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1 Wstęp 

1.1 Przedmiot i podstawy formalno - prawne opracowania 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętą uchwałą 

nr 385/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i część 524/1 działka drogowa, obr.3. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Organ 

administracji opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obligatoryjnie sporządza prognozę oddziaływania na środowisko i przedkłada go 

instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu a 

także jest on przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, 

a jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy w sprawie jego uchwalenia. 

Również ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nakłada obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Ramy prawne stanowią także dokumenty ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym: 

• Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 

sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów dla środowiska (Dz. Urz. WE 

L197 z dnia 21 lipca 2001 r.), tzw. Dyrektywa SEA, 

• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w 

sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca 

dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 2003 r.), 

• Dyrektywa 2003/35/WE parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. 

przewidującej udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i 

programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej w odniesieniu do udziału 

społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 

96/61/WE (Dz. Urz. WE L 156 z dnia 25 czerwca 2003 r.). 

 

1.2 Zakres merytoryczny prognozy 

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, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 

szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 
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Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo znak: OO-

411.3.5.2018.MZi z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 26 luty 2018 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/5/18 z dnia 2 luty 2018 r. (data wpływu 06 luty 2018 r.) 

 

1.3 Cel sporządzenia prognozy 

Prognoza obejmuje ocenę najbardziej prawdopodobnych oddziaływań na 

poszczególne komponenty środowiska, jakie mogą być skutkiem dyspozycji 

przestrzennych, zawartych w ustaleniach analizowanego projektu mpzp. Prognoza 

opracowywana jest równocześnie z projektem mpzp w celu próby wskazania 

najkorzystniejszych rozwiązań dla funkcjonowania środowiska oraz eliminacji tych zapisów, 

które mogłyby wywołać negatywne skutki dla przyrody, a zwłaszcza zagrożenie dla zdrowia 

i życia mieszkańców. Celem prognozy jest również pełna informacja dla podmiotów mpzp, 

tj. wnioskodawców, społeczności lokalnej i samorządów o skutkach przyjętej polityki 

przestrzennej dla środowiska przyrodniczego. 

 

1.4 Metodyka i forma opracowania prognozy 

Prognoza oddziaływania na środowisko była sporządzana równolegle z pracami 

związanymi z projektem 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, 

opracowanie ekofizjograficzne, rejestry zabytków i ewidencje dóbr kultury oraz 

obowiązujące 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 

środowiska i stopień ich degradacji. Powyższe komponenty poddano ocenie pod kątem 

ewentualnych zmian, wynikających z przyjętych rozwiązań zagospodarowania 

poszczególnych terenów w projekcie mpzp przy zastosowaniu analiz porównawczych i 

powiązań przyczynowo – skutkowych. Posłużono się również metodami: indukcyjno-

opisową, analogii środowiskowych oraz analiz kartograficznych. Zaproponowano działania 

i przedsięwzięcia zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu proponowanych 

rozwiązań planistycznych na środowisko przyrodnicze.  

Oceny i analizy uwarunkowane były jakością i skalą materiałów źródłowych oraz 

danymi udostępnianymi przez stosowne instytucje.  
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Przy opracowaniu poszczególnych zagadnień środowiska przyjęto ustawowe 

definicje podstawowych pojęć podane w przepisach odrębnych. 

Opracowanie składa się z dwóch części: 

1) Opisowej - ilustrowanej fotografiami wraz z tematycznymi mapkami w postaci 

schematów (spis zamieszczony na końcu tekstu), 

2) Kartograficznej - w postaci rysunku projektu mpzp z naniesionymi elementami 

prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

2 Charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska 

W rozdziale dokonano krótkiej charakterystyki środowiska terenu będącego 

przedmiotem mpzp, a w szczególności rozpoznaniu pod względem budowy geologicznej i 

rzeźby, warunków hydrologicznych, klimatycznych, gleb, bioróżnorodności fauny i flory, 

zasobów krajobrazowych oraz obecnego sposobu użytkowania terenów objętych 

opracowaniem mpzp. 

 

2.1 Położenie administracyjne 

Obszar opracowania położony jest w zachodniej części miasta Myślenice przy ulicy 3 

Maja. 

 

Ryc. 1. Położenie administracyjne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

2.2 Położenie fizyczno-geograficzne 

Położenie obszaru opracowania na tle podziału Polski wg Kondrackiego (2009): 
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Megaregion: Region Karpacki 

Prowincja: Karpaty Zachodnie wraz z Podkarpaciem (51) 

Podprowincja: Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513) 

Makroregion: Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) 

Mezoregion: Pogórze Wielickie (513.33) 

Ryc. 2. Położenie fizyczno-geograficzne analizowanego terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.3 Użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego projektem mpzp 

Obszar planu położony jest w jednostce ewidencyjnej – Miasto Myślenice i obejmuje 

działki ewidencyjne o numerach 526/11 i część 524/1. Grunt stanowi własność powiatu 

myślenickiego. Powierzchnia terenu to 1,11 ha. 

Teren jest obecnie niezainwestowany. Działki posiadają nieznaczne pochylenie. 

Dostępność komunikacyjna zapewniona jest z wewnętrznej drogi gminnej, stanowiącej 

połączenie z drogą powiatową (ul. 3 Maja). Po północnej stronie graniczy z terenem 

Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego. Od strony zachodniej i południowej graniczy z 

obszarem zabudowy mieszkaniowej, a od wschodniej z terenami upraw polowych. 
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Fot. 1. Tereny od strony południowo-zachodniej z widokiem na obszar Zespołu Szkół 

źródło: ASTA-PLAN 

 

Fot. 2. Widok od północno-zachodniej granicy z widokiem na zabudowę mieszkaniową 

źródło: ASTA-PLAN 

 

2.4 Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Pogórze Wielickie rozciąga się od Andrychowa i doliny Wieprzówki po dolinę Raby 

między Myślenicami a Dobczycami i Gdowem. Rozpiętość równoleżnikowa w linii prostej 

wynosi ok. 50-55 km a rozpiętość południkowa 10-15 km. Zaczyna się na ogół progiem 

wzniesionym ok. 100m nad Nizinę Nadwiślańską, tworząc pas łagodnych i szerokich 

wzgórz o wysokości 250-370 m n.p.m., zaznaczających brzeg Karpat. Doliny są szerokie, 

zbocza łagodne, średnie nachylenie stoku wynosi 10-15°. Wierzchowinę Pogórza 

Wielickiego pokrywają między innymi gliny i żwiry plejstoceńskie. 

Na analizowanym terenie występują utwory jednostki śląskiej, przynależne do kredy 

górnej i dolnej. Są to piaskowce i zlepieńce z wkładkami łupków pstrych (warstwy 

istebniańskie dolne) oraz piaskowce gruboławicowe (warstwy godulskie) - kreda górna, 

a także piaskowce i łupki z wkładkami piaskowców gruboławicowych (warstwy Igockie 

dolne i środkowe nie rozdzielone) - kreda dolna. w dolinie potoku Bysinka występują utwory 

czwartorzędowe akumulacji rzecznej o miąższości do kilku metrów. Na odcinku ujściowym, 

miąższość osadów jest większa, związana z akumulacją stożka napływowego.  
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W obrębie obszaru opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. 

 

2.5 Rzeźba terenu 

Obszar opracowania położony jest na północnym stoku Plebańskiej Góry (429,6 m), 

leżącej w Paśmie Babicy (Beskidzie Makowski). 

