz sposoby w jakich te 

cele i inne problemy ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

projektu Zmiany Planu 
 

Cele ochrony środowiska, w tym cele ochrony przyrody, ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu zostały 

wykorzystane podczas analiz dotyczących studium. I tak: 
– Dokumenty międzynarodowe: 

o Europejska Konwencja Krajobrazowa, 

– Ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje: 
o Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

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

– Dokumenty wspólnotowe: 
o Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego 

ptactwa, 

o Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory,  

– Dokumenty krajowe: 

o Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przyjęta w 1997 roku zapewnia ochronę środowiska 
człowieka kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, 

o Polityka ekologiczna państwa, 

– Dokumenty regionalne: 
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o Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego. 
 

Należy zaznaczyć, że zapisy dyrektyw, konwencji mają swoje odzwierciedlenie w prawie 
krajowym. Dokumenty strategiczne oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą 

być zgodne z obowiązującym prawem, w przeciwnym wypadku z mocy prawa są nieważne. 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym stają się wytycznymi, które są 
uwzględniane w programach wojewódzkich, strategiach wojewódzkich oraz innych opracowaniach 

studialnych. Cele ochrony środowiska znalazły swoje odzwierciedlenie w projekcie Zmiany Planu, 

przy czym zostały dostosowane do jego skali oraz specyfiki. 
Głównym celem projektu Zmiany Planu jest wprowadzenie ładu przestrzennego na terenach 

objętych opracowaniem oraz wprowadzenie jak najwyższych standardów zagospodarowania, a także 

zaspokojenie potrzeb ludności miejscowej. 
Sposoby jak cele ochrony środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu 

Zmiany Planu przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tabela 1. Sposoby uwzględnienia celów ochrony środowiska podczas opracowywania projektu Zmiany Planu  

Lp. Cele ochrony środowiska Ustalenia przyjęte w projekcie Zmiany Planu 

1. Ochrona wód i efektywne 
wykorzystanie zasobów 
wodnych 

 Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci wodociągowej w40 PE opartej 
o lokalne źródła poboru wody, 

 Odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do oczyszczalni 
ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 PCV i ks200 PCV, 

 Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do gruntu poprzez 
infiltrację powierzchniową w granicach działek, odprowadzenie wód 
opadowych z placów postojowych i ciągów jezdnych poprzez urządzenia 

oczyszczające do odbiornika tj. gruntu lub cieków wodnych. 

2. Gospodarka odpadami  Gospodarka odpadami komunalnymi zgodnie zasadami przyjętymi na terenie 
gminy Cisna. 

3. Ochrona powietrza i klimatu  Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie z indywidualnych i lokalnych 
źródeł, na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować emisję 
zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się indywidualne systemy 
pozyskiwania energii, takich jak: energia słoneczna, energia wytworzona 

przez pompy ciepła itd., przy czym zakazuje się lokalizacji turbin 
wiatrowych, 

 W obowiązującym Planie wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem tych, dla 
których przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko wykazała 
brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego. 

4. Ochrona przed hałasem  Określono maksymalny poziom hałasu w projekcie Zmiany Planu jak dla 
zabudowy mieszkaniowej 

5. Ochrona powierzchni ziemi  W obowiązującym Planie wprowadzono zakaz wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym, a także 
budową, odbudową utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.  

6. Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

 Ochrona przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami 
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

7. Ochrona zasobów kopalin  Na terenie objętym projektem Zmiany Planu nie będzie prowadzić się 
eksploatacji surowców mineralnych 

8. Różnorodność biologiczna  
i krajobraz 

 Uwzględniono uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych 
wynikających z położenia terenu objętego projektem Zmiany Planu 
w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym, 

 Uwzględniono zapisy planu ochrony ustanowionego dla Ciśniańsko-
Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 

 Wprowadzono zapisy zobowiązujące do pozostawienia tzw. powierzchni 
biologicznie czynnej, 

 W obowiązującym Planie został wprowadzony zakaz zabudowy w pasie 15m 
od krawędzi brzegu cieku wodnego, 

 W projekcie Zmiany Planu wprowadzono następujący zapis: przy nasadzaniu 

drzew i krzewów należy używać gatunków rodzimych, np. głóg 
jednoszyjkowy, dzika róża, dereń, kalina koralowa, jarząb pospolity. 

9. Ochrona zasobów kulturowych  Na terenie objętym projektem planu nie ma architektonicznych obiektów 
zabytkowych, część terenu znajduje się w obrębie stanowiska 
archeologicznego AZP 121-81/5 o funkcji osady otwartej. Dla tego 
stanowiska wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej. 
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8. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Bieszczady PLC180001 oraz integralność tych obszarów, a także na 

różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem 

zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniem na te elementy 
 

Projekt planu dotyczy wyznaczeniu terenów zabudowy usługowej – tereny usług turystyki UT5 
w granicach terenów, jakie w Planie obowiązującym są przeznaczone pod zabudowę usługową – 

usługi publiczne UP1. 
 

Stopień oddziaływania na środowisko przedsięwzięć określonych w projekcie Zmiany Planu 

będzie zróżnicowany, przy czym największe zmiany będą występować na etapie realizacji 

poszczególnych przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć określonych w projekcie Zmiany Planu 

spowoduje wystąpienie oddziaływań na środowisko i można je określić jako: 
– pozytywne – służące poprawie jakości środowiska oraz jakości życia ludzi, 

– negatywne – prowadzące do degradacji środowiska tylko w miejscu lokalizacji danego 

przedsięwzięcia (obiekty, konieczne drogi dojazdowe do poszczególnych obiektów). 
 

