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I. WPROWADZENIE 

I.1. Wstęp 

Celem niniejszego opracowania ekofizjograficznego jest identyfikacja uwarunkowań 

środowiskowych i sozologicznych mających znaczenie dla określenia polityki przestrzennej  

dla obszaru WYGWIZDÓW III w Gminie Padew Narodowa na poziomie ustaleń miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP). Opracowanie to powstało w związku 

z podjęciem Uchwały Nr XIII/117/2020 Gminy Padew Narodowa z dnia 29 września 2020 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru WYGWIZDÓW III. Celem zamierzenia planistycznego jest 

dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa wynikających z ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów odrębnych, dotyczących opracowywania 

MPZP. Ponadto celem przedmiotowego MPZP, dla potrzeb którego sporządzano niniejsze 

opracowanie ekofizjograficzne, jest: 

1) poprawa obsługi komunikacyjnej nowych terenów budowanych występujących na 

analizowanym obszarze oraz sąsiedztwie, 

2) poprawa warunków zagospodarowania istniejących działek budowlanych w związku z 

występowaniem na nich użytku leśnego. 

Mając na uwadze cel sporządzenia opracowania ekofizjograficznego, uwzględniono 

zasady zapisane w dziale VII ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj.: 

1) zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę  

do sporządzania i aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz MPZP; 

2) w Studium i w MPZP  określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu 

zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz 

przywracania środowiska do właściwego stanu; 

3) w Studium i w MPZP ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie 

optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska; 

4) w Studium i w MPZP zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej  

i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska; 

5) w Studium i w MPZP ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie  

na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia; 

6) w Studium i w MPZP określa się sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych  

w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych ziemi; 

7) przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu powinny w jak największym stopniu 

zapewniać zachowanie jego walorów krajobrazowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, szczególnie skupiono się na tych 

uwarunkowaniach środowiskowych i sozologicznych, które mogą przełożyć zasady 

przedstawione w powyższych punktach na ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Zasadniczą podstawą prawną sporządzenia niniejszego opracowania są przepisy ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.  
 

I.2. Metodologia 

Niniejsze opracowanie ekofizjograficzne zostało wykonane w oparciu o kwerendę danych 

i analizę studialną dostępnych materiałów zawierających informacje na temat uwarunkowań 

środowiskowych. Przy prowadzonych pracach wykorzystano dane teledetekcyjne  

i kartograficzne, opracowanie planistyczne, dokumenty strategiczne i prace studialne. 

Uwzględniono dane Państwowego Monitoringu Środowiska oraz ustalenia ocen 

oddziaływania na środowisko i dotychczas wykonanych opracowań ekofizjograficznych. 

Dokonano także przeglądu dostępnych inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacji 

geologicznych i hydrogeologicznych, planów urządzania lasów oraz rejestru zabytków. 

Przeanalizowano uwarunkowania wynikające z map hydrograficznych, sozologicznych, 

geologicznych, hydrogeologicznych, glebowo-rolniczych, geośrodowiskowych, map 

zagrożenia powodziowego oraz innych opracowań kartograficznych dostępnych poprzez 

geoportale i serwisy WMS prowadzone przez jednostki administracji publicznej. 

W oparciu o analizę uwarunkowań środowiskowych, zidentyfikowano uwarunkowania 

mające znaczenie dla kreowania sposobu zagospodarowania terenów wynikającego  

z ich potencjałów, wrażliwości na oddziaływania antropogeniczne oraz zdolności  

do regeneracji z uwzględnieniem występujących barier fizjograficznych i prawnych  

dla rozwoju społeczno-ekonomicznego. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy 

określono wskazania planistyczne dla formułowania ustaleń polityki zagospodarowania 

przestrzennego na analizowanym terenie. 
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II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

II.1. Położenie  

Gmina Padew Narodowa jest gminą wiejską położoną w północnej części powiatu 

mieleckiego (w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego). 

Przedmiotem analizy jest teren o regularnym kształcie zlokalizowany w rejonie ulicy 

Leśnej w Padwi Narodowej. Obszar ten znajduje się w centralnej części gminy Padew 

Narodowa – w obrębie ewidencyjnym „PADEW NARODOWA”. Od strony północno-

wschodniej analizowany obszar graniczy z kompleksem leśnym na działce ewidencyjnej nr 

ewid. 1328 o powierzchni 14,4127 ha. Po stronie południowej z terenem pokrytym 

roślinnością trawiastą i porośniętym drzewami, część z nich ma status lasów. Po stronie 

północnej występuje zabudowa zagrodowa, po strony zachodniej i północno zachodniej – 

zabudowa jednorodzinna. Zabudowie mieszkaniowej towarzyszą podwórza, ogrody, garaże 

itp. oraz infrastruktura dojazdowa. 
 

II.2. Ogólna charakterystyka geograficzna i krajobrazowa 

Powierzchnia analizowanego obszaru wynosi 1,05 ha, zaś powierzchnia gminy Padew 

Narodowa obejmuje 71,25 km2. Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego 

(„Geografia regionalna Polski”, Warszawa 2002, z wykorzystaniem danych 

geoinformatycznych Państwowego Instytutu Geologicznego z 2017 r. powstałych dla potrzeb 

uszczegółowienia regionalizacji dla celów przyszłych audytów krajobrazowych województw), 

analizowany obszar położony jest w mezoregionie Nizina Nadwiślańska, który jest położony 

w makroregionie Kotlina Sandomierska, w podprowincji Podkarpacie Północne,  

w prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym. Charakterystyczną 

cechą tego mezoregionu są obniżenia, kotliny i szerokie doliny oraz równiny akumulacji 

wodnej. Na terenie analizowanym w niniejszym opracowaniu nie ma wyróżniających się 

jednostek geomorfologicznych, w tym wzniesień lub dolin.  