 

Ryc. 3. Rzeźba terenu 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z geoportal.gov.pl 

 

2.6 Wody podziemne i powierzchniowe 

2.6.1 Wody podziemne 

Na Pogórzu Karpackim, gdzie słabo przepuszczalne utwory powierzchniowe i 

znaczne spadki terenu utrudniają infiltrację wód opadowych w podłoże, przeważa spływ 

powierzchniowy, a zasoby wód podziemnych są niewielkie. Utworami wodonośnymi w 

obrębie Karpat zewnętrznych są zarówno utwory piaszczysto-żwirowe i gliniasto-

rumoszowe pokryw czwartorzędowych, jak i utwory szczelinowe fliszu. Optymalne warunki 

hydrogeologiczne wiążą się jednak głównie z piaskowcowym fliszem karpackim. 

Decydującą rolę w krążeniu wód podziemnych i zawodnieniu masywu odgrywa 

szczelinowatość. W piaskowcach drobno- i średnioziarnistych szczeliny są regularne, 

prostopadłe lub równoległe do uławicenia, natomiast w piaskowcach gruboławicowych ich 

przebieg jest nieregularny. Rangę lokalną mają zbiorniki w piaskowcach fliszowych, wśród 

których wyróżniają się piaskowce istebniańskie, ze względu na ich szerokie 

rozprzestrzenienie i dużą porowatość oraz przepuszczalność. 
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Środowisko geograficzne, a zwłaszcza rzeźba oraz budowa geologiczna, nie stwarza 

dogodnych warunków do infiltracji i retencji wód w podłożu, co sprawia, że przy dużych 

opadach i znacznym odpływie, zasoby wód podziemnych w Karpatach a szczególnie na 

pogórzu, są niewielkie. Warunki te, wskutek działalności człowieka ulegają stałemu 

pogarszaniu, przejawiającemu się w pogłębianiu niżówek i zmniejszaniu przepływów 

minimalnych, co może doprowadzić do zubożenia zasobów wód podziemnych. Wody 

podziemne są zasilane głównie przez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a 

także przez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Infiltracja zależy 

głównie od charakteru litologicznego zwietrzeliny i kąta nachylenia stoków. Dlatego 

najdogodniejsze warunki do infiltracji istnieją w obrębie dolin rzecznych. Przepływ wód 

podziemnych jest skierowany głównie w kierunku dolin rzecznych, które stanowią podstawę 

drenażu. Zwierciadło wody reaguje dość wyraźnie na roztopy wiosenne i obfite opady 

atmosferyczne. Na obszarach fliszowych, w cyklu rocznym, zaznaczają się dwa okresy 

wzrostu stanu wód podziemnych. Pierwszy z nich - wiosenny, związany jest z zasilaniem 

zbiornika wodami roztopowymi, a drugi - letni, z zasilaniem deszczowym. 

Obszar opracowania leży obecnie w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych 

JCWPd: Nr 161, ale ocena była przeprowadzona dla poprzedniego podziału na 161 

JCWPd, w którym obszar opracowania leżał w obrębie JCWPd Nr 153. Ocena jakości tych 

wód, przeprowadzona w 2015 r., pozwoliła zaklasyfikować ich stan jako dobry. 

 

Ryc. 4. Położenie terenu opracowania w obrębie JCWPd 
źródło: Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy: http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg 
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2.6.2 Wody powierzchniowe 

Region karpacki charakteryzuje się znacznymi opadami i szybkim spływem po mało 

przepuszczalnych utworach fliszowych i ich zwietrzelinie. Odpływ stanowi około 35 % sumy 

opadów. Obszar ten cechuje się małą retencją fliszowego podłoża, znaczną liczbą źródeł 

o małej wydajności i dużą gęstością sieci rzecznej. Rzeki karpackie wykazują szybką 

reakcję na opady atmosferyczne. Wezbrania są gwałtowne i krótkotrwałe, co dowodzi małej 

zdolności retencyjnej zlewni. Ze względu na duże spadki terenu, wody szybko spływają, 

powodując lokalne podtopienia i powodzie. Jest to następstwem obfitych, często ulewnych 

opadów, powodujących gwałtowny przybór wód. Mało przepuszczalne lub 

nieprzepuszczalne fliszowe podłoże w połączeniu ze zmniejszonym parowaniem 

w obszarze górskim, powodowanym niższymi temperaturami powietrza, a także znaczne 

wylesienie ułatwiają szybki spływ wód. z intensywnymi opadami deszczu związane są letnie 

wezbrania. Natomiast duża ilość opadów stałych oraz długi okres zalegania pokrywy 

śnieżnej, przyczyniają się do powstawania głębokich, długotrwałych niżówek zimowych, 

charakterystycznych zwłaszcza dla terenu wysokogórskiego. Mała retencja podłoża 

powoduje, że niżówki występują również w innych porach roku, np. w jesieni w obszarach 

średniogórskich i pogórskich, a w przypadku braku opadów również w lecie. Topnienie 

śniegu w górach, trwające wskutek różnic wysokości i temperatur kilka tygodni, powoduje 

znaczny, stopniowy przybór wód, ale nie tak duży i nie tak gwałtowny jak w okresie lata. 

Średni całkowity odpływ jednostkowy wynosi 8 l/s·km2. 

Obszar opracowania nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi (ISOK). 

Wody powierzchniowe obszaru opracowania należą do dorzecza górnej Wisły 

i obejmują zlewnie rzeki Raby. Cieki powierzchniowe zasilane są wodami podziemnymi 

i częściowo przez spływ powierzchniowy w okresach dużych opadów i topienia pokrywy 

śnieżnej. Rzeki gminy Myślenice wykazują deszczowo - śnieżno - gruntowy typ zasilania. 

Charakterystyczne są duże wahania wodostanów.  

Obszar opracowania leży w obrębie zlewni Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych: PLRW20001221383949 Bysinka (sztuczna część wód, stan dobry, 

niezagrożone osiągnięcie celów środowiskowych).  
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Ryc. 5. Położenie obszaru mpzp w obrębie JCWP 
źródło: http://warunki.krakow.rzgw.gov.pl/imap/ 

 

2.7 Warunki klimatyczne i jakość powietrza atmosferycznego 

Obszar gminy Myślenice leży w karpackiej dzielnicy klimatycznej, w zasięgu piętra 

klimatycznego umiarkowanie ciepłego. Klimat na tym terenie jest silnie zróżnicowany. W 

części północnej (na pogórzach) jest zbliżony do klimatu położonej na północ krainy 

Małopolskiej. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,0–8,5°C, suma rocznych 

opadów atmosferycznych jest w granicach 650–800 mm, a okres wegetacyjny trwa 200–

210 dni. W części środkowej i południowej (głównie w pasmach Beskidów) średnia roczna 

temperatura powietrza wynosi 7,0–7,5°C, suma opadów atmosferycznych 800–1000 mm, 

a okres wegetacyjny 180–200 dni.  

Silny wpływ na lokalne warunki przepływu powietrza wywiera dolina Raby o przebiegu 

z południowego-zachodu na północny-wschód. 

Rejon ten, tak jak pozostały obszar Polski, pozostaje pod wpływem następujących 

mas powietrza:  

− powietrze polarno–morskie - napływa z kierunku północno-zachodniego pochodząc 

z obszaru Północnego Atlantyku, posiada dużą wilgotność i najczęściej napływa latem oraz 

jesienią powodując opady oraz duże zachmurzenie, natomiast zimą przyczynia się do 

wzrostu temperatury oraz odwilży;  
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− powietrze polarno-kontynentalne - napływa ze wschodu (kontynent azjatycki), jest 

to powietrze o niskiej wilgotności, które w lecie powoduje wzrost temperatury natomiast w 

zimie jej duży spadek. W okresie letnio-jesiennym powoduje sytuacje inwersyjne;  

− powietrze zwrotnikowe - dociera najrzadziej, jest to powietrze suche i ciepłe 

napływające z południa. W okresie jesiennym powoduje pogodę słoneczną; 

− powietrze arktyczne - napływa z północy równie rzadko, ma niską wilgotność i 

powoduje spadek temperatury powietrza.  

