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1  WPROWADZENIE  

Ocena wpływu ustaleń projektu planu zagospodarowania przestrzennego na 
środowisko jest obarczona wysokim stopniem niepewności. Charakter potencjalnych 

oddziaływań może nie być zależny bezpośrednio od ustaleń planu. Ciągle nie są także 

rozpoznane do końca konsekwencje działalności człowieka  w środowisku. Prognoza wpływu 
ustaleń planu na środowisko z samej swojej istoty zawiera więc oceny hipotetyczne, oparte 

bardziej na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania niż konkretnych 

wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości zamierzeń. Prognoza, analizując skutki 
najsilniej obciążające środowisko (także sytuacje awaryjne), pełni rolę informacyjną  

i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów projektowania inwestycji, wskazując 

jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą być w ich trakcie brane pod uwagę  
i rozwiązywane, a także czym może grozić brak odpowiednich rozwiązań. Na etapie projektu 

planu sygnalizuje się dopiero możliwość wystąpienia zagrożeń w przyszłości, ale mogą one 

nie wystąpić lub mieć inny (łagodniejszy) charakter, o ile podejmie się odpowiednie działania 
zapobiegawcze na dalszych etapach projektowania dopuszczonych przedsięwzięć. 

Prognoza może też wskazać preferowane z punktu widzenia ochrony środowiska sposoby 

realizacji planu oraz działania, których nie można zawrzeć w ustaleniach planu ze względu 
na jego specyfikę prawną. 
 

1.1  Zespół autorski 
Zespół Autorski:   mgr inż. arch. Mariusz Fudala   

mgr inż. arch. Tomasz Płocke 
 

1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2013 
r., poz. 1232, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 
627, z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., 
poz. 651,742) 

• Uchwała Nr XLVII.321.2014 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 maja 2014 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego "Iwonicz 1/2014". 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz I" uchwalony Uchwałą Nr 
XXXV/238/97 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 16 lipca 1997r.  

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz I/1" uchwalony Uchwałą Nr 
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XXXVI/335/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006r. (Dz. Urz. woj. 
podkarpackiego nr 9 poz. 144 z dnia 23 lutego 2006r.). 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz 4" uchwalony Uchwałą Nr 
XXXVIII/338/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006r. (Dz. Urz. woj. 
podkarpackiego nr 9 poz. 145 z dnia 23 lutego 2006r.). 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz 2" uchwalony Uchwałą Nr 
XXXVIII/336/06 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 13 lutego 2006r. (Dz. Urz. woj. 
podkarpackiego nr 13 poz. 187 z dnia 9 marca 2006r.). 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz 3" uchwalony Uchwałą Nr 
XXI/164/08 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 23 września 2008r. (Dz. Urz. woj. 
podkarpackiego nr 81 poz. 1887 z dnia 17 października 2008r..). 

• Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz 7" uchwalony Uchwałą Nr 
XXXVIII/263/20136 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013r. (Dz. 
Urz. woj. podkarpackiego 2013 poz. 4246 ogłoszony 12.12.2013r.). 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-
Zdrój uchwalone przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju Uchwałą Nr XXIII/172/2012r. z 
dnia 29 października 2012r. z późn. zmianami.  

1.3 Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest oszacowanie wpływu na środowisko ustaleń planu 
miejscowego. Podstawowym celem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem 

planu jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 

najkorzystniejszych dla stanu środowiska i zdrowia ludzi, poprzez: 
� identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne  

i zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać 

realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu, 
� dyskusję i współpracę autora prognozy z autorem projektu planu celem eliminacji 

rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne 

skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 
� pełne poinformowanie podmiotów planu, tj. wnioskodawców, społeczność lokalną  

i organa samorządu o skutkach wpływu ustaleń planu dla środowiska 

przyrodniczego. 
Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących  

w środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu (niezwiązanym  

z planem), na które składa się system prawny, postęp cywilizacyjny i techniczny, zachowania  
i przemiany świadomości społeczności lokalnej itp. 

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że stanem 

odniesienia dla prognozy są: 
� istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony  

w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla potrzeb 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz1/2014" – część „A”, 
wykonanym przez GGU s.j. w październiku 2014r., 

� istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony  

w podstawowym opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla potrzeb Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój 
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sporządzonym przez IGPiM Zdrodowska A. w 2010r., 

� uwarunkowania wynikające z realizacji ustaleń miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

� ustalenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój, 
Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu o 

analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. Kolejnym krokiem jest 

analiza przyszłego funkcjonowania środowiska pod wpływem przemian, jakie zajdą wskutek 
realizacji ustaleń planu. Etapem końcowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu 

komponentów środowiska, powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, 

spowodowanych realizacją ustaleń planu oraz sformułowanie propozycji zmian lub 
alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu 

środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru.  

 
W prognozie oddziaływania na środowisko projektu planu uwzględniono: 

o uwarunkowania przyrodnicze wynikające ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy; 
o ocenę zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru 

objętego planem i terenów przyległych; 

o ocenę charakteru i intensywności zmian zachodzących w środowisku obszaru 
włączonego w granice projektu planu oraz terenów bezpośrednio przyległych; 

o ocenę odporności środowiska na degradację oraz zdolność do jego regeneracji; 

o ocenę zachowania walorów krajobrazowych; 
o prognozę dalszych zmian w środowisku przy aktualnym jego użytkowaniu; 

o uwarunkowania ekofizjograficzne i szczegółowe wytyczne do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego; 
o wpływ realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

o ocenę oddziaływań powodowanych realizacją ustaleń analizowanego planu 
miejscowego na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (uwaga: w 

granicach opracowania brak obszarów sieci Natura 2000). 

 
Prognoza zostanie przedłożona do publicznego wglądu wraz z projektem planu 

miejscowego. Przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju miejscowy plan, 

będzie aktem prawa miejscowego, obowiązującym po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

1.4 Przedmiot opracowania 

Gmina Iwonicz-Zdrój znajduje się w powiecie krośnieńskim w południowo-zachodniej 
części województwie podkarpackiego (Ryc.1). Jest to niewielka gmina miejsko-wiejska, 

składająca się z miasta Iwonicz-Zdrój oraz trzech sołectw wiejskich: Iwonicz, Lubatowa i 

Lubatówka. Wieś Iwonicz pełni rolę ośrodka mieszkalnego i usługowego, miasto Iwonicz-

Zdrój to główny ośrodek usługowy dla mieszkańców gminy, jest też jednym z najstarszych 
uzdrowisk w Polsce. 
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Analizowany w niniejszym opracowaniu obszar obejmuje swym zasięgiem tereny 
zainwestowane wsi Iwonicz, o powierzchni 451 ha. Iwonicz jest położony w północnej części 

gminy, 304 m nad poziomem morza, od północy graniczy z gminą Miejsce Piastowe, od 

południa z miastem Iwonicz-Zdrój, od wschodu z gminą Rymanów, od zachodu z Duklą. 

Obszar wsi zamieszkuje 4340 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2010r.)  
Funkcjonalnie plan obejmuje tereny zabudowy wsi Iwonicz oraz otaczające ją  grunty 

rolne i leśne (Ryc.2). Stosunkowo niewielka część obszaru planu nie jest zainwestowana, są 

to tereny upraw rolnych, tereny zadrzewione, cieki wodne oraz powierzchnia zajęta przez 
lasy. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz usługowa zlokalizowana jest 

w dolinach wzdłuż głównych dróg tworząc stosunkowo zwartą strukturę wsi, nieliczne 

gospodarstwa oderwane są od ciągów zabudowy. Północna część wsi charakteryzuje się 
mniej urozmaiconą rzeźbą terenu, zabudowa lokalizuje się wzdłuż drogi krajowej nr 28, przy 

czym na wschodzie znajdują się tereny głównie zwartej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z towarzyszącymi drobnymi usługami, w części zachodniej zlokalizowana jest 
zabudowa zagrodowa. W centralnej części miejscowości znajdują się pozostałości dworu, 

kościół, nieliczna zabudowa wielorodzinna, w tym z usługami w parterach budynków. 

Sieć dróg powiązana jest z układem ruralistycznym wsi  Iwonicz oraz miasta Iwonicz-
Zdrój i Rymanowa. Osią układu jest droga krajowa nr 28 relacji Zator-Przemyśl-granica 

państwa (na terenie wsi Iwonicz - ul. Floriańska) oraz łącząca się z nią ulica Długa  i Zadwór 

- powiatowe. Droga nr 28 stanowi element systemu komunikacyjnego o znaczeniu 
regionalnym, ale też krajowym, przebiega przez województwa małopolskie oraz 

podkarpackie, nazywana jest trasą karpacką. Ulica Długa biegnąc na południe na terenie 

miasta Iwonicz-Zdrój przechodzi w ulicę Zdrojową. Układ tworzą również drogi lokalne i 
dojazdowe, najdłuższa to ul. Kmiecie. Gmina nie posiada linii kolejowej. 
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Ryc.1. Położenie wsi Iwonicz na tle gminy Iwonicz-Zdrój i na tle województwa 
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Ryc.2. Granice obszaru objętego opracowaniem  
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1.5 Uwagi wst ępne  

Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem obowiązującej 

procedury prowadzącej do zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (lub jego zmiany) jest objęta procedurą przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Ustawa z dnia 3 października 2008 r., o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dział IV – strategiczna ocena 

oddziaływania na środowisko, rozdział l- dokumenty wymagające przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko; 

 
Art. 46. l. - przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają 

projekty: 
l) koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego.  

 

Zakres prognozy został określony w art. 51 Ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko: 
1. Organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, sporządza 

prognozę oddziaływania na środowisko. 
2. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać: 

− informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach  z innymi dokumentami, 
−  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

− propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
− informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

− streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

3. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna określać, 
analizować i oceniać: 

− istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
− stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

− istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

− cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym  

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 
te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu, 
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− przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 
chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności 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 
oddziaływaniami na te elementy. 

 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna przedstawiać: 
− rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 oraz integralność tego obszaru, 

− biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 
rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku 

rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 52 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 
− informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 

ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu 
oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem, 

− w prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się 
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla 

innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego 

przedmiotem postępowania. 

W świetle obowiązującej 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 (art. 53) organ opracowujący projekt dokumentu, 
uzgadnia z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, zakres i stopień 
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szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.  
Zakres i stopie ń szczegółowo ści  informacji wymaganych w prognozie oddziaływania  

na środowisko do niniejszego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego został uzgodniony w otrzymanym pi śmie nr WOO Ś.411.1.131.2014.AP-4 z 
dnia 24.11.2014r.  z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

W niniejszym opracowaniu uwzględniono wszystkie wymagania dostosowując 

zakres przedstawionych problemów do specyfiki projektu planu (cechy środowiska  

i planowane funkcje).  
 

1.6 Metody zastosowane przy sporz ądzaniu prognozy 

   Niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu składa się z części 

opisowej, która zawiera charakterystykę struktury i stanu środowiska, przedstawia istotne z 
punktu widzenia ochrony środowiska ustalenia projektu planu oraz ocenia oddziaływanie 

projektu planu na środowisko, a także określa sposoby łagodzenia ewentualnych zagrożeń 

powodowanych przez planowane zagospodarowanie. Opracowanie zakończone jest 
syntezą, uwzględniającą wnioski dotyczące realizacji ustaleń projektu planu. 

W opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko zastosowano następujące 

metody prognozowania: 
o analiza dostępnych materiałów kartograficznych i literatury, z różnych okresów ich 

sporządzenia oraz opracowanych dla poszczególnych zagadnień, 

o diagnozy stanu środowiska w oparciu o prace terenowe i zebrane wcześniej 
materiały, 

o identyfikacja obszarów problemowych wymagających szczególnego rozpatrzenia, 

o analogia do podobnych terenów, o podobnym zainwestowaniu, itp. 
   Zapoznano się z zapisami dotychczas obowiązujących planów miejscowych,  

z przeznaczeniem w nich analizowanych terenów oraz uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

które decydowały o przeznaczeniu poszczególnych jego fragmentów. Przeprowadzono 
inwentaryzację w terenie objętym projektem planu, obejmującą wszystkie elementy 

środowiska przyrodniczego. 

   Podstawą prognozowania skutków realizacji ustaleń planu była szczegółowa analiza 
jego zapisów pod kątem zmian przestrzennych zmierzających do lokalizacji nowych lub 

modyfikacji istniejących źródeł oddziaływania na środowisko. Następnie identyfikowano 

poszczególne czynniki oddziaływania na środowisko związane z wprowadzeniem zmian w 
strukturze funkcjonalno- przestrzennej obszaru objętego planem. Przy ustaleniu ich 

potencjalnego oddziaływania na środowisko wykorzystano dotychczasowe doświadczenia 

empiryczne i dane literaturowe. 
   Oceniając planowane przeznaczenie terenu odnoszono je do stanu zachowania 

poszczególnych elementów środowiska, ich odporność na zmiany i przekształcenia. 

Szczególną uwagę zwrócono na jednoznaczność zapisów, które decydować będą o jakości 
środowiska i standardy zamieszkiwania na tych terenach. Starano się ocenić poszczególne 

oddziaływania w różnym czasie ich trwania, co pozwoliło na w miarę precyzyjne określenie  

i wskazanie środków łagodzących lub niwelujących skutki powstałych zmian w środowisku. 
   W opracowaniu niniejszej prognozy uwzględniono wnioski dotyczące ochrony 

środowiska, które napłynęły po uzyskaniu zawiadomienia o przystąpieniu do prac nad 
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projektem miejscowego planu.  

 
Prognoza została opracowana w oparciu o: 

• Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Iwonicz 1/2014" – część 

„A”, opracowany przez Gdyńską Grupę Urbanistyczną w Gdyni, w listopadzie 2014 roku, 
• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwonicz-

Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z 

dnia 29 października 2012 r., 
• Podstawowe opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wykonane przez GGU s.j. w  roku 2014. 

• Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby Studium dla gminy Iwonicz-Zdrój 
opracowane przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w 2009 roku, 

• stosowne akty prawne, 

• dokumenty strategiczne, 
• wizję terenową obszaru objętego ustaleniami planu miejscowego, 

• dokumentację fotograficzną, zdjęcia lotnicze, źródła kartograficzne. 

 

2  CHARAKTERYSTYKA USTALE Ń PROJEKTU PLANU I JEGO 
POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI  

 

Funkcje wprowadzane w granice planu: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
2) RM - tereny zabudowy zagrodowej, 
3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
4) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
5) U - tereny zabudowy usługowej, 
6) UP - tereny usług publicznych, 
7) UK - tereny usług kultu religijnego, 
8) PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, magazyny, składy, 
9) ZPZ,U- teren zespołu pałacowego Załuskich, 
10) R - tereny rolnicze, 
11) ZU - tereny zieleni urządzonej, 
12) Zc - tereny cmentarzy, 
13) ZR - tereny zieleni nieurządzonej, 
14) ZN - tereny zieleni naturalnej, 
15) ZL - tereny lasów, 
16) Wp - tereny wód powierzchniowych płynących, 
17) G - tereny infrastruktury technicznej, urządzenia zaopatrzenia w gaz, 
18) E - tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, stacje transformatorowe, 
19) K - tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja sanitarna, 
20) KP - teren parkingów, 
21) KDGp - tereny dróg publicznych – drogi główne ruchu przyspieszonego, 
22) KDZ - tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze,  
23) KDL  - tereny dróg publicznych – drogi lokalne, 
24) KDD - tereny dróg publicznych – drogi dojazdowe, 
25) KDW - tereny dróg wewnętrznych, 
26) KPJ  - tereny ciągów pieszo-jezdnych publicznie dostępnych. 
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Poniżej zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego oraz zasady dotyczące terenów lub obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych przyjęte w planie miejscowym (§ 7, § 8, § 9, § 
12): 
 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Lokalizowanie zabudowy na działce lub zespołach działek zgodnie z ustaleniami dotyczącymi 
obowiązku zachowania nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

2. reklama płaska (powierzchniowa), która nie może posiadać powierzchni ekspozycji większej 
niż 6m², (reklama może być dwustronna); reklama przestrzenna nie może posiadać wymiarów 
przekraczających 6m wysokości, szerokości i długości; 

3. zakaz umieszczania reklam świetlnych związanych z przeznaczeniem terenu o zmiennej 
treści typu LED bezpośrednio oddziałujących na drogi 1.KDGp, 1.KDZ (ul.Zagrodnik), 2.KDZ 
(ul.Długa); 

4. zakaz umieszczania związanych z przeznaczeniem terenu reklam przestrzennych i płaskich o 
powierzchni powyżej 2m2 na terenach zabudowy mieszkaniowej; zakaz umieszczania 
związanych z przeznaczeniem terenu reklam na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, 
obiektach o pozostających w ewidencji konserwatora zabytków oznaczonych na rysunku 
planu, za wyjątkiem szyldów informujących o prowadzonej działalności gospodarczej o 
powierzchni nie przekraczającej 1m2; zakaz umieszczania związanych z przeznaczeniem 
terenu reklam, szyldów reklamowych, szyldów w obrębie dachów budynków; 

5. zakaz umieszczania reklam związanych z przeznaczeniem terenu w liniach rozgraniczających 
dróg oraz w odległości mniejszej niż 10m od linii rozgraniczających dróg KDGp i KDZ, na 
terenach zabudowy zagrodowej MR, terenach rolniczych R, na terenach cmentarzy Zc, 
terenach lasów ZL, terenach zieleni urządzonej ZU; 

6. dopuszcza się lokalizowanie związanych z przeznaczeniem terenu reklam, znaków 
informacyjnych na budynkach, obiektów małej architektury pod warunkiem, że nie utrudniają 
korzystania lub użytkowania tych obiektów; 

7. istniejące obiekty o funkcji mieszkaniowej lub usługowej, których gabaryty bądź lokalizacja na 
działce wykraczają poza parametry ustalone w niniejszym planie,w tym przekraczają 
wyznaczone w planie linie zabudowy, uznaje się za zgodne z planem i dopuszcza się ich 
dalsze użytkowanie, w tym możliwość przeprowadzania remontów, przebudowy, rozbudowy i 
nadbudowy; 

8. dopuszcza się adaptację istniejących obiektów w całości lub w części z przeznaczeniem na 
funkcje zgodne z ustaleniami planu; 

9. w terenach dróg dopuszcza się obiekty związane z obsługą ruchu oraz drobne usługi i obiekty 
handlowe o gabarytach typu „kiosk” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

10. zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenią publiczną związanych z przeznaczeniem terenu 
ogrodzeń z prefabrykatów betonowych oraz ogrodzeń pełnych wykonanych z innego 
materiału za wyjątkiem kamienia i drewna; 

11. dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy lub w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną zgodnie z przepisami odrębnymi; 

12. zakaz stosowania dachów o kolorystyce: zielonej, niebieskiej, żółtej i pochodnych, we 
wszystkich odcieniach. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1. W całym obszarze wprowadza się obowiązek: 

1) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich 
gromadzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyjętym na terenie miasta; 

2) usuwania i utylizacji odpadów wytwarzanych w ramach usług i produkcji, zgodnie z 
ustaleniami przepisów odrębnych; 

3) zachowania walorów środowiska przyrodniczego, w tym istniejącej zieleni, pojedynczych 
drzew i krzewów oraz ich skupisk, obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków 
bezpośredniego zagrożenia lub kolizji z planowaną inwestycją, w tym w szczególności w 
przypadku przebudowy dojazdów do działek; 

4) ograniczenia makroniwelacji terenu do niezbędnych dla posadowienia budynku oraz realizacji 
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elementów infrastruktury technicznej, w tym dróg i ciągów pieszo-jezdnych i pieszych. 

2. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów przemysłowych oraz 
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, w rozumieniu 
przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Na obszarze planu znajdują się stanowiska archeologiczne znajdujące się w rejestrze 
konserwatora zabytków  

2. Na obszarze planu znajdują się stanowiska archeologiczne znajdujące się w ewidencji 
konserwatora zabytków. 

3. Na obszarze planu znajdują się cmentarze rzymsko-katolickie pozostające w ewidencji 
konserwatora zabytków (3 ha, 1,3 ha). 

4. Na obszarze planu znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków - obowiązuje ochrona 
zachowawcza. 

5. Na obszarze planu znajdują się obiekty pozostające w ewidencji konserwatora zabytków. 
6. Procesy budowlane w granicach stanowisk archeologicznych lub związane z obiektami wpisanymi 

do rejestru zabytków lub pozostającymi w ewidencji konserwatora zabytków należy prowadzić z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

7. Dla obiektów wymienionych w ust. 4 pkt 1 i 2 obowiązuje: architektura nowych obiektów w strefie 
ekspozycji kościoła p.w. Wszystkich Świętych oraz w granicach zespołu pałacowego Załuskich 
winna odpowiadać historycznej zabudowie, obowiązuje zachowanie historycznego sposobu 
zagospodarowania terenów, forma dobudowana nie może zaburzać wartości oraz ekspozycji 
budynków zabytkowych. 