Większość obszaru objętego zakresem ustaleń niniejszego opracowania zajmuje teren 

niezabudowany. Występują tu tereny leśne (przewidziane do przekwalifikowania na tereny 

nieleśne) i zadrzewione, a także pojedyncze skupiska drzew i zakrzaczeń. W krajobrazie 

widoczne są takie elementy antropogeniczne, takie jak w szczególności: tereny utwardzone , 

drogi wewnętrzne i drogi publiczne. 

 

II.3. Wody powierzchniowe 

Analizowany obszar położony jest w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły,  

w zlewni Wisły od Wisłoki do Sanu. Według Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 1:50 000, 

głównymi cieki przepływające przez Gminę Padew Narodowa są: Babulówka, Trześniówka 

oraz Potok.  
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Obszar, któremu dedykowane jest niniejsza prognoza, znajduje się pomiędzy ciekiem 

Kanał Młodochowski a Złoty Potok.  

Odnotować należy, że MPHP wskazuje istnienie przepływających przez gminę wielu 

rowów i cieków będących dopływem większych rzek. 

Według ustaleń obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Wisły (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.; dalej: PGW), gmina 

Padew Narodowa wchodzi w obręb zlewni kilku jednolitych części wód powierzchniowych.  

Obszar objęty ustaleniami planistycznymi, któremu dedykowany jest niniejsze 

opracowanie, położony jest w zlewni JCWP Babulówka. 

Według obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 

(PGW), obowiązującym celem środowiskowym do osiągnięcia dla omawianych JCWP jest: 

1) dobry stan wód (dobry stan/potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny), 

2) niepogorszenie stanu JCWP – co należy rozumieć jako niepogorszenie klasy stanu  

(w szczególności stanu/potencjału ekologicznego) JCWP, 

3) osiągnięcie celu środowiskowego dla obszarów chronionych. 

Należy też pamiętać, że cały teren Polski ma status „obszaru zagrożonego eutrofizacją  

ze źródeł komunalnych”, a cały region wodny Górnej Wisły ma status „wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 

rolniczych”. Wszystkie wspomniane JCWP mają status wrażliwych na zanieczyszczenie 

azotem ze źródeł rolniczych i komunalnych. 

Główną przyczyną złego stanu wód (zarówno w skali zlewni, jak i w pojedynczych 

rzekach) jest zanieczyszczenie rzek ściekami komunalnymi, spływy powierzchniowe  

z terenów wykorzystywanych rolniczo i z terenów zurbanizowanych. Znaczenie ma również 

depozycja zanieczyszczeń z atmosfery, przekształcenia hydromorfologiczne w korycie rzeki 

oraz zaburzenia reżimu hydrologicznego. 

Gmina Padew Narodowa zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęcia wód wgłębnych 

Padew, zlokalizowanego w części południowo wschodniej istniejącego GZWP Nr 425. Obszar 

opracowania znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wody. Dane katastru wodnego oraz 

dane kartograficzne pozwalają na postawienie wniosku o braku na analizowanym terenie 

ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

II.4. Wody podziemne 

Na terenie gminy występuje czwartorzędowy poziom wód gruntowych. Warstwę 

wodonośną stanowią piaszczysto - żwirowe utwory rzeczne przykryte pakietem gruntów 

ilastych, stanowiących warstwę izolacyjną. Wody gruntowe występują na głębokości 

mniejszej niż 4,5m p.p.t., a jedynie lokalnie głębiej lub całkowicie płytko (około 0,5 m p.p.t.  

w rejonie starorzeczy). Największy drenaż wód gruntowych występuje wzdłuż brzegu Wisły, 

gdzie poziom wód stabilizuje się na poziomie około 2,0 m p.p.t., dodatkowo w pakiecie 

gruntów spoistych występować mogą okresowo wody śródglinowe na głębokości 1-2 m 

p.p.t. Nieomal cały obszar gminy (prócz części zachodniej) charakteryzuje się 

występowaniem utworów o średniej wodonośności, o wydatkach studni w granicach 50-70 
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m3/h. Centralna i wschodnia część gminy znajduje się w obrębie wydzielonego w widłach 

Wisły i Sanu GZWP Nr 425 „Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów". 

Padew Narodowa jest zlokalizowana w granicach jednej Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) oznaczonej numerem 135. Stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd jest 

dobry i niezagrożony (według danych Państwowego Monitoringu Środowiska z 2016 r.),  

w związku z czym celem środowiskowym jest utrzymanie i niepogarszanie dobrego stanu 

wód podziemnych. Wieloletnie pomiary prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska wskazują, że wody podziemne poziomu czwartorzędowego w Padwi Narodowej 

charakteryzują się podwyższonymi zawartościami żelaza, manganu siarkowodoru i azotu 

amonowego. 

Analizowany obszar „WYGWIZDÓW III” nie jest położony w zasięgu GZWP. Jest on 

jednocześnie położony w obrębie GUPW – w strefie o bardzo wysokim stopniu zagrożenia 

dla wód podziemnych. 

II.5. Uwarunkowania geologiczne 

Według objaśnień do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski (PIG 2002), obszar 

opracowania położony jest w obrębie zapadliska przedkarpackiego, stanowiącego nieckę 

przedgórską, wypełnioną utworami neogenu spoczywającymi niezgodnie na utworach 

mezozoicznych, paleozoicznych i prekambryjskich. Obszar gminy usytuowany jest  

w północno -zachodniej części Zapadliska, a utwory je wypełniające wykształcone są  

w głębokomorskiej facji iłów i iłołupków. Ostatnim ogniwem utworów trzeciorzędowych są 

iły krakowskie, występujące na głębokości 7,5-16,5 m p.p.t. wykształcone w postaci 

półzwartych iłów pylastych. Czwartorzęd reprezentowany jest przez osady rzeczne 

wykształcone jako średnio zagęszczone żwiry o miąższości około 5-8 m, przykryte piaskami 

średnio i drobnoziarnistymi. Strop piasku przykryty jest miejscami pakietem 

twardoplastycznych, półzwartych glin o miąższości do 3,5 m. Holoceńskie osady rzeczne to 

gliny, namuły organiczne o konsystencji miękkoplastycznej, o miąższości do 2,5 m. 