Prognozowane skutki dla środowiska mogące wynikać z realizacji projektu Zmiany 

Planu: 

Różnorodność biologiczna: 
– Likwidacja roślinności w miejscu posadowienia nowych obiektów w fazie budowy, 

– Możliwe wprowadzenie gatunków obcych siedliskowo, a często towarzyszących zabudowie 

mieszkaniowej czy zabudowie usług turystycznych.  
Rodzaj oddziaływania: w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia – bezpośrednie, długoterminowe, 

negatywne, odwracalne. 

Ludzie: 
Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na ludzi, na ich zdrowie i życie. 

Przewiduje się oddziaływanie korzystne – powstaną nowe miejsca odpoczynku oraz miejsca pracy, 

Rodzaj oddziaływania: długoterminowe, korzystne, odwracalne. 

Zwierzęta: 
Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na zwierzęta – nie stwierdzono, aby na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu znajdowały się gniazda ptaków, aby te tereny były 

miejscami żerowania zwierząt czy stanowiły korytarze ekologiczne dużych ssaków. 

Rośliny: 

– Likwidacja roślinności w miejscu posadowienia nowych obiektów, tras przebiegu 

koniecznych dróg dojazdowych do obiektów, 

– Może dojść do wprowadzenia gatunków obcych siedliskowo, a często towarzyszących 
zabudowie turystycznej czy mieszkaniowej. 

Rodzaj oddziaływania: w miejscu lokalizacji obiektów, oraz koniecznych dróg dojazdowych do 

obiektów – bezpośrednie, długoterminowe, negatywne, odwracalne. 

Wody powierzchniowe i podziemne (jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych): 

Nie przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko wodne, jeżeli będą stosowane zasady 

określone w projekcie Zmiany Planu nie dotyczące: gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki 
wodami opadowymi. Projekt Zmiany Planu nie przeznacza terenów pod takie rodzaje 

zagospodarowania, które mogą w sposób szczególny oddziaływać na wody powierzchniowe 

i podziemne. 

Jakość powietrza. 

Nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń, głównie z sezonie grzewczym, ale nie powinno dojść do 

przekroczenia dopuszczalnych norm – realizowana będzie zabudowa o charakterze turystycznym czyli 
zbliżonym do mieszkaniowego (zabudowa usługowa związana z turystyką i wypoczynkiem). 

Rodzaj oddziaływania: bezpośrednie, niekorzystne, długoterminowe mogące zwiększać się w okresie 

grzewczym (jeżeli będą to obiekty całoroczne), odwracalne. 

Powierzchnia ziemi: 
– Nastąpi zniszczenie flory w miejscach lokalizacji nowych obiektów, 

– Nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej (nowopowstające obiekty, konieczne 

drogi dojazdowe do obiektów). 
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Rodzaj oddziaływania: bezpośrednie, negatywne, odwracalne, długoterminowe (w miejscu 

lokalizacji przedsięwzięć). 

Krajobraz: 

Część terenów wolnych od zabudowy zostanie zabudowana obiektami zabudowy usługowej (usługi 

turystyki) ewentualnie dopuszczonej zabudowy mieszkaniowej. Wszystkich obiektów jakie są 
dopuszczone do realizacji na tak małej powierzchniach nie da się zrealizować, dlatego też potencjalny 

inwestor będzie musiał dokonać wyboru co chce zrealizować w pełnej zgodzie z wszystkimi zapisami 

Planu (ma być zainwestowane tylko 15% powierzchni objętej projektem Zmiany Planu, a obecnie jest 

już zainwestowana połowa). Zostanie wprowadzony ład przestrzenny, a obiekt zlikwidowanej szkoły 
zostanie wykorzystany na usługi turystyczne. 

Rodzaj oddziaływania: bezpośrednie, długoterminowe, odwracalne, potencjalnie korzystne. 

Warunki klimatyczne: 
– nie przewiduje się takich zmian, aby doszło do zmian klimatycznych 

Zasoby naturalne: 

Na terenie objętym projektem Zmiany Planu nie będzie prowadzić się eksploatacji surowców 
mineralnych, tereny te znajdują się poza zasięgiem występowania złóż surowców mineralnych. 

Zabytki: 

Na terenie objętym projektem Zmiany Planu nie ma obiektów zabytkowych za wyjątkiem 

stanowiska archeologicznego AZP 121-81/5 o funkcji osady otwartej – dla tego stanowiska 
wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej. Nie przewiduje się znaczących oddziaływań 

związanych z realizacją ustaleń projektu Zmiany Planu na zabytki.  

Dobra materialne: 
– nie przewiduje się znaczących oddziaływań na dobra materialne. 

Gleby: 

– może nastąpić zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 

– może nastąpić przemieszanie wierzchniej warstwy gleb, 
– nastąpi degradacja pokrywy glebowej w miejscu prowadzenia robót, 

Rodzaj oddziaływania: w miejscu lokalizacji przedsięwzięcia bezpośrednie, długoterminowe, 

negatywne, odwracalne, 
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii – nie przewiduje się wystąpienia poważnych awarii 

związanych z realizacją ustaleń planu na terenie objętym projektem Zmiany Planu.  
 

Z przeprowadzonej identyfikacji potencjalnych skutków dla środowiska wynika, że 

w środowisku nastąpią zmiany, niemniej jednak nie będą to zmiany drastycznie pogorszające stan 

środowiska. Nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu doszło do 
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu czy 

zanieczyszczeń komunikacyjnych.  

