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1 Zagadnienia ogólne 

1.1 Przedmiot i cel prognozy 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Gminy 

Pilzno. 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z uchwały  

Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, 

uchwalonego Uchwałą Nr XXV/237/09 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 marca 2009 r. 

Zmiana mpzp dla obszaru o powierzchni około 48,9 ha, obejmuje tekst uchwały  

w zakresie zmiany zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowych, ponieważ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów  

a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651). 

Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska, jakie mogą być skutkiem dyspozycji 

przestrzennych zawartych w ustaleniach analizowanego projektu zmiany mpzp.  

Prognoza opracowywana jest równocześnie z projektem zmiany planu w celu próby 

wskazania najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji 

tych zapisów, które mogłyby wywołać negatywne skutki dla przyrody, a zwłaszcza 

zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna 

informacja dla podmiotów planu, tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej i samorządów 

o skutkach przyjętej polityki przestrzennej dla środowiska przyrodniczego.  

W oparciu o art. 53 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono  

o uzgodnienie zakresu oraz stopnia szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na 

środowisko, uzyskując pozytywne uzgodnienia zawarte w pismach:  

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  – pismo znak: 

WOOŚ.411.1.199.2011.AP-4 z dnia 29 grudnia 2011 r.; 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w D ębicy  – pismo znak: 

PSNZ.4612-2-12/11 z dnia 30 listopada 2011 r. 
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1.2 Zakres opracowania 

Zakres terytorialny stanowi teren, określony w załączniku do uchwały Nr VI/34/2011 

Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 22 lutego 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy 

ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów.  

 

 

Ryc. 1 Położenie analizowanego obszaru  
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1.3 Metodyka i forma opracowania 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona równolegle z pracami 

związanymi z projektem zmiany mpzp, w celu umożliwienia ewentualnych korekt w tym 

projekcie. Zakres tematyczny i problemowy opracowania, dostosowany został do 

uwarunkowań środowiskowych. Analizowane były archiwalne materiały kartograficzne, 

planistyczne, inwentaryzacyjne, projektowe, studialne, dokumentacje hydrogeologiczne  

i geologiczne, rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury, plany gospodarki odpadami, 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Rozeznano i scharakteryzowano ukształtowanie terenu i budowę geologiczną, 

warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, warunki klimatyczne, gleby, faunę  

i florę, obszary prawnie chronione oraz stan jakości poszczególnych komponentów 

środowiskowych i stopień ich degradacji. Powyższe komponenty poddano ocenie pod 

kątem ewentualnych zmian wynikających z przyjętych rozwiązań zagospodarowania 

poszczególnych terenów w projekcie zmiany mpzp przy zastosowaniu analiz 

porównawczych i powiązań przyczynowo – skutkowych. Zaproponowano działania  

i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu proponowanych 

rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze.  

Oceny i analizy, w dużym stopniu uwarunkowane były jakością i skalą materiałów 

źródłowych oraz danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.  

Analizowana zmiana mpzp dopuszcza realizację inwestycji celu publicznego  

z zakresu łączności publicznej w celu osiągnięcia zgodności zapisów planu z przepisami 

ustawy z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

(Dz.U. Nr 106, poz. 675). Analizowany projekt zmiany planu zawiera jedynie zapis 

dopuszczający taką inwestycję bez wskazania jej lokalizacji i określenia jej rodzaju  

co znacząco utrudnia ocenę wpływu ewentualnej realizacji tego typu inwestycji na 

środowisko. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ustalenia mpzp, dla terenów 

oznaczonych symbolami MN, MN.U, dopuszczają lokalizację inwestycji celu publicznego  

z zakresu łączności publicznej przy spełnieniu warunków lokalizacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. 

Z uwagi na charakter zmian, nie przedstawia się prognozy w formie graficznej  

a jedynie tekstowej.  

Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe 

definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. 
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2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

2.1 Poło żenie fizyczno-geograficzne 

Na podstawie najszerzej stosowanej fizycznogeograficznej klasyfikacji dziesiętnej, 

opracowanej przez J. Kondrackiego (2002), rejon opracowania leży na pograniczu: 

Prowincji: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym (51) 

Podprowincji: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregionu: Pogórze Środkowobeskidzkie (513.6) 

Mezoregionu: Pogórze Ciężkowickie (513.62) 

Pogórze Ciężkowickie to obszar położony pomiędzy dolinami Białej na zachodzie  

i Wisłoki na wschodzie, od północy graniczy z Płaskowyżem Tarnowskim a od południa  

z Obniżeniem Gorlickim. Charakterystyczne dla Pogórza są liczne garby o wysokości 300 

– 440 m n.p.m. o przebiegu równoleżnikowym. 

 

2.2 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Obszar objęty opracowaniem położony jest w strefie brzeżnej nasunięcia 

karpackiego (Karpat fliszowych) i Zapadliska Przedkarpackiego.  

Czoło nasunięcia płaszczowin karpackich (jednostki skolskiej i śląskiej), nie zawsze 

pokrywa się z brzegiem Karpat, którym na powierzchni jest próg Pogórza, stanowiący 

erozyjny brzeg Karpat. 

Flisz Karpat zewnętrznych nasunięty jest na autochtoniczne osady miocenu, które 

przy brzegu nasunięcia karpackiego są sfałdowane razem z fliszem i zalegają na nim.  

Najstarsze osady czwartorzędowe na powierzchni pochodzą z okresu zlodowaceń 

południowopolskich. Są to piaski i żwiry wodnolodowcowe, przeważnie eratyczne, tkwiące 

w glinach piaszczystych i piaskach. Ich miąższość dochodzi do 20 m. Występują też 

rezydua glin zwałowych i innych utworów lodowcowych.  

Zapadlisko w postaci rowu podgórskiego, wypełnione jest osadami mioceńskimi  

o miąższości do 330 m, zalegającymi na utworach jurajskich i kredowych.  

Utwory mioceńskie w postaci iłów i mułowców z przewarstwieniami piasków, piaskowców  

i margli pokryte są utworami czwartorzędowymi. Są to głównie żwirowo-piaszczyste  

i pylasto-ilaste utwory pochodzenia fluwialnego i fluwioglacjalnego. 

W granicach obszaru zmiany mpzp brak jest udokumentowanych złóż kopalin. 
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2.3 Rzeźba terenu 

Budowa geologiczna wywarła znaczący wpływ na procesy morfodynamiczne 

warunkując ewolucję rzeźby powierzchni ziemi. 

Obszar opracowania stanowi fragment doliny Wisłoki, która w rejonie Pilzna osiąga 

szerokość ponad 2 km. 