Występują one przede wszystkim na terenie starorzeczy. Piaski występują w obrębie wydm, 

ich miąższość dochodzi do 3,0 m. 

Na terenie gminy, na jej północno - zachodnim skraju znajduje się niewielki fragment 

udokumentowanego złoża siarki Baranów Sandomierski - Skopanie, położonego w większości 

na terenie gminy sąsiedniej. Aktualnie na terenie gminy nie udokumentowano innych 

zasobów surowców z grupy podstawowych, natomiast powszechnie występują tu kopaliny 

pospolite. Są to: kruszywa naturalne (piaski rzeczne i wydmowe) oraz surowce ilaste 

występujące w rejonie wsi Rożniaty i Przykop. Zasoby tych surowców nie są w dostatecznym 

stopniu rozpoznane. Jedyne udokumentowane w kategoriach bilansowych złoże glin 

znajduje się w miejscowości Rożniaty, o zasobach wynoszących 14640 m3, dla eksploatacji, 

którego utworzono obszar i teren górniczy. Tereny poeksploatacyjne glin znajdujące się  

w tym rejonie wymagają rekultywacji. Spotykanym na terenie gminy zjawiskiem jest 

spontaniczna eksploatacja piasków. Jest to wydobycie punktowe, na małą skalę, prowadzone 
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przez miejscową ludność na potrzeby własne. Powstałe wyrobiska są z reguły małe i szybko 

ulegają naturalnej selekcji. 

W rejonie objętym ustaleniami planistycznymi nie występują udokumentowane złoża 

kopalin.  

II.6. Gleby 

Analizowany teren ustaleń planistycznych jest od wielu lat pod wpływem antropopresji 

związanej głównie z wprowadzeniem zabudowy mieszkaniowej i komunikacyjnej oraz 

towarzyszących im przekształceń powierzchni terenu. W związku z obowiązującym 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego analizowany obszar podlegać będzie 

przekształceniom mechanicznym, hydrologicznym, geochemicznym i fizyko-chemicznym. 

Według klasyfikacji bonitacyjnej gruntów, na obszarach występują grunty klasy V i VI, 

które cechuje niska przydatność rolnicza.  

II.7. Uwarunkowania przyrodnicze 

Na terenie gminy występują obszarowe formy ochrony przyrody. Przy granicy gminy od 

strony wschodniej znajduje się Obszar Specjalnej Ochrony (obszar Natura 2000) „Puszcza 

Sandomierska”. Przy zachodniej stronie gminy, wzdłuż rzeki Wisły położony jest Specjalny 

Obszar Ochrony (obszar Natura 2000) „Tarnobrzeska Dolina Wisły”.  

Na terenie gminy największą wartość przyrodniczą posiadają wszystkie tereny zielone, 

takie jak lasy, parki, zieleńce, zadrzewienia, a także cieki i zbiorniki wodne, wraz z ich 

obudową biologiczną. Wartość florystyczną posiadają pasy i kępy zadrzewień oraz zakrzaczeń 

przydrożnych, śródpolnych i nadrzecznych (na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza te 

usytuowane nad brzegiem cieków wodnych). Cenne pod kątem przyrodniczym są również 

obiekty zieleni kulturowej: aleje drzew i cmentarze. Z uwagi na funkcje ekosystemowe 

przyrody na terenie gminy (funkcja retencyjna, mikroklimatyczna, krajobrazowa, 

rekreacyjna), istotną kwestią jest zarówno ochrona tych elementów przyrodniczych, jak  

i rozwój wszelkich form zieleni (w tym: zieleni ulicznej, żywopłotów, zieleni cmentarnej, alei 

drzew, zadrzewień śródpolnych, zielonych ścian i in.).  

Teren objęty ustaleniami planistycznymi położony jest poza obszarami objętymi 

prawną ochroną oraz poza obszarami mogącymi spełniać kryteria kwalifikujące do objęcia 

ochroną. Nie koliduje on z miejscami występowania pomników przyrody. Nie występują  

tu korytarze ekologiczne o randze krajowej lub regionalnej. Nie znajdują się tu siedliska 

sprzyjające występowaniu chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.  

Na analizowanym terenie nie występuje żadna zabudowa. Niemniej, teren został wskazany  
w obowiązującym planie miejscowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Niezabudowaną część tego obszaru stanowi teren pokryty roślinnością trawiastą  
i porośniętym drzewami (w tym las), mający potencjał do pełnienia funkcji mieszkaniowej 
jako element zagospodarowania działki budowlanej. 
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II.8. Ryzyko wystąpienia podtopień  i powodzi 

Gmina Padew leży w bliskim sąsiedztwie rzeki Wisły. Rzeka Wisła wykazuje średnią 

dynamikę przepływów z uwagi na źródła w rejonach podgórskich. W granicach gminy jest 

ona w całości obwałowana. Ryzyko powodziowe generowane przez tę rzekę jest częściowo 

lokalnie łagodzone przez wały przeciwpowodziowe. Niemniej, istniejąca zabudowa 

techniczna jest niewystarczająca dla wyeliminowania ryzyka wystąpienia powodzi, zwłaszcza 

w obliczu dopływów wód wezbraniowych z rzek o charakterze podgórskim, stąd istnieje 

groźba przesiąkania, przerwania wału i podtopienia lub zalania terenów przyległych. 

Zgodnie z nowymi „Mapami Zagrożenia Powodziowego” przekazanymi do Urzędu przez 

Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 22 października 2020 r., znak: DGW-

1.452.1.2020; teren gminy Padew Narodowa nie znajduje się w obszarze szczególnego 

zagrożenia powodzią, zagrożonym zalaniem wodami powodziowymi rzeki Wisły  

o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat. Niemniej istnieje zagrożenie 

powodziowe dla przypadku całkowitego zniszczenia obwałowania rzeki. 

Analizowany teren znajduje się poza obszarami zagrożenia powodzią, na których 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (raz na 10 lat – Q=10%), średnie (raz 

na 100 lat – Q=1%) lub niskie (raz na 500 lat – Q=0,2%). Natomiast występują obszary 

narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych 

położonych wzdłuż Wisły. 