W tabeli 2 przedstawiono ocenę przewidywanych oddziaływań zagospodarowania terenu, 
niezależnie od spodziewanego etapu realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu. 
 

Tabela 2. Ocena przewidywanych oddziaływań przewidywanego zagospodarowania terenu, niezależnie od 

spodziewanego etapu realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu 

Element środowiska Formy zagospodarowania terenu 

Tereny zabudowy usługowej – tereny usług turystyki – UT5 

Różnorodność 

biologiczna 

Pogorszenie warunków zwłaszcza w miejscu lokalizacji nowych obiektów, miejscami może 
nastąpić eliminacja różnorodności biologicznej (jeżeli na tym terenie powstaną nowe obiekty)  

Rośliny  Pogorszenie warunków zwłaszcza w miejscu lokalizacji nowych obiektów czy koniecznych dróg 

dojazdowych do obiektów (jeżeli obiekty powstaną) 

Zwierzęta Obecnie nie stwierdzono, aby tereny te były korytarzem ekologicznym 

Ludzie Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na usługi turystyczne i wypoczynek 

Wody powierzchniowe 

i podziemne 

Zmniejszenie infiltracji, możliwe zanieczyszczenie w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej oraz 
zwiększenie spływu powierzchniowego na utwardzonych drogach 

Powietrze Wzrost emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza w sezonie grzewczym 

Powierzchnia ziemi Utwardzenie, a w niektórych przypadkach może pokazać się konieczne wyrównanie terenu pod 
obiekty 

Klimat Możliwe pogorszenie mikroklimatu, ale tylko w przypadku realizacji obiektów całorocznych  

Krajobraz Bez znaczących zmian w stosunku do obowiązującego Planu 

Zasoby naturalne  Bez znaczących zmian w stosunku do obowiązującego Planu 

Zabytki Bez znaczących zmian w stosunku do obowiązującego Planu 

Dobra materialne Zaspokojenie zwiększonego zapotrzebowania na usługi turystyczne i wypoczynek. 
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Analiza wpływu możliwych oddziaływań generowanych przez projekt Zmiany Planu na 

cele ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 
 

Celem ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 jest ochrona zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków ptaków. Obszar ten jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 77. 
Występuje na tym obszarze co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG, 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W obrębie obszaru Natura 2000 

stwierdzono gniazdowanie ok. 150 gatunków ptaków. W okresie lęgowym obszar zasiedla powyżej 
1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków: bocian czarny, dzierzba czarnoczelna (PCK), 

dzięcioł białogrzbiety (PCK), muchołówka białoszyja, orlik krzykliwy (PCK), orzeł przedni (PCK), 

puchacz (PCK), trzmielojad, co najmniej 1% populacji krajowej (C6) następujących gatunków 
ptaków: 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 (C7) występują: bocian biały i derkacz.  
 

GATUNKI, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki 

wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  
 

PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
 

A030 Bocian czarny (Ciconia nigra) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A031 Bocian biały (Ciconia ciconia) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 
miejsc gniazdowania ani żerowania  

A072 Trzmielojad (Pernis apivorus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania  
A080 Gadożer (Circaetus gallicus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A082 Błotniak zbożowy Circus cyaneus – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 
stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A084 Błotniak łąkowy (Circus pygargus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A089 Orlik krzykliwy (Aquila pomarina) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A091 Orzeł przedni (Aquila chrysaetos) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 
stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A092 Orzełek (Aquila pennata) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A104 Jarząbek (Bonasa bonasia) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania,  

A108 Głuszec (Tetrao urogallus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 
miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A122 Derkacz (Crex crex) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono miejsc 

gniazdowania ani żerowania, 
A127 Żuraw (Grus grus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono miejsc 

gniazdowania ani żerowania, 

A139 Mornel (Charadrius morinellus, Eudromias) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu 
nie stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A166 Brodziec leśny (Tringa glareola) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A197 Rybitwa czarna (Chlidonias niger) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A215 Puchacz (Bubo bubo) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono miejsc 
gniazdowania ani żerowania, 

A217 Sóweczka (Glaucidium passerinum) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A220 Puszczyk uralski (Strix uralensis) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc  ani żerowania, 
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A223 Włochatka (Aegolius funereus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A224 Lelek (Caprimulgus europaeus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A229 Zimorodek (Alcedo atthis) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 
miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A231 Kraska (Coracias garrulus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A234 Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A236 Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 
stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A238 Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A239 Dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu 

nie stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A241 Dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu 
nie stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A246 Lerka (Lullula arborea) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono miejsc 
gniazdowania ani żerowania, 

A307 Jarzębatka (Sylvia nisoria) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A320 Muchołówka mała (Ficedula parva) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania, 

A321 Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu 
nie stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania,  

A338 Gąsiorek (Lanius collurio) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 

miejsc gniazdowania ani żerowania, 
A339 Dzierzba czarnoczelna (Lanius minor) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie 

stwierdzono miejsc gniazdowania ani żerowania. 
 