Na rozwój rzeźby erozyjno-denudacyjnej w czwartorzędzie, istotny wpływ miały 

duże zmiany klimatyczne. Znaczną rolę odegrały także wcześniejsze ruchy górotwórcze, 

które spowodowały przesunięcie na północ czoła Karpat fliszowych i sfałdowanie 

starszych utworów oraz osadów morza mioceńskiego. Dolina Wisłoki uformowana została 

głównie przez procesy erozyjno-akumulacyjne w plejstocenie i holocenie.  

Wisłoka w holocenie przemieszczała swoje koryto z zachodu na wschód, czego śladem 

są zachowane krawędzie podcięć erozyjnych w kształcie półkoli i sierpów, jako 

pozostałości meandrów rzeki i zmian jej biegu. 

Obecnie dno doliny jest niemal płaskie, a w jego obrębie wyróżnić można terasę 

zalewową, położną około 4-6 m powyżej koryta oraz terasę nadzalewową, o wysokości 

około 10-12 m. 

Większość obszaru opracowania położona jest na terasie nadzalewowej Wisłoki na 

wysokości 15-30 m nad poziomem rzeki. Niewielki teren wzdłuż ul. Legionów zaliczony 

został do powierzchni falistych o wysokości powyżej 30 m na poziomem rzeki Wisłoki, 

natomiast kraniec południowy przy styku z ul. Kraszewskiego to w sensie morfologicznym 

dno doliny potoku Dulcza. Rzeźba została częściowo zmieniona w związku  

z kształtowaniem terenu na potrzeby zagospodarowania obszaru oraz nasypami  

i wykopami pod drogi.  

W rejonie Pilzna przebiega równoleżnikowo granica pomiędzy dwiema dużymi 

jednostkami geomorfologicznymi – Pogórzem Karpackim na południu i Kotliną 

Sandomierską na północy. 

 

2.4 Warunki hydrogeologiczne 

W obrębie obszaru głównym poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy, 

związany z holoceńskimi utworami doliny Wisłoki i jej dopływów. Warstwę wodonośną, 

o charakterze porowym, budują piaski ze żwirem i otoczakami. Zwierciadło wody jest  

na ogół swobodne, rzadko występuje pod nieznacznym napięciem. 

Zasilanie wód podziemnych odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów 

atmosferycznych i wód powierzchniowych. Najlepsze warunki infiltracji występują  

w miejscach o wysokiej przepuszczalności, we wschodniej części obszaru, dlatego też 

tereny te są szczególnie narażone na przenikanie zanieczyszczeń do poziomu 
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wodonośnego. Poziom wodonośny występuje na głębokości do 5 m i jest ściśle 

uzależniony od stanów wody w rzece Wisłoka oraz intensywności opadów 

atmosferycznych. 

Wyróżniona w oparciu o badania geologiczne i hydrogeologiczne jednostka 

hydrogeologiczna o symbolu 1b QII obejmująca fragment doliny Wisłoki i dolinki potoku 

Dulcza obejmuje swoim zasięgiem południową część terenu opracowania. Zbudowana 

jest ona z wodonośnych utworów czwartorzędowych o miąższości do 10 m, przykrytych 

od powierzchni terenu nieprzepuszczalną warstwą o miąższości od kilku do kilkunastu 

metrów. 

Wody czwartorzędowe ujmowane są studniami kopanymi i wierconymi. Najwyższą 

wydajność, 48 m3/h przy depresji 3,9 m ma jedna z 4 studni ujęcia wody dla wodociągu  

w Pilźnie, zlokalizowanego na wschód od miasta, ujmująca wodę z głębokości od 2,5 m 

do 8,6 m. Pozostałe studnie mają wydajność 12,5, 28,0 i 16,3 m3/h. Całkowita wydajność 

tego ujęcia wynosi 104,8 m3/h.  

 

2.5 Wody powierzchniowe 

Cały obszar będący przedmiotem opracowania znajduje się w zlewni Wisłoki – rzeki 

II rzędu, będącej dużym prawobrzeżnym dopływem Wisły. Obszar odwadniany jest przez 

potok Dulcza a w części północnej przez Dopływ z Wygody. 

Wisłoka, o całkowitej długości 163,6 km i powierzchni zlewni 4110 km2 wypływa 

z północnych stoków Beskidu Niskiego i uchodzi do Wisły w okolicach Połańca.  

Przez gminie Pilzno przepływa z południa na północ.  

W rejonie gminy Wisłoka ma charakter rzeki podgórskiej o niezbyt dużych  

i powolnych zmianach przepływów z przewagą wezbrań wiosennych. Płynie tu szeroką 

doliną o płaskim dnie.  

Wisłoka stanowi wschodnią i południowo-wschodnia granicę obszaru opracowania 

na długości około 4,5 km. Poniżej, na terenie miejscowości Mokrzec, na 69+720 km 

znajduje się tama spiętrzająca wodę o wysokości ok. 2,5 m. Utworzony zbiornik wodny 

Pilzno powstaje w ramach rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Docelowa 

powierzchnia zbiornika, po zakończeniu eksploatacji (2025 r.), wyniesie  232,8 ha. 

Pierwsze piętrzenie wody miało miejsce w listopadzie 2000 roku. 

Wisłoka cechuje się bardzo zmienną ilością przepływającej wody oraz znacznymi 

wahaniami jej poziomu. 

Charakterystyka hydrologiczna Wisłoki mierzona w miejscu lokalizacji 

wodowskazu w Łabuziach przedstawia się następująco: 

Przepływ średni niski Q1 m
3/s: 3,62 (lata 1957-1980) 
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Przepływ średni roczny Qsr m
3/s: 26,4 (lata 1957-1980) 

Przepływ maksymalny QM m
3/s: 1640 (1934 rok) 

 

Dla Wisłoki zostało sporządzone, przez Dyrektora RZGW w Krakowie „Studium, 

określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów 

nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”. Teren zmiany mpzp, znajduje się poza granicami 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią.  

 

2.6 Klimat 

Pod względem klimatycznym okolice Pilzna znajdują się w zasięgu klimatu Kotliny 

Sandomierskiej. Jest to region zaliczany do najcieplejszych terenów w kraju. Występuje tu 

typ klimatu podgórskich nizin i kotlin, zwany „tarnowską dzielnicą klimatyczną”. Średnia 

roczna temperatura notowana w niezbyt odległym Tarnowie (określanym jako „Polski 

biegun ciepła”) wynosi 8,0oC, temperatura lipca 18,8oC, a lutego -3,1oC.  