8. Dla budynków wymienionych w ust.4 obowiązuje: 

1) ochrona historycznej formy architektonicznej obiektu obejmująca: bryłę budynku (wysokość, 
kształt dachu, rodzaj pokrycia), kompozycję elewacji (wielkość i rozmieszczenie otworów 
okiennych i drzwiowych), materiał budowlany elewacji z detalem architektonicznym i formę 
stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) zakaz realizacji dodatkowych lukarn i balkonów w elewacji frontowej (poza występującymi w 
historycznej formie) oraz zakaz umieszczania związanych z przeznaczeniem terenu  reklam z 
zastrzeżeniem § 7 ust. 4;  

3) możliwość rozbudowy budynków:  

a) wyłącznie od strony tylnej, powierzchnia części rozbudowanej do 20% istniejącej 
powierzchni zabudowy, 

b) forma części dobudowanej musi nawiązywać do formy budynku istniejącego (wysokość 
górnej krawędzi ściany elewacji i kalenicy nie może przekraczać wysokości jak w budynku 
istniejącym oraz musi mieć taki sam kąt nachylenia dachu); dopuszcza się współczesną 
interpretację formy historycznej; forma dobudowana nie może zaburzać wartości oraz 
ekspozycji budynku zabytkowego; 

c) możliwość rozbiórki budynków w sytuacjach uzasadnionych ich złym stanem 
technicznym, stwarzającym zagrożenie dla życia lub mienia ludzkiego, po wykonaniu 
dokumentacji konserwatorskiej. 

Tereny lub obiekty znajdujące się w obszarze planu, podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych: 
 

1. W planie wskazano pomnik przyrody, Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego - 
obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa ochrony przyrody; 

2. w planie wskazano tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą (MN), zabudowę zagrodową RM, zabudowę mieszkaniową wielorodzinną MW, 
zabudowę mieszkaniowo-usługową MU, usługi publiczne UP (tereny zabudowy związanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) – dopuszczalne poziomy hałasu regulują 
przepisy odrębne; 

3. w zakresie obrony cywilnej należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
zabezpieczenia ludności w wodę w warunkach specjalnych oraz ostrzeżeń alarmowych; 
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4. w planie wskazano obiekty pozostające w ewidencji konserwatora zabytków, wpisane do rejestru 
zabytków - procesy budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów odrębnych z 
zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 

5. obszar planu leży w strefie ochrony uzdrowiskowej „C” – obowiązują przepisy odrębne z zakresu 
lecznictwa uzdrowiskowego; 

6. obszar planu leży w regionie wodnym Górnej Wisły – obowiązują przepisy odrębne z zakresu 
prawa wodnego, w tym ograniczenia wynikające z ustaleń warunków korzystania z wód regionu 
wodnego; 

7. w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych należy postępować 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej; 

8. przez obszar planu przebiega gazociąg wysokoprężny (Dn 150, Pn 1,6Mpa) – obowiązują 
przepisy odrębne; 

9. w planie wskazano zlikwidowane odwierty (w granicach dawnego obszaru i terenu górniczego 
„Iwonicz – Wieś”); prowadzenie prac poszukiwawczych (tj. badań geofizycznych, wierceń za 
gazem ziemnym i ropą naftową oraz budowy infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją 
złóż ropy naftowej i gazu ziemnego) możliwe w obrębie koncesji poszukiwawczych i 
eksploatacyjnych - obowiązują przepisy odrębne z zakresu prawa górniczego i geologicznego; 

10. w planie wskazano tereny czynnych cmentarzy – obowiązują przepisy odrębne, w tym strefy 
ograniczeń od cmentarzy 50m i 150m. 

 
Zgodnie z art. 17. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: 
(...) 4) sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

uwzględniając ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy". 
 Uchwałą Rady Gminy Iwonicz-Zdrój Nr XXIII/172/2012r z dnia 29 października 

2012r., zostało przyjęte Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój. Studium zostało zmienione Uchwałą Nr 
XXVII/166/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 2 sierpnia 2016r. oraz zmienione 

Uchwałą Nr XXVII/186/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 11 października 2016r.. 

Obecnie sporządzana jest zmiana Studium.  
W studium wskazano kierunki rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej dla 

wydzielonej administracyjnie Jednostki II - sołectwa Iwonicz (Ryc.3). Główną funkcją 

przypisaną tej jednostce planistycznej jest mieszkalnictwo, w tym zaplecze mieszkaniowe dla 
miasta Krosna. Funkcje drugorzędne to: ośrodek wspomagający dla ośrodka głównego 

(miasta Iwonicz-Zdrój) w zakresie usług, w tym publicznych na poziomie lokalnym; rolnictwo. 

W granicach Jednostki II przyjęto następujące przeznaczenia terenów wskazanych pod 
zabudowę (Ryc.3, 4.): 

w zakresie mieszkalnictwa: 

MN/U (MN/U-1) –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa (oraz tereny 
rezerwowe tejże zabudowy); 

MW/U – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa; 

w zakresie usług: 
U/P – zabudowa produkcyjna, składy, magazyny, zabudowa usługowa; 

U – usługi; 

UP – zabudowa usług publicznych. 
 

 Wszelkie zasady zagospodarowania terenu w Jednostce II, w tym nakazy, zakazy i 
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ograniczenia muszą być zgodne z przepisami odrębnymi obowiązującymi dla stref ochrony 

uzdrowiskowej C. 
Ponadto dla poszczególnych terenów, w planach miejscowych oraz decyzjach 

administracyjnych mają zastosowanie następujące wytyczne: 

Szczegółowe wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania dla terenów 
oznaczonych symbolem MN/U, MN/U-1: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

usług nieuciążliwych (dopuszczonych przepisami odrębnymi odpowiednio dla strefy C 

ochrony uzdrowiskowej), zabudowa usług publicznych; 
� dopuszcza się do zachowania i dalszego użytkowania istniejącą zabudowę zagrodową 

bez możliwości lokalizowania nowej zabudowy zagrodowej; 

� w przypadku zaprzestania produkcji rolniczej, zabudowa zagrodowa może być 
przekształcona na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej; 

� poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i 

terenach niezależnie od siebie, 
� dla terenów MN/U, MN/U-1 dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: drogi publiczne i 

niepubliczne, inne tereny komunikacji, parkingi samochodowe w liczbie miejsc 

postojowych zgodnej z przepisami odrębnymi dotyczącymi strefy C ochrony 
uzdrowiskowej, place publiczne, zieleń urządzoną, miejsca przeznaczone do rekreacji, 

tereny infrastruktury technicznej; 

� rozdzielenie i doprecyzowanie poszczególnych funkcji terenów może nastąpić w planie 
miejscowym; 

� minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej winna wynosić 1500m2, 

przy czym w sytuacjach, kiedy przyjęta wartość nie pozwala na dokonanie podziału 
dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki budowlanej do 30%; 

� minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej winna 

wynosić 55% powierzchni działki, 
� nowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna może być realizowana wyłącznie jako 

zabudowa wolnostojąca; 

� maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych i usługowych 
(za wyjątkiem usług publicznych) nie może przekraczać dwóch kondygnacji (w tym 

poddasza użytkowego); 

� architektura budynków usług publicznych, ich gabaryty będą określone na etapie planu 
miejscowego lub decyzji administracyjnej odpowiednio, w zależności od docelowego 

przeznaczenia obiektu; 

� maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garażowych nie może przekraczać 
jednej kondygnacji nadziemnej;  

� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać rodzaje 

dopuszczonych dla poszczególnych obszarów/ osiedli tworzących funkcjonalna całość 
dachów, w tym: kształtów, kątów nachylenia głównych połaci, pokryć dachowych i ich 

kolorystyki; przy czym dla całej miejscowości zalecane jest stosowanie dachów 

spadzistych o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, w 
kolorystyce naturalnej dachówki ceramicznej, brązach lub grafitowych; bezwzględnie 

należy nie dopuszczać do stosowania dachów o kolorystyce: zielonej, niebieskiej, żółtej i 

pochodnych, we wszystkich odcieniach; 
� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać zasady realizacji 
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elewacji zewnętrznych budynków, w taki sposób aby wykluczać możliwość stosowania 

agresywnych w krajobrazie kolorów, bardzo zróżnicowanej gamy kolorystycznej oraz 
mało estetycznych i agresywnych okładzin trwałych obcych dla regionu, jak np.: panele 

plastikowe; odpady ceramiczne i szklane, itp.  

 
ZABUDOWA NA TERENACH REZERW OZNACZONYCH SYMBOLEM MN/U-1 MOŻE 

BYĆ REALIZOWANA DOPIERO PO SKONSUMOWANIU MINIMUM 75% TERENÓW 

BUDOWLANYCH OZNACZONYCH SYMBOLEM MN/U WSKAZANYCH W GRANICACH 
SOŁECTWA IWONICZ. DO TEGO CZASU TERENY TE NALEŻY POZOSTAWIĆ JAKO 

TERENY ROLNE BEZ PRAWA ZABUDOWY. 

 
Szczegółowe wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania dla terenów 

oznaczonych symbolem MW/U: 

� zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usług nieuciążliwych (dopuszczonych 
przepisami odrębnymi odpowiednio dla strefy C ochrony uzdrowiskowej), zabudowa 

usług publicznych; 

� poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i 
terenach niezależnie od siebie, 

� dla terenów MW/U dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: drogi publiczne i 

niepubliczne, inne tereny komunikacji, parkingi samochodowe w liczbie miejsc 
postojowych zgodnej z przepisami odrębnymi dotyczącymi strefy C ochrony 

uzdrowiskowej, place publiczne, zieleń urządzoną, miejsca przeznaczone do rekreacji, 

tereny infrastruktury technicznej; 
� rozdzielenie i doprecyzowanie poszczególnych funkcji terenów może nastąpić w planie 

miejscowym; 

� minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej winna wynosić 2000m2, 
� minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej winna 

wynosić 25% powierzchni działki, 

� maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków mieszkalnych i usługowych 
nie może przekraczać trzech kondygnacji (w tym poddasza użytkowego); 

� obiekty o funkcji garażowej i gospodarczej powinny być wbudowane w bryłę budynku 

mieszkalnego, usługowego; 
� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać rodzaje 

dopuszczonych dla całego obszaru zabudowy wielorodzinnej tworzącej funkcjonalną 

całość, dachów, w tym: kształtów, kątów nachylenia głównych połaci, pokryć dachowych i 
ich kolorystyki; przy czym zalecane jest stosowanie dla dachów spadzistych pokryć o 

kolorystyce naturalnej dachówki ceramicznej, brązach lub grafitowych; bezwzględnie 

należy nie dopuszczać do stosowania dachów o kolorystyce: zielonej, niebieskiej, żółtej i 
pochodnych, we wszystkich odcieniach; 

� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać zasady realizacji 

elewacji zewnętrznych budynków, w taki sposób aby wykluczać możliwość stosowania 
agresywnych w krajobrazie kolorów, bardzo zróżnicowanej gamy kolorystycznej i 

agresywnego wzornictwa oraz mało estetycznych i agresywnych okładzin trwałych 

obcych dla regionu, jak np.: panele plastikowe; odpady ceramiczne i szklane, blachy 
trapezowe, itp.  
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Szczegółowe wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania dla terenów 
oznaczonych symbolem U/P: 

� tereny zabudowy produkcyjnej wyłącznie nieuciążliwej, składów, magazynów, zabudowy 

usług nieuciążliwych (dopuszczonych przepisami odrębnymi odpowiednio dla strefy C 
ochrony uzdrowiskowej); 

� poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i 

terenach niezależnie od siebie, 
� dla terenów U/P dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: mieszkalnictwo jednorodzinne 

stanowiące maksymalnie 20% powierzchni terenu lub działki budowlanej przeznaczonej 

na cele zabudowy produkcyjnej, magazynowej, usług nieuciążliwych drogi publiczne i 
niepubliczne, inne tereny komunikacji, parkingi samochodowe w liczbie miejsc 

postojowych zgodnej z przepisami odrębnymi dotyczącymi strefy C ochrony 

uzdrowiskowej, zieleń urządzoną, tereny infrastruktury technicznej; 
� rozdzielenie i doprecyzowanie poszczególnych funkcji terenów może nastąpić w planie 

miejscowym; 

� minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej winna 
wynosić 25% powierzchni działki; 

� maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych, produkcyjnych, 

magazynowych nie może przekraczać dwóch kondygnacji (w tym poddasza 
użytkowego);  

� maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków garażowych i 

gospodarczych nie może przekraczać jednej kondygnacji; 
� architektura budynków usługowych, produkcyjnych, magazynowych, ich gabaryty będą 

określone na etapie planu miejscowego lub decyzji administracyjnej odpowiednio, w 

zależności od docelowego przeznaczenia obiektu; 
� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać rodzaje 

dopuszczonych dla poszczególnych obiektów tworzących funkcjonalną całość dachów, w 

tym: kształtów, kątów nachylenia głównych połaci, pokryć dachowych i ich kolorystyki; 
przy czym zalecane jest stosowanie dla dachów spadzistych pokryć o kolorystyce 

naturalnej dachówki ceramicznej, brązach lub grafitowych; bezwzględnie należy nie 

dopuszczać do stosowania dachów o kolorystyce: zielonej, niebieskiej, żółtej i 
pochodnych, we wszystkich odcieniach; 

� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać zasady realizacji 

elewacji zewnętrznych budynków, w taki sposób aby wykluczać możliwość stosowania 
agresywnych w krajobrazie kolorów, bardzo zróżnicowanej gamy kolorystycznej i 

agresywnego wzornictwa oraz mało estetycznych i agresywnych okładzin trwałych 

obcych dla regionu, jak np.: panele plastikowe; odpady ceramiczne i szklane, itp. 
 

Szczegółowe wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania dla terenów 

oznaczonych symbolem U: 
� zabudowa usługowa (usług dopuszczonych przepisami odrębnymi odpowiednio dla strefy 

C ochrony uzdrowiskowej), zabudowa usług publicznych; 

� dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: mieszkalnictwo jednorodzinne na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych, drogi publiczne i niepubliczne, inne tereny 
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komunikacji, parkingi samochodowe w liczbie miejsc postojowych zgodnej z przepisami 

Szczegółowe wytyczne w zakresie zabudowy i zagospodarowania dla terenów oznaczonych 
symbolem UP: 

� usługi publiczne; 

� jako przeznaczenie uzupełniające mogą być realizowane obiekty z zakresu usług 
nieuciążliwych (dopuszczonych przepisami odrębnymi odpowiednio dla strefy C ochrony 

uzdrowiskowej); 

� poszczególne funkcje terenu mogą być realizowane na poszczególnych działkach i 
terenach niezależnie od siebie, 

� dla terenów UP dopuszcza się jako funkcje uzupełniające: drogi publiczne i niepubliczne, 

inne tereny komunikacji, parkingi samochodowe w liczbie miejsc postojowych zgodnej z 
przepisami odrębnymi dotyczącymi C ochrony uzdrowiskowej, place publiczne, zieleń 

urządzoną, miejsca przeznaczone do rekreacji codziennej, tereny infrastruktury 

technicznej; 
� rozdzielenie i doprecyzowanie poszczególnych funkcji terenów może nastąpić w planie 

miejscowym; 

� minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej winna być 
dostosowana do przeznaczenia terenu, ale nie może stanowić mniej niż 30% 

powierzchni działki budowlanej; 

� maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych nie może 
przekraczać czterech kondygnacji (w tym poddasza użytkowego); 

� architektura budynków usługowych, ich gabaryty będą określone na etapie planu 

miejscowego lub decyzji administracyjnej odpowiednio, w zależności od docelowego 
przeznaczenia obiektu; 

� obiekty o funkcji garażowej i gospodarczej powinny być wbudowane w bryłę budynku 

usługowego; 
� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać rodzaje 

dopuszczonych dla poszczególnych obiektów tworzących funkcjonalną całość dachów, w 

tym: kształtów, kątów nachylenia głównych połaci, pokryć dachowych i ich kolorystyki; 
przy czym zalecane jest stosowanie dla dachów spadzistych pokryć o kolorystyce 

naturalnej dachówki ceramicznej, brązach lub grafitowych; Bezwzględnie należy nie 

dopuszczać do stosowania dachów o kolorystyce: zielonej, niebieskiej, żółtej i 
pochodnych, we wszystkich odcieniach; 

� w planach miejscowych i decyzjach administracyjnych należy określać zasady realizacji 

elewacji zewnętrznych budynków, w taki sposób aby wykluczać możliwość stosowania 
agresywnych w krajobrazie kolorów, bardzo zróżnicowanej gamy kolorystycznej i 

agresywnego wzornictwa oraz mało estetycznych i agresywnych okładzin trwałych 

obcych dla regionu, jak np.: panele plastikowe; odpady ceramiczne i szklane, blachy 
trapezowe, itp.; 

� zespoły nowej zabudowy usługowej w obrębie terenów UP powinny tworzyć wizualną 

całość zarówno w zakresie kontynuacji przyjętej formy architektonicznej jak i kompozycji 
w naturalnym krajobrazie; w szczególności należy ograniczać możliwość lokalizacji obok 

siebie obiektów o daleko zróżnicowanych formach architektonicznych, kolidujących 

wizualnie ze sobą i z otaczającym je krajobrazem; 
� obiekty usług publicznych powinny być kształtowane w taki sposób, aby stanowiły 
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dominanty architektoniczne oraz identyfikatory przestrzeni. 
 
 Tereny wył ączone spod zabudowy 

 Jako tereny wyłączone spod zabudowy (za wyjątkiem dróg  oraz obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej) wskazuje się wyznaczone na rysunku Studium: 
� tereny produkcji rolnej oznaczone symbolem R; 

� tereny łąk, pastwisk, nieużytków oznaczone symbolem ZR;  

� tereny rolne przeznaczone do zalesienia oznaczone symbolem R/ZL; 
� tereny zadrzewień oznaczone symbolem ZN. 

 

Przewidywane rozwiązania zmiany planu miejscowego należy uznać za zgodne ze 
Studium oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego. 
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Ryc.3.Fragment rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Iwonicz-Zdrój (obecnie w trakcie zmiany) 
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Ryc.4.Fragment rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Iwonicz-Zdrój - legenda 

 W celu zachowania bioróżnorodności oraz powiązań ekologicznych Plan respektuje 

zapisy Studium, które zachowuje tereny leśne. Jednocześnie Studium wskazuje tereny pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową i produkcyjno-usługową. 
 

Ustalona w projekcie planu powierzchnia biologicznie czynna wynosi odpowiednio: 
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Tab. 1. Procentowy udział powierzchni biologicznej czynnej wg funkcji 

Grupa funkcji Wska źnik powierzchni biologicznie czynnej 

Zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowo-

usługowa MN, MU 

min. 55% powierzchni działki 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna MW min. 25% powierzchni działki 

Zabudowa usługowa U min. 25% powierzchni działki 

Usługi publiczne i kultu religijnego UP, UK min. 30% powierzchni działki 

Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej PU min. 25% powierzchni działki 

Tereny usług turystyki UT min. 25% powierzchni działki 

Tereny zieleni urządzonej ZU min. 70% powierzchni działki 

 

 Projekt planu wyznacza tereny zieleni urządzonej, nieurządzonej, naturalnej oraz 

tereny leśne. Zaprojektowany układ terenów zielonych zapewni zachowanie istniejących 
walorów krajobrazowych, jak i środowiska. Jednocześnie stanowi bufor ochronny dla 

terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo- usługową.  

 

3  STAN ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO POTENCJALNE 
ZMIANY 

3.1  Struktura środowiska przyrodniczego obszaru planu i jego otocz enia 

3.1.1 Środowisko abiotyczne, fauna i flora 
Budowa geologiczna: 

Obszar wsi Iwonicz wg regionalizacji fizyczno-geograficznej położony jest w obrębie 

mezoregionu Beskidu Niskiego, który jest częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich na 

pograniczu Beskidów Środkowych oraz Pogórza Środkowobeskidzkiego (Kondracki 2000). 
Położenie fizyczno-geograficzne obszaru planu na tle Nadleśnictwa Dukla: 

Megaregion:   Karpaty 5 

Prowincja:   Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem  51 
Podprowincja:  Zewnętrzne Karpaty Zachodnie   513 

Makroregion:   Beskidy Środkowe i Wschodnie   513.7 

Mezoregion:   Beskid Niski      513.71 
Makroregion:   Pogórze Środkowobeskidzkie   513.6 

Mezoregion:   Kotlina Jasielsko-Krośnieńska   513.67 

Pogórze Jasielskie     513.68 
Pogórze Bukowskie     513.69 
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Ryc.5. Podział fizyczno-geograficzny (Kondracki 2000) na tle Nadleśnictwa Dukla 

 

Rejon całej gminy Iwonicz-Zdrój to obszar utworów przedczwartorzędowych 

stanowiących kompleks naprzemianległych piaskowców i łupków osadzanych od górnej 
kredy (senon) do miocenu w zmieniającym swoją geometrię basenie, rozdzielanym niekiedy 

wyniesieniami podmorskimi zwanymi kordylierami. Rozległy basen karpacki zaczyna kurczyć 

się od górnej kredy, dzieląc się na baseny resztkowe, wypełniane osadami, zamykane, 
fałdowane i wciągane w struktury posuwającego się generalnie ku północnemu wschodowi 

górotworowi. 
Gmina Iwonicz-Zdrój znajduje się w śląskiej jednostce tektonicznej (Ryc.6). Obejmuje 

ona pięć elementów tektonicznych oddzielonych od siebie strefami ścięć (złuskowań).  

Elementem strukturalnym idąc ku północnemu wschodowi od fałdu Bukowicy i 

Iwonicza-Zdroju Rudawki Rymanowskiej są: fałdy Bóbrki-Rogów oraz Iwonicza Wsi-Pastwisk 
zbudowane prawdopodobnie tylko z warstw: menilitowych i dolnych krośnieńskich. 

Na terenie gminy występują osuwiska w powiązaniu z fałdem Iwonicza-Zdroju-

Rudawki, na stokach dolin zbudowanych z łupków pstrych i menilitowych. Spotykane są w 
Lubatówce, Iwoniczu-Zdroju, czyli poza obszarem opracowania. 
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Ryc.6. Budowa geologiczna Beskidu Niskiego (źródło internetowe). 