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 

79/409/EWG 

A267 Płochacz (Prunella collaris) – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono 
miejsc rozrodu ani żerowania  

 

SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG  
 

1303 Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1321 Nocek orzęsiony (Myotis emarginatus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 
terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1324 Nocek duży (Myotis myotis) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu, 
1337 Bóbr europejski (Castor fiber) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu, 

1352 Wilk (Canis lupus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach objętych 
projektem Zmiany Planu, 

1354 Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu, 
1355 Wydra (Lutra lutra) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach objętych 

projektem Zmiany Planu, 

1361 Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 
objętych projektem Zmiany Planu, 

2647 Żubr (Bison bonasus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach objętych 

projektem Zmiany Planu. 
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PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

1166 Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1193 Kumak górski (Bombina variegata) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 
objętych projektem Zmiany Planu, 

2001 Traszka karpacka (Triturus montandoni) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu. 
 

RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

1096 Minóg strumieniowy (Lampetra planeri) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu,  

1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 
objętych projektem Zmiany Planu, 

2503 Brzanka (Barbus peloponnesius) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu. 
 

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

1032 Skójka gruboskorupowa (Unio crassus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 
terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1078 Krasopani Hera (Callimorpha quadripunctaria) – nie stwierdzono występowania tego gatunku 

na terenach objętych projektem Zmiany Planu, 
1087 Nadobnica alpejska (Rosalia alpina) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu, 

4014 Biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 
terenach objętych projektem Zmiany Planu,  

4026 Zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu. 
 

ROŚLINY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

1381 Widłoząb zielony (Dicranum viride) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 
objętych projektem Zmiany Planu, 

1393 Sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus) – nie stwierdzono występowania tego 

gatunku na terenach objętych projektem Zmiany Planu 
1898 Ponikło kraińskie (Eleocharis carniolica) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu, 

1939 Rzepik szczeciniasty (Agrimonia pilosa) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 
terenach objętych projektem Zmiany Planu,  

4070 Dzwonek piłkowany (Campanula serrata) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na 

terenach objętych projektem Zmiany Planu, 
4116 Tocja alpejska (Tozzia carpatica) – nie stwierdzono występowania tego gatunku na terenach 

objętych projektem Zmiany Planu. 
 

Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
 

3220 Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków – nie stwierdzono występowania tego 
siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

4060 Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum) – nie stwierdzono 

występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 
4080 Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, 

Salicetum silesiacae) – nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych 

projektem Zmiany Planu, 
6150 Wysokogórskie murawy acidofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne 

(Salicion herbaceae),  

6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)  
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6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) – 

nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 
6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) – nie 

stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

wyjątek stanowi teren 1RM, 
6520 Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)  

7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) – nie stwierdzono występowania tego 

siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 
7120 Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji – 

nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) – 
nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk – nie 

stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 
8110 Piargi i gołoborza krzemianowe – nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie 

terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

8150 Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe – nie stwierdzono 
występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion van delii – nie 
stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) – nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie 

terenów objętych projektem Zmiany Planu, 
9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion) – nie stwierdzono 

występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

9140 Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri-Fagetum) – nie stwierdzono występowania tego 
siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu, 

91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 

Pino – nie stwierdzono występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany 
Planu, 

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis część – zbiorowiska górskie) – nie stwierdzono 

występowania tego siedliska w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu. 
 

Możliwymi, prawdopodobnymi oddziaływaniami generowanymi przez projekt Zmiany 

Planu mogą być: 

– Hałas (w projekcie Zmiany Planu określone zostały maksymalne poziomy hałasu – jak dla 
terenów zbudowy mieszkaniowej), 

– Niekontrolowany wyciek zanieczyszczeń komunalnych (ścieki bytowe i przemysłowe, ale 
o charakterze podobnym do ścieków bytowych) tylko w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej 

– nie jest zależny od ustaleń projektu Zmiany Planu, 

– Nieodpowiedzialne zachowanie ludzi (np. kłusownictwo, ale nie jest ono zależne od realizacji 
ustaleń projektu Zmiany Planu). 

 

Głównymi źródłami zagrożeń zidentyfikowanymi w sdf są: 

– Transgraniczne zanieczyszczenia powietrza – zagrożenie nie jest zależne od ustaleń projektu 

Zmiany Planu, 
– Braki w rozwiązaniach gospodarki wodno-ściekowej dla istniejącego osadnictwa – 

w projekcie Zmiany Planu znalazły się następujące zapisy dotyczące gospodarki wodno-

ściekowej: odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków 
poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 PCV i ks200 PCV, a odprowadzenie wód 

opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową w granicach działek, 

odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych i ciągów jezdnych poprzez urządzenia 
oczyszczające do odbiornika tj. gruntu lub cieków wodnych, 

– Powstawanie dzikich wysypisk śmieci – projekt planu wprowadza ład przestrzenny na 

terenach objętych opracowaniem, a powstawanie dzikich wysypisk śmieci nie jest zależne od 
ustaleń projektu Zmiany Planu, 
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– Prowadzenie eksploatacji surowców mineralnych bez zabezpieczeń i działań 

rekultywacyjnych – na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie będzie prowadzona 
eksploatacja surowców mineralnych, 

– Sukcesja roślinności naturalnej – nie jest zależna od ustaleń projektu planu, 
– „Dzika” zabudowa korytarzy ekologicznych – nie jest zależna od ustaleń projektu Zmiany 

Planu, 
– Kłusownictwo – nie jest zależne od ustaleń projektu Zmiany Planu. 

 

Jeżeli przez integralność obszaru będziemy rozumieć zachowanie kluczowych procesów, 

struktur i relacji warunkujących funkcjonowanie lokalnych ekosystemów to integralność 

obszaru będzie zachowana. 
 