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły nie zawarto zapisów 

bezpośrednio dotyczących gminy Padew Narodowa. Są tu jednak ustalenia dotyczące 

jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, wskazując m.in. na konieczność 

dbania o naturalną retencję, ochronę terenów zalewowych przed zabudową, edukację 

mieszkańców oraz na działania adaptacyjne w zakresie dostosowania istniejącej zabudowy 

do ryzyka wystąpienia powodzi. 

Należy dodać, że zasięgi obszarów zagrożonych powodzią wyznaczono na podstawie 

badań modelowych wykonanych dla głównych cieków – a zatem wskazane zasięgi nie 

wykluczają możliwości wystąpienia podobnych zjawisk w obrębie mniej istotnych rzek  

i potoków (choć ich zasięg jest z pewnością mniej istotny). Należy także też mieć na uwadze 

podtopienia ze spływu powierzchniowego, które mogą wystąpić przy intensywnych lub 

długotrwałych opadach deszczu, zwłaszcza w rejonach o dużym stopniu zasklepienia 

powierzchni terenu i bez dostatecznie rozbudowanej kanalizacji deszczowej i rozwiązań  

z zakresu retencji wód.  

II.9. Klimat i jakość powietrza 

Gmina Padew Narodowa znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, którego 

charakterystyczną cechą jest duża zmienność i nieregularność sytuacji meteorologicznych. 

Klimat panujący na terenie gminy wynika z centralnego położenia w Kotlinie Sandomierskiej. 

Teren Kotliny jest wyjątkowo nasłoneczniony. Jest to klimat nizinny charakteryzujący się dość 
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długim i ciepłym latem, ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. W ciągu roku 

przeważają wiatry zachodnie. 

Charakterystycznymi cechami klimatu są tu: okres wegetacji: 205 – 220 dni, suma 

opadów rocznych: ok. 700 mm, średnia temp. stycznia: (-5,30C), średnia temp. lipca: 17,70C, 

roczna amplituda temperatury: 230C, średnia temp. roku: 7- 80C, średnia liczba dni 

mroźnych: 51, długość zalegania pokrywy śnieżnej: 50 – 70 - dni w roku, średnia liczba dni 

gorących: 57, średnia liczba dni z przymrozkami: 122, średnia liczba dni z mgłą: 50. Dominują 

wiatry z sektora zachodniego i południowego, a najczęstszym kierunkiem wiatru jest zachód-

północny-zachód (WNW) oraz południe-południowy-zachód (SSW). 

Położenie obszaru opracowania w polu oddziaływania zabudowy mieszkaniowej, 

komunikacyjnej, modyfikuje czynniki meteorologiczne w stosunku do obszarów położonych 

na otwartych przestrzeniach. Zarówno podwyższenie temperatury jak i obniżenie 

bezpośredniego promieniowania słonecznego z uwagi na zanieczyszczenie powietrza a także 

modyfikacja kierunków i siły wiatru poprzez zabudowę wielkogabarytową to czynniki, które 

należy uwzględnić w planowaniu zabudowy. Lokalizacja zabudowy modyfikująca przepływ 

powietrza winna uwzględniać zarówno jego możliwy wzrost i tym samym dyskomfort 

użytkowników przestrzeni jak i zbyt duże zahamowanie przepływu powietrza i pogorszenie 

warunków przewietrzania terenu. 

Spośród wielu zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatu, szczególne 

znaczenie mają powodzie i podtopienia, niedobory wody i susze, a także krótkoterminowe 

zjawiska: fale upałów i gwałtowne występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych 

(zwłaszcza nawalne opady deszczu i związane z tym skutki).  

W związku z powyższym niezbędne jest uwzględnienie w polityce planowania 

przestrzennego takich aspektów, jak: 

1) ochrona przeciwpowodziowa; 

2) intensyfikacja ochrony gleb przed erozją, realizacji działań z zakresu małej retencji 

oraz retencji glebowej, zwłaszcza w lasach i na użytkach zielonych; 

3) uwzględnianie warunków klimatycznych (zmian temperatury, ulewnych opadów, 

oblodzenia i silnych wiatrów) w procesie projektowania i budowy kluczowej 

infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej. 

W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego należy zauważyć, że Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska corocznie dokonuje oceny zanieczyszczenia powietrza 

dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem oraz pyłem 

zawieszonym PM10, PM2,5 i zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, 

arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. Oceny te dokonywane są w odniesieniu do 

obszarów kraju zwanych strefami. Dla celów takiej oceny województwo podkarpackie 

podzielone zostało na strefy; gmina miejska Padew Narodowa przynależy do strefy 

podkarpackiej. Dane za 2016 r. (nowsze jeszcze nie są dostępne) odnoszące się do strefy 

podkarpackiej wskazują na klasę C (najniższą) dla takich zanieczyszczeń, jak pył PM10  

i benzo(a)piren.  
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Należy dodać, że chwilowe poziomy zanieczyszczenia mogą znacznie odbiegać od ww. 

wyników, zwłaszcza w sezonie grzewczym oraz w tych porach dnia, w których występuje 

najwyższy ruch samochodowy. Zobrazowany stopień zanieczyszczenia wskazuje, że 

absolutnie niezbędnym działaniem jest zarówno dążenie do zmniejszenia emisji wywołującej 

zanieczyszczenie środowiska, jak i podejmowanie działań adaptacyjnych i minimalizujących – 

których wyrazem jest m.in. wprowadzanie nowych form zieleni w przestrzeniach  

o intensywnej zabudowie, szczególnie w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej. 

 

II.10. Uwarunkowania akustyczne 

Głównym źródłem hałasu w Padwi Narodowej jest ruch pojazdów na drogach, ruch 

pociągów na liniach kolejowych. 