 

Rzeźba terenu: 

Ze względu na położenie Iwonicza w mezoregionie Beskidu Niskiego, teren 
charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu, typowym dla obszarów górskich. 

Na obszarze gminy występują charakterystyczne dla gór niskich wyniesienia o 

zaokrąglonych szczytach. 
Gminę przecinają dwie głęboko wcięte v- kształtne doliny rzeczne – rzeki Lubatówka 

oraz Potoku Iwonickiego płynącego w dolinie Iwonka. Charakterystyczną cechą rzeźby 

terenu gminy Iwonicz-Zdrój są stoki poprzecinane wąwozami. 
W północnej części gminy (sołectwo Iwonicz) znajdują się najniżej położone obszary, 

wyniesione na ok. 320 m n.p.m. Charakteryzują się one łagodnymi stokami, których 

nachylenie zazwyczaj wynosi ok. 10-15 %, a jedynie miejscami dochodzi do ok. 20%. 
Największe nachylenia na terenie gminy Iwonicz-Zdrój dochodzą do 80%, jednak 

występują na ograniczonym obszarze. Dużym nachyleniem terenu cechuje się północno-

zachodnia część gminy w tym wschodnie stoki G. Płońskiej (505 m n.p.m.) położone w 
zachodniej części sołectwa Lubatówka. Na większości obszaru gminy przeważają 

nachylenia ok. 40%. 

 
Złoża surowców mineralnych 

Na terenie gminy występują złoża: ropy naftowej i gazu ziemnego. W roku 1997 

wykreślono z „Bilansu Zasobów…” wyczerpane złoże ropy naftowej „Iwonicz Północ”. Na 
złoże Iwonicz-Północ składały się trzy horyzontowe złoża ciężkiej ropy naftowej 

bezparafinowej i parafinowej oraz gazu ziemnego towarzyszącego, udokumentowane w 

obrębie piaskowców ciężkowickich i czarnorzeckich.  
Obecnie perspektywy surowcowe gminy są znacznie ograniczone. Eksploatowane 

złoża ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego są w znacznym stopniu wybrane, a 

niektóre zostały zlikwidowane. Perspektywy odkrycia nowych złożowych koncentracji 
węglowodorów, głównie ropy naftowej wiążą się ze strukturami fałdowymi jednostki śląskiej. 

Kolektorami perspektywicznymi mogą tu być piaskowce ciężkowickie, krośnieńskie i 

istebniańskie. Obszar gminy jest dość dokładnie rozpoznany i aktualnie realne perspektywy 
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ropogazonośności są tu znikome. Ponadto w związku ze zmianą przepisów w zakresie 

ograniczeń dotyczących stref ochrony uzdrowiskowej, pozyskiwanie surowców mineralnych 
innych niż naturalne surowce lecznicze jest zabronione we wszystkich strefach (art. 38a 

ust.3. ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych). 
Torfy występują w kilku miejscach na terenie gminy, jednak nagromadzenia torfów 

mają zbyt mało miąższości (poniżej 1 m), często są zaglinione lub zalegają pod miąższym (4 

m) nadkładem gliniastoilastym, co obecnie przekreśla możliwości ich praktycznego 
wykorzystania. Piaskowce w regionie karpackim stanowią podstawowy surowiec skalny 

znajdujący zastosowanie w budownictwie i drogownictwie. Wśród ogniw litostratygraficznych 

fliszu występujących na omawianym obszarze największe rozprzestrzenienie mają warstwy 
krośnieńskie, których dolne ogniwo odznacza się zwykle silnym rozwojem piaskowców. 

Jednak piaskowce krośnieńskie w omawianym obszarze nie rokują perspektyw dla 

dokumentowania złóż. Charakteryzują się one tutaj wysokim udziałem wkładek łupkowych, 
są mało zwięzłe i rozsypliwe, często też występują pod miąższym nadkładem glin 

zwietrzelinowych. 

 
Wody podziemne  

 Obszar gminy położony jest w XIV karpackim rejonie hydrogeologicznym. Wydzielić 

tutaj można trzy użytkowe poziomy wodonośne: czwartorzędowy, czwartorzędowo-
trzeciorzędowy i trzeciorzędowy.  

Czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z plejstoceńskimi i holoceńskimi 

osadami akumulacji rzek: Tabor i Wisłok oraz ich dopływów. Budują go osady piaszczysto-
żwirowe z otoczakami, lokalnie zaglinione. Miąższość warstwy wodonośnej nie przekracza 

zwykle kilku metrów, rzadziej osiąga 10 m. Występują w nich wody porowe, a zwierciadło 

tego horyzontu ma najczęściej charakter swobodny i stabilizuje się na głębokości 2-5 m pod 
powierzchnią terenu. Zasilanie wód tego poziomu odbywa się poprzez bezpośrednią 

infiltrację opadów atmosferycznych, a także bocznych dopływów z utworów fliszowych i 

okresową infiltrację wód powierzchniowych. 
Poziom czwartorzędowy to poziom przypowierzchniowy, pozostający w 

bezpośrednim kontakcie z powierzchnią – reaguje on wprost na istniejące warunki 

hydrologiczne – wielkość opadów atmosferycznych oraz stany wód w ciekach.  
Czwartorzędowy poziom wodonośny niemal w całości należy do Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych (GZWP) nr 432 - Dolina rzeki Wisłok. Zbiornik (nr 432) został zaliczony 

do głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce jako ten, który w przyszłości stanie się 
źródłem zaopatrzenia w wodę pitną wysokiej jakości, jednak nie posiada dokumentacji 

hydrogeologicznej. W związku z potrzebą ochrony zbiornika został wydzielony obszar 

wymagający najwyższej i wysokiej ochrony (na podst.  Opracowania A.S. Kleczkowskiego 
„Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce wymagających 

szczególnej ochrony”). Dodatkowo wyznaczono tutaj obszar najwyższej ochrony dla 

występowania wód słodkich i mineralnych. Obszar objęty opracowaniem nie leży w 
granicach GZWP nr 432. 

Wody podziemne występujące na terenie gminy generalnie charakteryzują się bardzo 

dobrą i dobrą jakością (klasa I i Ha), ale jej zasoby nie są duże. Lokalnie wody te odznaczają 
się znaczną twardością. Ich jakość może jednak być nietrwała, co spowodowane jest 
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brakiem izolacji w nadkładzie.  Pod wzglądem hydrochemicznym wody są typu HCGVCa i 

HC03-Ca-Mg o mineralizacji 200-400 mg/dm. Na terenie gminy występują potencjalne 
zagrożenia dla wód pitnych związane z występującymi tam wodami mineralnymi, jak również 

z niewielkimi złożami ropy naftowej. 

Wody mineralne w obrębie Karpat występują głównie we wnętrzu struktur fałdowych, 
które często dzięki głębokiemu rozcięciu podłoża pojawiają się na powierzchni w postaci 

źródeł. 

Wody lecznicze stanowią duże bogactwo Iwonicza-Zdroju. To w oparciu o nie 
powstało w gminie lecznictwo sanatoryjne. Występujące w gminie Iwonicz-Zdrój wody 

lecznicze towarzyszą zwykle niewielkim na tym obszarze złożom ropy naftowej. 

Wody lecznicze Iwonicza-Zdroju to wody chlorkowo – wodorowęglanowo – sodowe, 
jodkowe, kwasowęglowe oraz wody wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, jodkowe, 

kwasowęglowe. W smaku są słone, ługowate, zawierają wolny CO2. Eksploatuje się je 

głównie z poziomów geologicznych tzw. drugiego i trzeciego piaskowca ciężkowickiego. 
Stosuje się je przede wszystkim do kuracji pitnej, kąpieli mineralnych, inhalacji i produkcji soli 

jodobromowej Iwonickiej oraz kosmetyków.  

Okresowo niektóre ujęcia w gminie Iwonicz-Zdrój dostarczają wodę z CO2 (szczawy). 
Woda z ujęć uzyskuje na wypływie z otworu temperaturę: od 11 do 25°C. Mineralizacja wód 

w tym rejonie wynosi od 0,09 do 19 g/dm3. Obecnie eksploatuje się wody lecznicze z 7 ujęć.  

Dla wód leczniczych utworzony został Obszar i Teren Górniczy „Iwonicz”, teren 
opracowania znajduje się poza jego granicami. 

Wody powierzchniowe  

Gmina Iwonicz-Zdrój leży w dorzeczu dwóch dużych rzek karpackich: Wisłoki i Sanu. 
Teren ten generalnie należy do zlewni rzeki Wisłok (dopływu Sanu). Przez teren gminy 

przepływa duży lewobrzeżny dopływ Wisłoka - Lubatówka i Tabor (noszący w swym dolnym 

biegu nazwę Morwawa), a prawobrzeżnymi: Czernisławka i Pielnica. Największym potokiem 
płynącym przez Iwonicz i Iwonicz-Zdrój jest Potok Iwonicki, z ujściem do rzeki Wisłok. 

W Sieniawie wody Wisłoka zostały spiętrzone zaporą wysokości 32 m. Powstał wielo-

zadaniowy zbiornik retencyjny „Besko” o powierzchni 131 ha i średniej głębokości 12 m, 
który rozwiązał pojawiające się problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną dla Krosna, 

Iwonicza-Zdroju, Rymanowa oraz okolicznych gmin. Wody powierzchniowe na terenie gminy 

są na przeważającej swojej długości zanieczyszczone. Badania przeprowadzone w ostatnich 
latach w Iwoniczu-Zdroju na potoku Iwonka (ujęcie powierzchniowe) zakwalifikowały 

tamtejsze wody do klasy A2, głównie ze względu na przekroczenia wskaźników 

mikrobiologicznych.  
Rzeki w większości mają naturalny układ hydrologiczny oprócz Potoku Iwonickiego 

na odcinku zabudowanym, w części strefy A i B ochrony uzdrowiskowej, a najważniejszymi 

elementami jest meandrowanie z zakolami. Rzeka wykazuje w ciągu roku wahania stanu 
wód powodowane zmiennością zasilenia.  

Wody rzeki objęte są badaniami czystości na odcinku ujściowym do Wisłoka na 

terenie miasta Krosna. Zgodnie z wynikami badań woda nie odpowiada  I klasie czystości w 
klasyfikacji ogólnej. 

 

Gleby 
Na procesy glebotwórcze ma wpływ szereg czynników, najważniejsze z nich to 
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różnorodna budowa geologiczna, zróżnicowane ukształtowanie terenu, zmienne warunki 

wodne oraz działalność człowieka.  
Gleby to ważny element środowiska przyrodniczego ze względu na dominującą na 

terenie gminy Iwonicz-Zdrój gospodarkę rolną. Dominują tu gleby brunatne wyługowane 

wytworzone na glinach średnich pylastych. W dolinach cieków wodnych występują mady. W 
południowej części gminy (obręb Iwonicz) dominują gleby o dość słabych wartościach 

uprawowych – gleby kompleksu pszennego górskiego. Nielicznie, głównie w północno-

zachodniej części obrębu występują gleby nieco lepsze, zaliczane do kompleksu pszennego 
dobrego. Południowa cześć obrębu Iwonicz, północne części obrębu Lubatówka i Iwonicz-

Zdrój oraz niemal cały obręb Lubatowa to gleby bardzo słabe, zaliczane do kompleksu 

owsiano-pastewnego górskiego oraz owsiano-pszenicznego górskiego.  
Użytki rolne gminy cechuje stosunkowo wysoka różnorodność gleb pod względem ich 

geologicznego pochodzenia i przebiegu procesów glebotwórczych. Przede wszystkim należy 

rozróżnić gleby obszarów górzystych i obszarów podgórskich. 
Występujące tu gleby są bardzo kwaśne, gliniaste. Określa się je jako bardzo ciężkie. 

Są to gleby zaliczane głównie do klas od III do VI, jednak na terenie gminy najczęściej 

spotykane są gleby klas IV, które posiadają średnią przydatność dla rolnictwa. Uprawa orna 
tych gleb możliwa jest tylko po regularnym wapnowaniu oraz wysokim nawożeniu 

organicznym i mineralnym. Gleby klas V-VI występują przede wszystkim na wzniesieniach 

i pochyłościach oraz na terenach narażonych na ciągłe nadmierne uwilgotnienie. Gleby są tu 
płytkie. W niższych partiach terenu u podnóży zboczy głębokość gleb się zwiększa, 
występują tu także deluwia. Natomiast w samych dolinach rzek i potoków występują aluwia. 

 
Warunki klimatyczne 

Decydujący wpływ na warunki klimatyczne w rejonie Iwonicza ma rzeźba terenu, 

obszar ten zaliczany jest do klimatu górskiego i podgórskiego oraz klimatu zaciszy 
śródgórskich. Zróżnicowanie terenu powoduje odmienne warunki klimatyczne w dolinach, na 

zboczach i na szczytach gór. Region klimatyczny górski charakteryzuje się piętrowością 

klimatu, ze spadkiem temperatury średnio 0,5˚C/100 m wysokości i przyrostem opadów o ok. 
60 mm/100m wysokości. Roczne amplitudy temperatury zmniejszają się wraz z wysokością. 

Średnia roczna temperatura waha się od +6 do +7,5o C, średnia roczna temperatura 

powietrza w miesiącu styczniu wynosi od –4 do –4,5o C, w lipcu +16 do +18oC. Natomiast 
średnioroczne sumy opadów wahają się od 700 – 1000 mm. Pokrywa śnieżna zalega 

średnio 80-90 dni. Stosunki wietrzne wykazują duże zróżnicowanie. Panujące tu wiatry wieją 

głównie z kierunku południowego i południowo – zachodniego. Ilość dni wietrznych w roku 
wynosi 21. Najbardziej porywiste wiatry występują w zimie. Powodują one duże anomalie w 

stanach pogodowych, głównie w postaci nagłego ocieplenie lub wyraźnego obniżenia 

temperatury. W zimie powodują one odwilże, zmiatanie śniegu oraz osadzanie zwałów 
śniegowych na zboczach odwietrznych i w dolinach. 

Cechą charakterystyczną tego obszaru są wiatry typu fenowego, zwane „dukielskimi” 

lub „rymanowskimi”. Są to wiatry bardzo silne, wiejące z południa, podnoszące temperaturę. 
W czasie ich trwania (od 2 do 7 dni) następuje spadek ciśnienia i wilgotności powietrza. 

Mimo przewagi wiatrów południowych cisze stanowią około 45%, przy czym ponad 55% cisz 

występuje latem. Średnia długość meteorologicznego okresu wegetacji (wyrażona liczbą dni 
z ustaloną średnią dobową temperaturą powietrza powyżej lub równej 5˚C) dla omawianego 
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obszaru wynosi 190-210 dni. 

Pozytywnie na warunki bioklimatyczne wpływa lesistość terenu i dobra 
przewietrzalność dolin. Cechą charakterystyczną  jest mniejsza ilość opadów w zimie, duża 

u progu lata i jesieni. Najkorzystniejsze warunki klimatu lokalnego posiadają stoki o 

nachyleniach powyżej 5% i ekspozycji dosłonecznej południowej, wschodniej i zachodniej 
oraz południowo – wschodniej i południowa – zachodniej. Tereny te otrzymują największą 

ilość energii, pozostają najdłużej pod wpływem działania promieni słonecznych, są dobrze 

nasłonecznione i usłonecznione, posiadają bardzo korzystne warunki termiczno – 
wilgotnościowe dla lecznictwa sanatoryjnego, osadnictwa. Cechą charakterystyczną klimatu 

Iwonicza jest obniżona wilgotność powietrza spowodowana jego południowym spływem z 

Przełęczy Dukielskiej. 
Zbocza o ekspozycji północnej słabo nasłonecznione i często zacienione są terenami 

zimnymi i posiadają złe warunki termiczno – wilgotnościowe – są to tereny niekorzystne dla 

wszelkiego rodzaju osadnictwa przeznaczonego na stały pobyt ludzi. 
Niekorzystne warunki panują również w wąskich, głęboko wciętych dolinach – są to 

obszary spływu i stagnacji zimnych i wilgotnych mas powietrza. W ich obrębie zaznacza się 

wyraźna inwersja temperatury. Najbardziej porywiste wiatry występują w zimie. 
Niekorzystny jest na terenie gminy również rozkład opadów w ciągu roku, bowiem na 

miesiące letnie (czerwiec – sierpień) przypada prawie 40% ilości rocznej. 

Urozmaicona rzeźba terenu powoduje wyraźne zróżnicowanie klimatyczne. Są to 
warunki typowe dla obszarów górskich Karpat, trudne i surowe, charakteryzujące się długimi 

zimami i krótkimi okresami letnimi. Ku północy warunki klimatyczne łagodnie przechodzą w 

typowe dla pasa Pogórzy Karpackich – umiarkowanie ciepłe, z opadami poniżej 800 mm 
rocznie i średnią roczną temperaturą 7,7ºC. Według wieloletnich danych notuje się tutaj 130 

dni z przymrozkami i 50 dni mroźnych, a przeciętna długość zalegania pokrywy śnieżnej 

wynosi 80 dni. 
 

Roślinność 

Świat flory na terenie gminy Iwonicz-Zdrój z geobotanicznego punktu widzenia ma 
charakter roślinności przejściowej, pomiędzy Karpatami Wschodnimi, a Zachodnimi. 

Zmniejsza się tu wyraźnie liczebność gatunków wschodniokarpackich, zaś niewielka grupa 

roślin zachodniokarpackich wskazuje na przynależność Beskidu do Karpat Zachodnich. 
Według rejonizacji przyrodniczo-leśnej lasy tego obszaru należą do Krainy 

Karpackiej, Dzielnicy Pogórza Środkowobeskidzkiego i Beskidu Niskiego, a 

charakterystyczną cechą roślinności jest jej piętrowy układ. Dominującą rolę pełni żyzna 
buczyna karpacka, występująca głównie w formie podgórskiej, z gatunkami tj. grab, 

przylaszczka, bluszcz pospolity, a obecność przenęta purpurowego, tojeści gajowej i 

goryczki trojeściowej wyróżnia jej formę reglową. 
Na terenie gminy wszystkie lasy w zarządzie Lasów Państwowych są lasami 

ochronnymi. 

Nizinny łęg olszowo-jesionowy - to pospolite zbiorowiska występujące lokalnie w 
siedliskach zabagnionych, mokrych, w płaskich dolinach potoków. Drzewostan tworzą olsza 

czarna z domieszką wierzby kruchej, jesionu, grabu, osiki. Krzewy to czeremcha, bez 

czarny, leszczyna, kruszyna z udziałem podrostów drzew oraz niekiedy wierzby szarej. Na 
bogate runo składają się gatunki zróżnicowane pod względem wysokości i warunków 
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siedliskowych, wykazują one wyraźną zmienność sezonową. Wiosną występują: rzeżucha 

gorzka, zawilec gajowy, szczyr trwały, miodunka, niezapominajka błotna. W szczycie okresu 
wegetacyjnego występują licznie ostrożeń warzywny, wiązówka błotna, podagrycznik 

pospolity, tojeść pospolita, przytulia czepna, pokrzywa zwyczajna, czyściec leśny i wiele 

innych. 
Podgórski łęg jesionowy związany jest z dolinami szybko płynących potoków oraz 

rejonami źródliskowymi na bardzo żyznych, obojętnych lub lekko zasadowych madach 

rzecznych czarnoziemnych lub brunatniejących. Drzewostan zespołu tworzy jesion, olsza 
czarna, niekiedy ze znacznym udziałem jaworu i olszy szarej oraz udziałem grabu, wierzby 

kruchej. Warstwa krzewów zbudowana jest najczęściej z leszczyny, derenia świdwy, bzu 

czarnego, czeremchy i podrostów drzew. Warstwa runa jest bujna i zwarta, bardzo bogata 
florystycznie, bez wyraźnych dominant. Licznie rosną tu m.in. skrzyp olbrzymi, szczyr trwały, 

podagrycznik pospolity, śledziennica skrętolistna, czyściec leśny, czartawa pospolita, 

ziarnopłon wiosenny i świerząbek orzęsiony.  
Nadrzeczna olszyna górska to typowy łęg nadrzeczny, gdzie gleby mają charakter 

mad rzecznych właściwych lub brunatnych, rzadziej gleb gruntowo-glejowych. Drzewostan 

budują głównie olsza szara, miejscami z dużym udziałem wierzb, jako domieszka występuje 
jawor, lipa drobnolistna, czeremcha, jesion i wiąz górski. W warstwie krzewów, zazwyczaj 

silnie rozwiniętej, występują głównie wierzby oraz leszczyna, jarząb pospolity, bez czarny, 

kalina koralowa, trzmielina zwyczajna, wiciokrzew czarny, kruszyna pospolita. Runo jest 
bardzo silnie rozwinięte i odznacza się dużym bogactwem gatunkowym.  

Na terenie gminy występuje również grąd subkontynentalny typowy dla pogórza. 

Fragmenty grądów zachowały się głównie w dolinach rzek i większych potoków. Zaliczane 
są do odmiany małopolskiej z przewagą gatunków tj. jodła pospolita, wilczomlecz 

migdałolistny, bluszcz pospolity, szałwia lepka, żywiec gruczołowaty, pierwiosnek wyniosły, 

buk zwyczajny i jawor. 
Szata roślinna charakteryzuje się średnim stopniem naturalności zbiorowisk. Obok 

ww. gatunków naturalnych, na terenach zabudowanych znajdują się zbiorowiska roślin 

introdukowanych oraz synantropijnych.  Jest to roślinność ukształtowana przez człowieka, 
często obca siedliskowo i geograficznie, towarzysząca zabudowie.   