Uzasadnienie: 

– nie nastąpi fragmentacja siedlisk naturowych w obrębie obszaru Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001 spowodowana realizacją ustaleń projektu Zmiany Planu, 

– nie przewiduje się znaczącego wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę 
obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 – tereny objęte projektem Zmiany Planu 

znajdują się w sąsiedztwie terenów zainwestowanych, a charakter zabudowy określony 

w projekcie Zmiany Planu nie odbiega od charakteru zabudowy miejscowości Wetlina 
(zabudowa mieszkaniowa i usługowa, głównie usługi turystyki i wypoczynku). Tereny objęte 

projektem Zmiany Planu nie stanowią miejsc rozrodu i miejsc żerowiskowych ptaków 

chronionych w obrębie obszarów Natura 2000, 
– Nie przewiduje się zmniejszenia liczebności gatunków kluczowych powodowanych 

bezpośrednią śmiertelnością związaną z realizacją ustaleń projektu Zmiany Planu – projekt 

Zmiany Planu nie przewiduje realizacji przedsięwzięć, które mogą powodować wzrost 
śmiertelności gatunków kluczowych. Nie przewiduje się, aby w wyniku realizacji ustaleń 

projektu Zmiany Planu doszło do obniżenia się stanu populacji gatunków objętych ochroną na 

obszarze Bieszczady PLC180001, na mocy Załącznika II dyrektywy 92/43/EWG lub 
Załącznika I dyrektywy 79/409/EWG, w szczególności jeżeli chodzi o gatunki o znaczeniu 

priorytetowym. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie nie stwierdzono miejsc 

gniazdowania gatunków kluczowych, 
– Nie przewiduje się takiego zagrożenia spowodowanego realizacją ustaleń projektu Zmiany 

Planu aby nie był utrzymany właściwy stan ochrony gatunków i siedlisk w granicach obszaru 

Natura 2000 Bieszczady PLC180001. 
 

Powiązania obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 z innymi obszarami Natura 2000 
 

Biorąc pod uwagę fakt, że:  

– tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w obszarze Natura 2000 Bieszczady 

PLC180001,  
– znajdują się praktycznie w centrum miejscowości Wetlina,  

– ustalenia projektu Zmiany Planu nie obejmują żadnych przedsięwzięć wykraczających 

terytorialnie poza ten obszar,  
– ustalenia projektu Zmiany Planu nie zakładają realizacji obiektów wysokich, które mogą 

stanowić przeszkodę dla latających ptaków,  

– na terenach przeznaczonych pod przyszłe zainwestowanie nie stwierdzono miejsc 
żerowiskowych,  

stwierdza się, że nie nastąpi pogorszenie powiązań z innymi obszarami Natura 2000.  
 

Efekt skumulowany 
 

Projekt Zmiany Planu powiązany jest z obowiązującym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego „WETLINA 1/2005” w gminie Cisna oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna. Na podstawie zapisów Studium nie można 

przystąpić do realizacji przedsięwzięć, więc w tym przypadku nie będziemy rozpatrywać zagadnienia 
dotyczącego efektu skumulowanego. Efekt skumulowany będzie dotyczył Planu obowiązującego oraz 

projektu Zmiany Planu. 
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W Planie obowiązującym ani w projekcie Zmiany Planu nie są dopuszczone do realizacji 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (powierzchnia terenu pod usługi turystyczne 

wynosi około 0,8 ha), są określone zasady gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, a 

także zasady zaopatrzenia w ciepło. Należy zaznaczyć, że będą powstawały zwiększone ilości 
odpadów, ale nie będzie to stanowiło problemu – będą to odpady komunalne. Zwiększy się ilość 

powstających ścieków, ale to także nie będzie stanowiło problemu – ścieki, bytowe i przemysłowe, 

będą oczyszczane w oczyszczalni ścieków. Nie przewiduje się takiego wzrostu ilości ścieków, aby nie 
można ich było oczyścić. Skumulowanie oddziaływań wiązać się będzie także z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza. Powstaną obiekty, które będą ogrzewane z indywidualnych i lokalnych 

źródeł, na bazie rozwiązań pozwalających minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza. 
Projekt Zmiany Planu dopuszcza indywidualne systemy pozyskiwania energii, takich jak: energia 

słoneczna, energia wytworzona przez pompy ciepła itd., przy czym zakazuje lokalizacji turbin 

wiatrowych. 
Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie gminy Cisna nie notowano przekroczeń emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, zapisy zagrożeń sformułowanych w sdf nie wymieniają zanieczyszczeń 

pochodzących z terenu Polski nie przewiduje się takiego wzrostu zanieczyszczeń do powietrza, aby 
były przekroczone dopuszczalne normy. 

Nie przewiduje się, aby kumulowanie się oddziaływań powodowało przekroczenia 
dopuszczalnych norm w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu do środowiska. 
 

9. Analiza i ocena oddziaływań generowanych zapisami projektu Zmiany Planu na cele 

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Bieszczady” (PLC180001) oraz obszaru 

mającego znaczenie dla Wspólnoty „Bieszczady” (PLC180001) oraz integralność tych 

obszarów oraz powiązania z innymi obszarami, w tym wnioskowanie czy ustalenia ww. 

dokumentu nie spowodują działań wymienionych w art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody oraz czy nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 34 tejże ustawy 
 

W art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody znajdują się 

m.in. takie zapisy: 

- Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub 
w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony 

obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

o pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla 
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 

o wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000, lub 

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

Ponadto projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów, 

a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które 
nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, 

lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na 

zasadach określonych w ustawie 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. 
 