Analizując ukształtowanie terenu miejscowości, zidentyfikowano obszary o dość 

korzystnych warunkach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza oraz te z 

predyspozycjami do zastoisk smogowych. Do pierwszej grupy zalicza się dobrze 

przewietrzane wierzchowiny i wyższe części stoków garbów pogórskich i wzniesień. 

Znacznie mniej korzystnie przedstawia się sytuacja w dnach dolin, gdzie osłonięcie 

wzniesieniami terenu sprzyja powstawaniu niskich inwersji, które utrudniają odpływ do 

wyższych warstw atmosfery zanieczyszczeń emitowanych z tzw. niskich źródeł emisji, jak 

kominy domów mieszkalnych czy silniki pojazdów samochodowych. 

Jakość sanitarna powietrza to ważny czynnik zdrowotny, gdyż człowiek wystawiony 

jest na bezpośredni kontakt z zanieczyszczeniami zawartymi w powietrzu. Poprawa jakości 

powietrza ma wpływ korzystny na stan sanitarny środowiska i zdrowie ludzi. 

Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego 

zanieczyszczenia 12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, 

benzenem i ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami 

oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem, arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem. 

Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce istotnym problemem nadal pozostają: 

w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu, a w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego 

(KPOP). 

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2016 roku, została 

wykonana według zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska 

z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE oraz decyzji 

wykonawczej Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 

Oceny jakości powietrza odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych 

strefami. Myślenice leżą w strefie „małopolskiej”. Roczna ocena została wykonana 

w oparciu o wyniki pomiarów przeprowadzonych w 2016 roku na stałych stacjach 

monitoringu. 
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Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze 

względu na: 

• ochronę zdrowia ludzi, 

• ochronę roślin. 

W ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, C6H6, O3, pył 

zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5 oraz ołów, arsen, kadm, nikl i benzo(a)piren 

w pyle PM10. W ocenie pod kątem ochrony roślin uwzględnia się: SO2, NOX i  O3. 

Strefy zalicza się do określonej klasy w oparciu o ocenę poziomu wymienionych 

wyżej substancji w powietrzu. Określa się jedną klasę strefy ze względu na ochronę zdrowia 

i jedną klasę ze względu na ochronę roślin. Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy, 

stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach o najwyższych poziomach stężeń danego 

zanieczyszczenia w strefie. 

Poniższe tabele przedstawiają wynikowe klasy jakości powietrza w strefie 

małopolskiej w roku 2016 dla kryterium ochrony zdrowia i roślin. 

Tab. 1. Klasyfikacja strefy małopolskiej w zakresie jakości powietrza 

 
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia 

ludzi 
zanieczyszczeni

a 
SO2

, 
NO

2 
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O 

C6H6
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O3 

PM1
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PM2,
5 

P
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P 

klasa A A A A 
A 

(D2
) 

C C A A A A C 

 

 Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona roślin 

zanieczyszczenia SO2, NOx O3 

klasa A A A (D2) 
źródło: Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2016 roku, WIOŚ w Krakowie 

Zgodnie z klasyfikacją dla kryterium ochrony zdrowia strefa małopolska otrzymała 

wynikową klasę C, ze względu na ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu, pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5. Ponadnormatywne wartości związane są z oddziaływaniem 

emisji z indywidualnych instalacji ogrzewania budynków. Zaliczenie strefy małopolskiej do 

klasy D2, nastąpiło ze względu na przekroczenie poziomu celu długoterminowego stężenia 

ozonu. Źródłem tego przekroczenia są warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu 

się ozonu. 

Głównym zagrożeniem jakości powietrza jest tzw. niska emisja powierzchniowa 

z takich źródeł jak węglowe piece domowe i kotłownie, emitujące głównie tlenki węgla, siarki 

i pyły. Spala się w nich węgiel, zazwyczaj niskiej jakości z dużą zawartością siarki 

i substancji lotnych. Częstym procederem jest palenie w piecach tworzyw sztucznych, 

w wyniku, czego do powietrza emitowane są dioksyny. Emisja niska jest problemem 

również ze względu na brak urządzeń ochrony powietrza w lokalnych systemach 
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grzewczych i piecach domowych. W przypadku emisji związanej z mieszkalnictwem 

jednorodzinnym zwłaszcza przy zwartej zabudowie, zanieczyszczenia uwalniane na 

niewielkich wysokościach często pozostają i kumulują się w otoczeniu źródła emisji, stając 

się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnej społeczności. Wielkość 

zanieczyszczeń uzależniona jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych 

(temperatury) i jakości opału. W okresie wiosenno-letnim jest ona niższa, a w okresie 

jesienno-zimowym znacznie wyższa. Emisja komunikacyjna, ze względu na sposób 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (niskie źródła emisji) jest najbardziej uciążliwa 

w najbliższym otoczeniu drogi. W wyniku spalania paliw w środkach mobilnych, do 

środowiska dostają się zanieczyszczenia gazowe. Są to głównie: tlenek węgla, tlenki azotu, 

dwutlenek węgla i węglowodory. Na skutek ścierania się opon, hamulców i nawierzchni 

drogowej, emitowane są także pyły, które zawierają związki ołowiu, kadmu, niklu itp. 

 

2.8 Gleby 

Gleba to powierzchniowa warstwa Ziemi powstała z różnorodnych skał 

macierzystych, w wyniku oddziaływania czynników glebotwórczych, do których można 

zaliczyć klimat, wodę, rzeźbę terenu, organizmy żywe (roślinne i zwierzęce), a także 

działalność człowieka. Czynniki te warunkują genetyczne zróżnicowanie gleb. Gleba jest 

bardzo ważnym łącznikiem pomiędzy nieożywionym światem skał, a żywym światem roślin 

i zwierząt. Poniższą charakterystykę i typologię gleb określono na podstawie systematyki 

gleb Polski, map glebowo-rolniczych i opracowań specjalistycznych. Przestrzenne 

zróżnicowanie czynników glebotwórczych jest przyczyną różnorodności pokrywy glebowej 

na obszarze opracowania. 

W obrębie obszaru opracowania występują gleby brunatne wyługowane i brunatne 

kwaśne (utwory ze skał osadowych o spoiwie węglanowym) stanowiące kompleks zbożowo 

górski (11). 

 

2.9 Zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczna 

Przyrodnicze komponenty środowiska abiotycznego (biotop) i ich zróżnicowanie 

przestrzenne, decydują o naturalnej szacie roślinnej i faunie, które tworzą biocenozy 

zróżnicowane gatunkowo, a tym samym odzwierciedlają bioróżnorodność gatunkową 

i ekosystemową. Różnorodność biologiczna w krajobrazie jest zjawiskiem bardzo 

złożonym, gdyż obejmuje zarówno różnorodność genetyczną, gatunkową jak 

i różnorodność ekosystemów. 