Średnie opady roczne wynoszą około 700 mm, z najwyższymi opadami w czerwcu  

i najniższymi w lutym. Długość zalegania pokrywy śnieżnej dochodzi do 80 dni, a długość 

okresu wegetacyjnego 210-220 dni (na stokach o wystawie południowej o 5-6 dni dłuższy 

niż w przypadku den dolinnych). Należy zaznaczyć, iż okolice Tarnowa, Pilzna i Dębicy 

mają najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny. Średnie roczne zachmurzenie waha się  

w granicach 55-70%, zróżnicowanie w usłonecznieniu nawiązuje do kształtowania 

pionowego, a natężenie promieniowania słonecznego rośnie wraz z wysokością.  

Liczba dni z burzą sięga 20, z mgłą – 48. Latem przeważają dni pogodne z niewielkim 

zachmurzeniem.  

Kierunki wiatru są zmienne, przy przewadze wiatrów zachodnich. Ogólnie można 

stwierdzić, że dostosowują się do kierunków głównych dolin. Prędkość wiatru jest 

zróżnicowana, zwiększa się w miarę wzrostu wysokości, jest większa w zimie niż w lecie. 

Dobre przewietrzanie kotliny rzeki Wisłoki i Dulczy w rejonie Pilzna ogranicza 

koncentrację zanieczyszczonych mas powietrza napływających z Dębicy i Tarnowa. 

Warunki topoklimatyczne analizowanej części Pilzna są dość dobre. Większość 

terenu opracowania stanowi fragment bardzo łagodnego, falistego stoku o ekspozycji 

wschodniej. Rzeźba umożliwia dobre przewietrzanie terenu. Wyjątek stanowi południowy 

skraj u zbiegu ulic Legionów i Kraszewskiego oraz fragment ulicy Kraszewskiego 

osłonięty skarpą od strony zachodniej. Teren ten jest wyraźnie obniżony, położony  

w pobliżu koryta rzeki Dulczy, co ogranicza dopływ promieniowania słonecznego.  

Może to powodować utrzymywanie się zastoisk chłodu i częstsze mgły. 
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2.7 Gleby 

Badany obszar cechuje się dobrymi warunkami glebowymi. Całą powierzchnię 

pokrywają gleby brunatne wyługowane i kwaśne (Bw) wytworzone na lessach i osadach 

lessowatych, za wyjątkiem niewielkiego kompleksu usytuowanego na północ od drogi 

E40, gdzie gleby brunatne rozwinięte są na piaskach gliniastych lekkich, mocnych, 

słabogliniastych, luźnych, oraz na pyłach zwykłych. Są to gleby średniourodzajne.  

Wg klasyfikacji bonitacyjnej przeważają gleby R IIIb i R IIIa, w mniejszych ilościach 

występują gleby R IVa. Zdarzają się niewielkie płaty Ps III i Ps IV.  

Pod względem przydatności rolniczej gleby zakwalifikowano do kompleksu  

2 – pszennego dobrego, a więc gleb łatwych do uprawy, zasobnych w większość 

składników pokarmowych, z poziomem próchniczym o miąższości ponad 30 cm, o bardzo 

dobrej strukturze, odpowiednie do uprawy wszystkich roślin. Gleby kompleksu 2 zajmują 

większość obszaru objętego opracowaniem, natomiast w pozostałej części gleby 

zaliczono do 4 – kompleksu żytniego bardzo dobrego, 5 – żytniego dobrego i 6 – żytniego 

słabego. Charakteryzują się one dobrze rozwiniętym i strukturalnym poziomie 

próchniczym, odpowiednimi stosunkami wilgotnościowymi. Nadają się do uprawy żyta, 

ziemniaków, pszenicy i innych roślin o podobnych wymaganiach. 

 

2.8 Zasoby i ró żnorodno ść biologiczna 

Pod względem geobotanicznym obszar opracowania leży w Dziale Wyżyn 

Południowopolskich, Krainie Kotliny Sandomierskiej, Okręgu Niepołomicko-Tarnowskim, 

Podokręgu Tarnowskim.  

Potencjalna roślinność naturalna to grąd subkontynentalny, odmiana małopolska, 

forma wyżynna, seria żyzna (Tilio-Carpinetum) a w dolnie Dulczy również niżowy łęg 

jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum)1. 

Obecny stan szaty roślinnej jest w dużym stopniu ukształtowany przez wpływy 

antropogeniczne – wprowadzanie nowej zabudowy, układu komunikacyjnego a także 

rolniczego użytkowania gruntów. Generalnie rejon północny opracowania odznacza się 

krajobrazem bardziej rolniczym, w odróżnieniu od rejonu południowego – w znacznej 

części zainwestowanego.  

Szatę roślinną obszaru tworzą: 

• gęste młodniki brzozowe oraz zarośla i wysokie trawy - zdecydowanie przeważające 

na pd.-zach. terenie niezainwestowanym, 

                                                
1 Matuszkiewicz J.M. 2009. Potencjalna roślinność naturalna i geobotaniczna regionalizacja Polski 
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• tereny upraw polowych oraz zakrzewienia i zakrzaczenia śródpolne, występujące  

w szerokim pasie po obu stronach trasy E40 i w środkowej części obszaru, 

• las porastający niewielką debrzę w południowym klinie obszaru; typ siedliskowy – 

Las wyżynny,  

• roślinność porastająca brzeg Dulczy, stanowiąca jej obudowę biologiczną, 

• tereny zieleni urządzonej przy zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wzdłuż 

ul. Kraszewskiego i ul. Legionów oraz wysoka zieleń izolacyjna przy boiskach, 

• zieleń zdegradowanych sadów, którym towarzyszy roślinność ruderalna, 

• zieleń wysoka wzdłuż ogrodzeń dużych działek budowlanych, 

• pojedyncze drzewa wzdłuż dróg, trawniki, żywopłoty i murawa boisk sportowych.  

Postępująca urbanizacja ma szczególny wpływ na faunę i florę. Przyczynia się do 

zmiany warunków siedliskowych. W procesie degradacji wiele gatunków ulega eliminacji 

ze środowiska, co zmniejsza różnorodność biologiczną. Redukcja jednych gatunków jest 

jednoznaczna ze wzrostem tych populacji, które zaadaptowały się do zmienionych 

warunków. Adaptacja do nowych warunków prowadzi do tworzenia się specyficznych 

populacji umożliwiających egzystencję i rozród na obszarach zurbanizowanych. 