Roślinność ruderalną z licznie występującymi chwastami można spotkać na terenach 

niepielęgnowanych przez człowieka. 
 Ze względu na duże walory przyrodniczo-krajobrazowe  regionu, w 2005 roku został 

utworzony Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, w którego granicach znajduje 

się  prawie cała gmina Iwonicz-Zdrój, w tym znaczna część obszaru objętego opracowaniem, 
są to tereny położone na południe od ulicy Zadwór i ul. Floriańskiej. Jego powierzchnia 

wynosi 82426 ha. Obszar chroni przedpole najwyżej wzniesionych partii Beskidu Niskiego 

chronionych w ramach parków: Jaślińskiego Parku Krajobrazowego i Magurskiego Parku 
Narodowego. 

 

Fauna 
Do najbogatszych siedlisk zwierząt w gminie należy Obszar Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego. W granicach opracowania nie występują obszary sieci Natura 2000. 

Świat zwierząt tego rejonu jest charakterystyczny dla fauny podgórskiej, 
reprezentowany jest głównie przez typowe gatunki ssaków tj. sarny, jelenie, dziki, lisy, łasice, 
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kuny domowe. Liczne ptactwo to gatunki związane z siedliskami leśnymi, łęgowymi i 

pasmami zarośli nadrzecznych: pliszki siwe, krętogłowy, bociany czarne, sikory, kukułki, 
wróble, sroki, zięby, wrony, gawrony, mazurki, kosy, raniuszki, myszołowy, jastrzębie i inne. 

Do najcenniejszych należy bielik i orzeł przedni. Gady żyjące w tym regionie to jaszczurki 

zwinka i żyworodna, zaskrońce i żmije zygzakowate. Oprócz tych gatunków licznie 
występują tu bezkręgowce rozlewisk wodnych, żwirowisk i miejsc podmokłych, są to owady 

wodne i żyjące na styku środowisk wodnych i lądowych.  

Oprócz pospolitych gatunków roślin i zwierząt, występują tu liczne gatunki chronione.  
 

3.2 Obecny stan i zagro żenia środowiska 

Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz 

stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o 
środowisku. Jego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji rządowej, samorządowej i 

społeczeństwa o: 
- jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 

lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń 

tych standardów lub innych wymagań, 
- występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych 

zmian, w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i 

stanem elementów przyrodniczych. 
Rolę koordynatora PMŚ pełni Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Inspekcja 

Ochrony Środowiska, zgodnie z jej ustawowymi kompetencjami, prowadzi badania jakości 

środowiska i obserwacje jego stanu samodzielnie lub korzysta z wyników badań i obserwacji 
prowadzonych przez inne organy administracji rządowej oraz samorządowej, które są 

obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie środowiska uzyskiwanych w 

wyniku wykonywania ich zadań własnych. 
Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane z PMŚ 

wykonuje wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań 
monitoringowych, stanowią podstawę opracowywania cyklicznych opracowań o stanie 

środowiska w postaci raportów i komunikatów publikowanych w serii Biblioteki Monitoringu 

Środowiska. Informacje te, przekazywane do organów administracji rządowej i 
samorządowej, mogą stanowić podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór 

właściwej strategii rozwoju gospodarczego i przestrzennego, zarówno w skali kraju jak i 

poszczególnych regionów. 
 

Wody podziemne  

Najbliżej zlokalizowanym zbiornikiem wód podziemnych jest GZWP 432 "Dolina rzeki 
Wisłok". Powiat krośnieński położony jest w regionie karpackim. Wody czwartorzędowe mają 

charakter porowy i związane są z utworami akumulacji rzecznej. Jest to poziom 

przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący 
wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Ujmowany jest za pomocą studni kopanych oraz 

studni wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów 
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wiejskich powiatu. Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w ośrodkach 

szczelinowych i szczelinowo-porowych. Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, 
charakteryzują się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich 

przestrzeniach. Wody podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację 

opadów atmosferycznych, a także infiltrację wód powierzchniowych. Na terenie powiatu 
wody podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą się przemieszczać do 

różnych ośrodków o odmiennych cechach. Wykonawcą pomiarów i badań w ramach 

monitoringu wód podziemnych w powiecie krośnieńskim jest Państwowy Instytut 
Geologiczny, natomiast w pozostałych podsystemach - Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie.  

Monitoring jakości wód podziemnych jest systemem oceny stanu i oceny zmian stanu 

chemicznego wód podziemnych, polegających na prowadzeniu w wybranych 
reprezentatywnych punktach pomiarowych, powtarzalnych pomiarów i badań, a także 

interpretacji wyników tych badań. 

W 2011 na terenie powiatu wykonane zostały badania monitoringowe w ramach 
podsystemu wód podziemnych. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd), stanowiące określoną objętość wód podziemnych występującą w 

obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Do wykonywania badań i 
oceny stanu wód podziemnych zobligowany jest na mocy ustawy Prawo wodne (2001) 

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie. Monitoring wód podziemnych 

realizowany jest w zakresie stanu chemicznego oraz ilościowego. Podstawą oceny stanu 
wód podziemnych jest rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (2008). 

Obszar powiatu krośnieńskiego położony jest w jednolitej części wód podziemnych Nr 
157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich) i zajmuje 20,9 % jej 

powierzchni. Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia 

nieosiągnięcia dobrego stanu wód i badana jest co 3 lata. Ocena stanu części wód 
wykonana została w oparciu o wyniki oznaczeń wskaźników fizykochemicznych, uzyskanych 

w 2010 r. w 3 punktach obserwacyjno-badawczych: miasto Krosno, Kąty (gmina Nowy 

Żmigród), Brzostek (gmina Dębica). Ocena wykazała, że stan chemiczny i stan ilościowy 
jednolitej części wód podziemnych jest dobry. 

 

Wody powierzchniowe 
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Ryc. 7. Jednolite części wód powierzchniowych do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności 

w    wodę przeznaczoną do spożycia (źródło RZGW Kraków) 
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Tab.2. Charakterystyka głównych czynników powodujących presje w środowisku wodnym na 

obszarze województwa podkarpackiego (Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 

2013r.) 

 

Jakość wód powierzchniowych w województwie zależy przede wszystkim od ilości i 
jakości odprowadzanych do nich ścieków komunalnych. Zrzuty zanieczyszczeń pochodzenia 

komunalnego są przyczyną eutrofizacji wód (wzbogacanie wód w substancje biogenne). 

Degradacja jakości wód z tym związana jest głównym problemem gospodarki wodnej w 
Polsce. Wszystkie części wód powierzchniowych w kraju, do których odprowadzane są 

ścieki komunalne, zostały uznane za obszary chronione, zagrożone występowaniem 

eutrofizacji komunalnej i zostały objęte monitoringiem. Celem monitoringu są dane stanu 
wód na potrzeby zaplanowania właściwych działań pozwalających utrzymać lub osiągnąć 

dobry stan jednolitych części wód. Badania i oceny wykonane przez WIOŚ w Rzeszowie 

potwierdzają niezodawalający stan wód w województwie. Spośród 91 jednolitych części wód 
poddanych w 2013r. ocenie zjawiska eutrofizacji, w ponad 50% części wód stwierdzono jej 

występowanie. 
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 Ryc.8. Ocena występowania eutrofizacji wód powierzchniowych, woj. podkarpackie lata 2011-2013 
(źródło Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2013r) 

 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie powiatu 
krośnieńskiego są wody powierzchniowe. Funkcjonują tutaj trzy duże ujęcia 
i zakłady uzdatniania wody, administrowane przez MPGK w Krośnie: w Szczepańcowej, 

Sieniawie i Iskrzyni. Źródłem zaopatrzenia ludności w wodę są: rzeka Jasiołka (zlewnia 
Wisłok), zbiornik zaporowy Besko na rzece Wisłok oraz rzeka Wisłok (zlewnia Sanu). Ujęcia 

zaopatrują w wodę około 83 tys. osób. Z ujęć korzystają mieszkańcy 27 miejscowości w 9 

gminach powiatu, m.in. Jedlicze, Rymanów, Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe, Korczyna, 
Wojaszówka. Komunalne ujęcia wód powierzchniowych funkcjonują w gminach: Chorkówka, 

Dukla, Iwonicz – Zdrój, Korczyna. Pobór wody z ujęć wód podziemnych jest niewielki i w 

2011 r. wynosił 0,39 mln m3. Na obszarach wiejskich źródłem zaopatrzenia w wodę bardzo 
często są indywidualne studnie przydomowe. 

Ujęcia wody powierzchniowej w gminie znajdują się na terenie Iwonicza-Zdroju, są to 

""Turówka, "Pod skocznią", "Excelsior" na potoku Iwonickim. Uzupełnienie niedoborów wody 
z ujęcia następuje poprzez zakup hurtowy wody z ujęcia w Sieniawie, które jest w 

administracji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie. Woda z ujęcia 

w Sieniawie przesyłana jest przez przepompownię w Klimkówce rurociągiem PCV 150 mm 
do stacji uzdatniania wody w Iwoniczu-Zdroju. Zdolność produkcyjna ujęcia wynosi ok. 

36 000 m3/dobę. Jego możliwości wykorzystywane są zaledwie w ¼. Ilość zakupionej wody 

wynosiła w 2009 roku ok. 320 tys. m3 (dane ZGK w Iwoniczu-Zdroju). Szacuje się, że ponad 
50% ludności gminy Iwonicz-Zdrój zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorczego, z 

ujęcia w Sieniawie. Ujęcia wody na terenie gminy Iwonicz Zdrój nie posiadają ustalonych 
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stref ochronnych.  

Z danych uzyskanych z Urzędu Gminy wynika, że długość czynnej sieci rozdzielczej 
wodociągowej na terenie gminy wynosi 68 000 mb, w tym w miejscowości Iwonicz –Zdrój 

wynosi 15 000 mb oraz 53 000 mb w Iwoniczu (wieś). Stopień skanalizowania miejscowości  

Iwonicz na koniec 2011r przedstawiał się w okolicach 100%. Na obszarach miejscowości  
Iwonicz ilość przyłączeń sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkiwania wyniosła 930 szt. (dane ZGK w Iwoniczu-Zdroju). Z sieci 

wodociągowej korzystało łącznie 3522 osób (38% dane GUS). Na jednego mieszańca 
przypadało 5,5 m3 wody. 

Cały obszar opracowania należy do Regionu wodnego Górnej Wisły, dla którego 

warunki korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły określa Rozporządzenie Nr 
4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 

2014r. 

Główne czynniki mające wpływ na poziom czystości wód powierzchniowych i 
podziemnych to: 

- zanieczyszczenie środowiska spowodowane przez ścieki socjalno-bytowe, 

przedostające się do wód i ziemi z nieszczelnych urządzeń kanalizacyjnych, głównie z 
przydomowych osadników ścieków. Ścieki gromadzone w przydomowych osadnikach na 

nieczystości ciekłe, poprzez nieszczelności tych urządzeń, przenikały do gruntu a następnie 

do wód powierzchniowych i podziemnych. Dzięki przebudowie kanalizacji sanitarnej, 
likwidacji oczyszczalni ścieków w mieście Iwonicz-Zdrój, uporządkowano system kanalizacji 

w Iwoniczu-Zdroju poprzez rozdzielenie ścieków bytowych od wód opadowych. Nowo 

wybudowana sieć kanalizacji służy do odprowadzania ścieków, a istniejące kanały 
wykorzystywane są do odprowadzania deszczówki. Łącznie wybudowano 8,29 km nowej 

sieci, powstało 5 przepompowni. Po zakończeniu prac, wszystkie ścieki bytowo-gospodarcze 

z Iwonicza-Zdroju tłoczone są do systemu kanalizacyjnego Krosna w oparciu o zawartą 
umowę pomiędzy gminą Iwonicz-Zdrój a MPGK Krosno. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

skutecznie oczyszcza ścieki sanitarne z terenu miasta i 7 okolicznych gmin. Jest to 

oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z osadem czynnym i stacją chemicznego strącania 
fosforu. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków pozwala na znaczną redukcję 

związków azotu i fosforu w nich zawartych. Przepustowość oczyszczalni wynosi 35 410 

m3/dobę, w okresie deszczowym - 52 690 m3/dobę. Posiada ona  punkt zlewny ścieków 
dowożonych z zewnątrz. Rozporządzeniem Nr 171/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 

grudnia 2006 r. wyznaczona została aglomeracja Krosno. Do aglomeracji Krosno należy 

miasto Krosno oraz gminy: Krościenko Wyżne, Korczyna, Wojaszówka, Jedlicze, 
Chorkówka, Iwonicz Zdrój i Miejsce Piastowe. 

- lokalizacja dzikich wysypisk w pobliżu cieków wodnych oraz nieumiejętne 

stosowanie nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada 
w swoich granicach składowiska odpadów, odpady z terenu całej gminy gromadzone są w 

pojemnikach do odpadów i wywożone są na składowisko w Dukli.   Dzikie wysypiska śmieci 

lokalizowane są często w korytach rzek, potoków lub w lasach i stanowią element znacznie 
obniżający wartości estetyczne krajobrazu, a wody powierzchniowe są zanieczyszczane 

odciekami pochodzącymi z rozkładających się śmieci, często różnego rodzaju, także 

odpadów niebezpiecznych. Proces zwiększania zrzutów zanieczyszczeń zbiega się w czasie 
z procesem zmniejszania przepływów na głównych ciekach, co uniemożliwia naturalne 
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samooczyszczenie wód. Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych są najmniej 

narażone na zanieczyszczenia, ponieważ występują stosunkowo głęboko. Może jednak 
również dojść do ich zanieczyszczenia, ponieważ pozostają one w związku hydraulicznym z 

wodami czwartorzędowymi. Wg danych zebranych przez WIOŚ, „dzikie” wysypiska są 

sukcesywnie likwidowane (gmina Iwonicz-Zdrój - zinwentaryzowano 5 miejsc nielegalnego 
składowania odpadów; w pierwszej kolejności likwidowane są wysypiska, gdzie stwierdzono 

odpady niebezpieczne); 

- liczne odwierty lub kopanki, z których eksploatowane są lub były ropa, gaz, wody 
mineralne;  

- zanieczyszczenia pochodzące z tras  komunikacyjnych, stacji paliw,  
- środki chemiczne stosowane w rolnictwie, nawozy stosowane na polach o dużych 

spadkach, które poprzez spływy powierzchniowe dostają się do rzek i potoków.  W roku 

2011 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie przeprowadził weryfikację stanu 

zanieczyszczenia i zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych 
związkami azotu pochodzenia rolniczego na obszarze działania tut. Zarządu, zgodnie z 
zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w 

sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz w Dyrektywie Rady 91/676/EWG. Powyższa weryfikacja opierała się 

na analizie wyznaczenia presji rolniczych wskazanych w opracowaniu pn.: „Wyznaczenie 

obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia 
rolniczego” wykonanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy 

Instytut Badawczy w Puławach.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że: 
1. żadna z wartości maksymalnych wskaźników zanieczyszczeń związkami azotu na 

obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie nie została przekroczona, 

2. nie przekroczono maksymalnej obsady zwierząt wyrażonej w DJP/ha UR (opracowanej 
na podstawie danych pozyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), 

3. zużycie nawozów mineralnych, kształtuje się na poziomie nie stwarzającym ryzyka 

zanieczyszczenia wód, 
4. na obszarze obrębów bardzo rzadko występują duże gospodarstwa rolne nastawione na 

działalność hodowlaną, 

5. brak jest wielkoobszarowego rolnictwa, 
6. wyniki monitoringu wód podziemnych z lat 2007-2010, przekazane przez GIOŚ, nie 

wykazują przekroczenia wskaźników związków azotu, a ich analiza nie wskazuje na 

potrzebę klasyfikacji tych wód jako wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu 
ze źródeł rolniczych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 

2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych - Dz. U.2002.241.2093). 
7. wody cieków przepływających przez wskazane obręby, na podstawie danych WIOŚ nie 

charakteryzują się przekroczeniami wskaźników związków azotu. Dodatkowo 

przeprowadzona analiza trendu zmian, nie wskazuje na potrzebę klasyfikacji ich jako 
wody wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych)  
W związku z powyższym Dyrektor RZGW w Krakowie podjął decyzję o nie 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego "Iwonicz 1/2014" – część „A” 

 38 

wyznaczaniu na obszarze tut. Zarządu wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 

azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu 
ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

- zabudowywanie i zasypywanie koryt potoków i obszarów źródliskowych.   

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu 

Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane są na podstawie Programu monitoringu 

środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012, opracowanego przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 

2000/60/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w 

Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego 

stanu wód. Nadrzędnym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu 

wód do roku 2015. Wody powierzchniowe, w tym silnie zmienione i sztuczne jednolite części 

wód, powinny do tego czasu osiągnąć dobry stan chemiczny, oraz odpowiednio, dobry stan 

ekologiczny lub dobry potencjał ekologiczny, gdzie: 

 
• stan ekologiczny  obowiązuje dla naturalnych jednolitych części wód, 
• potencjał ekologiczny  dla sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód. 

 Cele środowiskowe dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych ustalane 

są zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - 
jeśli do danej części wód odnosi się więcej niż jeden z celów, ustala się cel najbardziej 

rygorystyczny. 

W Polsce, w pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami, cele 
środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 
świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 

wody co najmniej dobrego stanu (dla części wód uznanych za naturalne) oraz dobrego lub 

powyżej dobrego potencjału (dla części wód uznanych za silnie zmienione, bądź sztuczne). 
Wartości tych wskaźników określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 

2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. 

U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1008). Ponadto - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 
lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 Nr 122 poz. 1018) 

oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896). W przypadku 

wód wykazujących w momencie ustalania celów środowiskowych bardzo dobry stan 

ekologiczny, wymagane jest utrzymanie tego stanu dla wypełnienia zasady niepogarszania 
stanu wód.  

Przyczyną przyjęcia uproszczonych sposobów ustalenia celów środowiskowych, jest 

przyjęte w pierwszym cyklu planistycznym podejście do opracowania warunków 
referencyjnych dla poszczególnych typów wód. 

• Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, tj. dla: 

obszarów wyznaczonych do ujmowania wody przeznaczonej dla zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia; 
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• części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych; 

• obszarów wyznaczonych jako wrażliwe na substancje biogenne (źródła 
komunalne oraz rolnictwo); 

• obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (w 
tym obszary NATURA 2000). 

W pierwszym cyklu planistycznym nie ustalono również podwyższonych wartości 

celów środowiskowych. W kolejnym cyklu planistycznym zakłada się doprecyzowanie celów 
środowiskowych dla poszczególnych typów wód oraz dla obszarów chronionych. 

 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone 
do zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie zmian stanu wód, 

wynikających z podjętych programów działań naprawczych. Metodyka oceny stanu 

ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (2011) . Stan i potencjał ekologiczny części wód 

powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:  
 

Klasa Stan ekologiczny  Potencjał ekologiczny 

I  bardzo dobry  maksymalny dobry i powyżej dobrego 

II  dobry dobry i powyżej dobrego 

III umiarkowany  umiarkowany 

IV słaby  słaby 

V zły zły 

Dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji dla wód o maksymalnym i dobrym potencjale  
ekologicznym przyjmuje się jedną kategorię - potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego. 

Klasyfikacja stanu chemicznego polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych i 

innych substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego 
oraz porównaniu ich ze środowiskowymi normami jakości ustalonymi w rozporządzeniu. Stan 

chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”.  

 Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyników klasyfikacji 
stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez 

gorszy z tych stanów. Na podstawie badań wykonanych w 2013 r. dokonano klasyfikacji 

potencjału ekologicznego w 3 silnie zmienionych jednolitych częściach wód w zlewni rzeki 
Wisłok:  

- jcw Wisłok do zbiornika Besko,  

- jcw Wisłok Zbiornika Besko -Sieniawa, 
- Zbiornik Besko - ujęcie. 

Potencjał ekologiczny monitorowanych wód rzeki Wisłok zarówno w górnym biegu, 

jak i poniżej zbiornika Besko (łącznie z odcinkiem rzeki poniżej Krosna) sklasyfikowany 
został jako dobry i powyżej dobrego. (Tab.3.) 

W ramach monitoringu diagnostycznego w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok - 

Rudawka Rymanowska wykonane zostały badania wskaźników chemicznych, na podstawie 
których dokonuje się klasyfikacji stanu chemicznego wód. Oznaczono 40 substancji, w tym: 
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metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, rtęć), węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (WWA), związki chloroorganiczne oraz azoto- i 
fosforoorganiczne. Stwierdzono obecność wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych na poziomie przekraczającym środowiskowe normy jakości. Górna zlewnia 

Wisłoka pozbawiona jest antropogenicznych źródeł emisji tych substancji chemicznych. Po 
analizie wszelkich dostępnych informacji o zlewni stwierdzono, że występowanie 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodach Wisłoka jest zjawiskiem 

charakterystycznym dla zlewni i związane jest z udokumentowanymi złożami ropy naftowej 
oraz spotykanymi naturalnymi wyciekami ropy na powierzchnię terenu. Z uwagi na 

udokumentowany geogeniczny, a nie antropogeniczny charakter substancji, odstąpiono od 

ich klasyfikacji. Stężenia pozostałych badanych substancji kształtowały się na niskim 
poziomie, najczęściej poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych. Przy 

klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitej części Wisłok od 

zbiornika Besko do Czarnego Potoku uwzględnione zostały wyniki badań uzyskane w 
punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok - Besko. Stan chemiczny tej części wód określony 

został jako dobry. 

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w 
jednolitych częściach wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2013r. 

przedstawia poniższa tabela nr 3. 

 
    

Na podstawie badań wykonanych w 2013 r. dokonano klasyfikacji potencjału 

ekologicznego w 3 silnie zmienionych jednolitych częściach wód w zlewni rzeki Wisłok 226. 
Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w 

jednolitych częściach wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2013r.: Dla 

zlewni Wisłoka - stan/potencjał ekologiczny, stan chemiczny, stan jcwp w punkcie 
monitorowania obszarów chronionych oraz stan jcwp - jest dobry. 