Według geobotanicznego podziału Matuszkiewicza (2008), obszar leży na pograniczu: 

Prowincji: Karpackiej 

Dziale: Zachodniokarpackim 
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Krainie: Karpat Zachodnich 

Podkrainie: Zachodniobeskidzkiej 

Okręgu: Pogórzy Wielicko-Tuchowskich 

Podokręgu: Lanckorońskim 

Poszczególne jednostki geobotaniczne odznaczają się swoistym przestrzennym 

układem roślinności, wynikającym ze zróżnicowania rzeźby, budowy geologicznej 

i stosunków hydrologicznych. 

Pierwotne przestrzenne rozmieszczenie zbiorowisk roślinnych w pełni 

odzwierciedlało naturalny układ pomiędzy warunkami glebowo-klimatycznymi 

a roślinnością występującą na danym obszarze.  

Potencjalną roślinność naturalną obszaru stanowiły przede wszystkim eutroficzne 

lasy liściaste, głównie grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum. w tych drzewostanach 

dominowały: grab zwyczajny (Carpinus betulus), buk zwyczajny (Fagus sylvatica), dąb 

szypułkowy (Quercus robur), klon polny (Acer campestre), sosna zwyczajna (Pinus 

silvestris), lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz lipa szerokolistna (T. platyphyllos). Zbocza 

górskie oraz szczytowe partie wzniesień to potencjalne siedliska wyżynnego boru 

jodłowego (Abietetum polonicom). 

Współczesny stan roślinności jest zależny przede wszystkim od prowadzonej od 

wieków działalności człowieka. Teren położony w obrębie zabudowy mieszkaniowej, 

porastają pospolite zbiorowiska roślinne z klasy Molinio-Arrhenatheretea. 

 

2.10 Walory krajobrazowe i kulturowe 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze 

wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, wprowadziła do definicję krajobrazu jako 

postrzeganej przez ludzi przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze lub wytwory 

cywilizacji, ukształtowanej w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności 

człowieka. Zmieniona powyższą ustawą, ustawa o ochronie przyrody określa także pojęcie 

walorów krajobrazowych, jako wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-

widokowe obszaru oraz związane z nimi rzeźbę terenu, twory i składniki przyrody oraz 

elementy cywilizacyjne, ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka.  

Obszar objęty projektem planu położony jest na południowym stoku, z którego 

roztaczają się widoki na sąsiednie wzniesienia. 

W obrębie analizowanego obszaru nie znajdują się żadne obiekty wpisane do rejestru 

zabytków ani żadne ze zidentyfikowanych stanowisk archeologicznych. 
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2.11 Hałas, wibracje 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 

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: 

1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie;  

2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany.” 

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. 

Zgodnie z przepisami ww. dokumentu dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz terenów mieszkaniowo-usługowych dopuszczalny poziom dźwięku 

hałasu drogowego i kolejowego wynosi 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej. Dla 

pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu jest to odpowiednio 55 dB i 45 

dB. 

Głównym i stałym źródłem hałasu w środowisku na obszarze mpzp, jest ruch 

pojazdów w obrębie drogi oraz hałas związany z funkcjonowaniem zabudowy 

mieszkaniowej. Na terenie analizowanego obszaru brak jest większych obiektów 

przemysłowych emitujących hałas w stopniu stanowiącym istotne zagrożenie dla 

środowiska. 

Pole elektromagnetyczne (PEM) jest naturalnym elementem natury i zawsze istniało 

w środowisku ziemskim. Jednak od początku XX wieku, w związku z rosnącym 

zapotrzebowaniem na energię elektryczną, nieustannie rozwijającymi się technologiami 

bezprzewodowymi, a także zmianami w stylu pracy i zachowaniach społecznych, 

środowisko coraz bardziej poddawane jest działaniu pola elektromagnetycznego 

wytwarzanego przez sztuczne źródła. Obecnie człowiek pozostaje w nieprzerwanej 

ekspozycji na oddziaływanie pól elektromagnetycznych o rożnych częstotliwościach, 

pochodzących od wszelkiego rodzaju urządzeń i instalacji wykorzystywanych w przemyśle, 
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jak i tych powszechnie używanych przez człowieka. Do najważniejszych źródeł 

promieniowania zaliczyć należy przede wszystkim stacje i linie energetyczne, nadajniki 

radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. 

Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych, zostały 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z zapisami zawartymi w tym 

rozporządzeniu dopuszczalne w środowisku poziomy pola elektromagnetycznego o 

częstotliwości 50 Hz dla miejsc dostępnych dla ludzi, wynoszą dla składowej elektrycznej 

10kV/m, dla składowej magnetycznej 60A/m. Przepisy stanowią ponadto, że na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową natężenie pola elektrycznego nie może 

przekraczać wartości 1kV/m, a natężenie pola magnetycznego wartości 60A/m. 

Badania poziomów pól elektroenergetycznych prowadzi Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Krakowie. Wg danych za 2016 rok na terenie województwa 

małopolskiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego. 

 

2.12 Zasoby środowiska chronione na podstawie przepisów szczególnych 

Ochrona przyrody w rozumieniu ustawy polega na zachowaniu, zrównoważonym 

użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody: dziko występujących 

roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, zwierząt prowadzących wędrowny 

tryb życia, siedlisk przyrodniczych, siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich 

i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, tworów przyrody żywej i nieożywionej 

oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach oraz 

zadrzewień. 

Celem ochrony przyrody jest: utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności 

ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa 

geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, 

zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymanie lub przywracanie do 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów 

i składników przyrody oraz kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody 

przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

W obrębie obszaru opracowania ani w najbliższym sąsiedztwie nie występują 

obszarowe formy ochrony przyrody.  
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3 Informacje o zawartości, głównych celach mpzp oraz jego powiązaniach  

z innymi dokumentami 

3.1 Zakres terytorialny projektu mpzp 

Granice obszaru objętego procedurą sporządzania mpzp, określono na załączniku 

graficznym zgodnie z podjętą uchwałą nr 385/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z 

dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i 

część 524/1 działka drogowa, obr.3. 

 

Ryc. 6. Załączniki do uchwały nr 385/XLII/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. 
źródło: UG Myślenice 

 

3.2 Ogólna charakterystyka ustaleń zawartych w projekcie mpzp 

Na obszarze objętym opracowaniem obowiązują ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Plebańska Góra uchwalonego Uchwałą Nr 

385/XLVIII/2002 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 10.10.2002r. (Dz.Urz. Woj. 

Małopolskiego nr 8 poz. 102 z 11.01.2003r.). Działki ewidencyjne o numerach: 526/11 i 

część 524/1 objęte niniejszym opracowaniem – zgodnie z ustaleniami obowiązującego 

planu znajdują się w: 
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RP - terenie użytków rolnych, 

UO3 - przeznaczenie pod usługi oświatowe, od strony północnej, 

KD – ulica dojazdowa. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje zmianę 

przeznaczenia terenu z funkcji RP, UO3 i KD na tereny MU (teren zabudowy mieszkaniowej 

i usług) oraz w części na teren TK (teren komunikacji). 

Ustala się następujące symbole dla określenia podstawowego przeznaczenia 

terenów: 

MU - tereny zabudowy mieszkaniowej i usług 

TK- tereny komunikacji 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

• W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu 

objętego planem nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania 

środowiska we wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami odrębnymi. 

• W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i spełnienia wymogów sanitarnych 

zakazuje się realizacji obiektów bez wyposażenia ich w urządzenia infrastruktury 

technicznej – przez, które rozumie się sieci i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.  