Wśród ssaków na przedmiotowych terenach stwierdzono występowanie: jeża 

(Erinaceus concolor), kreta (Talpa europaea), zająca szaraka (Lepus europaeas), 

wiewiórki (Sciurus vulgaris), darniówki zwyczajnej (Pitymus subterranus), myszy domowej 

(Mus musculus), myszy polnej (Apodemus agrarius), myszy zaroślowej (Apodemus 

sylvaticus), szczura wędrownego (Rattus norvegicus), kuny domowej (Marten foina), lisa 

(Vulpes vulpes),  

Awifauna reprezentowana jest m.in. przez kuropatwę (Perdix perdix), przepiórkę 

(Coturnix coturnix), bażanta (Phasianus colchicus), kukułkę (Cuculus cuculus), skowronka 

polnego (Alauda arvensis), wronę siwą (Corvus corone), bociana białego (Ciconia 

ciconia), jaskółkę (Riparia riparia), srokę (Pica pica), wróbla domowego (Passer 

domesticus), pustułkę (Falco tinnunculus). Osobliwością jest obecność rybitw (Sternidae) 

w przelotach wzdłuż Wisłoki, związanych z nieodległym siedliskiem tych ptaków 

zlokalizowanym na zbiorniku wodnym „Pilzno” i położonej w jego obrębie „Wyspie rybitw”. 

Wśród płazów dominują żaby przy potoku Dulcza. Gady reprezentują zaskrońce 

oraz jaszczurka zwinka. W faunie wodnej Dulczy rozpoznano klenia (Squalius cephalus), 

płocie (Rutilus rutilus) i ukleje (Alburnus alburnus).  

Do szczególnie wartościowych terenów dla fauny należy południowa i południowo-

wschodnia część analizowanego obszaru, zwłaszcza zadrzewienia brzozowe i zarośla 

debrzy. Ze względu na ich słabą dostępność są siedliskiem dla wielu ssaków i ptaków. 

Również pozostałe tereny opracowania takie jak pozostałości starych sadów stanowią 
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cenne siedlisko dla drobnych zwierząt. Najmniej korzystne warunki dla bytowania zwierząt 

występują wzdłuż drogi E40, która charakteryzuje się wysokim poziomem hałasu oraz 

stanowi skuteczną barierę dla migracji zwierząt.  

Analizowany obszar nie jest objęty żadną z obszarowych form ochrony przyrody  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 nr 151 

poz. 1220 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 (PLH180053 Dolna 

Wisłoka z Dopływami) znajduje się około 3,5 km na północny-wschód od analizowanego 

obszaru. 

 

2.9 Walory krajobrazowe i kulturowe 

Analizowany obszar nie odznacza się szczególnymi walorami krajobrazowymi. 

Brak jest w jego obrębie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  

Dwa obiekty na terenie objętym projektem zmiany planu ujęte zostały w ewidencji 

zabytków. Są to:  

• budynek mieszkalny dr./mur. z 1918-39 r. przy ul. Kraszewskiego 21, 

• dom dr./mur., parter., 2 ćw. XX w. przy ul. Legionów 42. 

 

3 Charakterystyka projektu zmiany MPZP i powi ązania z innymi 

dokumentami 

3.1 Zapis ustale ń projektu zmiany MPZP 

Główną ideą projektu sporządzenia analizowanej zmiany mpzp, była konieczność 

dostosowania jego ustaleń do obowiązujących przepisów prawa. 

Zmiana planu obejmuje  dopuszczenie, na obszarze objętym planem, lokalizację 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii 

komórkowej, za wyjątkiem terenów oznaczonych symbolami MN, MN.U, w których 

dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej przy 

spełnieniu warunków lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 

oddziaływaniu.” 

 

3.2 Powi ązania z innymi dokumentami i analiza zgodno ści 

Na etapie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia mpzp, stwierdzono 

zasadność przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp i zgodność projektowanych 

zapisów ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Pilzno, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Pilźnie Nr XXIX/173/2000. 

Z uwagi na fakt, iż w analizowanej zmianie mpzp dokonano jedynie zapisu w części 

tekstowej uchwały, mającego na celu doprowadzenie do zgodności ustaleń mpzp  
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z obowiązującymi przepisami prawa, nie stwierdza się niezgodności pomiędzy 

analizowanym projektem zmiany mpzp a ustaleniami zawartymi w opracowaniu 

ekofizjograficznym. 

 

3.3 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mi ędzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanej zmiany 

MPZP 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stanowi dokument planistyczny 

o znaczeniu lokalnym, jednakże zasięg oddziaływania skutków jego realizacji może 

wykraczać poza granice obszaru nim objętego. Przy formułowaniu ustaleń analizowanej 

zmiany mpzp miały zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu mi ędzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy 

ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.: 

• Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 

09.05.1992 r. wraz z Protokołem Kartageńskim o bezpieczeństwie biologicznym do 

Konwencji o różnorodności biologicznej. 

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

sporządzona w Bernie dnia 19 września 1996 r. 

• Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona  

w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 

• Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia  

4 grudnia 1991 r. 

• Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 

sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r. wraz z Protokołem z Kioto do Ramowej 

Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu z 11 grudnia 1997 roku, 

• Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska sporządzona  

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

• Konwencja w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Konwencja 

Sztokholmska). 
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Cele ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym: 

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 

ust 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący: 

• zachowanie, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, 

• ochrona zdrowia człowieka, 

• ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, 

• promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do 

rozwiązywania regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego,  

w szczególności zwalczania zmian klimatu. 

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu 

Unii Europejskiej jest 6 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. Program ten ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na 

okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej 

strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, 

w szczególności w takich obszarach jak:  

1. zmiany klimatu;  

2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  

3. zdrowie i jakość życia;  

4. zasoby naturalne i odpady. 

Jego realizacja ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska 

naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz ogólną poprawę środowiska i jakości życia.  

Będzie realizowany poprzez 7 strategii tematycznych w zakresie: zrównoważonego 

użytkowania zasobów naturalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów i upowszechniania 

recyklingu, poprawy jakości środowiska miejskiego, ograniczania emisji zanieczyszczeń, 

ochrony gleb, zrównoważonego użytkowania pestycydów oraz ochrony i zachowania 

środowiska morskiego. Jako określono w Decyzji NR 1600/2002/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 ustanawiającej szósty wspólnotowy program 

działań w zakresie środowiska naturalnego: program powinien wspierać proces włączania 

problemów ochrony środowiska we wszystkie polityki i działania Wspólnoty zgodnie z art. 6 

Traktatu w celu zmniejszenia nacisków na środowisko naturalne pochodzących z różnych 

źródeł. 

 

Cele ochrony środowiska na szczeblu krajowym: 

Zgodnie z Konstytucją, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, 

kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art. 5) a ochrona środowiska jest 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów 
 

 

15 

obowiązkiem m. in. władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom (art. 74). 