Poniżej tabela (fragment): Wyniki klasyfikacji i stanu/potencjału ekologicznego, stanu 

chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, woj., 
podkarpackie 2013r. (WIOŚ w Rzeszowie) 
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Tab.3. Ocena spełniania wymagań, w tym wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących 
jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w 
wodę pitną w punktach monitorowania obszarów chronionych; woj. podkarpackie 2013r. 

 
Zanieczyszczenie gleb 

Gleby narażone są, podobnie jak wody i powietrze, na zanieczyszczenia pochodzące z 

działalności człowieka - czynnik antropogeniczny tj. infrastruktura techniczna lub jej brak, 
rozwój transportu samochodowego, emisja gazów i pyłów, nieprawidłowa gospodarka 

odpadami, stosowanie środków ochrony roślin i osadów ściekowych w rolnictwie. Do 

zwiększenia degradacji przyczyniają się także rzeźba terenu oraz warunki atmosferyczne. 
Wszelkie nagłe zmiany w składzie chemicznym gleb spowodowane zanieczyszczeniami 

środowiska przyrodniczego zmieniają właściwości biologiczne i ograniczają filtrujące i 

buforujące działanie gleby.  
 W klasyfikacji gminy byłego województwa krośnieńskiego pod względem 
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występowania zagrożeń gmina Iwonicz-Zdrój została zakwalifikowana do grupy A 

(praktycznie nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń). W ocenie 
stopnia zanieczyszczenia gleb np. przez metale ciężkie, punktami odniesienia są liczby 

graniczne, ustalone w oparciu o stopień szkodliwości poszczególnych pierwiastków oraz 

właściwości gleb. Zawartość metali ciężkich w glebach na terenie gminy mieści się w 
zakresach określonych jako normalne, naturalne, charakterystyczne dla fliszu karpackiego, z 

którego powstały.  

Grunty położone wzdłuż dróg publicznych narażone są na skażenie metalami ciężkimi 
tj. ołów i kadm. Substancje te znalazły się na liście trucizn opracowanej przez Komisję 

Toksykologii Środowiska PAN. Szczególnie narażone na zanieczyszczenie komunikacyjne 

są grunty położone wzdłuż drogi krajowej Zator – Wadowice - Nowy Sącz – Jasło – Krosno - 
Przemyśl nr 28, przebiegającej przez miejscowość Iwonicz oraz dróg powiatowych Rogi-

Lubatowa nr 19371 i Iwonicz – Iwonicz-Zdrój nr 19372, przebiegających przez miejscowości 

Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. W tym rejonie emisja zanieczyszczeń jest zwiększona z 
uwagi na duży ruch kołowy. 

Innym zagrożeniem dla powierzchni ziemi są wycieki ścieków z urządzeń 

kanalizacyjnych oraz odcieki z dzikich wysypisk śmieci. Najbardziej narażonym terenem 
gminy na tego rodzaju zanieczyszczenia były miejscowości wiejskie, nieposiadające 

kanalizacji sanitarnej. Realizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy jest obecnie 

wykonana niemal w 100%, jednak skażenie ziemi będzie odczuwalne jeszcze przez kilka do 
kilkunastu lat z uwagi na akumulację skażeń w glebie. 

Zanieczyszczenie gleby przez emisję gazów i pyłów jest najmniejszym zagrożeniem z 

uwagi na niski poziom średniorocznych stężeń w powietrzu. Warunki klimatyczne (silne i 
częste wiatry południowe) sprawiają, że emitowane do atmosfery zanieczyszczenia 

przemieszczają się poza teren gminy. Z drugiej strony istnieje możliwość przenoszenia na 

teren gminy zanieczyszczeń powstających w Gminie Dukla oraz za granicą państwa, w 
Słowacji. Na te zanieczyszczenia najbardziej narażone są grunty leśne, otaczające gminę od 

strony południowej. Lokalna emisja gazów i pyłów do powietrza utrzymuje się na poziomie 

od 6-10% normy średniodobowej dla obszarów ochrony uzdrowiskowej. 
Badania agrochemiczne gleb prowadzi Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w 

Rzeszowie. Pozwalają one określić w sposób ogólny ich jakość i przydatność do produkcji 

rolnej. 
Przemieszczające się w atmosferze kwasotwórcze jony (siarki, azotu, węgla) mają 

bezpośredni wpływ na skład chemiczny i odczyn opadów atmosferycznych docierających do 

środowiska glebowego powodując zakwaszenie gleb. W warunkach, kiedy prowadzone są w 
miarę racjonalne nawożenia nawozami naturalnymi, mineralnymi i osadami ściekowymi 

zgodnie z przepisami prawa, największy problem stanowi poziom zakwaszenia gleb. 

Szczególne zagrożenie stanowią stosowane w sposób niekontrolowany osady ściekowe. 
Stosowanie ich w rolnictwie pozwala wprowadzić do gleby zawarte w nich składniki 

nawozowe, rozwiązując częściowo problem utylizacji osadów, ale ich skład chemiczny, a 

zwłaszcza duża zawartość pierwiastków śladowych, fosforu i azotu, stwarza zagrożenie dla 
środowiska przyrodniczego.  

Na ponad 90% powierzchni Podkarpacia występują gleby wytworzone z kwaśnych skał 

osadowych, z których intensywnie następowało wymywanie kationów o charakterze 
zasadowym. Silne oddziaływanie człowieka na pogorszenie odczynu gleby polega na 
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stosowaniu nawożenia, a niemal wszystkie nawozy są fizjologicznie kwaśne, oraz 

odprowadzaniu z plonem kationów zasadowych przy jednocześnie niedostatecznym 
wprowadzaniu ich do gleby w formie nawożenia.  

 

Obszary i tereny górnicze 
W gminie Iwonicz-Zdrój występują złoża: wód leczniczych, ropy naftowej i gazu 

ziemnego. Działalność wydobywcza ma tutaj ponad stuletnią tradycję. Na terenie objętym 

opracowaniem funkcjonował obszar i teren górniczy "Iwonicz-Wieś"/„Iwonicz-Północ”, który 
został wykreślony z "Bilansu Zasobów...". Koncesja na wydobywanie ropy naftowej zniesiona 

została decyzją Ministra Środowiska w 2000r., obszar pozostawił po sobie zlikwidowane 

odwierty.  Każdy przedsiębiorca wydobywający ze złoża kopalinę, po jej wydobyciu 
zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji terenu kopalni, zgodnie z ustawą prawo 

geologiczne i górnicze. 

 
Powierzchnia ziemi - (erozja, osuwiska) 

Degradacja powierzchni ziemi może być procesem naturalnym oraz spowodowanym 

działalnością człowieka. Degradacja naturalna spowodowana przez wodę, wiatr, lód lub 
mróz określana jest mianem degradacji geologicznej (głównie erozja wodna i wietrzna) i 

obejmuje przede wszystkim powierzchniową warstwę gleby, która wykazuje zachwianą 

równowagę biologiczną bez znaczących zmian chemicznych. Zabiegi agrotechniczne 
(czynnik antropogeniczny) niewłaściwie prowadzone  powodują zjawisko erozji gleb, która 

jest efektem procesu spłukiwania. Do uruchomienia tego procesu dochodzi po przekroczeniu 

dla danego obszaru progu krytycznego, który zależy od wielu czynników np. morfometrii 
stoku, rodzaju podłoża, szaty roślinnej, intensywności opadów i ich ilości, sposobu 

zagospodarowania terenu. W celu przeciwdziałania erozji gleb należy tak prowadzić prace 

rolnicze, aby minimalizowały one proces spłukiwania.  
Strefy krawędziowe zboczy o dużych spadkach i wąwozy o wysokich ścianach z 

płynącymi w nich ciekami to miejsca powstawania ruchów masowych ziemi - potencjalnych 

osuwisk, gdzie nie powinno się lokalizować  obiektów zakłócających równowagę statyczną.  
Wieloletnia działalność górnicza związana z licznymi odwiertami i kopankami służącymi 

eksploatacji kopalin,  na tych terenach była również powodem zachwiania statyki górotworu.  

Na terenie objętym opracowaniem nie występują udokumentowane obszary 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, a jedynie prawdopodobne - w południowej części 

wsi  na zachód od ulicy Długiej w pobliżu potoku Iwonickiego. Wszelkie roboty budowlane w 

obrębie osuwisk powinny być poprzedzone badaniami geotechnicznymi, a tereny 
stabilizowane. Należy również unikać w tym rejonie tworzenia głębokich wykopów oraz 

wcinania się w zbocza gór. 

 
Zanieczyszczenie powietrza  

Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu w 

ilościach, które mogą szkodliwie oddziaływać na zdrowie człowieka oraz pozostałe elementy 
środowiska (wodę, glebę, przyrodę ożywioną). 

Głównym czynnikiem mającym wpływ na zanieczyszczenie powietrza na terenie 

gminy jest emisja gazów i 
pyłów powstających w trakcie spalania paliw stałych, płynnych i gazowych w 
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lokalnych kotłowniach osiedlowych, kotłowniach zlokalizowanych w obiektach użyteczności 

publicznej i zakładowych oraz w budynkach mieszkalnych. Ważnym problemem jest również 
emisja substancji chemicznych z procesów spalania paliwa w silnikach samochodowych 

oraz poprzez ulatnianie lekkich frakcji węglowodorowych z ropy naftowej, paliw, smarów, 

ścierania nawierzchni dróg, opon czy okładzin ciernych w układach hamulcowych. 
Z uwagi na dużą ilość odłogowanych gruntów i mniejsze zainteresowanie hodowlą 

zwierząt, dochodzi również zanieczyszczenie spowodowane wypalaniem traw oraz słomy, 

powodujące wzrost niezorganizowanego emitowania gazów i pyłów do powietrza. 
Największa ilość emitowanych do powietrza substancji zanieczyszczających powstaje 

w wyniku spalania paliw płynnych, stałych i gazowych w urządzeniach grzewczych. Do 

atmosfery przedostają się związki siarki, azotu i węgla w postaci tlenków i dwutlenków. W 
większości obiektów, w których prowadzone jest spalanie paliw, kotłownie nie posiadają 

dodatkowych urządzeń oczyszczających a emisja gazów odbywa się w sposób naturalny 

poprzez systemy kominowe. W ostatnich latach zanotowano nieznaczny wzrost 
zanieczyszczenia powietrza, spowodowany głównie przez emisję gazów z palenisk 

domowych, opalanych węglem i koksem. Wzrosło również zapylenie powietrza w związku z 

brakiem urządzeń odpylających. 
O jakości powietrza na terenie gminy decydują nie tylko miejscowe emisje, ale i 

zanieczyszczenia pochodzące z zewnątrz, szczególnie z Krosna. 

Zgodnie z ustaleniami Planu dla gminy Iwonicz-Zdrój przewiduje się realizację 
programu zrównoważonego rozwoju na obszarze funkcjonalnym „Zielone Karpaty”. W planie 

zapowiedziano także monitoring jakości powietrza w punktach pomiarowych sieci krajowej i 

regionalnej. 
Wg danych GUS w 2013r. na obszarze województwa podkarpackiego 

zlokalizowanych było 79 zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza, 

najwięcej w powiatach dębickim, stalowowolskim, ropczycko-sędziszowskim i w mieście 
Rzeszowie. W obrębie obszaru Iwonicza nie są zlokalizowane  uciążliwe dla środowiska 

zakłady przemysłowe.  

Wieś Iwonicz jest położona w słabo uprzemysłowionym rejonie kraju, znajduje się w 
granicach strefy "C" ochrony uzdrowiskowej. Z analizy rozkładu stężeń podstawowych 

zanieczyszczeń powietrza przedstawionych na mapach w raporcie WIOŚ w Rzeszowie w 

2013r. wynika, że stężenie tych zanieczyszczeń w niewielkim stopniu dotyczy gminy Iwonicz-
Zdrój.  

W świetle prowadzonych badań stan czystości powietrza na gruntach gminy, należy 

uznać za dobry (źródło: WIOŚ w Rzeszowie: http://www.wios.rzeszow.pl/). 
 

Hałas 

Na klimat akustyczny przeważający wpływ ma hałas pochodzenia antropogenicznego 
występujący w środowisku. Hałas ten można podzielić na dwie podstawowe kategorie: hałas 

komunikacyjny (drogowy, kolejowy itp.) oraz hałas przemysłowy. Na obszarze opracowania 

podstawowym źródłem hałasu jest ruch komunikacyjny.  
Z dniem 23 października 2012 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra 

Środowiska zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku z 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. Nr 120 poz.826). Dotychczas 
obowiązujące rozporządzenie zawierało jedne z najostrzejszych norm w Unii Europejskiej. 
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Dopuszczalne limity natężenia hałasu w ciągu dnia były określone na poziomie od 50 dB do 

65 dB, a w nocy - od 45 dB do 55 dB. W nowym rozporządzeniu limity te zostały 
odpowiednio podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w ciągu nocy. 

Badanie, ocenę i obserwacje zmian stanu akustycznego środowiska dokonuje się w 

ramach Państwowego monitoringu środowiska. W 2013r. WIOŚ w Rzeszowie realizowała 
zadania związane z oceną hałasu emitowanego przez źródła przemysłowe i komunikacyjne. 

Oceny klimatu akustycznego dokonano na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu 

określonych wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do prowadzenia długookresowej 
polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania 

map akustycznych.  

W 2013 r. przeprowadzono pomiary emisji hałasu przemysłowego zgodnie z Planem 
Kontroli. Badania polegały na kontroli spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby w 

postaci urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń tj. kosiarki, młoty wyburzeniowe, 

ładowarki, koparki, kosy mechaniczne, pilarki spalinowe, przycinarki do żywopłotu. W wyniku 
kontroli stwierdzono w dwóch przypadkach niezgodność dwóch urządzeń. Na podstawie 

ustaleń prowadzonych kontroli, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

wydał 2 zarządzenia pokontrolne: przekazał sprawy do inspektoratów ochrony środowiska 
właściwych terenowo. 

W 2013r.  WIOŚ w Rzeszowie realizował program monitoringu hałasu w ramach 

trzyletniego cyklu pomiarowego zgodnie z "Programem Państwowego monitoringu 
środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015". Do badań hałasu drogowego 

zakwalifikowano rejony: Dukla, Jarosław, Żmigród, Mielec i Zarszyn. Dla miejscowości 

Iwonicz nie przeprowadzono pomiaru hałasu komunikacyjnego. 
Klasyfikacja akustyczna terenów zlokalizowanych w przedmiotowym terenie związana 

jest z funkcją danego obszaru. 

Głównym źródłem hałasu komunikacyjnego w Iwoniczu jest droga krajowa nr 28 relacji 
Zator-Przemyśl-granica państwa biegnąca z północnego zachodu na południowy wschód. 

Analizowany teren jest terenem częściowo rolnym, leśnym nie klasyfikowanym akustycznie 

według wyżej wymienionego Rozporządzenia, a w obszarach zurbanizowanych terenem 
zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej, chronionym akustycznie. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 
Do podstawowych źródeł pól elektromagnetycznych należą: przewody linii wysokiego 

napięcia prądu zmiennego, stacje transformatorowe i urządzenia zasilane prądem 

zmiennym, anteny stacji bazowych telefonii komórkowej oraz sprzęt gospodarstwa 
domowego zasilany prądem zmiennym o częstotliwości 50/60 Hz. Aktualnie na terenie gminy 

występują linie elektroenergetyczne 400kV przebiegające przez wsie Iwonicz, Lubatówka, 

Lubatowa, linie 110kV Iskrzynia - GPZ Iwonicz, zlokalizowane są one poza terenem 
opracowania. Na przedmiotowym terenie nie występują również stacje bazowe telefonii 

komórkowej. Od napowietrznych linii elektrycznych 110 kV i 400 kV wprowadzone zostały 

wolne od zabudowy strefy technologiczne. 
W 2005 roku WIOŚ w Rzeszowie uruchomił pilotażowe badania promieniowania 

elektromagnetycznego na obszarze województwa podkarpackiego. W latach 2005–2007 

monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku, ukierunkowany był na badanie 
potencjalnych oddziaływań źródeł promieniowania na środowisko i miał na celu 
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potwierdzenie lub wykluczenie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi eksponowanych na 

działanie pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności w bezpośrednim 
otoczeniu źródła. Od 2008 roku sposób monitorowania poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku uległ zasadniczej zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(Dz.U.2007.221.1645). Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi dąży się do intensyfikacji 

badań oraz śledzenia długoterminowych zmian poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku. Przedmiotem badań monitoringowych są poziomy pól elektromagnetycznych 

występujące w środowisku, w miejscach, w których ludzie mogą być eksponowani na ich 

działanie, na różnych obszarach województwa, to jest w miastach o liczbie ludności 
przekraczającej 50 tys., w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich.  

Zgodnie z w/w rozporządzeniem pomiary w cyklu badawczym przeprowadzono łącznie 

w 135 punktach pomiarowych. Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały w miejscach 
dostępnych dla ludności na trzech rodzajach obszarów województwa, tj. w centralnych 

dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., w 

pozostałych miastach i na terenach wiejskich.  
W ramach tych kategorii obszarów badania w 2008 roku przeprowadzono w 65 punktach 

pomiarowych, natomiast w 2009 roku w 70 punktach. Lokalizacja punktów ustalona została 

przez grupę pomiarową bezpośrednio w terenie, za pomocą urządzenia GPS.  
W miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej elektrycznej 

pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz 

wynosi 7V/m. 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wyznaczonych obszarach 

województwa. Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
zarejestrowano w następujących miastach: 

- Rzeszów, osiedle Śródmieście – 0,73 V/m (+/-0,146 V/m), 

- Lubaczów, osiedle Jagiellonów - 0,71 V/m (+/-0,142 V/m), 
- Mielec, osiedle Niepodległości – 0,71 V/m (+/-0,142 V/m), 

- Tarnobrzeg, osiedle Serbinów – 0,7 V/m (+/-0,14 V/m), 

- Tarnobrzeg, osiedle Podzwierzyniec – 0,69 V/m (+/-0,138 V/m), 
- Krosno, osiedle Śródmieście – 0,68 V/m (+/-0,136 V/m), 

Najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącą 0,10 

V/m (+/- 0,02 V/m), zarejestrowano na obszarze wsi Czarna Górna oraz Horyniec. 
Zaznaczyć należy, że na wielu obszarach w województwie, m.in. w miastach Łańcut, Dębica, 

Jasło, a w szczególności na obszarach wiejskich, uśrednione poziomy pól 

elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,1 V/m, to jest od dolnej granicy zakresu 
pomiarowego sondy. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

uzyskane w cyklu pomiarowym i uśrednione dla 45 punktów pomiarowych dla każdego z 

rodzajów obszarów województwa osiągnęły następujące poziomy: 
- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 

tys. – 0,26 V/m (+/-0,052 V/m), 

- w pozostałych miastach – 0,22 V/m (+/-0,044 V/m), 
- na obszarach wiejskich - <0,1 V/m [0,099 V/m (+/-0,02V/m)]. 
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W latach 2010-2012 WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w ramach drugiego cyklu badawczego zgodnie z „Programem 
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012”, 

następnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

podkarpackiego na lata 2013-2013” (źródło http://www.wios.rzeszow.pl). 
 

Obszary zagrożone powodzią 

Gmina Iwonicz-Zdrój nie posiada mapy zagrożenia powodziowego ani studium 
ochrony powodziowej, w związku z czym brak jest tu wyznaczonych zasięgów stref 

zagrożenia powodziowego. Potencjalnym zagrożeniem na omawianym obszarze jest Potok 

Iwonicki, z uwagi na stałe zabudowywanie terenów sąsiadujących z korytem potoku oraz w 
związku z tym brak obszarów polderowych dla wylewania wezbranej wody. Zgodnie z 
wytycznymi Studium UiKZP gminy Iwonicz-Zdrój, w celu ochrony noworealizowanej i 

istniejącej zabudowy w sąsiedztwie ww. cieków wodnych przed ewentualnym zalaniem, 
należy: 

- ograniczyć realizację nowej zabudowy oraz grodzenie terenów w odległości 

mniejszej niż 15m od brzegów potoków, 
- ograniczyć dalsze dogęszczanie istniejącej zabudowy w odległości mniejszej niż 

15m od brzegów potoków; 

- ograniczyć nasadzenia drzew i krzewów oraz zalesianie terenów w odległości 
mniejszej niż 5m od brzegów potoków; 

- ograniczyć przegradzanie koryt potoków w sposób utrudniający swobodny przepływ 

wody. 
- zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzeń wodno-melioracyjnych. 

Należy również rozważyć możliwość budowy zbiorników retencyjnych na potokach 

Iwonickim i Lubatówka. 
 

Podsumowując stan środowiska na obszarze planu należy określić jako dobry. 

Sprzyjają temu korzystne warunki klimatyczne i aerosanitarne oraz brak większych źródeł 
zanieczyszczeń. 

 

3.3 Ocena walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

Wymiernym wskaźnikiem wartości przyrodniczo - krajobrazowych jest odsetek terenów 
objętych różnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu oraz stopniem naturalności.  

Cały teren objęty planem leży w obszarze funkcjonalnym „Zielone Karpaty”. Obszar ten 

powstał z uwagi na wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. Obejmuje 10 
powiatów województwa podkarpackiego, 9 województwa małopolskiego i 4 śląskiego, a jego 

łączna powierzchnia wynosi ok. 17 221 km2. 

Warunki przyrodnicze gminy Iwonicz-Zdrój są dosyć zróżnicowane; charakteryzują się 
różnym stopniem przekształcenia.  