• Ustala się zasadę odbioru odpadów komunalnych w systemie zorganizowanym pod 

nadzorem gminy, zgodnie Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne winno być zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 

• W przypadku wystąpienia siedlisk i chronionych gatunków w terenach przeznaczonych 

pod zainwestowanie realizacja ustaleń planu nie może naruszać zakazów z zakresu 

ochrony gatunkowej. 

• W celu zapewnienia właściwej ochrony wód, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody 

Małopolskiego Nr 34/06 z dnia 7 czerwca 2006r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 

Myślenice w obszarze planu obowiązuje jednolity system prowadzenia gospodarki 

ściekowej oparty o system zbiorczy z obowiązkiem podłączania wszystkich obiektów 

do sieci.file 

• W zakresie ochrony powietrza ustala się: 

− zgodnie z przepisami ustawy, Prawo ochrony środowiska, ewentualna uciążliwość 

emisyjna wynikająca z prowadzonej działalności związanej z eksploatacją instalacji, 

nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza 

terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny; 

− zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw 

dla nowych obiektów, z dopuszczeniem realizacji indywidualnego sposobu 
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zaopatrzenia obiektów w ciepło z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych 

nośników energii i wysokosprawnych urządzeń grzewczych lub zastosowania 

technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do 

środowiska. 

• Ustala się poziom hałasu: 

− w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonych na 

rysunku planu symbolem 1MU, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku, jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych; 

− w pozostałych terenach nie ustala się kategorii w tym zakresie. 

• W obszarze planu ustala się, że wszelka uciążliwość wynikająca z lokalizowanych 

urządzeń i obiektów oraz prowadzonej działalności usługowej musi ograniczać się do 

granic terenu, do którego użytkownik posiada tytuł prawny, a emisje (m.in. hałas, 

wibracje, promieniowania elektromagnetycznego, zanieczyszczeń powietrza, gleby, 

wód powierzchniowych i podziemnych) nie mogą przekraczać obowiązujących 

standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska – szczególnie dla sąsiednich 

terenów, na których istnieje możliwość lokalizacji zabudowy mieszkaniowej. 

• Zgodnie z przepisami odrębnymi od istniejących i projektowanych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej obowiązują strefy techniczne. W terenach objętych strefami 

technicznymi od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia 

dla zainwestowania. Zasięg, nakazy i zakazy dla zainwestowania w terenie strefy 

od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej określają przepisy odrębne w zależności 

od sieci lub urządzenia oraz zamiaru inwestycyjnego.  

 

3.3 Powiązania projektu mpzp z innymi dokumentami 

W mpzp uwzględniono uwarunkowania wynikające z powiązań projektowanego 

dokumentu z dokumentami wyższego rzędu, w szczególności: 

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Myślenice 

Ustalenia projektu planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, zatwierdzonego Uchwałą 

Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 maja 2010r. ze zmianami. 

• Opracowania ekofizjograficznego dla miasta i gminy Myślenice 

Teren opracowania, został w opracowaniu ekofizjograficznym objęty kompleksem 

osadniczym do zabudowy intensywnej. 

Obszar kompleksu charakteryzuje: 

- wskazane rozluźnienie zabudowy, 

- dopuszczenie realizacji funkcji mieszkaniowej i nieuciążliwej usługowej, 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice  

dla działek:526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr.3 
 

 

23 

- zwiększony udział terenów zielonych w obrębie działki, 

- utrzymanie jak największych powierzchni terenów biologicznie czynnych, w 

szczególności zieleni publicznej dostępnej wszystkim mieszkańcom, 

- ochrona zasobów przyrodniczych, 

- zakaz zabudowy na terenach osuwiskowych, chyba że przeprowadzane 

szczegółowe badania geologiczne zaświadczą o możliwości realizacji budowy, 

- zabudowa warunkowana dostępnością urządzeń ochrony środowiska, 

- rekultywacja terenów niekorzystnie zmienionych działalnością człowieka. 

W ramach tego kompleksu możliwa jest realizacja funkcji wypoczynkowo-

rekreacyjnej, rolniczej, leśnej oraz komunikacyjnej, nie zagrażającej oddziaływaniem 

negatywnym na obszar tego kompleksu. 

Obszar kompleksu charakteryzuje: 

- realizacja funkcji mieszkaniowej i usługowej, 

- realizacja funkcji oświaty i wypoczynku, 

- możliwa realizacja funkcji przemysłowej przy zachowaniu pełnej izolacji terenów 

mieszkaniowych, 

- zachowanie uciążliwości w granicach działki (w granicach terenu, do którego 

właściciel inwestycji oddziaływującej niekorzystnie ma tytuł prawny), 

- izolacja zielenią urządzoną terenów o różnym przeznaczeniu, 

- zaplanowanie zieleni urządzonej, w szczególności zieleni dostępnej publicznie w 

obszarach zabudowy mieszkaniowej i usług publicznych, 

- zachowanie i kształtowanie walorów krajobrazowych w szczególności przy głównych 

ciągach komunikacyjnych, 

- ochrona zasobów przyrodniczych, 

- zakaz zabudowy na terenach osuwiskowych chyba że przeprowadzane 

szczegółowe badania geologiczne zaświadczą o możliwości realizacji budowy, 

- rekultywacja terenów niekorzystnie zmienionych działalnością człowieka. 

W ramach tego kompleksu możliwa jest realizacja funkcji mieszkaniowej. Funkcja 

mieszkaniowa musi być izolowana przed niekorzystnymi oddziaływaniami przemysłu, usług 

i komunikacji. 

Prawidłowe funkcjonowanie powyższych kompleksów warunkowane jest pełnym 

zaopatrzeniem działek budowlanych w infrastrukturę techniczną (w tym kanalizację 

zakończoną wysokosprawnymi urządzeniami oczyszczającymi). 
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4 Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem 

W dłuższej perspektywie czasowej nie przewiduje się znaczącego negatywnego 

oddziaływania skutków realizacji analizowanego projektu mpzp na środowisko. 

Stan środowiska na obszarze projektu mpzp, opisany został w rozdziale 2 niniejszej prognozy. 

 

5 Potencjalne zmiany stanu środowiska przy braku realizacji mpzp 

Dotychczasowy stan zagospodarowania obszaru nie zawiera obiektów ani takich 

rodzajów użytkowania, które przy nie zmienionym w sposób zasadniczy funkcjonowaniu, 

mogłyby powodować niepożądane przekształcenia lub degradację środowiska. Zakładając 

utrzymanie obecnego poziomu zainwestowania, oraz zagospodarowania ujętego w 

obwiązującym miejscowym planie nie ma podstaw do przewidywania oddziaływań, które 

mogłyby prowadzić do degradacji wartości środowiska w porównaniu do stanu obecnego.  

 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. 

Problemy ochrony środowiska powinny być częściowo rozwiązane już na etapie 

tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzennego. Planowanie uwzględniające 

potrzebę zachowania walorów przyrodniczych, w tym obiektów i obszarów prawnie 

chronionych może pozwolić na utrzymanie środowiska przyrodniczego w odpowiednim 

stanie i zapewnić jego dobre funkcjonowanie. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni 

może skutecznie gwarantować zachowanie zasobów przyrody w dobrym stanie i 

zapewnienie dobrego funkcjonowania środowiska. Szczególnej wagi powyższe nabiera w 

aspekcie wprowadzania nowych obszarów funkcjonalnych. 

Główne problemy ochrony środowiska, które identyfikowane są w skali całego 

województwa, to zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym, szczególnie w okresach 

jesienno-zimowych, w obrębie zwartej zabudowy miejscowości.  