W analizowanym przypadku problem ochrony akustycznej ma znaczenie marginalne, 

ponieważ zamierzenie planistyczne, pod kątem którego tworzone jest niniejsze opracowanie, 

nie przewiduje wprowadzenia ustaleń związanych z emisją hałasu. 
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III. PRZEKSZTAŁCENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

III.1. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu  

Dominującym rodzajem zagospodarowania terenu objętego planem miejscowym są 

użytki rolne oraz użytki leśne. Pozostałą cześć opracowania stanowią użytki drogowe. 

 

III.2. Charakterystyka infrastrukturalna i gospodarcza 

Gmina jest dobrze skomunikowana z otoczeniem za sprawą dobrze rozwiniętej sieci dróg 

powiatowych i gminnych, które umożliwiają łączność m.in. z drogami wojewódzkimi  

i krajowymi (a tym samym z autostradą A4). Tym samym zapewniona jest dobra łączność 

drogowa z pobliskimi ośrodkami miejskimi. Przez teren gminy przebiega też ponadregionalna 

linia kolejowa. 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjne obejmuje niemal wszystkie tereny zamieszkałe. Ścieki 

ujęte w system kanalizacji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków. Obszar objęty 

ustaleniami planistycznymi ma dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Na terenie miasta istnieje rozbudowana i wystarczająca dla potrzeb mieszkańców sieć 

energetyczna. W mieście panują dobre warunki do pozyskiwania energii z promieniowania 

słonecznego, z wiatru oraz z biomasy. Przeciętne nasłonecznienie w mieście gminie wynosi  

1 160 kWh/m2, co daje możliwość uzyskania ekonomicznej efektywności instalacji solarnych. 

Na analizowanym terenie panują korzystne warunki do pozyskania energii z wiatru. Zaleca 

się, aby w granicach gminy w dalszym ciągu następował rozwój tego typu przedsięwzięć. 

Gmina posiada również potencjał energetyczny w wykorzystaniu biomasy. W celach 

energetycznych wykorzystuje się m.in. pozostałości organiczne tj.: odpady leśne, z przemysłu 

drzewnego, odpady i pozostałości rolnicze, a także rośliny uprawiane wyłącznie dla ich 

potencjału energetycznego.  

Potencjalnie atrakcyjnym źródłem energii odnawialnej na terenie gminy jest fermentacja 

biomasy w tzw. „biogazowniach”. Zasadnym jest umożliwienie rozwoju małych instalacji 

prosumenckich wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych dla potrzeb 

indywidualnych gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych i małych urządzeń 

technicznych (w szczególności: małe ogniwa i panele fotowoltaiczne oraz mikro-turbiny 

wiatrowe).  

Podstawą zaopatrzenia w ciepło pozostają kotłownie indywidualne, funkcjonujące 

przeważnie w oparciu o paliwa stałe takie jak węgiel, drewno, olej opałowy, czy gaz propan-

butan.  

III.3. Główne źródła antropopresji 

Wśród lokalnych źródeł antropopresji na środowisko w rejonie analizowanego terenu 

objętego projektowanymi ustaleniami planistycznymi należy wymienić: 

1) zabudowę komunikacyjną (drogi, linie kolejowe) i przemysłową, która stanowi źródło 

emisji hałasu, zanieczyszczeń i energii do środowiska, a także wpływa na zmianę 
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krajobrazu i reżim hydrologiczny (wskutek nienaturalnego sposobu postępowania  

z wodami opadowymi i roztopowymi); 

2) postępujący wzrost zabudowy – co powoduje zwiększenie stopnia zasklepienia terenu  

i związane z tym pogorszenie warunków retencyjnych, a także większą ilość 

powstających ścieków oraz większą emisję zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem  

i ruchem pojazdów mechanicznych; 

3) zaburzenia krajobrazu wskutek odbiegającego od idealnego stanu estetyki zabudowy  

i jej najbliższego otoczenia; 

4) niską emisję – tj. emisja pyłów i szkodliwych gazów na niskiej wysokości, pochodzących  

z ruchu pojazdów oraz indywidualnych źródeł energii cieplnej. 

Niezależnie od powyższego, na stan środowiska w Padwi Narodowej wpływ mają także 

zmiany i presje o charakterze regionalnym i globalnym, takie jak np. zmiany klimatu, 

transgraniczny transport zanieczyszczeń powietrza, depozycja zanieczyszczeń z atmosfery, 

pojawianie się gatunków inwazyjnych oraz obcych rodzimej florze i faunie. 

 

III.4. Główne wyzwania ochrony środowiska 

Wśród głównych wyzwań w zakresie ochrony środowiska, które mają znaczenie dla 

kreowania polityki przestrzennej w rejonie analizowanego obszaru, należy wymienić: 

1. Duża podatność wód podziemnych na zanieczyszczenie z powierzchni terenu z uwagi  

na płytko występujące wody podziemne i słabą izolację GUPW przed migracją 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu. 

2. Postępująca utrata naturalnych walorów retencyjnych wskutek wzrostu powierzchni 

zabudowanej. 

3. Oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza 

atmosferycznego. 

4. Niewykorzystany potencjał usług ekosystemowych obszarów zielonych w obszarze 

objętym ustaleniami planistycznymi. 
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IV. DIAGNOZA STANU I FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

IV.1. Stan środowiska, odporność na degradację i zdolność do regeneracji 

Proces zmian antropogenicznych w środowisku przyrodniczym na analizowanym terenie 

trwa kilkaset lat; zmiany te są generowane głównie przez rolnictwo, ale także przez 

gospodarkę leśną i wodną oraz przez rozwój zabudowy, korzystanie z zasobów środowiska  

i wprowadzanie do niego zanieczyszczeń. W ostatnich kilkudziesięciu latach nasilają się 

procesy związane ze zmianami klimatu, napływem zanieczyszczeń spoza analizowanego 

terenu i ich depozycją na powierzchni ziemi, a także przekształceniami hydrogeologicznymi 

(jako efekt wtórny wprowadzenia zabudowy i eksploatacji kopalin) i zmianami krajobrazu. 

Perspektywy zachowania obecnego stanu w przyszłości są pesymistyczne z uwagi na 

wzrastającą presję antropogeniczną, co nakazuje wprowadzenie wysokiego stopnia dbałości 

o środowisko.  