Do obszarów o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych na terenie 

objętym opracowaniem należy Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. Jest on 
położony w południowej części województwa podkarpackiego, obejmuje powierzchnię 82436 

ha. Jest to najniżej położony obszar, chroniący przedpole wyżej usytuowanych partii 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego "Iwonicz 1/2014" – część „A” 

 49 

Beskidu Niskiego: Jaślińskiego Parku Krajobrazowego i Magurskiego Parku Narodowego. 

Rzeźba terenu jest tu łagodniejsza, wzniesienia są niższe, a doliny szersze i silniej 
zurbanizowane. Obszary leśne, będące pozostałością dawnej puszczy karpackiej 

wzbogacają krajobraz i decydują o istnieniu specyficznego mikroklimatu. Tereny lasów 

charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności, zajmują stosunkowo niewielki odsetek 
obszaru planu, przeważają w nich drzewostany jodły, buka oraz żyzna buczyna karpacka. 

Występują zbiorowiska roślinne z licznym udziałem roślin chronionych i rzadkich oraz 

bogata fauna. 
Na urozmaicony krajobraz wsi składa się również malownicza dolina potoku 

Iwonickiego, z otaczającą ją zielenią oraz historycznym układem ruralistycznym, 

ukształtowanym w oparciu o uwarunkowania rzeźby terenu, tradycyjne podziały, z dużym 
udziałem zieleni przydomowej.  Cenny krajobraz kulturowy tworzą liczne obiekty ujęte w 

ewidencji zabytków oraz znajdujące się w rejestrze zabytków. Do najcenniejszych należy 

zespół pałacowo-parkowy Załuskich, zabytkowy kościół drewniany z otaczającymi figurami 
świętych, liczne kapliczki rozsiane wzdłuż głównych dróg, dwa prawie sąsiadujące ze sobą 

cmentarze.  

Zieleń pełni funkcję krajobrazowo-estetyczną oraz ekologiczną tworząc warunki 
korzystne dla podtrzymywania i wzbogacania różnorodności biologicznej całego terenu.  

  

4  UWARUNKOWANIA PRAWNE  

4.1 Prawna ochrona przyrody i krajobrazu 
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.  formami ochrony 

przyrody w Polsce są: 

1) parki narodowe; 

2) rezerwaty przyrody; 

3) parki krajobrazowe; 

4) obszary chronionego krajobrazu; 

5) obszary Natura 2000; 

6) pomniki przyrody; 

7) stanowiska dokumentacyjne; 

8) użytki ekologiczne; 

9) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  

10) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

 

Spośród wymienionych powyżej form ochrony przyrody na terenie wsi Iwonicz w 
granicach obszaru objętego opracowaniem nie występują: parki narodowe, rezerwaty 

przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki 

ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
 
Obszary Natura 2000  - teren objęty opracowaniem znajduje się poza zasięgiem 

Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Na terenie gminy Iwonicz-Zdrój wskazano trzy 
obszary Natura 2000: Rymanów (PLH180016), Ostoja Jaśliska (PLH180014) i Beskid Niski 
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(PLB180002). Najbliżej obszaru opracowania, w odległości ok. 1,4 km od południowej 

granicy sołectwa Iwonicz, znajduje się obszar Rymanów (PLH180016). 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego  zajmuje powierzchnię  82436 ha i 

obejmuje gminy Besko, Bukowsko, Dębowiec, Dukla, Iwonicz, Komańcza, Lipinki, Miejsce 
Piastowe, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Rymanów, Sanok, Zagórz, Zarszyn. 

Obszar chroni przedpole najwyżej wzniesionych partii Beskidu Niskiego chronionych w 

ramach parków: krajobrazowego i narodowego, stąd wzniesienia są tu niższe, łagodniejsze, 
a doliny szersze i znacznie silniej zurbanizowane. Lesistość Obszaru jest stosunkowo 

wysoka. W drzewostanach przeważają jodła i buk, często w starszych klasach wieku. 

Dominującym zbiorowiskiem jest żyzna buczyna karpacka. O wysokich walorach 
krajobrazowych, poza wysoką lesistością, decyduje również ukształtowanie terenu – 

łagodne wzniesienia porozcinane bogatą siecią rzek i potoków, w wielu miejscach 

tworzących malownicze przełomy. 
Część obszaru planu znajduje się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Beskidu Niskiego . Został on ustanowiony Rozporządzeniem Nr 10 Wojewody 

Krośnieńskiego z dnia 2 lipca 1998 r. w prawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu 
na terenie województwa krośnieńskiego (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 17/98, 

poz. 223). Obecnie obowiązują ustalenia zawarte w Uchwale Nr LII/1001/10 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2010r. zmieniającej Rozporządzenie 
Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 107, poz.1964), które na 

podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.o zmianie niektórych ustaw w 
związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w 

województwie straciły moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, oraz  obowiązuje 

Uchwała Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. 
(Dz. Urz. województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2014r., poz. 1950). 

Zgodnie z § 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:  
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)2) z 
wyłączeniem przedsięwzięć, o których mowa w art.24 ust 3 ustawy o ochronie przyrody;  

2) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb 
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 

łowiecką;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 
nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa 

ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 

urządzeń wodnych;  
4) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek: 

Wisłoka, Jasiołka, Osława, Wisłok, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej lub rybackiej, przy czym dla sztucznych zbiorników wodnych za linię brzegową uważa 
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się linię wody przy maksymalnej rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;  

5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

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

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych.  

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych 

wskazanych w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach 

administracyjnych, obowiązujących w dniu 20.11.2010 r.  

3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, 
może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w 

ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie 
wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru. 

4. Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt 5 i 6 nie dotyczą:  

1) realizacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla 

których w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wykazano brak znacząco negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody Obszaru,  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego 
wpływu na ochronę przyrody Obszaru. 
 

 
Ryc.9. Mapa poglądowa usytuowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego 
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Ryc. 10. Mapa poglądowa usytuowania Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego na tle 

Nadleśnictwa Dukla 

 
Pomnik przyrody - na terenie Iwonicza, w granicach opracowania, przy 

skrzyżowaniu dróg do Iwonicza-Zdroju i Lubatowej, koło mostku nad potokiem Iwoniczanka, 

znajduje się dąb szypułkowy (obw. 665 cm, wys. 26 m, wiek 520 lat)  Orz. PWRN w 

Rzeszowie Nr RLS-III-7141/18/78 z  15 września 1978 r. (Dz. Urz. Woj. Kroś. Nr 4, poz. 15 z 
1984r.). W stosunku do pomników przyrody obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony 

przyrody. 

Zgodnie z Art. 45. Ustawy Prawo ochrony przyrody: 
1. W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone na-stępujące zakazy:  
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;  
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych 
z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;  
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochro-nie przyrody albo 

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych;  
6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;  
7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;  
8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych 
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  
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10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 
utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;  
11) umieszczania tablic reklamowych.  
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  
1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym 
daną formę ochrony przyrody;  
2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę 
ochrony przyrody;  
3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;  

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. 

 
Ustawowe wymagania w zakresie ochrony środowiska, które winny być spełnione  

w planie miejscowym – podczas realizacji ustaleń planu należy zapewnić ochronę siedlisk  

i stanowisk chronionych gatunków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

dotyczącymi ochrony gatunkowej: 
- dziko występujących roślin objętych ochroną, 

- dziko występujących zwierząt objętych ochroną, 

- dziko występujących grzybów objętych ochroną. 
 

Ochrona gatunkowa, zgodnie z art. 46.1. Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.) „ma na celu zapewnienie 
przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących na terenie kraju rzadkich,  

endemicznych, podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną 

na podstawie  przepisów umów międzynarodowych, gatunków roślin, zwierząt i grzybów 
oraz ich siedlisk i ostoi, a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej”.  

 

4.2 Inne uwarunkowania prawne  

Projekt planu poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie określenia przeznaczeń 
terenu oraz ich granic, wraz ze znacznym uszczegółowieniem w zakresie wyposażenia w 

szeroko rozumianą infrastrukturę techniczną, stwarza formalno – prawne podstawy do 

zapewnienia rozwiązania problemów, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej, 
także drogowej.  

 
 

Cmentarz 

W centralnej części wsi przy ul. Długiej znajdują się dwa cmentarze o powierzchniach 

3 ha i 1,3 ha. Dla terenów cmentarzy i ich stref ochronnych obowiązują przepisy odrębne o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych.   

 

Obszar i teren górniczy 
Na terenie objętym opracowaniem funkcjonował obszar i teren górniczy "Iwonicz-

Wieś". Obszar pozostawił po sobie zlikwidowane odwierty.  Obowiązują przepisy odrębne z 

zakresu prawa geologicznego i górniczego, dot. m.in. stref ochronnych wokół odwiertów o 
promieniu 5m oznaczonych na rys. planu, które należy zachować w przypadku lokalizowania 

zabudowy w pobliżu takich otworów.  
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Środowisko kulturowe - na terenie wsi Iwonicz występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków województwa podkarpackiego.  
 

L.P. Ulica Obiekt Nr Rejestru 

1. (35) 5328/1 
Zespół pałacowo-parkowy: spichlerz 

dworski-zbór ariański 
1650-1700 

A-121/89 z 23.02.1989 

2. (36) 5328/1 
Zespół pałacowo-parkowy: oranżeria 

1890-1910 A-121/89 z 23.02.1989 

3. (34) dz. nr 5382 
kościół parafialny pw. Wszystkich 

Świętych 
1464 i 1895 

A-140/89 z 23.03.1989 

4. (37) dz. nr 5308 
Zespół pałacowo-parkowy: pałac 

Załuskich 
XIXw. 

A-121/89 z 23.02.1989 

5. (42) dz. nr 566 dom mieszkalny A-39/84 z 3.01.1984 

6. (40) 
potok Iwonka 

dz. nr 96 

most kamienny na skrzyżowaniu 
dróg do Iwonicza Zdroju i Rogów,  

nr 121 
1782r. 

A-158/89 z 28.07.1989 

7. (39) 
Kmiecie 68  

dz. nr 749 

 
chałupa drewniana 

 
A-40/84 z 3.01.1984 

8. (41) 
Zagrodniki 33 

dz. nr 565, 564 

Zagroda 
koniec XIXw. A-38/84 z 3.01.1984 

Tab.4. Obiekty wsi Iwonicz w obszarze opracowania znajdujące się w rejestrze zabytków województwa 

podkarpackiego. 

 

Cenne pod względem kulturowym są obiekty zlokalizowane w granicach administracyjnych 
sołectwa Iwonicz na terenie objętym opracowaniem, objęte gminną ewidencją zabytków 

wymienione w poniższej tabeli: 

 
L.p. Nr w 

ewidencji 
gminy 

Miejscowo ść Obiekt  Adres  Nr działki  

1.  38 Iwonicz dwór stary  5324 

2.  46 Iwonicz Dom Pomocy SS. 
Felicjanek 

Długa 1 
2049/3 

3.  47 Iwonicz kaplica SS. Felicjanek Długa  2049/3 

4.  51 Iwonicz kapliczka Długa 185 2779/3 

5.  43 Iwonicz kapliczka Długa 244 5464/1 

6.  45 Iwonicz dom organistówka Długa 4 5383 

7.  52 Iwonicz Klub Rolnika ob. Ośrodek 
Rehabilitacyjny 

Długa 63 
2337 

8.  44 Iwonicz kapliczka Długa 98 3681/1 

9.  54 Iwonicz kapliczka Floriańska 258 1042 

10.  55 Iwonicz kapliczka Floriańska 85 752/1 

11.  53 Iwonicz kapliczka  Zadwór 95 4837 

12.  49 Iwonicz kapliczka  2506/1 

13.  48 Iwonicz kapliczka Długa 109 5464/1 

14.  50 Iwonicz kapliczka Długa 203 5464/1 
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15.  59 Iwonicz 

Park zabytkowy 
Załuskich 

 5312, 5309/2, 5308, 

5222/1, 5324, 5323, 

5322/1, 5117, 5318, 

5311/1, 5326, 

5328/1, 5327 

Tab. 5. Wojewódzka ewidencja zabytków - obiekty znajdujące się we wsi Iwonicz w granicach opracowania  

 

  

Na terenie Iwonicza znajdują się cmentarze o wartościach zabytkowych i 
kulturowych, które widnieją w gminnej ewidencji zabytków pod numerami 56, 57. Są to: 

- (57) cmentarz rzymsko-katolicki nowy przy ul. Długiej, dz. nr 2153/3, o powierzchni 3ha, 

- (56) cmentarz rzymsko-katolicki stary w Iwoniczu przy ul. Długiej ,dz. nr 2175, o 
powierzchni 1,3 ha. 

 

Wykaz obiektów będących w ewidencji zabytków został przekazany przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu Delegatura w Krośnie. 

W obszarze opracowania wsi Iwonicz znajdują się 2 stanowiska archeologiczne 

wpisane do rejestru zabytków. Dla terenów znajdujących się w granicach stanowisk stosuje 
się przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

 

 

Nr stanowiska Nr arkusza AZP  Charakterystyka 

chronologiczna 

Nr rejestru 

Iwonicz 7 112-74/120 okres rzymski A-a 68/91 

Tab.6. Stanowiska archeologiczna na terenie wsi Iwonicz znajdujące się w rejestrze zabytków 
 

Nr na 
obszarze  Miejscowo ść Nr 

stanowiska  
Nr 

arkusza 
AZP 

Funkcja  Chronologia  

w obr ębie obszaru 112-74 

74 IWONICZ 1 74 ślady osadnictwa okres rzymski 

79 IWONICZ 46 79 osada wczesne średniowiecze 

87 IWONICZ 38 87 osada 
epoka brązu i okres halsztacki, okres 

prahistoryczny 

90 IWONICZ 35 90 ślady osadnictwa okres prahistoryczny 

91 IWONICZ 34 91 ślady osadnictwa okres prahistoryczny 

92 IWONICZ 33 92 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

93 IWONICZ 32 93 ślady osadnictwa neolit - wczesna epoka brązu 

95 IWONICZ 30 95 ślady osadnictwa wczesna epoka brązu 

102 IWONICZ 23 102 ślady osadnictwa 
późne średniowiecze, okres 

prahistoryczny 

103 IWONICZ 22 103 ślady osadnictwa neolit - wczesna epoka brązu 
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110 IWONICZ 12 110 punkt osadniczy wczesne średniowiecze 

116 IWONICZ 18 116 ślady osadnictwa epoka brązu i okres halsztacki 

120 IWONICZ 7 120 ślady osadnictwa neolit - wczesna epoka brązu 

w obr ębie obszaru 113 -74 

42 IWONICZ 49 42 EB epoka brązu i wczesna epoka żelaza 

43 IWONICZ 50 43   epoka brązu i wczesna epoka żelaza 

46 IWONICZ 53 46   okres rzymski 

Na stanowiskach oznaczonych " * " wystąpiła ceramika późnorzymska 

Tab. 7.Wykaz stanowisk archeologicznych sołectwa Iwonicz znajdujących się w granicach planu  

 Wszelkie działania w obrębie obiektów i obszarów zabytkowych muszą być zgodne z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi, które należy odpowiednio stosować 
w przepisach prawa miejscowego i decyzjach administracyjnych. 

Obszar ochrony uzdrowiskowej 

 
Iwonicz-Zdrój jest gmin ą uzdrowiskow ą.  

Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój ustalony został Uchwałą Nr XXII/78/73 Wojewódzkiej 

Rady Narodowej w Rzeszowie z dnia 19.VL1973 r. Następnie statut uzdrowiska określała 
Uchwała nr XXIX/242/09 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 czerwca 2009r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój zgodna z Decyzją Ministra Zdrowia 

znak MZ-OUZ-520-15606-2/GR/09 z 13.02.2009r. potwierdzającą możliwości prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Iwonicz-Zdrój, w myśl 

Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 

ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych. Obecnie obowiązuje Uchwała 
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr XXIII/173/2012 z dnia  29 .10.2012 roku jako jednolity 

tekst. Ostatnia zmiana statutu została przyjęta Uchwałą Rad Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju Nr 

XXXII/231/2013 z dnia 24 maja 2013 roku. 
Na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój wydzielono trzy rodzaje stref ochronnych, 

oznaczone literami „A”, „B” i „C”. Strefy te zostały utworzone zgodnie ze Statutem dla 

Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, na ich obszarze obowiązują przepisy prawne ustalające nakazy i 
zakazy służące właściwemu kształtowaniu warunków środowiskowych. 

 
Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie „C” (Ryc.9.). 

Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „B” i „A” i stanowi granicę 

Uzdrowiska Iwonicz – Zdrój. Posiada powierzchnię 3961 ha i wyliczony teren zielony 

(biologicznie czynny 85%). Strefa "C" przyległa do strefy "B" i stanowiąca jej otoczenie, 
obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz 

ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.  

Granica strefy „C” ochrony uzdrowiska Iwonicz – Zdrój przebiega po granicach gminy.  
W strefie ochronnej "C" ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

zabrania się: 

a) nieplanowanego wyrębu drzew, 
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b) prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych,  

c) lokalizacji nowych uciążliwych obiektów budowlanych i innych uciążliwych obiektów, 
w tym zakładów przemysłowych, 

d) prowadzenia działań mających wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego założenia 

przestrzenne lub właściwości lecznicze klimatu. 
W strefie „C” ochrony uzdrowiskowej należy zachować minimalny udział terenów 

zieleni na poziomie 45% powierzchni strefy „C”. 

 

 
Ryc. 11. Strefy ochrony uzdrowiskowej (Źródło Studium UiKZP gminy Iwonicz-Zdrój) 

 

Grunty rolne i leśne 

 Zgodnie z Art. 3 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. 
(t.j. Dz.U. Nr 121 z 2004r. poz. 1266 z późn.zm.) ochronie podlegają grunty rolne na glebach 

klas III oraz lasy. Ochrona gruntów rolnych i leśnych polega głównie na ograniczaniu 

przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne. Jest to ochrona warunkowa, co oznacza, że 
mogą zostać one przeznaczone na inne cele, przy spełnianiu wymagań wskazanych w 

ustawie. W granicach administracyjnych wsi Iwonicz, na terenie opracowania występują 
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grunty rolne oraz łąki klas III. 

 Lasy ochronne 
Na terenie gminy większość lasów będących we władaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych uznana została za lasy ochronne. Zasięg i lokalizację lasów uznanych za 

ochronne określa decyzja nr 27/99 MOŚZNiL z dnia 4.01.1999 r. w sprawie uznania za 
ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, wchodzących w skład 

Nadleśnictwa Dukla w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Lasy te zostały 

zaliczone do dwóch kategorii ochronności: 
- lasy położone w strefach ochronnych wokół sanatoriów i uzdrowisk, 

- lasy wodochronne. 

 
Tab.8 Zestawienie lasów ochronnych Nadleśnictwa Dukla (źródło Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa 

Dukla wg stanu na dzień 1.01.2008 

 

Region Wodny Górnej Wisły 

 Cały obszar opracowania należy do Regionu wodnego Górnej Wisły, który 
obejmuje obszar zlewni Wisły, od przekroju poniżej ujścia Przemszy, po ujście Sanny 

włącznie - w tym w szczególności Sanu (w granicach Polski), Dunajca (w granicach Polski), 

Wisłoki, Nidy, Raby, Soły, Czarnej, Skawy. Warunki korzystania z wód regionu wodnego 
Górnej Wisły określa Rozporządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. Zgodnie z §17 Wprowadza się 

ograniczenia w korzystaniu z wód, polegające na zakazie: 
1) wprowadzania do ziemi ścieków przemysłowych zawierających substancje priorytetowe 

lub substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego; 

2) wprowadzania do ziemi ścieków, z wyłączeniem wód opadowych i roztopowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ustawy Prawo wodne: 

a)  na obszarze występowania głównego użytkowego poziomu wodonośnego wieku 

triasowego; 
b) na obszarze aglomeracji, o których mowa w art. 43 ustawy Prawo wodne; 

c) w odległości mniejszej niż 100 m od linii wyznaczonej rzędną maksymalnego 

piętrzenia zbiornika wodnego. 

  

 Plan respektuje ustalenia w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasów zgodnie z 
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obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. z 2014r. poz.112). 

Projekt zmiany planu nie narusza ww. zasad gospodarowania. 

5  PROGNOZA ZMIAN W ŚRODOWISKU PRZY BRAKU PLANU 
MIEJSCOWEGO 

Zasadnicza różnica pomiędzy kształtem przestrzeni przewidzianym w projekcie planu 

a tym, który mógłby zaistnieć bez kompleksowych regulacji, polega na sposobie rozwiązań 

funkcjonalno-przestrzennych oraz ich kompleksowości. Sytuacja „braku planu” mogłaby 
wpłynąć niekorzystnie na rozwój infrastruktury technicznej, w tym drogowej, ograniczyć 

możliwości zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń terenów mieszkaniowych, jak również 

pozbawić możliwości ochrony, cennych przyrodniczo obszarów. Skutkiem rozwoju 
zainwestowania „bez planu” mogłoby być powstawanie licznych rozwiązań o niskim 

standardzie (zarówno w zakresie komunikacji, jak i odprowadzania ścieków bytowych, 

gospodarki odpadami, itp.) oraz brak możliwości spełnienia standardów środowiskowych.  
W zakresie struktury krajobrazowej brak planu stwarza realne zagrożenie zaprzepaszczenia 

możliwości harmonijnego ukształtowania krajobrazu. 

Teren będący przedmiotem planu posiada obowiązujące miejscowe plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym plan "Iwonicz I" opracowany na podstawie ustawy 

z 1994r., który chociaż pozostaje w obrocie prawnym, nie spełnia wymogów określonych w 

ustawie z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenia w 
sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu. Wymogi te dotyczą głównie 

stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń tekstu planu i oznaczeń na rysunku planu. 