Podstawowym dokumentem na szczeblu krajowym, który określa cele w zakresie ochrony 

środowiska jest II Polityka Ekologiczna Państwa oraz dostosowane do tej polityki strategie 

branżowe i plany działania. 

Do celów krótkookresowych w sferze zagospodarowania przestrzennego zaliczono: 

• włączenie sformułowanych w polityce ekologicznej tez i zaleceń dotyczących 

regionalnego i lokalnego różnicowania kierunków rozwoju działalności 

gospodarczej, do koncepcji polityki zagospodarowania przestrzennego kraju; 

• uszczegółowienie ogólnych strategii rozwojowych zalecanych w wyżej wymienionej 

koncepcji dla makroregionów i mniejszych jednostek przestrzennych o wskazanie, 

jakie konkretnie kierunki i formy zagospodarowania tych terenów będą w ramach 

polityki państwa preferowane, a jakie ograniczane lub wręcz eliminowane; 

• poddanie koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju ocenie 

oddziaływania na środowisko; 

• opracowanie zaleceń co do metodyki uwzględniania ustaleń zawartych w koncepcji 

polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw i gmin; 

• sprecyzowanie zakresu i sposobu przedstawienia ustaleń dotyczących ochrony  

i kształtowania środowiska, w rozporządzeniach określających szczegółowe zasady 

sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, w sposób umożliwiający 

wykorzystanie tych planów jako efektywnych instrumentów realizacji polityki 

ekologicznej państwa. 

Celem średniookresowym w zakresie zagospodarowania przestrzennego jest 

zweryfikowanie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 

kątem: 

• szerszego uwzględnienia problemów ochrony i kształtowania obszarów leśnych  

i zadrzewień (ograniczenia w działalności inwestycyjnej, tereny pod zalesienia  

i nasadzenia),zmniejszenia skali narażenia mieszkańców na ponadnormatywny 

hałas, zwłaszcza hałas transportowy, na obszarach miejskich, 

• zmniejszenie zapotrzebowania na pracę przewozową (transport); 

• poprawę relacji pomiędzy powierzchnią terenów intensywnie zainwestowanych  

i powierzchnią terenów otwartych w jednostkach miejskich; 

 

Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowaniu analizowanej zmiany mpzp 

z uwzględnieniem zasady iż człowiek jest nadrzędną wartością w polityce ekologicznej 
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państwa a zdrowie społeczeństwa jako całości, komfort środowiska, w którym żyją  

i pracują społeczności lokalne oraz życie i zdrowie każdego obywatela są głównym, 

niepodważalnym kryterium w realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu:  

w miejscu pracy i zamieszkania, na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Nowa 

polityka ekologiczna państwa ma służyć zaspokajaniu rosnących potrzeb człowieka, 

zarówno materialnych jak i odnoszących się do jakości otaczającego go środowiska. 

 

4 Prognoza oddziaływania realizacji ustale ń zmiany MPZP na środowisko 

Dokładna skala oddziaływania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej na powierzchnię ziemi i zasoby naturalne nie jest możliwa do oszacowania  

z uwagi na fakt, iż w celu doprowadzenia zapisów mpzp do zgodności z przepisami 

ustawy z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  

(Dz. U. Nr 106, poz. 675), analizowany projekt zmiany planu zawiera jedynie zapis 

dopuszczający taką inwestycję bez wskazania jej lokalizacji i określenia jej rodzaju. 

Jednocześnie w terenach oznaczonych symbolami MN, MN.U, których dopuszcza 

się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej przy spełnieniu 

warunków lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu, 

która zgodnie z art. 2, ust 1, pkt. 4 oznacza kanalizację kablową, linię kablową 

podziemną, instalację radiokomunikacyjną wraz z infrastrukturą wsporczą do wysokości  

5 m, szafy i słupki telekomunikacyjne oraz inne podobne urządzenia i obiekty, a także 

związany z nimi osprzęt i urządzenia zasilające, jeżeli nie są zaliczone do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nie stanowią przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. 

 

4.1 Powierzchnia ziemi i zasoby naturalne 

W okolicach Pilzna rzeźba terenu zagrożona jest przekształceniami o charakterze 

antropogenicznym. Wiąże się to z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz komunikacji, czego efektem są nasypy i wykopy, a także z presją inwestycyjną, głównie 

na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (lokalna niwelacja terenu i nasypy). 

Na etapie budowy infrastruktury spodziewać się można nieznacznego naruszenia 

gruntu oraz pokrywy glebowej w wyniku realizacji wykopów pod infrastrukturę kablową 

oraz urządzenia naziemne. Generalnie powierzchnia terenu nie powinna zostać 

przekształcona w istotnym stopniu.  
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4.2 Powietrze atmosferyczne i warunki klimatyczne 

Wg raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim, raport 

za rok 2010 roku, sporządzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, strefa podkarpacka, w której znajduje się obszar opracowania, została 

zakwalifikowana pod względem zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, 

dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem do klasy A zarówno ze względu 

na ochronę zdrowia jak i ochronę roślin. Oznacza to, że poziomy stężeń poszczególnych 

zanieczyszczeń są poniżej wartości dopuszczalnych. Przekroczenie standardów 

imisyjnych dla benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 było podstawą do 

zakwalifikowania strefy do klasy C. 

Tło zanieczyszczeń na terenie opracowania tworzą zanieczyszczenia związane  

z obwodnicą Pilzna stanowiącą odcinek drogi krajowej E40 Kraków-Rzeszów. 

Transport (zwłaszcza samochodów ciężarowych) stanowi źródło istotnych 

zanieczyszczeń powietrza poprzez emisję dwutlenku węgla, tlenku azotu, węglowodorów, 

pyłów z metalami ciężkimi. Skutki związanych z drogą krajową maja charakter raczej 

lokalny – zanieczyszczeń występują na niewielkim obszarze wzdłuż drogi i są 

proporcjonalne do natężenia ruchu, które jest tu znaczne.  

Przy północno-zachodniej części opracowania (poza granicami obszaru) 

zlokalizowany jest kompleks zakładów mięsnych „Taurus” wraz z usługami 

gastronomicznymi. Stanowi on źródło niskiej emisji gazów i pyłów. Lokalnie może 

występować uciążliwość związana z emisją odorów z ubojni zlokalizowanej na zachód od 

terenu opracowania. 

Na stan czystości powietrza atmosferycznego wpływa także w znaczącym stopniu 

emisja z palenisk domowych i kotłowni osiedlowych. Wielkość emisji z tych źródeł jest 

trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową. 