Komponentami szczególnie narażonymi na negatywne zmiany są: wody podziemne, 

wody powierzchniowe, przyroda ożywiona (flora, fauna), krajobraz, a także gleba i powietrze 

atmosferyczne. Wymienione komponenty środowiska są szczególnie wrażliwe na degradację, 

a ich ewentualna regeneracja jest długotrwała. Szczególnie wrażliwe na antropopresję  

są wody podziemne, które na analizowanym terenie w wielu miejscach występują płytko,  

są hydraulicznie połączone z głębszymi poziomami wodonośnymi oraz z wodami 

powierzchniowymi. Przede wszystkim jednak nie są one dostatecznie zabezpieczone przed 

oddziaływaniami z powierzchni ziemi. Wody te są silnie narażone na przenikanie (wraz  

z wodami opadowymi) zanieczyszczeń obszarowych takich, jak np. wycieki z pojazdów, 

nawozy i środki ochrony roślin. Wobec powyższego, wysoce pożądanym jest 

infrastrukturalne zabezpieczenie wód podziemnych przed możliwością migracji 

zanieczyszczeń do  środowiska gruntowo – wodnego. 

Na analizowanym terenie obszarze odpornością na oddziaływanie antropogeniczne 

charakteryzują się również tereny porośnięte roślinnością wysoką. 

Elementem charakteryzującym się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji jest 

powietrze atmosferyczne. Do likwidacji jego zanieczyszczenia wystarczy likwidacja źródła 

emisji substancji zanieczyszczających. W tym aspekcie trzeba wskazać na to, że głównym 

źródłem zanieczyszczeń mających wpływ na jakość życia mieszkańców jest tzw. „niska 

emisja”, której źródłem są indywidualne źródła energii cieplnej oraz ruch samochodów 

(okresowo także emisja związana z pracami rolnymi). Oznacza to, że takie zabiegi jak  

np. budowa parkingów o utwardzonej i uporządkowanej nawierzchni (w miejsce terenu 

nieutwardzonego, na którym parkowały samochody) to zabiegi, które pozytywnie wpływają 

na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. 
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IV.2. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania obszaru  

z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczymi 

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu środowiska oraz jego głównych zagrożeń 

antropogenicznych można uznać, że dotychczasowy sposób użytkowania i zagospodarowania 

w obrębie gminy, rozpatrywany w skali ostatnich 20 lat, co do zasady odbywał  

się w zgodności z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Podstawą takiego stwierdzenia  

są następujące fakty: 

1) nie dokonano znaczącej ingerencji w siedliska leśne; 

2) w większości przypadków zachowano wysoki udział powierzchni biologicznie czynnej  

w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) zasadniczo podtrzymywany jest krajobraz kulturowy miejscowości. 

W odniesieniu do obszaru objętego planowanymi ustaleniami planistycznymi należy 

wskazać, że od wielu lat nie występują tu warunki sprzyjające występowaniu cennych 

przyrodniczo siedlisk i gatunków zwierząt. 

Wskazać jednak należy, że niektóre aspekty prowadzenia działalności są nieadekwatne 

do uwarunkowań środowiskowych: 

1) niewykorzystany potencjał usług ekosystemowych wyrażający się w niewystarczającej 

ilości enklaw zieleni występujących bezpośrednio w obszarze zabudowy oraz pasów 

zieleni (drzew i krzewów) wzdłuż dróg udostępnionych do ruchu samochodowego;  

2) nie w pełni wykorzystany potencjał korzyści wynikających z wprowadzania i utrzymania 

zieleni niskiej i wysokiej w obrębie zabudowy mieszkaniowej; 

3) niekorzystna środowiskowo struktura paliw wykorzystywanych do produkcji energii 

cieplnej w gospodarstwach mieszkaniowych. 
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V. PROGNOZA ZMIAN ZACHODZĄCYCH W ŚRODOWISKU 

 

Obszar opracowania podlega trwałemu przekształcaniu na cele mieszkalnictwa  

i związanej z nim zabudowy o funkcjach towarzyszących (np. drogi, garaże, ogrody 

przydomowe) w związku z uchwaleniem w 2006 roku planu miejscowego obszaru 

WYGWIZDÓW II. 

Na analizowanym obszarze spodziewać się można wprowadzania zmian o charakterze 

porządkowym i usprawniającym/doskonalącym dotychczasowy sposób zagospodarowania 

terenu określony w obowiązującym planie miejscowym; wyrazem tego trendu jest np. 

dążenie do wprowadzenia zapisów usprawniających kwestie poprawy warunków 

zagospodarowania istniejących działek budowlanych oraz dojazdu do nich. 

Powolne zmiany zachodzą w strukturze użytkowania terenów. Oczekiwać można 

zmniejszenia udziału przestrzeni niezabudowanej wskutek ekspansji zabudowy. Prawdziwym 

zagrożeniem byłaby urbanizacja chaotyczna, powodująca nie tylko niepożądane skutki 

ekologiczne, ale także funkcjonalne. Sterowanie tymi procesami jest ważnym zadaniem 

gminnej polityko zagospodarowania przestrzennego. 

W ostatnich latach obserwuje się wyraźnie trendy określające charakter zmian 

antropogenicznych, które można zidentyfikować następująco: 

− minimalizacja negatywnych oddziaływań indywidualnych podmiotów gospodarczych  

na środowisko, co jest związane z bardziej restrykcyjną polityka ochrony środowiska,  

− intensywna zabudowa terenów (nawet tych, które mają szczególne ograniczenia –  

np. tereny o niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych, hydrologicznych  

i geoinżynierskich). 