Plany opracowane na podstawie ustawy z 2003r. straciły aktualność jedynie w zakresie, w 
jakim ustawa podlegała nowelizacjom od momentu ich uchwalenia (np. intensywność 

zabudowy).  

Ze względu na możliwość posługiwania się w przyszłości jednym dokumentem 
odpowiadającym obecnym standardom, Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do 

sporządzenia planu miejscowego w granicach konsumujących wszystkie obecnie 

obowiązujące na terenie Iwonicza plany.  
 

Planowane zagospodarowanie terenów włączonych w granice projektu planu nie 
będzie źródłem zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi. 

 
 

6  CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA 
PLANU 

6.1 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym 

Każdy dokument o charakterze kierunkowym wyrażający wolę polityczną dla 
przyszłych zamierzeń tworzony jest w oparciu, m. in. o uwarunkowania zewnętrzne, na które 
składają się ustalenia innych dokumentów na szczeblu międzynarodowym, krajowym, 
regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony 
środowiska i zrównoważonego rozwoju. 
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Ochrona środowiska jest przedmiotem regulacji wspólnotowej głównie w postaci 
dyrektyw UE. Jeśli chodzi o zasadę zrównoważonego rozwoju, która jest przedmiotem 
głównie dokumentów kierunkowych o charakterze politycznym, to pojęcie to nie jest 
rozumiane jednoznacznie, a jego aktualną interpretację zawierają materiały opublikowane  
w 2005 roku. Najważniejsze dla tych zagadnień są, następujące dokumenty: Szósty Program 
Działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie Środowiska, Strategia Lizbońska, Strategia  
z Goeteborga, Europejska Konwencja Krajobrazowa, Strategia na rzecz różnorodności 
biologicznej UE 2010. 

Ochrona środowiska na poziomie krajowym jest obecnie jednym z głównych zadań 
współczesnego społeczeństwa i państwa. Fundamentalnym dokumentem w zakresie 
zrównoważonego rozwoju jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 5). Ustawa prawo 
ochrony środowiska oraz ustawy jej pokrewne i rozporządzenia zobowiązują do kierowania 
się zasadą zrównoważonego rozwoju w różnych etapach działań: planistycznych, 
realizacyjnych i zarządzania. 

W ostatnich latach powstało kilka dokumentów o charakterze programowym, które 
wyznaczają politykę państwa w zakresie ochrony środowiska: Polska 2030 Długookresowa 
Strategia Trwałego i zrównoważonego Rozwoju, II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka 
Ekologiczna Państwa na lata 2009- 2012 z perspektywą do roku 2016. Oprócz 
wymienionych dokumentów o charakterze ogólnym, w Polsce, w nawiązaniu do przepisów 
ustawy (Prawo ochrony środowiska i Prawo o odpadach), funkcjonuje kilka innych 
programów szczegółowych w zakresie ochrony środowiska: Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami, Krajowy Program Zwiększenia Lesistości, Krajowy Program Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych, Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania 
Różnorodności Biologicznej wraz z Programem Działań, Program Wodno-Środowiskowy 
Kraju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Krajowa Strategia Rozwoju 
Regionalnego na lata 2010- 2020. 

Wśród dokumentów na poziomie regionalnym są m.in.: Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa podkarpackiego, Strategia Rozwoju Województwa - 
Podkarpackie 2010, Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy 
Iwonicz-Zdrój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Program 
Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 
2019 z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego 2012-2018 z 
perspektywą 2018-2023. 

Planowane przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu w obszarze objętym 
miejscowym planem nie koliduje z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.  

Podstawowym celem o randze międzynarodowej uwzględnionym podczas 
sporządzania planu był trwały, stabilny i zrównoważony rozwój dla osiągnięcia ładu 
społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i przestrzennego. Ponadto w miejscowym 
planie swoje odzwierciedlenie znalazły następujące cele ochrony środowiska: 

� kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych; 

� harmonijne łączenie środowiska zurbanizowanego ze środowiskiem przyrodniczym; 

� poprawa jakości środowiska dla ochrony zdrowia mieszkańców; 

� uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych, rozwój i ochrona terenów 
zieleni;  

� ochrona i rekompensowanie koniecznych ubytków terenów zieleni oraz wprowadzenie 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego "Iwonicz 1/2014" – część „A” 

 61 

terenów powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczonych pod 
zainwestowanie. 

 

6.2 Sposoby uwzgl ędniania celów i innych problemów środowiska 

Ustalenia planu kształtują zagospodarowanie obszaru opracowania, zgodnie  
z obowiązującym systemem prawnym oraz uwzględniają cele i problemy związane  
z ochroną środowiska. Intencją planu jest stworzenie przestrzeni zabudowy wiejskiej 
pozwalającej osiągnąć wysoką jakość życia mierzoną: powierzchniami terenów zieleni i 
terenami cennymi pod względem przyrodniczym oraz parametrami infrastruktury 
zapewniającymi niezbędny poziom bezpieczeństwa i możliwie najniższe uciążliwości 
komunikacyjne, jak również z punktu widzenia ochrony środowiska. 
 

6.3 Charakter znacz ących oddziaływa ń na środowisko 

Charakter i zmiany w środowisku, które nastąpią w skutek realizacji ustaleń planu 

przedstawia poniższa tabela:  
 

Zmiany Nat ężenie Zasi ęg 
Charakter i ocena 

skutków oddziaływania  

Powietrze 
Przeciętnie, nie ponad 
obowiązujące normy 

Miejscowy 

Dominujący sezonowy – w 
sezonie grzewczym  
(bezpośrednie, 
krótkoterminowe) 

Wzdłuż dróg Ograniczony Trwały 

Klimat akustyczny Wzdłuż dróg 
Lokalny, ograniczony do 
otoczenia ulic Trwały 

Powierzchnia ziemi Niewielkie – w terenach 
zabudowy  

W obszarze planu Trwały (bezpośrednie, 
długoterminowe, stałe) 

Gleba 
Niewielkie – w terenach 
zabudowy  W obszarze planu 

Trwały (bezpośrednie, 
długoterminowe, stałe) 

Wody powierzchniowe 

Potencjalnie duże –  
bez zastosowania systemu 
podczyszczania wód 
odprowadzanych z jezdni 

Trudny do określenia Trwały (bezpośrednie) 

Wody podziemne 

Potencjalnie duże Ograniczenie zasilania 
opadowego 

Trwały (bezpośrednie) 

Potencjalnie duże –  
bez zastosowania systemu 
podczyszczania wód 
odprowadzanych z jezdni 

Trudny do określenia Trwały (bezpośrednie) 

Klimat lokalny Niewielkie – dotyczy 
mikroklimatów 

W obszarach 
zainwestowanych 

Trwały, ale bez istotnego 
znaczenia (bezpośrednie, 
krótkoterminowe) 
 

Biocenozy Stosunkowo małe Lokalny 
Trwały – “synantropizacja” 
(bezpośrednie, pośrednie, 
długoterminowe, stałe) 

Krajobraz Niewielkie Lokalny Trwały (bezpośrednie, 
długoterminowe, stałe) 

Zasoby naturalne Nie dotyczy - - 
Dobra materialne Nie wystąpi - - 
Tab. 9. Charakter i zmiany w środowisku, które nastąpią w skutek realizacji ustaleń planu 

 

Reasumując, powyższe zmiany w środowisku, które nastąpią w skutek realizacji ustaleń 

planu mają charakter trwały, typowy dla terenów zurbanizowanych.  
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6.4 Skutki realizacji ustale ń planu na cele i przedmiot ochrony Obszaru Natura 
2000 oraz integralno ść tego obszaru 

Z przepisów ustawowych dotyczących obszarów Natura 2000 wynika, że 
dopuszczone na obszarze planu zainwestowanie nie może w (...) znaczący sposób 
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w 
znaczący sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony 
obszar Natura 2000. 

Nie przewiduje się oddziaływania skutków realizacji ustaleń planu na cele ochrony 
obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów. Na terenie objętym 
opracowaniem nie występują obszary Natura 2000. Najbliżej,  w odległości ok. 1,4 km od 
południowej granicy sołectwa Iwonicz, znajduje się obszar Rymanów (PLH180016). 

 

6.5 Informacje o mo żliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na 

środowisko z uwagi na: 

- położenie terenów gminy w znacznej odległości od granic państwa (odległość 
miejscowości gminnej od wschodniej granicy kraju wynosi około 65 km, a od południowej ok. 
25km); 

- brak obiektów znacząco negatywnie oddziałujących na środowisko (z racji statusu 
uzdrowiskowego gminy). 

. 
 

7  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALE Ń PLANU NA ŚRODOWISKO 

 Analizowany plan ustala zasady kształtowania funkcjonalnego i przestrzennego 

fragmentu gminy Iwonicz-Zdrój. Wnioski w niniejszym opracowaniu mają charakter ogólny 

wskazujący jedynie kierunki zmian i zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń planu. Duża 

część potencjalnych zmian w środowisku, związanych z realizacją ustaleń planu, będzie 

zależna od technologii prowadzenia prac oraz przyjętych rozwiązań projektowych.  

 
Ustalenia planu kształtują zagospodarowanie obszaru opracowania, zgodnie  

z obowiązującym systemem prawnym oraz uwzględniają cele i problemy związane  
z ochroną środowiska. Intencją planu jest stworzenie przestrzeni zurbanizowanej  
(mieszkaniowej) pozwalającej osiągnąć wysoką jakość życia mierzoną: powierzchniami 
terenów zieleni i terenami cennymi pod względem przyrodniczym oraz parametrami 
infrastruktury zapewniającymi niezbędny poziom bezpieczeństwa i możliwie najniższe 
uciążliwości komunikacyjne, jak również z punktu widzenia ochrony środowiska. 

 

7.1 Etap inwestycyjny ustale ń planu 

 Zmiany w środowisku na etapie realizacji ustaleń planu będą przejawiały się głównie 
poprzez fizyczne przekształcenia płytkiego podłoża, lokalne zaburzanie reżimu płytkich wód 

gruntowych, miejscowe usunięcie warstwy glebowej i szaty roślinnej (zwłaszcza w miejscu 

lokalizacji obiektów kubaturowych oraz budowy nasypów lub wymiany gruntu). Lokalizacja 
obiektów kubaturowych w granicach projektu planu nie będzie wymagała wykonywania 
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niwelacji wielkoskalowych.  

 W trakcie budowy obiektów kubaturowych i elementów infrastruktury będą 
zachodziły przekształcenia typowe dla procesów budowlanych i będą związane z: 

• usuwaniem pokrywy glebowej i roślinności z powierzchni zajmowanych pod zabudowę, 

• wykonywaniem prac ziemnych w strefie posadowienia obiektów i niwelacji terenu, 
• ewentualną wymianą gruntów słabonośnych, 

• emisją pyłów i hałasu, 

• powstawaniem odpadów budowlanych (gruz, opakowania itp.), 
• wzmożony ruch pojazdów ciężarowych na drogach dojazdowych. 

Zakres tych prac będzie zależny od przyjętych rozwiązań projektowych i technologii 

realizacji inwestycji.   

 

Główne przekształcenia środowiska przyrodniczego w wyniku budowy nowych 
obiektów reprezentowane będą przez: 

• przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w związku z 
robotami ziemnymi (wykopy pod fundamenty, dla potrzeb uzbrojenia terenu); 

• likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów i przekształcenie fizykochemicznych 
właściwości gleb na terenach placów budów; 

• likwidację istniejącej roślinności ruderalnej; 

• zmiany w lokalnym obiegu wody przez ograniczenie infiltracji i wzrost parowania 
(zwiększenie terenów pokrytych sztucznymi nawierzchniami); 

• modyfikację topoklimatu terenu projektowanego zainwestowania w wyniku 
oddziaływania nowowprowadzonej zabudowy na kształtowanie się warunków: 

- termicznych (większa pojemność cieplna w stosunku do powierzchni pokrytej 
roślinnością, sztuczne źródła ciepła); 

- anemometrycznych (powstanie lokalnej cyrkulacji jako efekt oddziaływania 
zabudowy i podwyższenia temperatury), 

- wilgotnościowych (zmniejszenie retencji przypowierzchniowej i przenikania wody do 
przypowierzchniowych warstw gruntu). 

 

Prognozowane ww. przekształcenia środowiska są w większości nieuniknione  
i typowe dla terenów nowych inwestycji. 

Prognozowane przekształcenia dotyczyć będą przede wszystkim prac ziemnych.  

 
 Należy zwrócić uwagę na to, iż w prognozie nie stwierdzono negatywnego 

oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko, dobra materialne oraz zdrowie ludzi. 

7.2  Etap funkcjonowania - uj ęcie według komponentów środowiska 
 

 

Czynnik Dotyczy terenów Technologia, mo żliwo ść 
wyst ąpienia 

Prognozowane oddziaływanie 
i jego nat ężenie  

1 2 3 4 
Emisja 
zanieczyszczeń 
powietrza z układów 
grzewczych 

Tereny zabudowy 
Zastosowanie w układach 
grzewczych paliw o niewielkiej 
emisji zanieczyszczeń 

Wystąpi w nieznaczącym 
rozmiarze 
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Emisja 
zanieczyszczeń 
powietrza z pojazdów 
samochodowych 

Komunikacji 
drogowej 
i ich otoczenia 

Wystąpi głównie w otoczeniu 
dróg 

Zasięg oddziaływań ograniczony 
zarówno pod względem zasięgu 
jak i poziomu oddziaływań 

Emisja hałasu 
komunikacyjnego 

Komunikacji 
drogowej Wystąpi  

Oddziaływanie stosunkowo 
nieznaczące  
 

Hałas związany z 
lokowanymi funkcjami 

Obszar 
zainwestowany Wystąpi 

Oddziaływanie w stopniu 
nieznaczącym 

Wpływ na klimat 
lokalny 

Tereny zabudowy Prawdopodobny W stopniu słabo odczuwalnym 

Przekształcenie 
krajobrazu 

Obszar 
zainwestowany 

Wystąpi w mniejszym zakresie nieznaczące 

Przekształcenia 
walorów 
widokowych 

Tereny 
zabudowy 

Wystąpi w mniejszym zakresie Ograniczenie pola widoku 
zabudową 

Przekształcenie 
stosunków 
wodnogruntowych 

Obszar 
zainwestowany Wystąpi 

Wskutek wzrostu współczynnika 
odpływu (utwardzenie 
powierzchni) 

Zanieczyszczenie 
wód na skutek zrzutu 
ścieków 

Obszar 
zainwestowany 

wystąpi w mniejszym zakresie– 
ścieki zrzucane do kanalizacji 
sanitarnej 

Zależnie od sprawności 
oczyszczalni ścieków  

Powstawanie 
odpadów 
komunalnych 

Obszar 
zainwestowany Wystąpi 

Zależnie od sprawności systemu 
utylizacji 

Powstawanie 
odpadów 
niebezpiecznych 

Obiekty 
przemysłowe 

Nie wystąpi Nie dotyczy 

Ograniczenie infiltracji 
wód opadowych do 
gruntu 

Dachy, 
powierzchnie 
utwardzone 

Wystąpi Stosunkowo nieznaczące 

Likwidacja 
powierzchni 
biologicznie czynnej 

Obszar 
zainwestowany Wystąpi  

W granicach określonych 
ustaleniami planu 

Tab. 10. Identyfikacja oddziaływań związana z planowanymi funkcjami obszaru 
 

7.2.1 Powierzchnia ziemi 

Niewielkie zmiany ukształtowania powierzchni nastąpią lokalnie w wyniku robót 
ziemnych związanych z lokalizacją obiektów mieszkaniowych oraz usługowych. 

Projekt planu zakłada stworzenie pełnego układu ciągów komunikacyjnych (ulice, 

chodniki, ścieżki rowerowe itp.), co zminimalizuje prawdopodobieństwo powstawania 
przekształceń powierzchni gruntu na etapie funkcjonowania (plan bazuje na już istniejącej 

infrastrukturze drogowej). 

Istotne przekształcenia powierzchni ziemi mogą występować w obrębie 
nieutwardzonych placów manewrowych na terenach pod zabudowę. 

Do nieuniknionych przekształceń należy zaliczyć podwyższanie oraz niwelacje terenu. 

 

7.2.2 Wody powierzchniowe i podziemne 

Na obszarze planu przekształcenia stosunków wodnych dotyczyć będą przede 

wszystkim zmiany proporcji w ogniwach lokalnego obiegu wody. Znaczny będzie tu wpływ 

systemów kanalizacji deszczowej oraz terenów utwardzonych. Nastąpi spadek znaczenia 
infiltracji wody i transpiracji oraz wzrost znaczenia ewaporacji (w efekcie wzrostu 

powierzchni sztucznych nawierzchni). 

Do podstawowych, potencjalnych źródeł zanieczyszczenia wód na obszarze planu 
będą należeć: 
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• ścieki sanitarne (komunalne i przemysłowe); 

• zanieczyszczenia pochodzenia motoryzacyjnego i inne spłukiwane przez wody 
opadowe. 

Plan ustala, że ścieki komunalne mają być odprowadzane do sieci gminnych urządzeń 

kanalizacyjnych, do czasu realizacji sieci dopuszcza się zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 
ciekłe; po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej nakaz podłączenia do sieci; ścieki przemysłowe 

mają być odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych zakładów wytwarzających ścieki zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Znaczne zagrożenie dla jakości wód i gruntu stanowią „ścieki opadowe" z dróg  

i zanieczyszczonych terenów usługowych. Zanieczyszczenia spłukiwane z dróg mogą mieć 

charakter ścieków silnie zanieczyszczonych.  

W zakresie postępowania z wodami opadowymi i roztopowymi, plan zakłada, że wody 

opadowe lub roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne lub rowy przydrożne, 

pochodzące z powierzchni utwardzonych wymagają oczyszczenia w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnych określonych przepisami stężeń zanieczyszczeń – stosuje się przepisy prawa 

wodnego; do czasu realizacji sieci dopuszcza się inne rozwiązania zgodnie z przepisami 

odrębnymi; dopuszcza się indywidualne retencjonowanie i zagospodarowania wód opadowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Przy założeniu właściwego funkcjonowania wszystkich elementów planowanego 

systemu unieszkodliwiania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych, zminimalizowana 
zostanie możliwość powstania zagrożeń dla wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu. 

 

7.2.3 Klimat 

Realizacja ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego będzie stosunkowo 
niewielka. Jednak posadowienie budynków i utwardzenie części terenu wpłynąć może 

nieznacznie na lokalne podniesienie temperatury i zmniejszenie wilgotności względnej 

powietrza.  
Duży wpływ na topoklimat będzie miała wielkość oraz rozkład zabudowy, które 

kształtują warunki wietrzne, a także mogą przyczynić się do powstania sztucznych wysp 

ciepła - szybsze nagrzewanie oraz większa pojemność cieplna powierzchni betonowych i 
asfaltowych w stosunku do powierzchni pokrytej roślinnością 
 

7.2.4 Klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne 

Źródłami zanieczyszczeń atmosfery dla obszaru planu będą: 

• tzw. niskoemisyjne źródła, jakim są domki jednorodzinne; 

• komunikacja samochodowa. 

Zapisane w planie zaopatrzenie planowanych obiektów w ciepło z sieci cieplnej lub 

indywidualnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła jest rozwiązaniem proekologicznym. 
Podłączenie do sieci ciepłowniczej większej liczby obiektów jest rozwiązaniem optymalnym 

na obszarach o zwartej zabudowie. Pozwala to na lepszą kontrolę ilości emitowanych do 

atmosfery zanieczyszczeń. Ze względu na brak szczegółowych informacji o planowanym 
zapotrzebowaniu na ciepło niemożliwe jest na obecnym etapie oszacowanie zwiększenia 
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emisji przez planowane funkcje. 

Intensyfikacja wykorzystania układu drogowego, spowoduje wzrost emisji  
do atmosfery zanieczyszczeń motoryzacyjnych i natężenia hałasu. Dojazdy do obiektów  

(w granicach planu) przyczynią się do pogorszenia aktualnych, aerosanitamych  

i akustycznych warunków na obszarze planu w związku ze wzrostem natężenia ruchu 
pojazdów. Ze względu na brak prognoz wzrostu natężenia ruchu niemożliwe jest obecnie 

określenie skali przyszłego oddziaływania komunikacji samochodowej i kolejowej na warunki 

aerosanitarne i akustyczne. Można prognozować, że w przyszłości zanieczyszczenia 
motoryzacyjne atmosfery będą ograniczane w efekcie jednostkowego spadku emisji 

zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe. 

Dopuszczalne poziomy dźwięku dla poszczególnych terenów regulują ogólnie 
obowiązujące przepisy, w tym Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 

r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.112). 

Dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wymagane jest 
zastosowanie rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych zapewniających 

zabezpieczenie akustyczne przed uciążliwym oddziaływaniem hałasu z ciągów 

komunikacyjnych i z otoczenia. 
Ponadto w obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów 

przemysłowych oraz zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 
 

7.2.5 Szata ro ślinna i świat zwierz ęcy  

Projekt planu przewiduje zachowanie istniejącej zieleni, pojedynczych drzew i krzewów 

oraz ich skupisk; obowiązuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezpośredniego 
zagrożenia lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturowych. 

Ponadto projekt planu określa minimalny udział terenów powierzchni biologicznie 

czynnej w przedziale – min. 25-70% powierzchni działki (Tab. 1). 
Ponadto plan wskazuje tereny strefy zieleni leśnej i nieurządzonej, urządzonej, 

naturalnej. 

Przy realizacji ustaleń planu należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony 
gatunkowej zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych 

ochroną, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących grzybów objętych ochroną oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003r., poz. 856 z późn. zm.). 