Projekt Zmiany Planu nie wprowadza takich zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które 
w sposób znaczący mogą pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 

i zwierząt, a także w znaczący sposób wpłynąć negatywnie na obszary Natura 2000, ponieważ: 

– zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczą tylko zmiany charakteru usług, z usług 
publicznych na usługi turystyczne, z zachowaniem takiej samej powierzchni, 

– według planu ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego tereny przeznaczone 

w projekcie Zmiany Planu znajdują się w strefie III, czyli w strefie, gdzie dopuszczone jest 
zainwestowanie, 

– w obrębie terenów objętych projektem Zmiany Planu nie stwierdzono priorytetowych siedlisk 
przyrodniczych, 
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– w obrębie terenów objętych projektem planu nie stwierdzono miejsc żerowania ptaków 

chronionych w ramach obszarów Natura 2000,  
– nie stwierdzono, aby tereny objęte projektem Zmiany Planu stanowiły miejsca lęgowe 

gatunków naturowych, 

– w projekcie Zmiany Planu znajdują się zapisy dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu w zakresie infrastruktury technicznej. I tak m.in.: gospodarka odpadami 

odbywać się będzie zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy Cisna, ogrzewanie 

obiektów – z indywidualnych i lokalnych źródeł, na bazie rozwiązań pozwalających 
minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza, dopuszcza się indywidualne systemy 

pozyskiwania energii, takich jak: energia słoneczna, energia wytworzona przez pompy ciepła 

itd., przy czym zakazana jest lokalizacja turbin wiatrowych, 
– został zachowany wysoki wskaźnik terenów biologicznie czynnych (min. 75 %). 

 

Rysunek 5. Integralność obszaru Natura 2000 – teren objęty opracowaniem naniesiony na mapę Inwentaryzacji 
i waloryzacji terenu wykonanej przez IOP PAN w Krakowie w 2011 roku 

 
 

W związku z powyższym oraz w związku z analizami przeprowadzonymi w pkt. 6 stwierdza 
się, że zmiany wprowadzone projektem Zmiany Plany nie będą powodować znaczących negatywnych 

zmian w środowisku przyrodniczym miejscowości Wetlina i projektowane zagospodarowanie terenów 
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nie kwalifikuje się do działów wymienionych w art. 33, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody.  
 

10. Ocena oddziaływania skutków realizacji projektu Zmiany Planu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych 
 

Zgodnie z zapisami projektu Zmiany Planu odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych 

odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków poprzez gminną sieć kanalizacji sanitarnej ks160 PCV 
i ks200 PCV, a odprowadzenie wód opadowych do gruntu poprzez infiltrację powierzchniową 

w granicach działek, odprowadzenie wód opadowych z placów postojowych i ciągów jezdnych 

poprzez urządzenia oczyszczające do odbiornika tj. gruntu lub cieków wodnych.  
 

Na terenach objętych projektem Zmiany Planu nie będzie się prowadzić działalności 

produkcyjnej, w związku z tym wytworzone ścieki będą miały skład podobny do ścieków bytowych. 
 

Biorąc pod uwagę całość przeprowadzonych analiz nie przewiduje się pogorszenia jakości stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych, w związku z tym nie zachodzi potrzeba 
określania ewentualnego, innego niż w projekcie Zmiany Planu sposobu zaopatrzenia w wodę oraz 

odprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych. 
 

10.1. Identyfikacja jednolitej części wód powierzchniowych – typ wód, status, stan ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych, cele środowiskowe oraz ewentualne derogacje 
 

Według Załącznika 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP Nr 49, 

poz. 549) tereny objęte projektem Planu znajdują się w obrębie:  
 jednolitej części wód rzecznych o kodzie PLRW2000122212699 o nazwie Solinka do Wetliny. 

 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego 
stanu. 

 

Zgodnie z art. 4 RDW cele środowiskowe powinny zostać osiągnięte do 2015 roku.  
Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich osiągnięcie 

dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe z określonych przyczyn.  
 

W myśl art. 4 RDW, odstępstwa zdefiniowane są następująco:  

 odstępstwa czasowe – dobry stan wód może zostać osiągnięty do roku 2021 lub najpóźniej do 

2027 (art. 4.4 RDW),  

 ustalenie celów mniej rygorystycznych (art. 4.5 RDW),  

 czasowe pogorszenie stanu wód (art. 4.6 RDW),  

 nieosiągnięcie celów ze względu na realizację nowych inwestycji (art. 4.7 RDW).  
 

Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, 

można wyznaczyć dla części wód ze względu na:  

 brak możliwości technicznych wdrażania działań,  

 dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań,  

 warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód.  
 

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które 

zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu 

(potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na:  

 brak możliwości technicznych wdrożenia działań,  

 dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań.  
 

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy 

osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku:  

 nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód,  

 nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka.  
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Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych narażonych na oddziaływanie 

skutków realizacji projektu Planu 
 

Charakterystyka jednolitych części wód rzecznych – PLRW2000122212699 o nazwie 

Solinka do Wetliny. 

 Status wód – naturalna część wód, 

 Ocena stanu – zły, 

 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 
 

Według Raportów o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2012 r., oraz w 2011 

roku nie badano stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego jednolitych części wód 
PLRW2000122212699 o nazwie Solinka do Wetliny  

 

W 2012 roku prowadzono badania jednolitej części wód Solinka od Wetliny do ujścia 
PLRW200014221299 – stan/potencjał ekologiczny został określony jako bardzo dobry. Bardzo bobry 

był też stan/potencjał ekologiczny w obszarach chronionych.  
 