W oparciu o prognozowane scenariusze klimatyczne można przewidywać, że zmiany 

klimatu sprowadzać się będą do zmiany sezonowych sum opadów, z jednoczesnym 

wzrostem sum opadów w zimie i spadkiem w lecie. Szczególnie niebezpieczne jest 

prognozowane nasilenie się częstotliwości i gwałtowności występowania zjawisk 

ekstremalnych i w konsekwencji ich niekorzystnych skutków. Wyniki analizy scenariuszy 

klimatycznych wskazują m.in. na następujące tendencje: 

− wyraźna tendencja wzrostowa średniej temperatury, co już bywa odzwierciedlone  

w innych wskaźnikach, np. wyraźna jest tendencja wydłużenia termicznego okresu 

wegetacyjnego, maleje liczba dni z temperaturą min. mniejszą od 0oC, a rośnie liczba dni  

z temperaturą maksymalną wyższą od 25oC; zmniejsza się okres zalegania śniegu; 

− tendencje dot. opadów wskazują na zwiększenie opadów jesiennych, zimowych  

i wiosennych oraz zmniejszenie sumy opadów letnich, przy czym zmianom wartości 

średnich będą towarzyszyły zmiany częstości występowania zjawisk ekstremalnych 

prawdopodobnie o większym natężeniu.  
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Komponentami szczególnie narażonymi na negatywne zmiany są: wody podziemne, 

wody powierzchniowe, przyroda ożywiona (flora, fauna), krajobraz, a także gleba i powietrze 

atmosferyczne. Wymienione komponenty środowiska są szczególnie wrażliwe na degradację, 

a ich ewentualna regeneracja jest długotrwała. Szczególnie wrażliwe na antropopresję  

są wody podziemne, które na analizowanym terenie w wielu miejscach występują płytko,  

są hydraulicznie połączone z głębszymi poziomami wodonośnymi oraz z wodami 

powierzchniowymi. Przede wszystkim jednak nie są one dostatecznie zabezpieczone przed 

oddziaływaniami z powierzchni ziemi. Wody te są silnie narażone na przenikanie (wraz  

z wodami opadowymi) zanieczyszczeń obszarowych takich, jak np. wycieki z pojazdów, 

nawozy i środki ochrony roślin. Wobec powyższego, wysoce pożądanym jest 

infrastrukturalne zabezpieczenie wód podziemnych przed możliwością migracji 

zanieczyszczeń do  środowiska gruntowo – wodnego. 

W rejonie analizowanego terenu małą odpornością na oddziaływanie antropogeniczne 

charakteryzują się również obszary w rejonie cieków wodnych oraz tereny zieleni.  

W dolinach cieków wody gruntowe wraz z wodami powierzchniowymi i istniejącą 

roślinnością tworzą ściśle powiązany i bardzo wrażliwy na degradację zespół. Zaburzenie 

funkcjonowania choćby jednego z tych elementów powoduje natychmiastowe niekorzystne 

zmiany w pozostałych. Z tego względu doliny i obniżenia powinny podlegać szczególnej 

ochronie. Szkodliwe dla funkcjonowanie dolin są przede wszystkim: zasklepienie powierzchni 

gruntu oraz rolnictwo – stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. 

Elementem charakteryzującym się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji jest 

powietrze atmosferyczne. Do likwidacji jego zanieczyszczenia wystarczy likwidacja źródła 

emisji substancji zanieczyszczających. W tym aspekcie trzeba wskazać na to, że głównym 

źródłem zanieczyszczeń mających wpływ na jakość życia mieszkańców jest tzw. „niska 

emisja”, której źródłem są indywidualne źródła energii cieplnej oraz ruch samochodów 

(okresowo także emisja związana z pracami rolnymi).  
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VI. ANALIZA UWARUNKOWAŃ EKOFIZJOGRAFICZNYCH 

VI.1. Przyrodnicze wskazania do kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej 

Wśród strategicznych zasad gospodarowania dla obszaru analizowanego w niniejszej 

pracy można wymienić w szczególności: 

1) zapewnienie jak najwyższego poziomu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego 

przed zanieczyszczeniem, 

2) właściwe kształtowanie systemu przyrodniczego, w szczególności wprowadzenie 

systemów zadrzewień i zakrzewień wzbogacających krajobraz oraz zabezpieczających 

gleby przed erozją eoliczną,  

3) zabezpieczenie cieków przed przeciążeniem o charakterze fizyczno-chemicznym 

(wskutek wprowadzania zanieczyszczeń) oraz hydraulicznym (wskutek wprowadzania 

nadmiernej ilości wód opadowych w przypadku opadów nawalnych), 

4) zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych,  

5) niedopuszczanie do rozpraszania zabudowy. 

 

W analizowanym przypadku, przyrodnicze wskazania do kształtowania struktury 

przestrzennej są ograniczone istniejącym sposobem zagospodarowania terenu. Bez 

wątpienia terenem mających pełnić funkcje przyrodnicze i stanowiących osnowę biologiczną 

są użytki leśne oraz niezabudowane. Znaczenie mają również wszelkie przejawy 

wprowadzenia roślinności przy budynkach mieszkalnych i terenach komunikacyjnych (m.in. z 

uwagi na rolę klimatotwórczą, retencyjną i krajobrazową). Kluczowym jest zatem 

sformułowanie zaleceń środowiskowych, które będą możliwe do uwzględnienia w ramach 

zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Te aspekty są bliżej przedstawione  

w kolejnych dwóch podrozdziałach. 

VI.2. Określenie możliwości rozwoju i ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania i form 

zagospodarowania obszaru 

Przeprowadzona analiza terenu pozwala stwierdzić, że strukturami cennymi przyrodniczo 

w rejonie analizowanego terenu są przede wszystkim: lasy i tereny zielone oraz wody 

podziemne. Ponadto, komponentami środowiska wymagającymi szczególnej ochrony są: 

powietrze atmosferyczne i gleby. W pierwszej kolejności należy zadbać o zapewnienie 

uwarunkowań sprzyjających zachowaniu równowagi gwarantującej zapewnienie 

odpowiednich warunków dla zdrowia i komfortu ludzi, z uszanowaniem konieczności 

ochrony wód podziemnych, gleb oraz flory i fauny. 