 

7 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia analizowanego projektu 

mpzp 

Przy formułowaniu ustaleń analizowanego projektu mpzp miały zastosowanie cele 

ochrony środowiska, ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 

Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym: 

Strategiczne dokumenty krajowe uwzględniają międzynarodowe konwencje i umowy 

ratyfikowane przez Polskę takie jak m.in.: 
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• 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 oraz Porozumienia paryskiego, 

przyjętego w Paryżu w dniu 12 grudnia 2015 r. 

• 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). 

Niniejsza prognoza jest efektem zastosowania przepisów konwencji z Aarhus, która 

zakłada udział społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wytycznych polityki 

mających znaczenie dla środowiska. 

 

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 7 Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 

Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i 

wytycza 9 celów priorytetowych do osiągnięcia do 2020 r. 
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1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,  

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę 

niskoemisyjną, 

3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami 

dla ich zdrowia i dobrostanu,  

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska 

 poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,  

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz 

uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,  

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,  

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,  

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań 

związanych ze środowiskiem i klimatem. 

Analizowany projekt mpzp bierze pod uwagę uwarunkowania określone w opracowaniu 

ekofizjograficznym, co przyczynia się do zachowania i ochrony kapitału naturalnego 

poprzez przeznaczenie pewnych terenów wyłącznie do pełnienia funkcji przyrodniczej. 

 

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 

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

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

Na poziomie krajowym kluczową w obszarze wpływu środowiska na jakość życia jest 

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (BEIŚ), 

która jest jedną z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju w ramach Strategii Rozwoju 

Kraju do 2020 r. Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest 

zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem 

ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju 

nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo 

energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę. Cel główny BEiŚ realizowany 

będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji.  

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 

1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody 

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna 

gospodarka leśna 
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1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w 

energię 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii 

2.2. Poprawa efektywności energetycznej 

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych 

2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowanie do 

wprowadzenia energetyki jądrowej 

2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy 

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

2.7. Rozwój energetyki na obszarach podmiejskich i wiejskich 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska 

1.1.  Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 

1.2.  Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele 

energetyczne 

1.3.  Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki 

1.4.  Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i 

środowiskowych 

1.5.  Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy 

 

8 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko będące skutkiem 

realizacji ustaleń projektu mpzp 

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania skutków realizacji 

analizowanego projektu mpzp na środowisko. 

Stan środowiska na obszarze projektu mpzp opisany został w rozdziale 2 niniejszej 

prognozy. 

Głównym celem projektu planu jest zmiana przeznaczenia terenów w obowiązującym 

planie z terenów użytków rolnych oraz usług oświaty na tereny zabudowy mieszkaniowej i 

usług. 

 

8.1 Powierzchnia ziemi i gleby 

Zmiana rzeźby terenu uwarunkowana jest procesami naturalnymi i oddziaływaniami 

antropogenicznymi. Przemiany związane z działalnością człowieka wiążą się ściśle z 

rozwojem osadnictwa, rolnictwa i komunikacji.  

Realizacja projektowanych funkcji będzie powodowała przekształcenie terenu oraz 

zmiany w strukturze gruntów, oddziałując głównie na warstwę glebową. Wszelka 
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działalność związana z wykorzystaniem terenu przez człowieka, stanowi zakłócenie lub 

uniemożliwienie realizacji funkcji gleby. 

Wykonywanie prac ziemnych przy realizacji zabudowy, będzie powodować lokalne i 

ograniczone zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu. Wskutek realizacji 

fundamentów, może dojść do zaburzenia profilu glebowego oraz jego zanieczyszczenia 

materiałami budowlanymi. Warstwy wierzchnie pokrywy glebowej będą usuwane, 

przemieszczane bądź mieszane z innymi materiałami, np. gruzem. Prowadzenie procesów 

inwestycyjnych, spowodować może powstanie nadwyżki mas ziemnych, które należy 

zagospodarować w granicach terenu lub usunąć. 

Powstanie zabudowy spowoduje pokrycie powierzchni terenu nawierzchnią 

nieprzepuszczalną oraz przekształcenie struktury gruntu na głębokość oddziaływania 

fundamentów. Wskutek prowadzenia prac budowlanych, należy przewidywać również 

możliwość pogorszenia właściwości fizycznych gleb w pobliżu realizowanych inwestycji. 

Nacisk wywierany na gleby przez maszyny budowlane oraz pojazdy ciężkie, spowodować 

może zniszczenie jej systemu kapilarnego, zapewniającego retencję wody. Pogorszeniu 

może ulec także jakość gleby, na skutek koncentracji w niej metali ciężkich 

i węglowodorów, pochodzących ze spalin emitowanych z maszyn budowlanych i pojazdów. 

Ze względu na zagrożenie jakości podłoża gruntowego, na skutek prowadzenia 

działań inwestycyjnych, zasadna jest organizacja placów budowy w sposób 

zabezpieczający podłoże przed związkami ropopochodnymi oraz innymi 

zanieczyszczeniami. Wskazane jest również zabezpieczenie dróg dojazdowych oraz 

placów budowlanych przed wtórną emisją pyłową w czasie bezdeszczowej pogody. 

Realizacja ustaleń planu spowoduje niewielki wzrost ilości odpadów, powstających 

na tym terenie. W miejscach przeznaczonych do zainwestowania, w okresie realizacji 

inwestycji, będą powstawać odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Na terenach zabudowy mieszkaniowej będą 

powstawać głównie odpady komunalne. W analizowanym projekcie ustala się zasadę 

odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy, zgodnie 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz innymi 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

Gospodarowanie odpadami w Myślenicach, odbywa się zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego, uchwalonym uchwałą 

nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie 

Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego, zmienionej uchwałą 

nr XI/133/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 września 2007 r., zmienionej 

uchwałą nr XXV/397/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku 

oraz zmienionej uchwałą nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 
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marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/125/03 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego. Na terenie gminy Myślenice obowiązuje również Uchwała 

Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie: 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice. 

 

8.2 Jakość powietrza atmosferycznego i warunki klimatyczne 

Oddziaływanie skutków realizacji projektu mpzp na powietrze atmosferyczne, w 

perspektywie krótko- i średnioterminowej, wiązało się będzie z pracą maszyn budowlanych 

oraz transportem materiałów na place budowy. Będzie to jednak oddziaływanie chwilowe, 

trwające tylko przez okres realizacji inwestycji.  

W perspektywie długoterminowej nie prognozuje się zauważalnego wpływu inwestycji 

na jakość powietrza.  

Realizacja usług wiązać się będzie w sposób oczywisty z generowaniem ruchu 

pojazdów co ma wpływ na jakość powietrza, jednak analizowany projekt dokumentu nie 

wprowadza tu znaczących zmian w stosunku ruchu, jaki generują obecne tereny. 

W celu ochrony powietrza atmosferycznego w projekcie mpzp (w przepisach 

ogólnych) zostało wprowadzone następujące ustalenie: 

1) zgodnie z przepisami ustawy, Prawo ochrony środowiska, ewentualna uciążliwość 

emisyjna wynikająca z prowadzonej działalności związanej z eksploatacją instalacji, nie 

powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do 

którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny; 

2) zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw 

dla nowych obiektów, z dopuszczeniem realizacji indywidualnego sposobu zaopatrzenia 

obiektów w ciepło z obowiązkiem wykorzystania niskoemisyjnych nośników energii 

i wysokosprawnych urządzeń grzewczych lub zastosowania technologii i urządzeń 

zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Aktualny Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego został 

przyjęty Uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia  

23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa 

Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego” zmienionej uchwałą Nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz 

uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. Główną przyczyną bardzo złej jakości 

powietrza na obszarze województwa, jest emisja ze źródeł obszarowych sektora 

komunalno-bytowego. Rozwiązanie tego problemu może nastąpić jedynie poprzez: 

podłączenie do zbiorczej sieci ciepłowniczej, wymianę urządzeń grzewczych na zasilane 

gazem, olejem, biomasą lub nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności. 
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Wprowadzenie w życie ustaleń zawartych w projekcie generalnie nie będzie miało 

istotnego znaczenia dla warunków klimatycznych terenów objętych projektem i obszarów 

sąsiednich.  