Realizacja obiektów budowlanych wiązała się będzie z emisją z maszyn i urządzeń 

na etapie budowy. W trakcie eksploatacji nie przewiduje się bezpośredniego wpływu na 

jakość powietrza atmosferycznego. Wpływ pośredni może być rozpatrywany  

w odniesieniu do emisji powstającej na etapie produkcji prądu elektrycznego, 

niezbędnego do zasilania urządzeń wchodzących w skład infrastruktury 

telekomunikacyjnej. 

Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie zmiany mpzp, nie będzie 

miało wpływu na warunki klimatyczne oraz nie spowoduje istotnego oddziaływania na 

jakość powietrza atmosferycznego. 
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4.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe oraz podziemne są elementem środowiska bardzo 

narażonym na zanieczyszczenie. Wielkość zanieczyszczenia tych wód zależna jest 

między innymi od stopnia zurbanizowania i uprzemysłowienia, gospodarki ściekowej,  

intensywności działalności rolniczej, a także od pokryw geologicznych i ukształtowania 

terenu. 

Wody Wisłoki badane są w ramach sieci regionalnej monitoringu rzek, przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W 2010 roku przebadano 

wody Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr PLRW200019218771 „Wisłoka od 

Potoku Chotowskiego do Rzeki”, pod względem przydatności do spożycia w punkcie 

pomiarowym w Podgrodziu, poniżej Dębicy. Zostały zaliczone do wód poza kategorią. 

Wskaźnikiem decydującym o niskiej ocenie była liczba bakterii grupy coli typu kałowego.  

Stan wód Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr PLRW200019218771 

„Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki”, badanych w punkcie pomiarowym  

w Kozłowie, powyżej Dębicy, został w 2010 r. zaklasyfikowany jako dobry. 

Wody Wisłoki badane w 2010 roku pod kątem ich przydatności do bytowania ryb, 

zostały zakwalifikowane jako nie spełniające wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 

śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. 

Ocena eutrofizacji wód prowadzona w obrębie Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych PLRW200015218719 „Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego”, 

wykazała występowanie zjawiska eutrofizacji wód. Eutrofizacja jest uznawana za jedno  

z najpoważniejszych zagrożeń jakości wód powierzchniowych w Europie a jej główne 

przyczyny to nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i zanieczyszczenia 

obszarowe z terenów rolniczych. 

Odporność wód podziemnych na degradację zależy przede wszystkim od stopnia 

ich izolowania od powierzchni i kontaktu z wodami rzek. Zanieczyszczenia wód 

podziemnych są znacznie trudniejsze do neutralizacji, która następuje głównie poprzez 

długotrwałe procesy infiltracji. 

Główne zagrożenia mogą być spowodowane ewentualnymi wyciekami płynów 

eksploatacyjnych i olejów z maszyn i urządzeń a przeciwdziałać temu można przede 

wszystkim zachowując maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym. 

 

4.4 Hałas oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Działalność człowieka powoduje istotne zmiany w tzw. klimacie akustycznym.  

Jako hałas według przepisów rozumiemy każdy dźwięk, który w danych warunkach jest 

określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów 
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fizycznych. Podstawą prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

stanowi ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, art. 112 stwierdza: 

„ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego 

środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej 

dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zmniejszenie poziomu hałasu co 

najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany, zapobieganiu ich powstawaniu 

lub przenikaniu do środowiska”. 

Należy pamiętać, iż prawo ochrony środowiska traktuje hałas jako jedno  

z zanieczyszczeń środowiska i w związku z tym, poddaje go takim samym zasadom  

i obowiązkom jak w przypadku innych zanieczyszczeń. Bardzo często problem hałasu jest 

bagatelizowany, a jednocześnie badania naukowe wykazują że dla przeciętnego 

człowieka hałas jest kilkakrotnie bardziej dokuczliwy niż np. zanieczyszczenie powietrza.  

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu  

w środowisku (Dz. U. 2007 Nr 120 poz. 826). 

Ulica Legionów, droga krajowa nr 4 oraz ulica Kraszewskiego są głównymi źródłami 

hałasu na obszarze opracowania. Najbardziej obciążony jest odcinek drogi E40, 

zwłaszcza ruchem ciężarowym, a więc najgłośniejszym. Ze względu na lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w bliskiej odległości od tej drogi konieczne stały 

się ekrany akustyczne.  

Część drogi E-40 przebiega w dość głębokim wykopie i na tym odcinku negatywne 

oddziaływanie hałasu jest mniej znaczące. 

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził,  

na wniosek mieszkańców, pomiary hałasu w zakresie monitoringu kontrolnego we wsi 

Bielowy, położonej w ciągu drogi nr 73 w odległości ok. 6 km kilometrów na południe od 

analizowanego obszaru. Wyniki tych badań wskazują na znaczne przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826). Przy dopuszczalnej 

wartości hałasu dla zabudowy mieszkaniowej, wynoszącej 55 dB w porze dziennej i 50 dB 

w porze nocnej zmierzony równoważny poziom dźwięku A (LAeq) wyniósł odpowiednio 

72,0 dB i 69,9 dB. Oznacza to, że w porze nocnej hałas może być wyższy  

od dopuszczalnego nawet o 40%. Poza bezpośrednim sąsiedztwem dróg na 

analizowanym obszarze brak jest znaczących źródeł hałasu.  

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
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dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883).  

 

Poziomy pól elektromagnetycznych są zróżnicowane dla: 

• terenów przeznaczonych pod zabudow ę mieszkaniow ą  

 
 

• miejsc dost ępnych dla ludno ści  

 
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 2 

 

Ostatni wiersz powyższej tabeli zawiera wartości dopuszczalne pola 

elektromagnetycznego, obowiązujące dla systemów telefonii komórkowej. Należy 

zauważyć, że wartości obecnie obowiązujące w Polsce są jednymi z najbardziej 

rygorystycznych na świecie.  

                                                
2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883). 
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Badania poziomów pól elektroenergetycznych w województwie prowadzi 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ). Wg danych za 2010 

rok na terenie województwa podkarpackiego nie stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego. 

Na podstawie badań WIOŚ w Rzeszowie należy stwierdzić, że najpowszechniej 

występującymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego, których udział rośnie 

najszybciej są stacje bazowe telefonii komórkowej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że 

najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych w województwie podkarpackim 

stwierdzono w sąsiedztwie obiektów elektroenergetycznych oraz radiowych anten 

nadawczych. Pola elektromagnetyczne wokół stacji bazowych osiągały poziomy znacznie 

niższe od dopuszczalnych. Na analizowanym obszarze brak jest znaczących źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego. Najbliższa stacja bazowa telefonii komórkowej 

znajduje się w sąsiedztwie analizowanego obszaru, na południe od ulicy Legionów. 