W związku z powyższym, można sformułować następujące ograniczenia i zalecenia dla 

zagospodarowania i użytkowania terenu: 

1) należy zrezygnować z możliwości lokalizacji w analizowanym obszarze: 

a) nowych zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; 

b) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko -  

za wyjątkiem: 
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− inwestycji związanych z drogami, parkingami, sieciami i urządzeniami 

infrastruktury technicznej,  

− przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,  

dla których nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  

na środowisko lub dla których przeprowadzona ocena oddziaływania  

na środowisko wykazała brak znaczących negatywnych presji środowiskowych 

generowanych przez planowane przedsięwzięcie, 

− przedsięwzięć, które doprowadzą do zmniejszenia zagrożenia dla środowiska,  

w tym szczególności dla zdrowia i jakości życia ludzi, 

pod warunkiem ich wykonania w sposób zapewniający ograniczanie ich 

oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych, ochronę 

przyrody i ochronę wód podziemnych, a także pod warunkiem ich wykonania  

w sposób, który nie pogorszy zdolności środowiska (na poziomie lokalnym)  

do adaptacji do zmian klimatycznych; 

2) należy wprowadzić ustalenia w zakresie zagospodarowania wód opadowych w taki 

sposób, by w pierwszej kolejności zadbać o ich ujęcie i oczyszczenie (w odniesieniu  

do ścieków deszczowych z terenów narażonych na zanieczyszczenie – np. drogi, 

parkingi), retencję i rozsączanie w gruncie lub odprowadzanie do rowów i cieków lub 

zewnętrznych systemów kanalizacyjnych; 

3) należy zapewnić warunki do rozbudowy kanalizacji deszczowej, z uwzględnieniem 

działań i urządzeń mających na celu retencjonowanie wód opadowych i roztopowych 

przed ich odprowadzeniem do wód powierzchniowych;   

4) z uwagi na płytko występujące wody podziemne, wskazane jest odstąpienie  

od możliwości budowy tzw. takich urządzeń oczyszczających ścieki, których zasada 

działania opiera się o oczyszczanie polegające na rozsączaniu ścieków w gruncie; 

5) z uwagi na płytko zalegające wody podziemne, niezbędnym jest radykalne odstąpienie 

od składowania bezpośrednio na powierzchni ziemi odpadów, nawozów, paliw  

i środków chemicznych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska wodno-

gruntowego; 

6) miejsca magazynowania odpadów i paliw powinny być zabezpieczone przed możliwością 

oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne; 

7) należy zapewnić wysoki stopień ochrony drzew, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów zielonych w obrębie zwartej zabudowy i zieleni nadwodnej; 

8) należy dążyć do zwiększania obszarów zieleni ochronnej, która zapewnia m.in. lepszą 

wymianę powietrza w obszarach zabudowy mieszkaniowej, a także pełni funkcję 

estetyczno-krajobrazową, klimatotwórczą i rekreacyjną; 

9) w zakresie systemu elektroenergetycznego: należy dopuścić zaopatrzenie w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznej oraz z urządzeń wytwarzających energię  

z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW, przy czym  

w odniesieniu do urządzeń wykorzystujących energię wiatru dopuszczono urządzenia  
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o mocy nie większej niż moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów odrębnych  

z zakresu odnawialnych źródeł energii; 

10) w zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło: należy dopuścić zaopatrzenie w energię 

cieplną z urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100kW. 

VI.3. Rekomendacje do polityki zagospodarowania przestrzennego 

Mając na uwadze przedstawione wcześniej uwarunkowania środowiskowe oraz 

istniejące presje antropogeniczne i trend zmian w środowisku, formułuje się następujące 

rekomendacje do kreowania polityki zagospodarowania przestrzennego na analizowanym 

terenie: 

1. Należy uwzględnić w jak najwyższym stopniu ograniczenia i zalecenia wypunktowane  

w podrozdziałach VI.1 i VI.2 niniejszego opracowania. 

2. W MPZP należy wprowadzić zapis mówiący o dopuszczeniu wycięcia lub przesadzenia 

drzew kolidujących z podstawowym i dopuszczonym przeznaczeniem terenu jedynie  

pod warunkiem kompensacji wycinanej zieleni w granicach posiadanej własności lub  

w obszarach przestrzeni publicznej. 

3. Proponuje się wprowadzenie w MPZP obowiązku uwzględnienia (w ramach przebudowy 

istniejących lub przy projektowaniu nowych dróg) możliwości realizacji zieleni urządzonej 

w postaci: szpalerów drzew, żywopłotów lub pasów trawników, w zależności  

od możliwości wynikających z szerokości dróg w ich liniach rozgraniczających. 

4. Proponuje się wprowadzenie w MPZP zakazu lokalizacji wolnostojących nośników 

reklamowych (za wyjątkiem tablic informacyjnych bezpośrednio powiązanych z terenem 

zieleni urządzonej wokół zamkniętego składowiska odpadów). 

5. Cieki wodne w rejonie analizowanego obszaru należy wykluczyć jako odbiorniki ścieków  

bytowych i przemysłowych ze względu na małe przepływy, które nie są w stanie 

zagwarantować dostatecznego stopnia rozcieńczania zanieczyszczeń i nie zapewniają 

zdolności wód do samooczyszczania. 

6. Na etapie postępowań administracyjnych związanych z wydaniem pozwoleń na budowę  

i innych decyzji administracyjnych zezwalających na realizację i funkcjonowanie 

przedsięwzięć, należy nadać wysoki priorytet kwestiom dotyczącym badania zgodności 

projektów przedsięwzięć z MPZP oraz wziąć pod uwagę informacje i ustalenia 

przedstawione w niniejszym opracowaniu, a także uwzględnić aktualne dane dot. 

powodzi, suszy i klimatu (przewiduje się, że w najbliższych latach informacje te będą 

cyklicznie aktualizowane, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia 

powodzią). Analogiczna rekomendacja dotyczy rozpatrywania zgłoszeń budowlanych 

(dokonywanych w trybie ustawy Prawo budowlane) oraz zgłoszeń instalacji 

(dokonywanych w trybie ustawy Prawo ochrony środowiska). 
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