 

8.3 Wody podziemne i powierzchniowe 

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. 

W wyniku realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie przewiduje się bezpośrednich negatywnych oddziaływań na wody, zarówno 

powierzchniowe jak i podziemne. Mogą one być jedynie incydentalnie zanieczyszczone 

w drodze infiltracji niepożądanymi spływami z terenów zabudowanych oraz w przypadku 

awarii sieci kanalizacyjnej czy podczas zdarzenia drogowego, w którym biorą udział pojazdy 

przewożące substancje niebezpieczne. Będą to oddziaływania pośrednie, krótko-

terminowe. Mogą to być raczej oddziaływania o charakterze lokalnym, ale w przypadku 

dużej skali awarii mogą się przerodzić w ponadlokalne. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

tego rodzaju oddziaływania jest bardzo niewielkie.  

Sugeruje się, aby stosować rozwiązania umożliwiające retencjonowanie wody w obrębie 

nieruchomości. Tam gdzie to możliwe ze względu na ochronę wód i gleb, należy stosować 

nawierzchnie ażurowe, ograniczając nawierzchnie nieprzepuszczalne. Również 

zastosowanie systemów, pozwalających na zwiększenie retencji i infiltracji i zagospo-

darowanie wód opadowych w obrębie działki, wszędzie tam gdzie warunki gruntowo-wodne 

na to pozwalają, spowodowałoby zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zasoby wód 

podziemnych.  

Zapisy projektu planu w zakresie gospodarki ściekowej ustalają odprowadzanie 

ścieków poprzez zbiorczy system kanalizacyjny do zbiorczej oczyszczalni ścieków. 

Ponadto zapisy planu nakładają obowiązek dla powierzchni szczelnie utwardzonych o 

powierzchni powyżej 0,1ha konieczność realizacji kanalizacji opadowej wraz z 

urządzeniami zapewniającymi oczyszczenie ścieków deszczowych. 

Analizowany projekt dokumentu nie wprowadza takich zapisów, które mogłyby 

skutkować wpływem na nieosiągnięcie celów środowiskowych JCWP oraz negatywnym 

wpływem na jakość wód JCWPd. 

 

8.4 Zasoby przyrodnicze i poziom różnorodności biologicznej 

Tereny opracowania charakteryzują się przeciętnymi walorami przyrodniczymi. 

Obejmują przede wszystkim tereny rolnicze oraz użytki zielone w rejonie istniejącej 
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zabudowy. Występowanie pospolitych zbiorowisk roślinnych nie stanowi czynnika 

ograniczającego w rozwoju planowanych funkcji. Tereny te są przekształcone w wyniku 

działalności człowieka a ich lokalizacja predysponuje je do rozwoju zabudowy. 

 

8.5 Krajobraz 

Analizowany teren leży w sąsiedztwie istniejącej zabudowy, co ogranicza negatywne 

oddziaływanie w terenach otwartych. Projekt zawiera szczegółowe wytyczne w zakresie 

kształtowania zabudowy w tym zapis, że budynki, ich forma i gabaryty oraz usytuowanie na 

działce wraz z innymi elementami zagospodarowania terenu muszą uwzględniać 

ukształtowanie i położenie terenu, jego ekspozycję oraz zastane sąsiedztwo. 

 

8.6 Hałas, wibracje oraz promieniowanie elektromagnetyczne 

Zapisy projektu planu mogą przyczynić się do wzrostu hałasu na etapie realizacji 

nowych inwestycji i związane będzie to głównie z pracą maszyn i urządzeń budowlanych 

oraz transportem materiałów na teren inwestycji. Oddziaływania te będą 

najprawdopodobniej ograniczone do pory dziennej. Źródłem hałasu w fazie eksploatacji 

może być również ruch pojazdów samochodowy w rejonie nowo zlokalizowanych obiektów, 

jednakże brak jest w tym przypadku podstaw do prognozowania poziomu hałasu większego 

niż obecnie istniejący. 

Analizowany projekt planu nie zawiera zapisów, które mogłyby spowodować istotny 

wzrost poziomu promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu. 

 

8.7 Zdrowie i warunki życia ludzi 

Ustalenia projektu planu odnoszą się nie tylko do środowiska przyrodniczego, ale 

odgrywają również rolę w kształtowaniu środowiska życia człowieka oraz jakości jego życia. 

Projekt planu jest między innymi odpowiedzią na potrzeby społeczne – gospodarcze 

mieszkańców. Na skutek realizacji projektu planu nastąpi przede wszystkim wzrost 

możliwości rozwoju społecznego poprzez stworzenie nowych obiektów o funkcji usługowej. 

Realizacja ustaleń planu, przy założeniu realizacji wszystkich inwestycji zgodnie z 

obowiązującym prawem, nie stworzy warunków, w których wystąpiłoby bezpośrednie 

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców na analizowanym obszarze. 

 

8.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Na obszarze objętym mpzp, nie występują obiekty zaliczane do zakładów o dużym i 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii oraz obiektów zaliczonych 

do kategorii „potencjalni sprawcy poważnych awarii”. Projekt mpzp nie wprowadza takiego 

przeznaczenia terenu, ani innych ustaleń, które mogłyby skutkować powstaniem tego typu 

zakładów. 
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8.9 Zabytki i dobra materialne 

W obrębie analizowanego obszaru nie występują obiekty podlegające ochronie w 

oparciu o przepisy z zakresu ochrony zabytków. 

Ustalenia projektu planu nie stwarzają 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. 

 

8.10 Oddziaływania transgraniczne 

Położenie obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, a przede wszystkim charakter projektowanego zainwestowania wyklucza 

możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

8.11 Diagnoza relacji pomiędzy skutkami ustaleń projektu mpzp a stanem 

poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego 

Zamieszczone poniżej zestawienie tabelaryczne ukazuje oddziaływanie ustaleń 

projektu planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego takie jak: 

powierzchnia ziemi i gleby, powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i podziemne, 

świat flory i fauny, walory krajobrazowe oraz dodatkowo na i klimat akustyczny oraz 

promieniowanie elektromagnetyczne. Uwzględniono przewidywany wpływ na stan 

środowiska realizacji dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie planu. Analiza 

obejmuje oddziaływania o charakterze: bezpośrednim, pośrednim, wtórnym, 

skumulowanym, krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym, stałym  

i chwilowym oraz pozytywnym i negatywnym na komponenty środowiska, które wskutek 

realizacji projektu planu zostaną objęte oddziaływaniami. 
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1 MU 