Ustawa z dnia 7 maja 2010 o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 

(Dz. U. Nr 106, poz. 675) znacznie liberalizuje możliwość realizacji inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej. W związku z przepisami ustawy nie można  

w mpzp ustanawiać zakazów uniemożliwiających lokalizację inwestycji celu publicznego  

z zakresu łączności publicznej o ile jest ona zgodna z przepisami odrębnymi.  

Jak wspomniano wcześniej, w trakcie badań prowadzonych przez WIOŚ, nie 

stwierdzono przypadku przekraczania dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego w sąsiedztwie stacji bazowych. Oddziaływanie linii kablowych, 

które mogą być również lokalizowane na analizowanym terenie można uznać  

za pomijalne. 

 

4.5 Zasoby i ró żnorodno ść biologiczna 

Z uwagi na niskie walory przyrodnicze analizowanego obszaru oraz przewidywane 

mało znaczące oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska jakie powoduje 

realizacja infrastruktury telekomunikacyjnej, nie ma podstaw do prognozowania 

znaczącego negatywnego oddziaływania skutków realizacji analizowanej zmiany mpzp  

na środowisko przyrodnicze w tym gatunki i siedliska chronione w ramach obszarów 

Natura 2000. 

 

4.6 Krajobraz 

Walory krajobrazowe, których istotne znaczenie dla jakości życia ludzi zostało 

wyrażone w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji  

20 października 2000 r. i ratyfikowanej przez Polskę w 2004 r. (obowiązuje od 2005 r.), 
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powinny być również brane pod uwagę podczas określania przeznaczenia 

poszczególnych terenów oraz ustalania parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy. 

Wpływ analizowanej zmiany mpzp, polegającej na dopuszczeniu realizacji inwestycji 

celu publicznego z zakresu łączności publicznej na walory krajobrazowe będzie zależny 

od jej charakteru. Realizacja obiektów budowlanych zwykle powoduje pogorszenie 

walorów krajobrazowych, szczególnie w przypadku kiedy mamy do czynienia  

z konstrukcjami o wysokości kilkudziesięciu metrów. Rzadko stosowane w warunkach 

Polski a znane metody maskowania stacji bazowych, powodują, że jest możliwa ich 

realizacja w sposób, który mniej negatywnie wpływał będzie na walory krajobrazowe 

terenu, jednakże w przypadku stacji bazowej o wysokości kilkudziesięciu metrów, 

zlokalizowanej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej trudno mówić o jej skutecznym 

zamaskowaniu i dostosowaniu o otoczenia. 

Ustalenia zmiany mpzp zawierają również zakaz lokalizacji obiektów gospodarczo – 

garażowych typu „blaszak”.  

 

4.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

W otoczeniu człowieka znajduje się bardzo wiele różnorodnych źródeł 

promieniowania elektromagnetycznego takich jak chociażby: telefony komórkowe, 

komputery, telewizory, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, suszarki do włosów, linie 

elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz wiele innych zasilanych 

prądem elektrycznym maszyn i urządzeń, tworzących łącznie środowisko 

elektromagnetyczne, zwane czasem smogiem elektromagnetycznym dla podkreślenia 

wielokrotnie wyższych poziomów sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych od 

pól występujących naturalnie w środowisku.  

Na całym świecie prowadzone są badania nad wpływem pól elektromagnetycznych 

na zdrowie ludzi. Obecnie nie istnieją jednoznaczne dowody na brak jakichkolwiek 

negatywnych oddziaływań lub potwierdzenie negatywnego oddziaływania promieniowania 

elektromagnetycznego o wartościach spotykanych w środowisku. Prowadzone badania 

dają często przeciwstawne wyniki, jak chociażby w kwestii wzmagania działania 

genotoksycznego niektórych substancji chemicznych (kancerogenów) w warunkach 

ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Jednocześnie z wyników 

dotychczasowych badań wynika, że znacznie bardziej negatywne oddziaływanie 

związane może być z częstym i długotrwałym użytkowaniem terminali ruchomych 

(aparatów telefonicznych). 
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Jak zaznaczono w rozdziale 4.4, wartości pól elektromagnetycznych, mierzone  

w Polsce w sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowej są bardzo niskie i nie 

przekraczają określonych w Polsce wartości dopuszczalnych.  

Należy również zauważyć, że ustalenia planów dla terenów oznaczonych 

symbolami MN, MN.U, dopuszczają lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej przy spełnieniu warunków lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaływaniu, czyli nie mogą to być instalacje zaliczane do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko3. 

 

4.8 Ryzyko wyst ąpienia powa żnych awarii 

Analizowana zmiana mpzp nie zawiera w sobie ustaleń, które mogłyby skutkować 

realizacją zakładów, które mogłyby być zaliczone do zakładów o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym ryzyku albo ryzyku o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. 2002 Nr 58, poz. 535). 

 

4.9 Zabytki i dobra materialne 

W obrębie analizowanego obszaru brak jest obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków. Dwa obiekty na terenie objętym projektem planu ujęte zostały w ewidencji 

zabytków. Są to:  

• budynek mieszkalny dr./mur. z 1918-39 r. przy ul. Kraszewskiego 21, 

• dom dr./mur., parter., 2 ćw. XX w. przy ul. Legionów 42. 

Ustalenia planu nie stworzą możliwości negatywnego oddziaływania na dobra 

materialne. Nie pozbawią również właścicieli gruntów sąsiednich dostępu do drogi 

publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz  

z środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na 

pobyt ludzi, dostępu do obiektów usługowych. 

 

4.10 Oddziaływanie transgraniczne 

Położenie obszaru objętego projektem zmiany mpzp oraz charakter projektowanego 

zainwestowania wyklucza możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

                                                
3 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) 
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5 Prognoza zmian przy braku realizacji ustale ń zmiany MPZP 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany 

dalej „planem miejscowym”, nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim 

rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami 

odrębnymi”. Zgodnie z art. 75 ust. 2 „W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy, gminy dostosowują treść planów miejscowych obowiązujących na obszarze ich 

właściwości do wymagań określonych w art. 46 ust. 1. Z kolei jak stanowi art. 75 ust. 4 

„Jeżeli treść przedłożonych planów miejscowych nie została dostosowana do wymagań 

określonych w art. 46 ust. 1, wojewoda zmienia plan miejscowy dla obszaru, w stosunku 

do którego nie dokonano odpowiednich zmian, oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie 

zastępcze. Zmieniony w tym trybie plan wywołuje skutki prawne takie jak miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego”. 