10.2. Identyfikacja jednolitej części wód podziemnych – stan jakościowy i ilościowy, cele 

środowiskowe oraz ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 
 

Według Załącznika 2 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (MP Nr 49, 

poz. 549) tereny objęte projektem Planu znajdują się w obrębie:  

 jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2200160 o nazwie 160. 
 

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące, główne cele środowiskowe:  

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,  

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 

wymienionymi w RDW),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 

trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  
 

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (wg PGWD Wisły): 

– ilościowego – dobry, 
– chemicznego – dobry. 

Ocena ryzyka – niezagrożone 
 

Według ww. Planu „zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych 

oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak 

i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.  
 

W 2012 roku przeprowadzono badania stanu chemicznego wód podziemnych w miejscowości 

Wetlina PL01G160_001 – jakość wód odpowiadała II klasie. 
 

11. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektu 

Zmiany Planu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz 

ich integralność 
 

Projekt Zmiany Planu dotyczy przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową – usługi 

turystyki – UT5, w miejsce usług publicznych (UP1). Granice usług w obu planach są takie same. 
 

W obowiązującym Planie znajdują się zapisy sprzyjające ochronie środowiska (zapisy te 

obowiązują również w projekcie Zmiany Planu), dotyczące w szczególności: 

– wprowadzenie zakazu zabudowy w korytarzach ekologicznych rzek i potoków, 

– wprowadzenia zakazu zabudowy, która w sposób istotny mogłaby pogorszyć stan siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w sposób istotny wpłynąć na 

gatunki chronione w ramach obszarów Natura 2000, 

– wprowadzenie zakazu lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, pensjonatowego czy rekreacji indywidualnej na wydzielonej działce 

przeznaczonej na ten cel, 
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– zakaz zabudowy w pasie min. 15m od krawędzi cieku wodnego, 

– zakazu realizacji nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

środowiska, 

– zakaz realizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać na obszar Natura 2000, nie związanych 
bezpośrednio z ochroną tego obszaru lub nie wynikającej z tej ochrony, 

– wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności, której uciążliwość wykraczałaby poza 

granice terenu (działki, nieruchomości), na której inwestycja będzie realizowana. 
 

Biorąc pod uwagę przeprowadzone w powyższych punktach analizy należy stwierdzić, że 

zagospodarowanie jakie wprowadza projekt Zmiany Planu nie powoduje znaczących oddziaływań na 

cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 Bieszczady PLC180001 oraz na integralność 
obszarów skutkujących potrzebą określania kompensacji przyrodniczej. 
 

12. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Zmiany Planu wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru albo braku rozwiązań alternatywnych  
 

Prognoza oddziaływania na środowisko była opracowywana równocześnie z projektem Zmiany 

Planu, a autor prognozy współpracował z zespołem projektowym. Zastosowanie takiego rozwiązania 
podczas prac planistycznych pozwoliło na uniknięcie takich rozwiązań, które mogłyby powodować 

znaczące oddziaływania na środowisko, konflikty przestrzenne oraz pozwoliło wybrać najbardziej 

optymalne rozwiązania.  
Projekt Zmiany Planu został opracowany w celu uwzględnienia potrzeb wynikających 

z rozwoju cywilizacyjnego z uwzględnieniem obowiązujących wymogów prawnych z zakresu 

ochrony środowiska, uwarunkowań wynikających z aktualnego stanu środowiska, z uwzględnieniem 
zagrożeń naturalnych i antropogenicznych. Ponadto podjęta uchwała o przystąpieniu do opracowania 

projektu Zmiany Planu oraz zapisy Studium z góry zakładają jaki rodzaj zagospodarowania ma być na 

terenie objętym projektem Zmiany Planu. Ponadto na tym etapie planowania, gdy nie są znane 
lokalizacje poszczególnych obiektów, zamierzenia inwestorów (inwestor na podstawie uchwały 

wybiera rodzaje przedsięwzięć jakie będzie realizował – przy określeniu powierzchni biologicznie 

czynnej na poziomie min 75 % nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich dopuszczonych projektem 
Zmiany Planu obiektów, trudno jest wskazywać na rozwiązania alternatywne. W tym przypadku 

rozwiązaniem alternatywnym jest realizacja zapisów Planu obowiązującego – czyli realizacja usług 

publicznych. Na terenach tych mają być przestrzegane zasady ochrony przyrody wynikające 
z położenia terenów w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym oraz w obrębie obszarów 

Natura 2000.  

Należy zaznaczyć, że polskie prawo w zakresie ochrony środowiska daje narzędzie 
zapobiegania i ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć, które 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w postaci procedur postępowania 

w sprawie ocen oddziaływania na środowisko. Stąd szczególnej staranności należy dołożyć na etapie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia – wtedy znany jest rodzaj 

przedsięwzięcia, miejsce posadowienia obiektów, przebieg koniecznych dróg dojazdowych do 

obiektów.  
Biorąc powyższe pod uwagę oraz szczególny rodzaj dokumentu, jakim jest plan 

zagospodarowania przestrzennego w prognozie nie przedstawia się rozwiązań alternatywnych do 

ustaleń zawartych w projekcie planu.  
 

13. Wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy 
 

Napotkane trudności to przede wszystkim: 

– brak monitoringu przyrodniczego,  

– brak danych badawczych prowadzonych na poziomie planowania przestrzennego dających 
podstawę do precyzowania jednoznacznych ocen, 

– brak planów ochrony/planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000, 

– brak sprecyzowanych zasad gospodarowania w obrębie korytarzy ekologicznych – wg 
dostępnej wiedzy korytarze ekologiczne mają stanowić jeszcze jedną formę ochrony przyrody, 
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a zasady gospodarowania mają być określone w ustawie. Do tej pory nie ma odpowiednich 

zapisów ustawowych, 
– brak dokładnej charakterystyki przedsięwzięcia, która jest wymagana dopiero na dalszym 

etapie planowania – decyzja o warunkach zabudowy czy decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  
 

14. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektu Zmiany Planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 
 

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

przestrzennym 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. Ocena aktualności planów 

zagospodarowania przestrzennego odbywa się co najmniej raz w czasie kadencji. Rada gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie aktualności planów, a w przypadku uznania ich za nieaktualne 
w całości lub w części, podejmuje uchwałę o zmianie planu miejscowego. 

 

Monitoring przewiduje śledzenie oraz ocenę ilościową i jakościową zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym. Jako mierniki oceny sukcesu przyjęto poprawę jakości przestrzeni i jakości życia 

mieszkańców. 
 

Monitorowanie obejmie badanie stanu oraz procesów związanych z: 

– bezpośrednimi rezultatami osiąganymi w obszarze objętym projektem Zmiany Planu 
związanymi z realizacją konkretnych inwestycji, 

– zmianą jakości życia mieszkańców. 
 

Monitoring umożliwi przede wszystkim: 

– diagnozowanie stanu zagospodarowania przestrzennego, 

– określenie stopnia realizacji projektu Zmiany Planu, 
– wytyczne do uwzględnienia w ewentualnej Zmianie Planu. 

 

Monitorowanie środowiska przyrodniczego dotyczy: 
– obserwacji zmian w strukturze użytkowania gruntów (proporcje między terenami 

zainwestowanymi, a zielonymi), 

– obserwacji zmian charakteru siedlisk przyrodniczych. 
 

Ocenie efektywności działań na rzecz ochrony środowiska może służyć system pomiarów 

i ocen stanu środowiska, objęty państwowym monitoringiem środowiska. System monitoringu 
w znacznym stopniu dotyczy środowiska przyrodniczego i pozwala ocenić zmiany jakie nastąpią 

w środowisku w wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu. 

 

15. Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 

W wyniku realizacji ustaleń projektu Zmiany Planu nie przewiduje się transgranicznego 

oddziaływania na środowisko. 
 

16. Wnioski 
 

 Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń 

inwestycyjnych, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie realizacja zmian 
przyjętych w projekcie Zmiany Planu może mieć na poszczególne elementy środowiska.  

 Ocena potencjalnych oddziaływań ma charakter hipotetyczny ze względu na charakter 

dokumentu, jakim jest prognoza oddziaływania na środowisko.  

 Na etapie projektu planu miejscowego nie jest znana charakterystyka przedsięwzięcia, co 

wyklucza formułowanie jednoznacznych ocen. 

 Granica terenu objętego projektem Zmiany Planu pokrywa się z granicą terenów UP1 jakie są 

wyznaczone w Planie obowiązującym pod zabudowę usługową – usługi publiczne.  

 Teren objęty projektem Zmiany Planu znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 

publicznej KD-Z, w sąsiedztwie terenów już zainwestowanych, w obrębie Ciśniańsko-
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Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Natura 2000 Bieszczady PLC180001. Teren 

ten przylega do terenów zieleni jakie zostały wyznaczone w Planie obowiązującym.  

 Teren objęty projektem Zmiany Planu znajduje się poza obszarami rezerwatów przyrody, nie 

ma tutaj pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych ani stanowisk 

dokumentacyjnych. 

 Biorąc pod uwagę ustalenia projektu Zmiany Planu, obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem można stwierdzić, że wielkość emisji na omawianym 
terenie nie powinna naruszyć dopuszczalnych norm.  

 Zabudowa usługowa o pow. 2,0 ha w obrębie obszarów objętych ochroną zgodnie z zapisami 

ustawy o ochronie przyrody została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Dla takich 

przedsięwzięć ustawodawca przewidział odpowiednie procedury, które przeprowadza się na 

dalszym etapie projektowania, kiedy znana jest dokładna charakterystyka przedsięwzięcia. 

Teren objęty projektem Zmiany Planu obejmuje powierzchnię około 0,8ha. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że nie nastąpi pogorszenie powiązań z obszarami Natura 

2000 – tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w obrębie terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie w obowiązującym Planie (usługi publiczne – dawna szkoła). 

 Na podstawie przeprowadzonych w prognozie analiz nie przewiduje się, aby w wyniku 

realizacji ustaleń projektu planu doszło do obniżenia się populacji gatunków objętych 

ochroną, na mocy Załącznika II dyrektywy 92/43/EWG lub Załącznika I dyrektywy 
79/409/EWG, w szczególności jeżeli chodzi o gatunki o znaczeniu priorytetowym. 

 W związku z tym, że tereny objęte projektem Zmiany Planu znajdują się w strefie 

występowania usuwisk dla zabudowy należy wykonać dokumentację geologiczno-

inżynierską. Badania wykażą czy dany teren jest przydatny pod dany rodzaj zabudowy 
ewentualnie zostaną wskazane niezbędna zabezpieczenia. 
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