Lokalne 
przekształcenie 
rzeźby terenu i 

likwidacja pokrywy 
glebowej w obrębie 

zabudowy 

B D St - 

Zwiększenie 
zapylenia wskutek 
prowadzonych prac 

budowlanych  

B K Ch - 

Zwiększenie 
zanieczyszczonego 

spływu 
powierzchniowego 

P D St - 

Zmniejszenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

B D St - 
Powstanie 
obiektów 

kubaturowych 
B D St - 

Wzrost poziomu 
hałasu w trakcie 

prac budowlanych  
B K Ch - 

Zanieczyszczenie 
gleby wskutek 

depozycji 
zanieczyszczeń 
atmosferycznych 

P D St - 

Niewielki wzrost 
zanieczyszczenia 

powietrza, na skutek 
emisji ze środków 

transportu 

B D St - 

Zmiana warunków 
infiltracji w wyniku 

wprowadzenia 
powierzchni 

nieprzepuszczalnych 

P D St - 
Wzrost udziału 

zbiorowisk 
synantropijnych 

P D St -           

Pokrycie terenu 
materiałami 

nieprzepuszczalnymi 
B D St -      

Wzrost ilości 
wytwarzanych 
ścieków 

B D St -                

Wzrost ilości 
wytwarzanych 

odpadów 
komunalnych  

B D St -                          

2 TK Utrzymanie aktualnego przeznaczenia terenu 

 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ – (B) bezpośrednie, (P) pośrednie, (W) wtórne, (Sk) skumulowane, (K) krótkoterminowe, (S) średnioterminowe, (D) długoterminowe, (St) stałe, (Ch) chwilowe, (+) pozytywne, (-) negatywne 
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9 Propozycje innych niż w projekcie mpzp rozwiązań alternatywnych a także 

zapobiegających, ograniczających lub kompensujących negatywne 

oddziaływania na środowisko 

Nie rozpatruje się rozwiązań alternatywnych zawartych w projekcie planu w stosunku 

do obszarów w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz innych 

obszarowych form ochrony przyrody, ze względu na brak takowych obszarów na terenie 

objętym projektem planu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.  

Analizowany projekt mpzp jest związany z konkretnie zlokalizowanym terenem, z 

którym właściciel wiąże swoje plany inwestycyjne. 

Jednocześnie w celu zminimalizowania ujemnych skutków realizacji ustaleń projektu 

planu proponuje się rozważenie i ew. wprowadzenie zapisów dotyczących: 

• ograniczania wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną nawierzchnią 

poprzez wprowadzenie, tam gdzie to będzie możliwe, nawierzchni ażurowych 

umożliwiających infiltracje wód opadowych w głąb ziemi, 

• realizacji oświetlenia z wykorzystaniem lamp zapobiegających zanieczyszczeniu 

światłem, 

• stosowanie takich form architektonicznych i struktur zabudowy, aby możliwy był 

swobodny przepływ powietrza i migracja zwierząt, 

• w celu zachowania wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz w celu 

wzmocnienia potencjału różnorodności biologicznej zaleca się stosowanie rodzimych 

gatunków roślin zgodnych z siedliskiem, 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu sporządzana była 

równocześnie z opracowaniem dokumentu planistycznego, co pozwoliło na przyjęcie 

rozwiązań przestrzennych, które w pewnym stopniu umożliwiły uniknięcie potencjalnych 

znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do wyboru pożądanych i 

jednocześnie możliwie optymalnych kierunków działań. 

 

10 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu mpzp oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Monitoring skutków realizacji ustaleń mpzp, prowadzony będzie 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 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza taka musi zostać 

opracowana co najmniej raz w czasie kadencji rady gminy. 
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Wpływ skutków realizacji ustaleń mpzp na środowisko, analizowany będzie ponadto 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska z uwzględnieniem ograniczeń, 

wynikających z poziomu jego szczegółowości. 

 

11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko są ustalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (mpzp), zgodnie z podjętą uchwałą 

nr 385/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie: 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i część 524/1 działka drogowa, obr.3. 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko wynika z ustawy z 

dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Organ 

administracji opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obligatoryjnie sporządza prognozę oddziaływania na środowisko i przedkłada go 

instytucjom i organom właściwym do zaopiniowania i uzgodnienia projektu dokumentu a 

także jest on przedmiotem społecznej oceny – podlega wyłożeniu do publicznego wglądu, 

a jej ustalenia mogą mieć wpływ na decyzję rady gminy w sprawie jego uchwalenia. 

Również ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

nakłada obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. 

Niniejsza prognoza zawiera ocenę oddziaływania na środowisko przyrodnicze 

projektu mpzp i stanowi integralny załącznik dokumentacji planistycznej. Powstała ona w 

oparciu o charakterystykę i ocenę istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, a dalej o 

analizę potencjalnego wpływu na to środowisko realizacji przewidywanego projektem 

zagospodarowania terenu. Do sporządzenia prognozy wykorzystano opracowanie 

ekofizjograficzne, przedstawiające uwarunkowania środowiska terenu pod kątem 

potencjalnego zainwestowania, a także poza wizjami w terenie, opracowania 

kartograficzne, dokumentacyjne i inne publikacje. 

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, wystąpiono o uzgodnienie zakresu oraz stopnia 

szczegółowości niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskując uzgodnienia 

zawarte w pismach: 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo znak: OO-

411.3.5.2018.MZi z dnia 22 lutego 2018 r. (data wpływu 26 luty 2018 r.) 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myślenicach – pismo 

znak: PSE.NZ-420/5/18 z dnia 2 luty 2018 r. (data wpływu 06 luty 2018 r.) 
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Obszar opracowania położony jest w zachodniej części miasta Myślenice przy ulicy 3 

Maja. Grunty stanowią własność Powiatu Myślenickiego. Powierzchnia terenu to 1,11 ha. 

Teren opracowania jest obecnie niezainwestowany. Dostępność komunikacyjną 

zapewniona jest z wewnętrznej drogi gminnej, stanowiącej połączenie z drogą powiatową- 

ul. 3 Maja. Po północnej stronie graniczy z terenem Zespołu Szkół im. A. Średniawskiego. 

Od strony zachodniej i południowej graniczy z obszarem zabudowy mieszkaniowej, a od 

wschodniej z terenami upraw polowych. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewiduje rozwój 

terenów zabudowy mieszkaniowej i usług kosztem terenów upraw polowych. 

Realizacja zapisów dokumentu w zakresie rozwoju terenów zabudowy może 

przyczynić się do: 

• degradacji pokrywy glebowej związanej ze zmianami warunków nawadniania 

i napowietrzania; 

• punktowych deformacji rzeźby terenu spowodowane pracami budowlanymi; 

• zmiany składu gatunkowego zespołów roślinnych – nasilenie synantropizacji flory; 

• zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej; 

• wzrostu emisji hałasu, którego źródłem będzie przede wszystkim ruch pojazdów;  

• wzrostu ilości powstających ścieków i odpadów komunalnych 

• pokrycia obszaru lub jego części powierzchniami nieprzepuszczalnymi – zmiana 

warunków infiltracji wód i napowietrzania fragmentów gruntu; 
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12 Materiały źródłowe. Akty prawne, publikacje i opracowania 

dokumentacyjne 

A. Akty prawne 
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 88 

z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 142 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. 
zm.). 

4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). 

5. 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 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.). 

6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1789 z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 2187 z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.). 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem 
narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774 z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 

wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. poz. 1399). 

11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 z późn. zm.) . 

12. 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. Nr 192 poz. 1883). 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031). 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. poz. 914). 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032). 

16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85). 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 
stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 
substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187). 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. poz. 1395). 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. poz. 2183). 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408). 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 
gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą 
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. Nr 210, poz. 1260). 
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23. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu 
do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. 
U. poz. 138) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800). 

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.).  

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. poz. 1911 z późn. zm.). 
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