 

7.2.6 Krajobraz 

W wyniku funkcjonowania ustaleń planu przekształceniu ulegnie krajobraz 
niezabudowanej części obszaru planu przeznaczonej pod obiekty kubaturowe (tereny objęte 

planem sąsiadują z istniejącą zabudową - nowa zabudowa na zasadzie kontynuacji 

zagospodarowania). 
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Projekt planu zawiera ustalenia mające na celu zachowanie istniejącego charakteru 

zabudowy w zakresie układu przestrzennego i gabarytów obiektów tj. wskaźniki dla 
zabudowy dotyczące wysokości zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy, maksymalna 

wysokość budynku w zabudowie jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej o dachu stromym 

- 11 m; maksymalna wysokość budynku (lub jego części) o dachu płaskim – 8 m; typy 
dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

od 25º do 45º; dopuszcza się, aby część budynku posiadała dach płaski pod warunkiem, iż 

powierzchnia przekrycia budynku dachem płaskim nie przekroczyły 40% powierzchni 
zabudowy budynku; wskaźniki powierzchni zabudowy (maksymalne) dla zabudowy 

jednorodzinnej MN - 30%, dla zabudowy jednorodzinnej z usługami MU - 30%, dla zabudowy 

usługowej  U - 40%; zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian w kolorach jaskrawych (np. 
intensywnie żółtych, zielonych, fioletowych, niebieskich); zakaz realizacji garaży blaszanych; 

zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenią publiczną ogrodzeń z prefabrykatów betonowych 

oraz ogrodzeń pełnych wykonanych z innego materiału za wyjątkiem kamienia i drewna; 
zakaz umieszczania reklam przestrzennych i płaskich o powierzchni powyżej 2m2 na 

terenach zabudowy mieszkaniowej; zakaz umieszczania reklam na obiektach pozostających 

w ewidencji konserwatora zabytków oznaczonych na rysunku planu, za wyjątkiem szyldów 
informujących o prowadzonej działalności gospodarczej o powierzchni nie przekraczającej 

1m2. 

 
 

7.2.7 Zabytki i dobra materialne  

W planie wskazano obiekty pozostające w rejestrze zabytków województwa 
podkarpackiego (Tab.2.), w tym stanowiska archeologiczne (Tab.4.), dla których 

obowiązują przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. 

W granicach opracowania wskazano stanowiska archeologiczne znajdujące się 
w ewidencji konserwatora zabytków (Tab.5.), procesy budowlane w granicach stanowisk 

archeologicznych lub związane z obiektami  pozostającymi w ewidencji konserwatora 

zabytków należy prowadzić z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

W planie wskazano obiekty pozostające w ewidencji konserwatora zabytków (Tab.3.), 
dla których obowiązuje ochrona historycznej formy architektonicznej obiektu obejmująca: 

bryłę budynku (wysokość, kształt dachu, rodzaj pokrycia), kompozycję elewacji (wielkość i 

rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych), materiał budowlany elewacji z detalem 
architektonicznym i formę stolarki okiennej i drzwiowej; zakaz realizacji dodatkowych lukarn i 

balkonów w elewacji frontowej (poza występującymi w historycznej formie) oraz zakaz 

umieszczania reklam z zastrzeżeniem § 7 ust 4;  możliwość rozbudowy budynków: 
wyłącznie od strony tylnej, powierzchnia części rozbudowanej do 20% istniejącej 

powierzchni zabudowy, forma części dobudowanej musi nawiązywać do formy budynku 

istniejącego (wysokość górnej krawędzi ściany elewacji i kalenicy nie może przekraczać 
wysokości jak w budynku istniejącym oraz musi mieć taki sam kąt nachylenia dachu); 

dopuszcza się współczesną interpretację formy historycznej; forma dobudowana nie może 

zaburzać wartości oraz ekspozycji budynku zabytkowego; możliwość rozbiórki budynków w 
sytuacjach uzasadnionych ich złym stanem technicznym, stwarzającym zagrożenie dla życia 
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lub mienia ludzkiego, po wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej. 

Architektura nowych obiektów w strefie ekspozycji kościoła p.w. Wszystkich Świętych 
oraz w granicach zespołu pałacowego Załuskich winna odpowiadać historycznej zabudowie, 

obowiązuje zachowanie historycznego sposobu zagospodarowania terenów, forma 
dobudowana nie może zaburzać wartości oraz ekspozycji budynków zabytkowych. 

   
Zapisy planu respektują ww. dobra materialne. 
 

7.2.8 Zdrowie i warunki życia  

Jednym z celów kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego w ramach 
planowania przestrzennego jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi. Warunki te 

określone są każdorazowo przez (Przewoźniak 2001, 2002): 

• stan    czystości    środowiska    (warunki    aerosanitarne    i    akustyczne,    wody, 
powierzchnia ziemi); 

• jakość wody pitnej i produktów spożywczych; 

• warunki bioklimatyczne; 

• przyrodnicze zjawiska katastroficzne; 

• powierzchnię i jakość przyrodniczych terenów rekreacyjnych; 

• walory krajobrazowe środowiska przyrodniczego. 

Rozpatrywany obszar pod względem fizjograficznym charakteryzuje się niewielkim 

zróżnicowaniem i ogólnie dogodnymi warunkami dla zaprojektowanych funkcji. 

Zarówno skutki pośrednie jak i bezpośrednie realizacji ustaleń projektu planu nie 
będą powodować znaczących, długotrwałych i negatywnych oddziaływań na zdrowie oraz 

życie ludzi w jego granicach jak i w otoczeniu. Na pogorszenie ekologicznych warunków 

życia ludzi istotny wpływ ma komunikacja samochodowa po głównych trasach 
komunikacyjnych. W obszarze objętym planem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów 

przemysłowych oraz zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 

awarii, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska. 

8  DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE 
 

8.1 Rozwi ązania maj ące na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensac ję 
przyrodnicz ą negatywnych oddziaływa ń na środowisko 

Analizując zapisy planu można stwierdzić, że ochrona środowiska i minimalizacja 

zagrożeń wynikających z realizacji ustaleń planu zapewniana jest poprzez: 

• uwzględnienie w planie obowiązujących przepisów odrębnych w zakresie ochrony 
przyrody i ochrony środowiska; 

• pośrednio poprzez wprowadzenie na terenach inwestycyjnych zapisów minimalizujących 

niekorzystny wpływ na środowisko (np. zalecenie stosowania technologii ekologicznych). 
Ważnym elementem mającym znaczenie dla podnoszenia standardów 

przyrodniczych oraz krajobrazowych zagospodarowania istniejącej przestrzeni jest sam fakt 

uchwalenia planu miejscowego.  
Źródłem zagrożeń o negatywnym oddziaływaniu na środowisko może być zaniechanie lub 

niepełna realizacja ustaleń planu w dziedzinie pełnego lub fragmentarycznego uzbrojenia 
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terenu czy zastosowania narzędzi ochrony warunków życia mieszkańców. 

Ograniczenie przekształceń środowiska na etapie inwestycyjnym i funkcjonowania ustaleń 
planu, uwarunkowane jest wdrożeniem takich działań, jak: 

• maksymalne ograniczenie rozmiarów placów budów w celu ograniczenia przekształceń 

wierzchniej warstwy litosfery w trakcie prac ziemnych; 

• zabezpieczenie gruntu i wód w rejonie inwestycji przed zanieczyszczeniami związanymi  

z pracą sprzętu zmechanizowanego i składowaniem materiałów budowlanych; 

• eliminacja zanieczyszczenia terenu odpadami, zwłaszcza resztkami żużlu i asfaltu oraz 

innych substancji o utrudnionej biodegradacji; 

• rekultywacja zniszczonych w procesach budowlanych terenów; 

• maksymalne skrócenie czasu trwania prac budowlanych; 

• zdjęcie aktywnej biologicznie warstwy gleby w miejscach wykopów budowlanych  

i wykorzystanie jej do kształtowania terenów zieleni towarzyszącej nowej zabudowie; 

• ochrona nieużytkowej zieleni drzewiastej i krzewiastej i wykorzystanie jej do 

kształtowania docelowych terenów zielonych; 

• wprowadzenie wielowarstwowej i wielogatunkowej zieleni o funkcji izolacyjno-

krajobrazowej, towarzyszącej obiektom kubaturowym (na terenach biologicznie 

czynnych) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych (szpalery drzew przyulicznych); 

• kształtowanie zieleni z zastosowaniem gatunków przystosowanych do warunków 

siedliskowych obszaru planu oraz odpornych na komunikacyjne zanieczyszczenia 

atmosfery. 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych niezbędne jest wykonanie szczegółowych 

badań geotechnicznych podłoża budowlanego i określenie sposobów jego przystosowania dla 

określonych zamierzeń inwestycyjnych. 
 

 
Ponadto w celu efektywnego ograniczenia negatywnych  oddziaływa ń na 

środowisko, b ędących wynikiem realizacji ustale ń planu nale ży podejmowa ć takie 
działania jak: 

� rewaloryzacja zadrzewienia o istotnej roli ekologicznej i krajobrazowej, 

� usuwanie lub osłanianie zielenią elementów dysharmonijnych w strukturze krajobrazu; 

� ochrona przed wycinką istniejących drzew, które mają duży wpływ na kształtowanie 

walorów estetycznych krajobrazu, uzupełnienie istniejących zadrzewień ulicznych oraz 
promowanie wprowadzenia nowych zadrzewień; 

� zwrócenie szczególnej uwagi na układ przestrzenny przyszłych obiektów (właściwe 

usytuowanie obiektów kubaturowych nie będzie miało negatywnego wpływu na lokalny 
mikroklimat); 

� w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie  

z terenu, a wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych dopuszcza się 
wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją konkretnej 
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inwestycji; 

� wszelkie działania muszą być poprzedzone wykonaniem inwentaryzacji szczegółowej 
drzew i krzewów w granicach wydzielonych terenów, a wszelkie nowe nasadzenia należy 

poprzedzić wykonaniem projektu zieleni, powiązanego w planowanymi funkcjami; 

� przy realizacji ustaleń planu należy uwzględniać przepisy dotyczące ochrony gatunkowej 
zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin, Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 
2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Rozporządzeniu Ministra Środowiska  

z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną, 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.). 

Oceniając wskazane ustalenia planu miejscowego pod kątem zabezpieczenia 
środowiska i zdrowia ludzi oraz prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody należy 

stwierdzić, że wskazane sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania na 

środowisko poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych jest wystarczające. 

 

9  ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWI ĄZAŃ ZAWARTYCH W 
PLANIE  

W związku z wcześniejszymi konsultacjami projektantów planu na etapie koncepcji  

i projektu, których wynikiem był wybór rozwiązania najkorzystniejszego dla środowiska, jak 

również uwzględnienie w tekście planu ustaleń mających na celu minimalizację zagrożeń 
środowiska związanych z realizacją jak i funkcjonowaniem nowych elementów 

zagospodarowania terenu, brak w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko 

rozwiązań alternatywnych. Zapisy miejscowego planu muszą być i są zgodne z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które  

w kwestii przeznaczenia trenu jest jednoznaczne i nie przewiduje rozwiązań alternatywnych. 

Jedyną alternatywą jest przyjęcie tzw. wariantu zerowego- nie podejmowanie inwestycji, czyli 
odstąpienie od sporządzenia planu. Sytuacja „braku nowego planu” mogłaby wpłynąć 

niekorzystnie na rozwój infrastruktury technicznej. Skutkiem rozwoju zainwestowania „bez 

nowego planu” mogłoby być powstawanie licznych rozwiązań o niskim standardzie (zarówno 
w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej, jak i odprowadzania ścieków czy 

gospodarki odpadami) oraz brak możliwości spełnienia standardów środowiskowych.  

W zakresie struktury krajobrazowej brak nowego planu stwarza realne zagrożenie 
zaprzepaszczenia możliwości harmonijnego ukształtowania krajobrazu. 

Konsekwencją przedstawionej, wysoce prawdopodobnej możliwości rozwoju, będzie 

nieuchronne powstawanie konfliktów oraz zagrożeń środowiska. 
 

10  TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK 
WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

Duża złożoność zjawisk przyrodniczych, ograniczony zakres rozpoznania środowiska 

oraz ogólny charakter dokumentów planistycznych mogą stanowić utrudnienie 
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przy sporządzaniu prognoz oddziaływania na środowisko.  

Ponadto zaznacza się, iż ocena wpływu ustaleń planu zagospodarowania 
przestrzennego na środowisko jest obarczona wysokim stopniem niepewności. Charakter 

potencjalnych oddziaływań może być zależny bezpośrednio od ustaleń planu. Ciągle nie są 

także rozpoznane konsekwencje działalności człowieka w środowisku. Prognoza wpływu 
ustaleń planu na środowisko z samej istoty zawiera więc oceny hipotetyczne, oparte bardziej 

na prawdopodobieństwie i zasadach logicznego wnioskowania, niż konkretnych wyliczeniach 

dla realizowanych w przyszłości zamierzeń.  
Podczas opracowywania niniejszej prognozy stwierdzono brak aktualnych danych 

dotyczących pomiaru natężenia hałasu oraz monitoringu jakości klimatu akustycznego gminy 

Iwonicz-Zdrój, co uniemożliwia jednoznacznie określenie wpływu planu na środowisko.  
 

11  PROPOZYCJE METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PLANU 

Ocenie skutków realizacji postanowień projektu planu służyć może system pomiarów 
i ocen stanu środowiska objęty państwowym monitoringiem środowiska, którego 
podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o aktualnym stanie środowiska  
i stopniu zanieczyszczenia jego poszczególnych komponentów, w tym szczególności  
w zakresie: 

� przyrody, 
� jakości gleb i ziemi,  
� zmian stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,  
� poziomu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,  
� hałasu,  
� poziomu promieniowania elektromagnetycznego,  
� gospodarowania odpadami. 

Badania prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pozwolą ocenić 
zmiany zachodzące w stanie środowiska wywołane realizacją planu. 
 

Etap inwestycyjny  

Dla ograniczenia przekształceń środowiska, na etapie budowy kontroli powinny 
podlegać: 
• wpływ prac budowlanych na warunki gruntowo-wodne; 
• zasięg przestrzenny „placów budów"; 
• skuteczność ochrony zadrzewień i zakrzaczeń. 

Etap funkcjonowania  

Po zrealizowaniu planowanych inwestycji wskazany jest monitoring: 

• systemów unieszkodliwiania ścieków oraz zanieczyszczonych wód opadowych; 

• skuteczności i prawidłowości gospodarki odpadami stałymi; 

• obecności i postępowania z ewentualnymi substancjami niebezpiecznymi, stwarzającymi 
zagrożenie poważnymi awariami (w rozumieniu ustawy „Prawo ochrony środowiska"); 

• wielkości zanieczyszczeń powietrza, poziomu hałasu i promieniowania 
elektromagnetycznego na granicy własności poszczególnych terenów objętych 
inwestycjami. 
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12  STRESZCZENIE  

1. Obszar „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Iwonicz 1/2014" – część „A” 
obejmuje swym zasięgiem centralną część wsi Iwonicz, o powierzchni 451 ha, stanowiącą 

północny fragment gminy Iwonicz-Zdrój, w powiecie krośnieńskim w południowo-zachodniej 

części województwa podkarpackiego. 
2. Wieś Iwonicz pełni rolę ośrodka mieszkalnego i usługowego (ośrodek wspomagający dla 

ośrodka głównego miasta Iwonicz-Zdrój). 

3. Pod względem fizyczno-geograficznym obszar planu położony jest w obrębie mezoregionu 
Beskidu Niskiego, który jest częścią Zewnętrznych Karpat Zachodnich na pograniczu Beskidów 

Środkowych oraz Pogórza Środkowobeskidzkiego.  

4. Celem planu jest przeznaczenie terenów rolniczych na funkcje zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowo - usługowej, jak również pod infrastrukturę techniczną i 

komunikacyjną, uwzględniając przy tym wnioski właścicieli gruntów o zmianę ich przeznaczenia 

na cele budowlane, zgodnie z zasięgami zabudowy wyznaczonymi w Studium.  
5. Realizacja ustaleń planu pozwoli wypełnić i uporządkować strukturę przestrzenną w obrębie 

istniejącej zabudowy, pozwoli na powstanie nowej zabudowy jako kontynuacji istniejącej, 

pozwoli także wypełnić zadania z zakresu gospodarki komunalnej (uzupełnienie uzbrojenia 
terenu i układu komunikacyjnego). 

6. Tereny w obrębie planu przeznaczone pod nowe inwestycje charakteryzują się dobrą 

przydatnością fizjograficzną dla zabudowy (zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym"). 
7. W obrębie obszaru objętego planem występują formy ochrony przyrody w rozumieniu Ustawy o 

ochronie przyrody: pomnik przyrody oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

8. Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w strefie „C” 
ochrony uzdrowiskowej. 

9. Obszar wsi Iwonicz stanowi element składowy lokalnego układu terenów przyrodniczo cennych 

w skali gminy. Projekt planu zachowuje istniejące elementy układu ekologicznego, są to tereny 
zieleni leśnej, zieleni urządzonej, nieurządzonej, naturalnej. 

10. Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań na środowisko (przekroczenia 

określonych prawem standardów jakości środowiska) wynikających z realizacji ustaleń planu. 
11. Nie przewiduje się oddziaływania skutków realizacji ustaleń planu na cele ochrony obszarów 

Natura 2000 oraz na integralność tych obszarów, ponieważ teren objęty opracowaniem nie leży 

w granicach żadnego z ww. obszarów. 
12. Plan zawiera ustalenia: pozytywne - poprawiające stan środowiska przyrodniczego, neutralne 

wobec środowiska przyrodniczego, wpływające na środowisko w sposób umiarkowany oraz 

wpływające na środowisko w sposób wyraźny (Tab.10.) 
13. Na etapie inwestycyjnym wystąpią stosunkowo znaczne przekształcenia środowiska, typowe dla 

prowadzonych procesów budowlanych i związanych z realizacją dróg i infrastruktury. 

14. Na etapie funkcjonowania ustaleń planu, prognozowane jest wystąpienie następujących 
przekształceń: 

• litosfera:  mogą wystąpić przekształcenia litosfery, związane z procesami budowlanymi oraz 

erozyjnymi, zwłaszcza w obrębie terenów o przekształconej rzeźbie, pozbawionych roślinności, 
miejsc wzmożonego spływu wód powierzchniowych, fragmentów rozjeżdżonych i rozdeptanych; 

• atmosfera: 
- wskazane w projekcie planu źródła ogrzewania (z grupowych lub indywidualnych 
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niskoemisyjnych źródeł ciepła) nie wpłyną w istotnym stopniu na pogorszenie stanu atmosfery; 
• hydrosfera: 

- wystąpią przekształcenia stosunków wodnych polegające przede wszystkim na zmianie 

proporcji w ogniwach lokalnego obiegu wody (spadek znaczenia infiltracji wody i wzrost 

znaczenia ewaporacji); 
- znaczne zagrożenie dla jakości wód i gruntu stanowią „ścieki opadowe" z dróg  

i zanieczyszczonych terenów usługowych; 
• biosfera: 

- znaczne zagrożenie dla jakości wód i gruntu stanowią „ścieki opadowe" z dróg; 
• krajobraz: zmiany krajobrazowe będą dotyczyć znacznych terenów i polegać będą  

na przeznaczeniu wolnych terenów pod zabudowę (intensyfikacja zabudowy, wprowadzenie 
zabudowy na terenach dotychczas nie zabudowanych), korzystne krajobrazowo będzie 

urządzenie przyobiektowej zieleni o funkcjach estetycznych, zieleni o funkcjach izolacyjnych od 

strony ulic i stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych (cegła, kamień, drewno) oraz 
kolorystyki nawiązującej do lokalnej tradycji; 

• ekologiczne warunki jako ści życia ludzi: 
- planowana w planie nowa zabudowa nie powinna mieć wpływu na ekologiczne warunki jakości 
życia mieszkańców (wystąpi wpływ pozytywny wynikający z utworzenia „osłony" przed wiatrem 

przez nowe budynki), z pewnością dalszy rozwój gminy będzie miał korzystny wpływ na 

ekonomiczne warunki życia; 
- projektowane docelowe wyposażenie obszaru planu w infrastrukturę techniczną ochrony 

środowiska zapewni właściwe warunki bytowe i sanitarne dla mieszkańców; 

15. Zmiany, które nastąpią w środowisku będą się charakteryzowały różnym natężeniem  
i zasięgiem. Podano (Tab.10.) te, które odnoszą się do terenów przeznaczonych w planie dla 

zainwestowania. Dla pozostałej części obszaru ustalenia uznaje się za korzystne z punktu 

widzenia ochrony środowiska i jego zasobów. 
16. Skala prognozowanych zmian niekorzystnych jest niewielka. Z punktu widzenia skutków ustaleń 

projektu planu dla środowiska obszaru a w szczególności warunków życia mieszkańców, którzy 

zamieszkają w obszarze objętym planem, przy założeniu zastosowania rozwiązań ochronnych  
i sformułowanych zasadach zagospodarowania i ochrony nie ma podstaw do kwestionowania 

proponowanych rozwiązań. 

17. Generalnie założenia projektu planu miejscowego i sposób ich realizacji należy ocenić 
pozytywnie. Wprowadzenie planu umożliwia spójne kształtowanie tego fragmentu gminy, 

poprzez realizację zabudowy uzupełniającej istniejące zagospodarowanie oraz nowej na 

zasadzie dobrego sąsiedztwa, w zgodzie z walorami środowiska przyrodniczego i warunkami 
jego ochrony ze szczególnym uwzględnieniem zachowania istniejącej zieleni. 

 

 
 
 