 

6 Propozycje innych ni ż w projekcie MPZP rozwi ązań alternatywnych a 

także zapobiegaj ących, ograniczaj ących lub kompensuj ących 

negatywne oddziaływania na środowisko  

Ze względu na charakter ustaleń analizowanej zmiany mpzp w analizowanym 

projekcie nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych w stosunku do wersji podlegającej 

ocenie.  

Jednocześnie w celu ograniczenia negatywnych skutków realizacji ustaleń mpzp 

zaleca się: 

• zabezpieczenie realizowanych wykopów przed wpadaniem do nich małych ssaków, 

płazów i gadów oraz prowadzenie codziennej kontroli wykopów, 

• prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków czyli w okresie pomiędzy  

1 sierpnia a 1 marca, 

• zabezpieczenie drzew w obrębie prowadzonych prac budowlanych przed ich 

uszkadzaniem, 

• ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem się do niego 

zanieczyszczeń ropopochodnych oraz innych substancji używanych w trakcie prac 

budowlanych, które mogą spowodować ryzyko zanieczyszczenia gleby i wód. 
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7 Propozycje dotycz ące przewidywanych metod analizy skutków 

realizacji postanowie ń projektu zmiany MPZP oraz cz ęstotliwo ść jej 

przeprowadzania 

Zgodnie z art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.) operator telefonii komórkowej zobowiązany jest 

do przeprowadzania pomiarów pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowej 

bezpośrednio po każdym rozpoczęciu jej użytkowania oraz po każdej zmianie warunków 

instalacji4. Warunki pomiaru pola elektromagnetycznego wokół stacji bazowych telefonii 

komórkowej zostały określone w rozporządzeniu z dnia 30 października 2003 r.  

(Dz. U. Nr 192, poz. 1883)5.  

Wyniki pomiarów, o których mowa powyżej muszą być udostępniane 

zainteresowanym na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku6. 

Monitoring skutków realizacji ustaleń zmiany mpzp, prowadzony będzie również w ramach 

analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględniającej m.in. prowadzone na 

bieżąco rejestry wydanych pozwoleń na budowę, rejestry obiektów oddanych do użytku 

oraz wydanych zezwoleń na realizację dróg i dokonywanej, zgodnie z art. 32 ustawy  

z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka 

musi zostać opracowana co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy. 

Wpływ skutków realizacji ustaleń zmiany mpzp na środowisko, analizowany będzie 

ponadto w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń, 

wynikających z poziomu jego szczegółowości. 

 

8 Streszczenie i podsumowanie w j ęzyku niespecjalistycznym 

Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowano  

na zlecenie Burmistrza Pilzna, jako wypełnienie przyjętej uchwały Nr VI/34/2011 Rady 

Miejskiej w Pilźnie z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno 

                                                
4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z 

późn. zm.) 
5 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883). 
6 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 (Dz. U. 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 
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pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów, uchwalonego Uchwałą  

Nr XXV/237/09 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 26 marca 2009 r. 

Zmiana mpzp dla obszaru o powierzchni około 48,9 ha, obejmuje tekst uchwały  

w zakresie zmiany zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji stacji bazowych telefonii 

komórkowych, ponieważ zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku  

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 106, poz. 675), 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów  

a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania projektu zmiany planu  

na środowisko przyrodnicze i stanowi materiał do dokumentacji planistycznej. 

Prawie każda ingerencja człowieka w środowisko, powodująca jego przekształcenie 

oraz powstanie nowych obiektów, związana jest z negatywnym oddziaływaniem  

na poszczególne komponenty przyrody nieożywionej i ożywionej. 

Ustalenia analizowanej zmiany mpzp polegają na dopuszczeniu realizacji inwestycji  

z zakresu łączności publicznej. 

Ustalenia te również mogą mieć negatywny wpływ na środowisko, polegający na: 

1. Możliwym wzroście poziomu tła promieniowania elektromagnetycznego  

w środowisku, 

2. Realizacji obiektów, stanowiących dominantę w krajobrazie analizowanego 

obszaru 

3. Chwilowym wzroście poziomu hałasu, w trakcie prowadzenia prac budowlanych. 

Zapisy analizowanej zmiany mpzp respektują wszystkie formy ochrony przyrody, 

występujące na terenie gminy. Zakres oraz charakter zainwestowania projektu zmiany 

mpzp nie spowoduje takich zmian warunków środowiska, które mogłyby zagrozić zdrowiu 

lub życiu ludzi.  

Realizacja ustaleń zmiany mpzp, pod warunkiem zastosowania najlepszych 

dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych, nie będzie powodowała 

znaczącego negatywnego oddziaływania na siedliska i gatunki roślin, zwierząt oraz 

grzybów, w tym chronione w ramach obszarów Natura 2000. Realizacja ustaleń planu nie 

będzie również powodowała zauważalnego oddziaływania na regionalny korytarz 

ekologiczny, jakim jest dolina Wisłoki jak również na lokalny korytarz ekologiczny, jaki 

stanowi dolina potoku Dulcza. 

Realizacja zapisów zmiany mpzp nie spowoduje również transgranicznego oddziaływania 

na środowisko. 
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UCHWAŁA NR ….. 
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE 

z dnia ……………. 2012 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Pilzno 

pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. 

zmianami) po stwierdzeniu, że projekt nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/178/2000 Rady 

Miejskiej w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami  

Rada Miejska w Pilźnie uchwala, co następuje: 

§1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta 

Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, Kraszewskiego, Legionów uchwalonego Uchwałą nr 

XXV/237/09 Rady Miejskiej w Pilźnie  z 26 marca 2009 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego w 2009 r. Nr 36 , poz. 1013) - zwaną dalej zmianą planu. 

2. Zmiana planu obejmuje zmianę tekstu Uchwały nr XXV/237/09 Rady Miejskiej w Pilźnie z 26 marca 

2009 r.  

3. Załącznikami do zmiany planu są: 

1) Załącznik Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 

zmiany planu, 

2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

§2 

W §5 ust.1 pkt 5  otrzymuje brzmienie: 

„5) na terenie objętym planem obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów gospodarczo – 

garażowych typu „blaszak”.  

§3 

W § 5 ust.1 po pkt 9 wprowadza się pkt 10 w brzmieniu:  

„10) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, za wyjątkiem terenów 

oznaczonych symbolami MN, MN.U, w których dopuszcza się lokalizację inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej przy spełnieniu warunków lokalizacji infrastruktury 

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu.” 

 



§4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pilzna. 

§5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

 Podkarpackiego. 

 


